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ulicy paryskie)

Przejazd angielskiej pary królewskiej ·
przez ulice Parria

Marsylian ka wita króla
Nieobecny w kraju król
wieczór. galowy w operze pary.
skiej na cześć angielskiej pary
królewskiej zgromadził
ponad
2000
osób,
reprezentujących
parlament, korpus dyplomatyczny,
akademie, mag•strah1rę,
armię,
pr:isę i!d. Z clJw lą przybycia pary
królewskiej, wszyscy powstali, witając króla i królowę oklaskami.
Po odegraniu
,,Marsylianki'',
rozpo<'zęło się przedstaiwielliie 0 _
pery „Salambo", z której odegrano jeden akt. W czasie antraktu
parą królewska
spędziła kilka
chwil w towarzystwie Prezydenta Francji i jego małżonki w małym salonie przy loży.
środowy

zatrzymał

swe prerogatywy manarchy

brany dekoracją z flag i herbów strzanej, odbył się spektakl, który J<ról Jerzy VI, wyjeżdżając do Paobu państw. O godż. 10.40 pociąg gościom przedstawił dzień z epoki ryźa, nie przekazał, jak to było dokrólewski odjechał do Wersalu, Ludwika XIV.
tąd w zwyczajach konstytucyjnyct
gdzie przybył o godz. 11-ej m. 5.
Anglii, swych prerogatyw zwołyBateria artylerii oddała 101 strzazatrzymał
wanej w tym celu i na czas niełów, jako salut honorowy, a komobecności króla w kraju Radzie
pania pi~choty morskiej oddała ho
prerog~
Stanu.
nory wojskowe.
U
Wobec bliskości Paryża i możW południe odbyła się przed
noścł porozumiewania się z Lonkrólem wielka defilada wojskowa.
dynem przez telefon lub pocztą totW godzi1nach popołudniowych,
Po raz pierwszy w dziejach o~ niczą uznano, iż tym razem możpo śniadaniu, wydanym w sali lu- 1statnich wizyt królów W. Brytanii 1na było odstąpić od ususu.

Kr61

swe

tywy

monarchy

•

wieczór był wielulicy paryskiej. Nie-

kim świętem
przeliczone tłumy gromadziły się
nie tytko wZdłuż trasy, którędy
pr'iejeidiał orszak królewski, lecz
~~et ł w bardzie) odległych
dzielnicach. Władze miejskie zor·
ganizowały szereg zabaw i bali
ulicznych, koncertów itd. Wszystkie pomniki i gmachy, z ratuszem
na czele, były wspaniale iluminowano. Specjalnie piękną była ilumi
nacja Sekwany i Quai d'Orsay. W
szeregu teatrów, m. in. \li ,,Odeonie" i Theatre Michel" zorganizowano bezpłatne przedstawienia.

„

Wyjazd

do Wersalu
Król Jerzy VI, wraz z prezydenopuścili wczoraj rano
pałac d'Orsay w Paryżu, udając się
pieszo no dworzec Inwalidów.
Bworzec został wspaniale przy.

tem Lebrun,

400

śamolot6w

i 20.000 marrnarzv na Wladrwostoku

Dziennik ,,Ni~i - Niszi" donosi
z Siszin na północno
wschod·
nim wybrzeżu Korei, że do Wła-'
dywostoku przybyły nowe oddzia
ły sowieckie w sile 50.000 ludzt
Są to w całości oddziały zmotory
zowane. Pas umocnień pogranicz·
nych na wschodttiej granicy Mandżukuo, w okolicy Nikolska nad
rzeką Ussuri i zatoką Possiet, zo·
stał wzmocniony bardzo znacznie.
Liczba żołnierzy oddziałów zgromadzonych w całym okręgu sza.
cowana jest na 100 tysięcy. „Niszł
Niszi" donosi, że na wschód od
jeziora Bajkalskiego zgromadzo·
ne wojska sowieckie liczą poza
tym 400 tysięcy ludzi, czyli 20 dy·
wizyj. Również bazy lotnicze , I
morskie we Władywostoku . otrzy
mały znaczne posiłki. W obecne)
chwili we Władywostoku znajdu-

wytw6rnle filmowe przed sądem

je się ponad 400 samolotów e- kłem wybrzeża sowieckiego d<>
skadr morskich i lądowych i nko· miejsca, w którym zaszły incydento 20.000 marynarzy stanowią· ty graniczne. Wieczorem po niecych
załogę
floty Dalekiego bie przebiegały smugi reflektorów
Wschodu.
okrętów
wojennych sowieckich,
które
w
ten
sposób chciały ochroDonoszą z północnej Korei, że
nić się przed ewentualnym lotnizaobserwowano tam 4 transpor •
czym wywiadem japońskim. Wełowce- sowieckie, wiozące oddzia·
dług informacji agencji
Havasa,
ly piechoty z Władywostoku w kie
wysunięte placówki japońskie orunku zatoki Possiet. Zatoka ta
świetlane były
reflektorami ze
jest najbardziej zbliżonym punstróny sowieckiej.

Wielkie manewrr

belgl~skie
na granicy Wschodniej
W dniach od 17 do 22 sierpnia
r. b. odbędą się we wschodniej
Belgii wielkie manewry armii bel gijskiej, w których bierze udział
piechota, oddziały zmotoryzowa-

Kr ó I

Na · wniosek prokmatora gene·
ta~ego Ameryki Cummingsa roz·
poczęty został przed sądem fede·
r~lnym proces przeciwko 8 wiel·
kim wytwómiom filmowym. Pro·
kurator zarzuca wytwórniom, iż
&JnonCl'polizowały one we.zystkie
przedsiębiorstwa kinematograficz·
Ile i atwarzają przes?Akody w pro·
dukcji i eksploatacji filmów in·

Trz~slenie

lsieciu Panu

znudziło się

wygnanie

Książe Starhemberg,

jeden z
dawnych szefów dawnej „Heim,.:wehry" austriackiej, uczynił po.
:11o~nie zabiegi o uzyskanie zezwo
lenia .na powrót do Niemiec, t. j.
raczei do Austrii. jak słychać,
itarania jego nie mają nadal wi.
doków na powodzenie.

...

nych wytwómi. Prokurator wystą·
pił przeciwko wytwórniom „Para·
mount", „W amer Bros", „Centniry
Fox", „Columbia", „Universal'\
„United Artiats" i syndykatowi u•
padłości R. K. D.
Poza tym pociągnięto do odpo·
wiedzialności 25 towarzystw fil·
mowych odgrywających mniejsizą
r•1Ję na rynku.
Pierwszym celem procesu, we·
dług
oświadczenia · prokuratora
jest przywrócenie wolnej konku·
iencji we wszystikich działach prze
mysłu kinematografic:mego i znie
sienie supremacji wielkfoh kompa·
nii nad mniejszymi wytwórniami.
Proces ten wywołał natychmia·
stową reakcję na Wall Street;
gdzie akcje towarzystw filmowych
straciły znacznie na kursie, powo·
dując nawet zmianę tendencji
giełilowc:j, która przy o twa cciu
giełdy było mocna.

St~y Zjednoczone łącznie
ską posiadają. 2.364 lotniska.

__

z Ala-/ nie nowojorskim są 93 lotniska, w
W sta sąsiednim New Jersey 23.

Mieszańcy włoscy
tworzą również „urząd

r1sowr

11

„Il Popolo d'ltalia" donosi, że demograficz.nych i rasowych", co
centralny urząd demograficzny niewątpliwie stoi w związku z emi1nisterium spraw wewnętrznych nuncjacją profesorów włoskich w
we Włoszech przeksztakony zo .. s~raiwie rasizmu.
stał w „Dyrekcję generalną spraw

Van Zeeland
,,

skarży

reksistów

o oszczerstwo i odszkodowanie 500.000 fr.
B. premier Belgii, Van Zeeland.
który póprzednio zaskarżył o obr.::
zę i oszczerstwo nacjonalistyczny
dziennik „La Nation Belge", wystąpił obecnie z podobną sk;:.rg1

Zadete walki na odcinkach Sagunto

Komunikat sztabu wojsk rządo bombardowało pozycje rządowe
wych donosf, że ofensywa wojsk wzdłuż drogi do Saguntu, paza tym
gen. franco r.. froncie Saguntu około 50 samolotów n1e!)rzyjacieltrwa nadal. Zacięte walki toczą się skich czynne było na odcinku
o każdą piędź ziemi. Wojska rzą· wzgórz d'Espadan.
Na froncie Estramadury trwają
dowe zdołały odebrać nieprzyjacie
***
łowi wzgórze Atalaya. Do niewoli walki. W środę w czasie bombarW czasie kovoferencji prasowej wzięto kapita~a nar.od?w.ośc! w~o dowania Madrytu 5 wielkich pociw Tokio admirał Noda oświad-1 skiej oraz ktłkudz1es1ęc1u zołnie- sków padło na centrum miastr
W porcie Walencji bomba faczył, iż informacje, dotyczące tran rzy. .
.
.
sportu wojsk 8'lwieckich w kierun
Lo!nic~o faszy~towskte w sde szystowska uszkodziła statek bryku zatoki Possiet, gdzie poza tym 75 w1elk1ch aparatow bOmbowych, tyjski.
skoncentrowana zóstała flota sowiecka, admiralicja otrzymała do
płero z telegramów
prasowych.
Admirał Noda oświadczył, że incydent graniczny sowiecko - man
dżurski jest obecnie przedmiotem
duże

w
i e f • mu .:.~~.~.~c.t~.~.~w-o·i·k·o·rp.t11s·y·o·c·h·ro·n·y·p·o ro_k„ow„a·ń·d·yp-ł.oma-t·y·,cz·n·y·c·h·.
0
1
na 1awie oskarto!ych
2364 lotnisk w Ameryce

lalwlększe

Na frontach Hiszpanii

przeciw
przewód cy
reksistów,
Leonowi Degrelle'owi, i dodatkowo przeciw spółce akcyjnej prasy
„Rex' a". Sk.:.irżący domaga si-;
odszkodowania 500.000 fr.

wrrzadzilo

zielni

spustoszenie w Grecii

Liczba ofiar trzęsienia ziemi w
Grecji, według informacyj ze źró
deł nieoficjalnych, wynosi 18 zabI·
tych i około 100 rannych. Niewielka stosunkowo ilość ofiar w lu·
dziach tłumaczy się tym, że ludność przy pierwszych wstrząsach,
które były znacznie słabsze, aniże
li wstrząsy późniejsze, zdołała o·
puścić domy mieszkalne i wybiec
w pole.

I

Rząd wypomoc do·
tkniętej katastrofą ludności, i to
zarówno oddziały wojskowe, jak
i Czerwonego Krzyża. Pociągi·, zdą
żające z Salonik do Europy zacho·
dniej, idą z opóźnieniem, a to wo·
bee uszkodzenia mostów i w niektóryclJ.. miejscach torów kolejo.
wych.

Na miejsce katastrofy

słał oddziały,

niosące

Transatlantycki lot

z filmem z pobvtu króla Jerzego VI wParviu
Wczoraj rozpoczął się nowy lot
transatlantycki z lądu europejskiego do Nowej Ziemi. Tym razem llo
lotu tegou żyty został oddawna
przygotowany samolot, składający
&ię właściwie
z dwóch aparatów.
Pierwszy z nieb ma za zadanie, ści
śle biorąc, jedynie ułatwienie star-

to,

obciążonego

olbrzymią.

ilosclą

paliwa właściwego samolotu transatlantyckiego. O godz. 20-ej wystartował saruolot „Short Mayo", a
po 300 metrach od miejsca startu
oddzielił się od
niego „Mercury",

lderując się na Botwood. Pilot
dziewa się dotrzeć do celu o

spogodz.
7-ej rano. Ladunek samolotu stanowi 500 kg. różnych towarów, m. in.
dzienników i taśma filmowa. z pierw
szymi scenami podróży angielskiej
pary królewskiej do Paryża. O
godz. 22-ej samolot przybył 300 mil.
Na. pokładzie było wszystko w po~
rządku. O godz. 1-ej ,.Mercury" dał
znał przez
radio, iż przebył już
1600 klm; i znajduje się w obszarze
silnego deszczu nad zburzonym morzem.

Str. Z

Na pograniczu sowiecko • mandżurskim
Koncentracja wojsk sowieckich
I

ny wycofania żołnłeny sowlecklch J~ponia
lf
z t.erytorlwn lUandżukuo.

-T,OKIO, (PAT), Agencja Domci
.d0nosi, że dwaj parlamentariusze,
którzy dwa dni temu przekroczy·
li granicę sowiecką, celem dorę
wojsk sowiecczęnia dowódcy
kich w Nowokijewsku noty japoń
sko • mandżurskich władz wojsko
wych w sprawie przywrócenia
status quo ante w obszarze Czang
kufeng, dotychczas nie powrócili.
W kołach dobrze poinformowa·
nych wskazują, że japOńsko-man
dżurskie wl~ze wojskowe pcdejmą na własną rękę akcję, mającą
na- celu przywrócenie status quo
w wypadku, gdyby się okazało,
:ie parlamentariusze zostali za.
mordowani lub uwięzieni po stro
nie sowieckiej. Czynniki japońsko
mandturskie zgodnie podkreślają,
przywrócenia status
że tądanie
quo jest zupełnie legalne, poniezostał
waż obszar Czangkufeng
bezprawnie okupowany przez woj
ska sowieckie.
. -Minister Wojny gen. ltagaki
po naradzie z ministrem Spr. Zag.-.
gen. Ugaki udał się do pałacu cesarskiego, gdzie zreferował cesarzowi sprawę wspomnianego incy
dentu granicznego.
Po wyjściu z pałacu gen. Itaga.
ki. zwołał na naradę szereg wyższych oficerów ministerstwa Woj.
ni i sztabu generalnego.
Wedle wiadomości z pogranicza
mandżursko - sowieckiego i koreańska - sowieckiego, k<>ncentra
cja WOjśk saiwieckich w Obszarze
Czangkufeng trwa nadal. Wojska
te fOrtyfikują wspomnianą mlejscowość, budują rowy strzeleckie,
zasiekł drutowe, a także stanowiska dla karabinów maszynowych
i artylerii. Silne sowieckie oddzia
ły artyleryjskie zostały skierowane w kierunku ujścia rzeki Tiuzmotoryzowane
Oddziały
meń .
Czerwonej Armii wyruszyły wczo
raj z Nowokijewska i Sławianki.
W sprawie samolotu sowieckie
go, który wczoraj przeleciał gra.
nicę Mandżukuo i w ciągu pół go
dziny dokonywał zwiadów w od·
ległości około 5 klm. od granicy
w głąb terytorium m.andżurskiego.
m a n d ż u r s k i złożył
Rząd
protest na ręce konsula gen. Z.S.
R.R. w Charbinie. Wedle ostatnich
doniesień, ze Sławianki wyruszył
sowiecki transport wojskowy w
sile 60 samochodów ciężarowych
w kierunku 'Hunczun.

przemawia

Protest

(ATE). Drugi chień wizyty wał Rz,,d «az 1eneałowJe a pbema·
angielskieii pary królewtkiej w Paryia torem Plll')'ża &en. Billou. i jednort·
GollU'llll aa czele.
był niemniej w.poniały od pferwesego kim gmerałem
w towUSJ9lwie amba·
VI
Jeny
Król
dnia.
.tł Ericka PhiJlllA
angiel.kiego
aado.ra
ro7lpocsę}y tit
Środowe ur0-0ey&tości
bitcia zwrócił
koni1111Ze10
wielkiego
i
Niema·
grobie
od złożenia wieńca na
1lt w •w~ lMD lllaodarów s ozuów
nego żołnierza.
wielkiej wojny, u.ietioarch pr7ieZ by·
E9kortowany przez gwardię republl·
łych kombatantów, po czym wolnym
kańslq król Jeny VI, kitóry miał na eo·
krokiem. sbliiył tit de 1rohu i przy
bie wspaniały czerwono • złoty mundur
diiwi~ tąb pnykl~jtc poł-Ożyił na
galowy marszałka umil angielskiej, 1l•
płycie wieniec, uwity a maków flandryj·
dał &ię o godz. 9 m. 45 z pałam na
lkicb. Po mhlocie milOHD.ia ubrzmiały
Quai d'Onay W71dłui 1111palerów woj$k.
mowu trfby. Odearane sostały kolejno:
nstawionych po obu etronach ułie, na
pobudka
hejnał ..Au Morta" Ol'll'Z
plac de L'Etoile. Po !owej stronie łAi·
,,Au Cham.pa".
ku oczekiwał króla minister emerytlK
K.r61 Jerzy .łoł)i •ój podpu w zło·
Champeder de Ribes., który reiprezento·
tej bip. ł eek.ortowaay pnez oddział
kawalerii wrócił clo pałacu na Quai
PARYŻ

z. s. s. R.

--------- „••N•••- ••••••-•m i__...___...,_____ _

S kład

nowego

Bułganłn, nzeeednlająe skład bo-

wego Rqdu, ołwtadczył, t.e Lublmow pozostanie na •tanowlsku komisarza handlu, Jełell w ciągu 2--8
I
miesięcy Wionie wszystkie błędy
braki !lwego resortu. Mniej więcej
w tym duchu otrzymali napomnienia Wachruszew, Łobow, Tlurkln I
Stupow. Cbarakterynjąo Inne komisariaty, Bułganłn powiedzlał, :re
i w pozost.ałych resortach nie wszystlto jest w ponądku. Przedstawiając skład Rządu, Bułganln mył nazwrotu: ,,Rząd, który
stępującego
najwytsza rada bedzle mWlłaJa za..

Dlmitriew - komisarz sprawiedll·
kom!aarz zdro\Voścl, Blelousów wla (na miejsce Czesnakowa), Tiur
komisarz oswlaty, Wachrukin szew - komlsarz przemysłu lokalnego, Pamfłłow - komisarz gospodarki komunalnej, Szaburowa - ko
mfsarz opieki społecznej, Blespałow
- naczelnik wydziału sztuki przy
radzie komisarzy, Fledorow - naczelnlk u~u drogowego.

I

Wszyscy wymlenlenJ komisarze z
1tOstall miano
wani w drodze czystki, a obecnie
twterdzeni przez najwyższą rado B.
S.F.S.B. Oo &o stało z ich poprzednłkaml, jak np. z byłym przewoclnlCZlłCYID rady komfaarzy ludowydl
Sulimowem, b. komblarzem Mwtaty
Bubnowem, b. komisarzem rolnlctwa Llslczynem I wielu Innymi ·
nie wiadomo.
Bułganłnem na czele,

„.a

Trzesienie ziemi w 6recji
ATENY. (ATE). Wstrząsy podslemne, które ubiegłej noey W)'l'Zlł
dzlły tak powaine straty w prowtncjl Attyka powtarzajft się nadal,
jakkolwiek Sił o wiele słabsze.
wiadomości

Według urzędowych

swą żono i dziecko z walącego alo
domu, zginął poci piuami. W odległokł 62 khn. od Aten. tor kołejo
wy zostal zniszczony plT.eZ wstrzlł"'
sy podziemne tak, :re pociągi muszą
być kierowane drogą okól.Jfą i przybywaJlł z wieiklml opótnleni8ml.
Dworzec na stacji Malakassa n·
legł zniszczeniu.
W At.enach przyrządy w obserwa
torium astronomicznym zostały uszkod:wne. Stwierdzono, t.e wstrząsy
podziemne były bardzo krótkie, gdyż
trwały tylko 10 sekund, lecz powta-

llczba zabitych nie Jest tak wysoka,
Jak początkowo przypuszczano. Do
tychczas &twierdzono śmierć 17 osób. Liczba ciężko rannych wynosi
30 osób, a lżej rannych około 180
osób. Trzęsienie ziemi zaskoczyło
osiedli, które uległy
mieszkańców
zniszczeniu, we śnie, W związku z
twierdzić."
tym rozgrywały sio dramatyczne rzały się dośó długo. Ośrodek tizę
Pełny skład nowego Bqdu R.S.
sceny. Rodzice poszukiwali swych slenła ziemi znajdował się w północ
F.S.R. przedstawia się jak nastę.pu
zaginionych dzieci, niejednokrotnie nej Attyce, w odległości 45 kim. od
je: Bulganln - przewodniczący, Ka
z nar.lt.enlem życia. Tak np. pewien At.en oraz na kanale Eurlpoa.
MOSKWA, (PAT). Ambasador barow - zastępca przewoclnlczące nauczyclel, który chciał uratowaó
łsponłl ' Szlgemltau powrócił wcześ- go, Czadajew -przewoclnlCZllCY pa6
niej z urlopu I w najblltszych dniach stwowej komisji planowania (Goama zlotyć protest w ludowym Se- plan), Smirnow - komisarz pn.ekreta.rłacle Spraw Zagranicznych mysłu spotywczego, Łukln - komina ręce komisarza Lltwtnowa w 11arz przemysłu lekkiego, Kudrłaszow
sprawie przekroczenJa granicy man· - komisarz pnemysłu leśnego, Ło
dturskłej przez oddział żołnierzy so- banow - . komisarz rolnłctwa, Stu- ,
wiecklch l zajęcia miejscowości pow - komisarz domen państwo
Szansen. Ambasador Szlgemltsu ma wych, Po,pow - komisarz finan-' LONDYN (PAT). W środę od· hu.dżetowi Obrony Narodowej,
się domagać w sposób lm.tegorycz.. sów, Lubhnow - komisarz handlu było się pod przewodmiictwem nad którym roopooznie się w przy·
tygodniu debata w Izbie
posiedzenie La·
Attlee
••••••••••••••••••--------·

Protest Japonii

Partia Pracy

18 ~D~ietem ~Brony ftuo~owej
szłym

posła

wysiadła na ląd, ucłając aię aamoehodem
na Quai d'Onay.

u ambasadora
i

w Luwrze

PARYŻ

(ATE). O gow. 13.30 amba·
sador angielski 11ir Erick Phipps i )a.
dy Phippa podejmowali śniadaniem an·
part królewaq. Pr.ried wej·
giels.ką
ściem dio am.b8611dy król Jerzy VI prwenedł przed frontem kompmii honoro•
wej, wystawionej przez 150 pułk pie·
choty oraz drugiej ttraźy honorowej,
Wf'etawion.ej w ogrodz.ie ambasady przet:
oddział puyeki Legionu BrytY'Jtk.iego.
Pnied iniadaniem w aall hoDOł'Owej
amabaaady tir Erick Phippe przedeltawił
królowi Jerwmu i królo-j EW>iecle
ozłonków kolonii angie.Llkiej w Pacyiu
oras gości franowkich.
Po śniadaniu Dlll!rm de Villien. pn.
nytitwie prfffdeata Lebnm i jego mał·
zet rady franCU!8kiego Ozeiwooego Kny.
kró·
barki
żon.ki udali 1it m pokład
źa wr~ł królowej El.żbie~ie medal
leW'&kiej na Sek.wanie. Barka popły111t·
pamiątkowy.
ła 4 kim. w 1órt neki clo Hotel de
O godz. 15 m. 30 do gmachu ambaVille, esloortowane pN.e:c fiotyllt łocki
przybył prezydent repu.bliki frao·
sady
motorowych. Wsdłuż obu brzegów Sek·
'WTM: 1 p. Lebnm. któny tow•·
cuskiej
wany tt&tawione były Hpalery wojska,
rzyszyli pll'7le królemkiej do muzeum
nieprzeli·
si~
zgromadziły
za którymi
w Luwriie, gdzie królestwo angie]Ny
CZOłle tłumy publicaości, witaj11oe pa~
wystawę malarstwa aogielskłe
zwiedzili
królew.q. W chwili, gdy barka kró·
go. Z Luwru król i królowa ona preo
leweka zatnymała a~ przy Hotel de
i pani Lebnm udali eię na pl'>
Ville aabnmiały orkiestry wojekowe eydent
w ogrodach pałaeu Baptelle.
party
den
i zabiły chwony No.tre Dame. U wej·
NA PRZEDSTAWlENIU
lcia pll'f kirólewską orazi do9ti0jnych
PARYŻ (ATE). Około gods. IN,j
1e1ki powitał prezes rady miejskiej Pa·
zajeżdia OC'HK
pała~u BagateUe
do
Qi.a LaU1111y.
OdpowiadaJtc na powitahie przemó· królewaki. Kompani.a 84 pałku plecho·
wienie, król Jeny VI wy1łoaił mowę w ty prezentnje broń. Z pierwuego oza11o
jęgyk.u francllll!lkim, w której &twierdził, nego auta wyeiada k.ról Jeny VI w to·
ie podwaliny pod Ententą angielsko· warzystwie prezydenta Lebnm. W dni·
fraMuaq położył jego dziad król Ed· gim alłCie znajduj' sit królowa Elibi•
ward Vll podczu ewej wi%yty w Pary· ta i p. Lebmn w towaN)'StWie wfeeadmi·
ża w 1903 l'Olka. Porozumienie to &O• rała Davol. Orsak k.róleweiki 110tlał po·
liłało zaeie9nione podcau wizyty kró· witany prze11 radców miejakfdi • preseJa JefUIJO V .,, kwietniu 1914 roku, a eem rady miejskiej Pł-ovott de La11111y
Cordiąle na czele.
'.Eoteme
wb6lłee po tym
Król i królowa, prezydeDł i ,p.Lebnm
przosda chneat ogniowy. DZIŚ ON, JERZY VI, PRZYBYŁ DO P ARYżA, zajmaj11 miej&ea na specjalnej trybunie,
ABY STWIERDZIĆ Z KOLEI, ŻE przypatrudąc ei~ baletowi.
O godz. 16 m. 55 prredietawieoie jett
ENTENTA NIE STRACIŁA NIC NA
zakończone. Rozpoczyna 11it prsyj~eie,
SWFJ SILE I żYWOTNOśCI.
Oboje kTólestwo złożyli &we podpiay Do &tołu królewskiego podchodzt OłlO•
na pergaminie, który będzie prz'echowa· bbtości epecjalnie zapro&'Zone, 1 którymi
ny w mu.zeum „Carnaval", po czym para króleweka romnawia przec chwil~.
O godz. 17 m. 40 król i królowa w
przyjęli upominki od mia eta Paryia:
prezydenta i jego małżoo
towarzy6twie
dla
kryeztału
z
stołowy
serwis
wspaniały
królowej, złof.ł papierośnicę dla króla ki przybywają do pałacu na Quai d'Ororu upominki dla obu biężniczek. say. Prea:ydent i p. Lebnm ie.gnają ait
Król Jeny VI oświadczył pre.zernwi ra· z parą królewaką i odjeżdżają do pała·
dy miej~ej Paryża Provost de Lannay, cu Elizejlllkiegio.

Rządu ;~~~r=:.·:,::~m~ t::~

w Sowie tach
MOSKWA, (PAT). Najwytsza
rada R.S.F.S.B. za.twierdziła skład
nowego Rządu, według projektu
przedstawionego przez Bułganłna.
N owy Rząd Jest właściwie starym
komfl!lane
RządE'm, gdyż wszyscy
pozostali na swych stanowlakach z
wyjątkiem komłslltZ&. r.drowla Cze!;nakowa, którego ustiwlenła domaPoza
gał slę deputowany Ugarow.
tym zW'IZła zmiana na stan1>wislm
komisarza pftlelllYBlu spotywmego,
.Bagdył dotychcr.aaowy komlurz
dajew, zostai. Jak wiadomo, wybrany przewodnłC'ącym najwytazej n.dy R.S.F.S.B.

Paryżu

parr kr61ew skiei w

lagodn·11

w kolach dztenn.lkarsklch 1 dypto
matycznych opowiadają, że mapy
TOKIO, (PAT). W tutejszych ko
spornego t.erytorium załączone do
traktatu z roku 1869 latnłeJą tylko lach politycznych, at.ojąeych blisko
w Jednym egzemplarzu l znaJdują mlDlst.eratwa Spraw Z&.granlcznych
się w posiadaniu strony rosyjskiej. oświadczono, t.e w wypadku. gdyby
Anl Oblńczycy, ani JB.POAczycy map doszło do akcJl wojskowej w związ
ku z ostatnim Incydent.em pogranttych nle ma.Ją.
cznym, .JAPONIA NIE BĘDZIE D~
.JAKICHKOLWIEK '.1.'EżYD DO
BY'fOBIALNYCJI Zl\UAN I NIE
TOKIO, (PAT). Ambasada SO· POSUNIE SIĘl ZA DOTYCBCZASO
wiecka złotyła w Japońskim mini- W~ GRANICĘ. Tokio w katdeJ
sterstwle Spr. Zagr. prot.est z po- c:hwlll jest skłonne do prowadzenia
wodo wczorajszej demonstracji na- pertraktacji • Moakwrł w aprawte
cjonallstów Japońskich przed gma- spornego obszaru pogranicznego.
.Jak donosi Agencja Dome1 cesarz
chem amba$ady oraz z powodu roz1'ZUcenia przez demonstrant.ów ulo-1 przyjął nefa sztabu generalnego ks.
Kannlna.
t.ek o trek! antysowieckiej.

30

Ze królowa i on będą jaknajczęściej
uiywali w&paniałego serwisu sotołowego.
K.r6ł dodał, ie będzie no.sił stale przy
sobie słotą papierośni~ która b~zie
mu przypominała pobyt w Paryżu.
Następnie para lttóleww «az pre·
srdent i pani Lebmn u.dali &i~ z powrotem na pokład barki, 1 której muz·
tu powiewały królewlllki eztandar an•
gielskl ł flaga francuska. Orkiestra ma·
rynarld odegrała hymny narodowy an·
gieleki i francmki. Barka popłynęła
z prądem rzeki aż do mostu Aleuandca
Ili.go, gdzie angiełKa para królew&ke

Przyszłe wizyty
króla Anglii
HELSINKI, (ATE). Rozeszła sit
tu pogłoska, że po wizycie króla
Szwecji Gustawa. V-go w Londynie,
rewizytować go będzie król anglel.ski, który korzystaj~ z pobytu w
Szwecji, odwiedzi. również inne pa.Astwa skandynawskie, a miedzy ni·
ml - Finlandię.

Rozmowy lorda Halifaxa ::..!·:; ;:„~::";'"":~1:
hitlerowców
Napad
Franc11
we
gormków
StraJk
z premierem Daladier
I
••

Gmm.

PARYŻ, (PAT.) - W środę o
godz. 12.30 rozpoczęły się rozmowy lorda Halifaxa z premierem
Daladier i min. Bonnetem. Poza
wspomnianymi trzema mężami
stanu, nikt do rozmów nie był dopuszczony, odbywały się one bez
udziału tłumaczy i rzeczoznawców.
Po śniadaniu rozmowy wznowiono. Trwały one do godz. 15.30.
PARYż, (PAT). O godz. 18.30
ogłoszono następujący komunikat
urzędowy: Wizyta angielskiej pa.
ry królewskiej dała lordowi Halifaxowi, premierowi Daladier oraz
minłstrOWi Bonnet okazję do roz-

patrzenia całokształtu sytuacji mię
dzynaradowej oraz zagadnień in·
teresujących szczególnie oba
je. W toku tych r<>zmów, które toczyły się w ałm<>Sferze wzajemne
go zaufania, cechującego stosun.
ki francusko - brytyjskie, mini.
strowie wyrazili raz jeszcze swą
wspólną wolę dalszego praiwadze
nia akcji uspokojenia i pOjednania oraz stwierdzili, że całkowita
harmonia łeb pOglądÓw, ustalona
w czasie wizyty ministrów francu
skich w Londynie w dniach 28 i
29 kwietnia b. r., została w zupeł
n&.ści utrzymana.

kra..

Napiętnowan· ie

nlemiec ł\ iego kłamstwa
LONDYN, (ATEJ. Premier Cham
?erlain odpowiedział w Izbie na
interpelacje posła liberalnego Man
dera, który, zwracając uwagę na
niep&kój, wywołany wiadomością
ogłoszoną przez agencję nlemiecką o ruchach wojsk Czechosłowacji, wysunął propozycję, by na po
granicze czechosłowacko • niemiec
kie wysłano międzynarodową koPremier oJllisję obserwatorów.
(wladczY.ł1 te Rz:łd czechosłowac

I

W Zagłębiu Valenciennes.

PARYż, (PAT.) -

Do strajku przyłą-

węglowym Anzin wybuchł strajk ayll się również pracownicy Unij
powszechny, który ogarnął około kolejowych z Zagłębilc
15 tysięcy

górników

w okręgu

Samobójstwo senatora,
który

rozdawał

NOWY JORK (PAT). Senator
stanu Nowy Jork Juliusz Berg za·
strzelił się na kilka godzin przed
doręczeniem mu aktu oskarżenia
o nadużywanie swych wpływów
przy udzielaniu koncesyj na sprze·
da.i napojów alkoholowych na po·
wszechnej wystawie 1940 r. Berg

koncesje

był przewodniczącym narodowego
związku kombatantów żydowskich
i miał wielkie wpływy w umie

na

§Około'

W

czeski· eh

WIEDE~ (PAT). W środę oko· 1bowanych. W lokalu tym. jak TÓUI
ło północy kilku osobników do- nież w trzech innych kawiarnia,ch

k.onalo napadu na jednq z cze·
skich restauracyj w 10-ej dnelni·
cy Wiednia, przy czym dwóch
czlonk6w wiedeńskiego sokolstwa
czeskiego zostało d-0tkliwie potur·

czeskich w tej samej dzielnicy,
wybito szyby. Prowadzone "'I dochodzenia celem ustalenia sprawców napadu.

Wybu ch

kotła

partii demokratycznej w Nowym
Jorku. Berg, był jak się zdaje ~a·
POZNAŃ, (PAT). W środę w i pracowników fabryki udało lic
mieszany w cały szereg innych
afer i przewidywane jest areszto· gOdzloach przedpołudniowych na ogień zlokalizować. Wybuch zni·
wanie licznych jego wspólników. stępił wybuch kotła z winem w re szczył przeszło 600 titrów wtoa,
ktyfikacji „Hartwig Kantorowicz•• które rozlało sl4; po ubikacjach fa
w Poznaniu. Dzięki energicznej brycznych. Jeden z robotników
akcji ratunkaiwej straży p<>żarnej doznał poparzenia ręki•

Opowieści :::,icznrcb

...
I

ki zgodził się niedawno na przy.
dzielenie dwóch obserwatorów an
gielskich do poselstwa angielskielazł śmierć w szczątkach samolotu.
go w Pradze. Obserwatorzy cl
KATASTROFA LOTNICZA
EKSPLOZJA PRZY BUDOWIE
W śro~ podczas nocnych ćwi~eń
Iliezwłocznie OdwiedZilł miejscoKANAŁU
wości wymienione w wiadomości 1 reflektorami w pobliżu Ołomuńca
W Baltimore w stanie Maryland wy.
agencji niemieckiej i stwierdzili, aamolot wojskowy wpadł w korkociąg,
że żadnych ruchów wojsk nie by- z którego nie mógł się wydostać i ru· darzyła się przy budowie instalacji ka·
to. W tych okolicznościach pre- nął na ziemię. Pilot uratował się, &ka· nalizacyjnych poważna eksplozja. Z 18
mier uznał wysłanie komisji mię· cząc ze &padoohronem. Obserwator pod· robotników, zatrudnionych przy budo.
porucznik z niewyjaśnionych powodów wie - 10 poniosło śmierć n· miejscu,
dzynarodowej za zbyteczne.
nie skonystał ze spadochronu i m.a· 8 jest

ciężko

rannycli..

Katastrofa na kopalni
Na kopalni „Walenty-Wawel"
w Rudzie, w środę nastąp.ił silny wstrząs, wskutek czego 12 lu·
dzi zostało zasypanych. Przystą.
piono natychmiast do akcji ratun·
,kowej.

Po 2-godzinnej akcji ratunkowej
wydobyto z pod ziemi 11 zasypa·
nych górników, z których jeden
poniósł śmierć w czasie wypadku,
IO innych odniosło lekkie obraże
nia. Akcja ratunkowa trwa
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Przegląd

m

Leon Blum, witając na miejscu naczeln ym „Popul aire'a"
parę królewską w Paryżu, pod
kreśla z całym naciskie m i ze
słusznością całkowitą fakt jeden:
przez szereg lat robiono ze
strony wszelak ich sił reakcji
europej skiej mnóstw o wysił
ków, by rozbić współpracę
Francji i Wielkie j Brytanii.

Trzeba tycznym " licz.by więźniów. Barjest ich wymow a.
będzie powtórzyć to wszystk o, dizo ciekaw a
68,841 wię
li:c.zbie
ogólnej
W
prze
dwoma
cośmy pisali przed
w i ka·
Polakó
%
63
jes.t
źniów
szło laty. kiedy.śmy podjęli kam
h i
iawnyc
prawos
%
2,7
,
tolików
pacię prasową za aJJDnestią: mó
żnie
(przewa
ów
katolik
grecko
r.
grudnia
wię <> amnest ii z
żydów. Dla
1935. Poruszy my więc sprawę Ukraińców}, 6,4% kąsek! Sta·
niemiły
rasistów
więzniów "kryzys owych" , "prze
nia wyznan ie,
stępców" z nędzy osobno i o- tystyka uwzględ
a o nasądzeni
do
tiek
sobno sprawę więźniów poli· przyiczy
ci więźniów. Nie ma
rodowoś
tycznyc h.
podziałów. A j.akże · waż
Nie wątpię, że na zew o am- innych
cji opinii
nestii odezwie się w Polsce licz ne byłioby, dJ.a orienta
wię
okować
rozczło
ej,
pubHcm
ny zastęp: publicY1Stów, dzienni
skie Wyżyny
Zbie·
kątem.
inn)11Ill
pod
źniów
karzy i pisarzy . („l'l. Kurier
dzieci do &Zkoły polskiej. Właścf•
am·
niej
dla pou,rzed
Cod!z." poruszył już w nu~erze rając dane
ciel domu, Niemiec, wyrzudł Hinza
ieliśmy się np.,
z cLn •• 4.VII 8!?1'awę ~estli, "'!Y nestii, dowiedz
mieszkan ia.
•
chłopów w naszych
suwa,.ą,-c komecz nosc amnesh o· że odse-tek
Hinz wymjąił mieezkanie
Kiedy
h
iach urósł w ostatnic
~~nia ~uó~ n"-"t'lOlitych wię więzien
w Ełganowie w tymŻe powiecie, wła·
40, SO, 60 % więźniów,
zmów, J~ pohtyc mvch. Było to latach do
gmimie i żandarmeria nie wpn·
dze
niektór ych ośrodkach kraju
po podia.mu. przez .prasę ~mo· a w
110 do niego.
ściły
jest
iach tak wysoki
kraty;cmą 1 robotmczą w1a~: i więzien
R&ą>o~a ri~ ttrłaaJka. S'kr~mmy
ów
więźni
w
chłopó
mości o uchwal e amnestYJnei odsetek
dobytek polskiej rodziny moknie na
Dla szeroki ch
Kon~esu Kobiet) . Możemy się politycz nych.
Himowi dano do zrom·
~.
to
ej
warstw intelige ncji miejski
~a.rdzo -różnić w poglą'd!lch po·
ie natyeb.miaet o.lirzyma mie·
mienia,
rewelac ja!
lityczny ch, ale ooromn eJ rzeszy jest
nkanłe, je~i dzieci połle do nieoczywiście, jest to olbrzyI,
obywat eli polskic h wspólną jes!
mieckiej MJlroły i Wstlj'pi do hidemiej wagi argume nt za amnechyba łl'o~ o lepsze stos~
rowskiej orgaillizacji. Hinz o~wi·
stią. Bowiem żadne różni.ce w
społeczne-LCh wyrarz: zmrueJ·
&cie odmówił.
ach polityc~ych i sposzenie liczby więźniów; wspól· poglą.di
Czyiż nie na311Wa sit llll k-O'llcepeja
h, skoro tylko funkcje
ne jest C~Y'ba pragnie nie, ż~b~ś łecznyc
„w-0zu D11Zymały"?
drugiego
mo
nie
ne,
są narUSiZO
my mogh roz.ładowywać wi.ęz1e mó~u nie
Ale o jeszcze akarndaliezniejnić tej prawdy , że
nia, redukować ich liczbę, na· l!ą przesłokraj rolniczy , kraj szych, bardzie j groźnych i wiele
tomi:ast zapełniać i budować. Polska,
„No·
chłopów, nie powinn a mieć włę mówiących kwestiaoh donosi
szkoły.
":
ospolita
Rzecz.p
wa
chło
nionych
przepeł
tak
zień,
Dobrze się stało, że „Robot W ostatnich dniach pmez giranicz.
nik" w dn. 19-ym b. m. podal pa.mi.
p?!Ujście w mie<jscowo5ci Piekło,
ne
HALINA KRAHELSKA
za 11 Małym Roczni kiem Statys·
tkwią

I.

Sprawa więzienia, choć instytucja ta wydaje się cl0iś nie·
odłącz.ną od spraw ludzkich , a
wielu zda.je się być z.goła nie
do zastąpienia. - musi do żywego, do głębi niepokoić my.SI
ludzką. Sprawa więzienia i spra
wy więźniów w Polsce Niepodległej należą do sz.czególnie tra
piącyich, najdotk liwiej ni.epoko,
TE WYSIŁKI ZAWIODLY. jących spraw. Wiemy bowiem
nione
przelud
wciąż
mamy
że
WSPOŁPRACA JEST ZAPEm
WNIONA. Manifes tuje ję ak- więzienia (w roku bieżący
w
164%
wynosi
prze1ud nienie
tualna uroczystość pa\t'ysk a.
stoswn.ku do pojemności wię•
zień) i wiemy też, że p.rzepeł- .
Wydaje mi się, że ;est rzeczą nienie więzień świadczy o wa·
bardzo istotną, by opinia pol- dliwych stosunk ach społeczska zdawała sobie sprawę z nych, gospod arczych , politycz ·
UKŁADU nych. My, Polacy, od dJwustu
PRAWD ZIWEG O
SU. REALNYCH W śWIECIE. lat z.byt wiele i zbyt często bySojusz francusk o - brytyjs ki nie waliśmy więźniami - więźniajest aai fikcją, ani dudzen iem. mi politycz nymi! - w więzie„RZECZYWISTOśCIA nia:oh zaborcó w. żebyśmy m<>·
jest
. Ten sojusz; gli - z.wł.a.szcza nasza generaWISTĄ"
RZECZY
gdyby doszło do katastr ofy wo cja - z .f;ojętnieć wewnątrz na
jennej, MOżE LICZYC na Sta- szych dusz dla sprawy więinia.
ny Zjednoc zone Ameryk i Pół Otóż teraz, gdy zbliża się dlWUnocnej. To - wszystk o razem dziesto lecie naszego odinowioneg.o państwowego bytu, słusz·
wzięte - rozstrzy ga.
nym jest podnieść znów sprawę
Można - i często TRZEBA
w, należy znów posta·
więźnió
- zgłaszać niemało zastrzeżeń
porządku dnia wołanie
na
wić
ł co do polityki rządów Franzerszą amnestię dla
cji i co do polityk i rzędów W. o jaknajs
więźniów, po1ityc z·
ich
Brytanii. Góruje niemnie j po- wszystk
t~h, - _ „ __ ~:_
pospoli
i
nV'.Oh
nad najsłuszniejszymi zastrze - ~ .... ( • ~-..,, __ • o przywr 6·
żeniami prawda , której nie ro·
cenie praw więtniom politycz zamieją c:zęsto dyplom aci „za.
data
wodowi" - prawda , że nie na n-ym. Zblifa się bowiem
OO'ZOi
jest
która
zna,
historyc
leży i NIE WOLNO przecedrogą sercu kaideg o z
niać potęgi faszyzm u między · stanie
ich Polakó w; po·
wszystk
nas,
narodow ego. Tak samo NIE
zrobić wszystk o,
też
się
Wlilnno
WOLNO BYl.O - ze ~tanowi
datę tę uświet·
żeby
można,
co
pol~
ska interes ów Polski
w świa<lomo
ować
ukoroo.
i
nić
skim polityk om „aktyw istyczeli Rz.e·
obywat
cich
wszy.stl
ści
"mać potęgi mo·
nym" p„
czyposp olitej. W liczbie spo·
latach
carstw \. · ·, ralnych w
sobów upamiętnienia, uświet1917-1 918. Dzisiaj problem po nieaia tej rocznic y nie małe
dobny też istnieje , problem nie miejsce .zająd mote azoo.eati.a,
mniej ważny, bo cllodzi opoli- amnest ia na.jpełiniejsza, jaknajtykę zagraniczną Polski, Jako bardde j srzeroka .
Państwa o dużef wadze l!atunMmooy chłopów, zorgani·
kowej w układzie sił między zowainy ch vl" Sł~fwie Lu-·
narodowych, o wspaniałych dowym,, na każd)'lm Kongre sie
możliwościach rozwoju .
wyguwa1ą sprawę anmesti i; to
Ckiałbym, by zrozumfano ł samo konfere ncje związków za·

••

wśród

ledae

naszyc h

przedw nik6w ~b i Pol&kiej Parlii So·

sprawę zasadniczą.

My cj.alisty cmej. Ostatni o, w koń·

-_ demokr acja polska, CAJ..A
demokr acja polska - nie zgodzilibyśmy się nigdy na to, by
Polska stała się ,,wasale m" de
mokracji zachod u. TYLKO Z

TEGO

WZGLĘDU zwalczaliś

my w latach 1917-1 920 ówczesną polity1'ę zagraniczną

6wcr.esnego obozu „narodo wego„; wtedy przyjaźń pewnyc h
k61 Polski dla Francji , naprzv kład, przybierała nieraz cechy
prrcholo giczne „kompl eksu niższości••.

My odrzucamy kategor ycz-

nie jakiekolwlekbądź ,,wasalstwo". Pragnie my jawnej i kon
aekwentnej wso6łt>racv Polski,

CZYNNIKA RóWNORZĘDNEGO i SAMODZIEL·
jako

NEGO, z demokr acjami Zacho-

da. Sądzimy, i-e jawne i otwar·
te proklamowanie takiej wsp6ł
pracy, MOŻE OCALlć POKOJ
i mO'ie zapewnić narodo we bez
pieczeństwo daleko łatwiej, niż
zawiklane ł „subtel ne" t. zw.
gry dyplom atyczne. Bismar ck
powiedział kiedyś w chwili

cu czerwca, Kongre s Społecz -

no - Obywat el&kiei Pracy Ko·
bi et - w Komi·sii Walki z prze
stępczośc:ią - wypowiedział się
za uczczen iem &wudiziesfolecia
Niepodłegłoś<:i przez ~ianie
amne'Stii dll:a wSzystk ich więz·
niów, politycz nych i osoolityc·h. Stooon. ek głosówp na.1 ~
t
. .: -'mowru'e'i .t.
JaA
:sw~aUJCzy o ytm,
łatwo w sprawie tej os.ią~nać
porozum ienie: na 82 uprawn ione do głosowania oddano 77 ~ło
.
t' t
·
- przeciw ,
sow za amnes ~·
koTein ~łos
4 •V1Strzym
' · .
t dsię.
•ał<0
• 1es
t nie
o zl ek cewaze ma:
b ie
K-onitres z.jednoczvł T'':"zeszlo 40
organii acyj kobiecy ch i odbywał się pod z.nakiem świ::id'Omo
ści, te ,,kobie ty poilskie win.ny
orgainiizować r,-.:n.ię publi<:z.ną i
umieć potępiać zło w życiu spo
łeczn:ymi".

(Z przemó wienia przewcx fo.i ·

czą<: ej Kon~resu, pan1 M;uszał.

kowej Aleks.ai ndry PiłsudisJ<lej} .

II.

• Argume nty za amnestię są
liczne, głębokie i w różnych
szczerości: „SUBTELNI DYPLOMACI SĄ POWO DEM
NAJWIĘKSZYCH NIESZCZĘść LUDZKOśCI".
11
M. NIEDZIAŁKOWSKI

Rozpowszechniaj
„GlOS KOBI ET

Kradzież książki

cór ki Cur ie - Skłodowskiej

Dziennik szwajcarski „Volks. mann - Fischer przeniosło się do
rimme", uk~zu~~cy się w St. Gaf.. 1Sztokholmu, gdzie wydało kolej~
en w Szwa1caru, podaje następu- ny nakład.
Tymczasem Gestapo zarekwi roJqcy charakt~rystyczny dla po.
w Wiedniu wydawnictwo i
wała
rzqdku w shttlerywwanej Austrii
·
l
·
·
wypadek
mianowa a komisarza. Pomimo,
K . ·
, i siqtka córki Curie - Sklo-dow- ie prawa wszelkie nabyła firma
s;c e}d o swej matce pod tytułem wydawnicza Bermann • Fischer,
;::ak~me. Curie" wyszła w nie- która istnieje i pracuje w Sztok.
im ręzyku nakładem wydaw- holmie, policyjn y nadzór komisa.
lll
,,;, a Bermann • Fi~che~ w Wied ryczny w Wiedniu wydał takte na
nakła:o wyczerp~mu pierwszego kład, co niewątpliwie sprzeczne
Od Nu wyszło kilka następnych. jest z wolą autorki.
Prawdopodobnie pani Eva CuY iemcy wkroczyli do Wiedwystąpi z procesem.
rie
wy.
na
było
nia ost~nie wydanie
·
cztrpamu, a wydawnictwo Ber-

%,.

Pl111Nmł

pomi~dzy Gdańskie
SKAND ALE GD~SKIE.
Wscbod:niml - przejechała kolumW mniemainiu, że słodkie słów·
samochodów ci~arowych. wiozto
na
ka uśpiły oz:ujnoić Polski, hit.le·
1J Rwszy . niemieck iej do Wol·
cych
rowcy coraz bezczeln iej t11pirawia·
nego miuta broń, amunicję, hełmr,
j11 swą robotę w Gdafuk:u, zapo·
Bzturmowe, ml!J&ki gaz„ mU!llq'llrJ',
miinając już zu.pełnie, że prawa
tornistry - słowem, normalny sprzęt
Polski oTaz prawa polskiej 1ud·
.
bojowy piechoty.
ności wmny być r~ektowane.
Samocho dy pm:ejechały jawnie, w
Szykany wobec Ludności pol·
dzień, nie zatrzynmjąc się prrzy lllra•
skiej nie ustają. ,,I. K. C." nie
żaeh ce.lnych.
pmeciiwnik nasu.ego M. S. Z., na·
Nie działo się to w nocy ukradwet on pi&ze, że już prubier a się
fakt:
jący
pojedyńczymi autami, jaJC'
następu
kiem,
podając
miara,
, ale jawnie, w biały;
da.Wtniej
.
zamieszka
Robot.ni'k polski Hinż,
Grani.ca mię&y "Tmeci ir
ły w GraniCl7!De<j Wsi w pow. Gdań· dzień.
a Gdańsk.iem stała ai'"
Rzeszą,
zapisał czworo swoich

płaszczyznach.

igranicą papierową, pr.ze&tała.. :wiat,
ściiwie istnieć. A tego wn.ak .... d~ .
magali się hitlea-owcy ~ań9cy je-

ezicze w 1935 r.
,,Nowa Rzeczp<>spoliita" twierdzi, że pNemy t materiałów woj•
Elk.owych, jak i także materiałów:
W1SU1kiego innego rodzajiu z Nie•
miec do Gdań.sika odbywa się eta•
le i masowo. Gro~ z tego do pel•
ski.ej kasy ce1inej nie płynie. Pi•
Silllo podaje szcze·góły tego jawnego pl'Zemytu i masowych prz,eo
kraczań graniicy. Na 60 milionó w
ocenia się ten prremyt .

a.

WyScig naokoło kuli ziemskiej
WYTWÓR WYOBRAŹNI.
C1.1fowiek, który za na~ych
czasów pierwszy ,,zainicjował"
wykig naokoło globu ziemSkiego,
nazywał Ili~ ~hilea. Fogg, a naj<:ieka'M!.ze w tym jest, że Fo~
we.ale nie is.tmia_!.

·· ~est · ~ p<>stać powieści?":a;
kto~ą wszyscy ,7Jllamy z. _Powiesc1
Jul~~ Veme a ~~dro~ !1aoko·
ło 1rW1ata w 80 dnii' • Ksią:ilka ta
dow~dz~ ~ Julirae.z V~m~ racze
był JasnoW'ldzem, am.uli fanta·
stą, gdy w ro~ 1872 kazał ~e·

~u b~?aterowi, po ~~ezwycu~ze:
?1~ rozn~dh tnu:łno,sm, okirązyc
swiat w cią~ ~O dni.

Ten p-0w1esc1owy rekord został
pobitY: ~ż po 1 latach, a możesło87JDieJ- dopiero P? 17 latach.
W roku 1889 udało s.i~ pewnem u
zręcmemu repo.rte.rowi w No'"'.e·
iem Bly ohw
go Jorku nazwisk
72 d ·
·
h , · ·
hl'
.
c ;c ziemię ~0 c~ą.~
0
0
;
mm~
zi.e
~
.
re
trru.
•
_,_
191
u. .
Jl>A.ohncwH1ercMwie u h1. wohroł ziemię,
. e.ars o Je a
o
p<>sługnjąc się koleją i statkam i
dz" · 36 m1·.
J_· 21
35 wu1
·
go m 1
w ciągu

?

fen i w 20 dni i 4 godziny odbył
podróż dookoła ziemi, lecąc po·
nad Roeją, Tokio, Loe Angeles,
LakehU!I'6t z powro~m do Nie·
miec. Po~ói tf odlbył Eokener
wedłuig z gory nakre81onego ,,rozkład'll j110dy" i bez najmnie j·
SZY'ch przygód.
Trzej poruczn icy amerykań&cy
Lowell Smilt!h, Erik Nelson i
1924 11
I. Wage wylecieli w r.
Seattle do Dutch Hari>or, nad
Ala&k.lb p<>czym przez Japonit,
Saigon, Ka1kuttę, Persję i Franeję wrócili do175Ameryki. Podiróź
dni, ponieważ
icli trwała
wszędzie zatrzymywali się.
OSTAT NIE REKOR DY.
Ostatnie pn;ed Hnghes em re·
kordy ustanowił Wiiley Post, w
następ.stwie tra.gi.cznie mnariy.
PierwS1Zy lot, który Post odbył

wraz z Gattym na dystansie
15474 kilomet rów w czerwcu
1931 roku, trwał 8 dlni, 15 godrD.irn
i ·51 min. W roku 1933 Post po·
bił swój włunr rekord, odbywa·
ił4' lot na tej aamej przestrz eni
w ciągu 7 dni 13 godzin i 49 min·
Nie mo·ima, mówiąc o lotach
naokoło ziemi, nie WBpommeć o
nie82l0Zęśliiwej Amelii Earhart ,
kitó.ra obrała najtHuż&zł drogę Io·
to, gdyż nad ró'W'Jli.kiem. Wiado·
mo, że lot doprowadzo1Dy do po·
łwy powiódł się szczę&iwie i do·
piero w drugiej p<>łowie drogi
nieszczęsna lotnicZ'ka · 7JDalazła
śmierć w nurtach ocean111.
No i wreszcie ezczęśliiwszy od
W1.9ZYstikich swych poprzed ników
Howard Hughes o-krą,źa glob
ziemski w 91 god.ziin.

I

n ·

DROGA POWIE TRZNA .
globu ziem·
Wyścig dookoła
skiego pny użyciiu samolotów
rozpoczął się w roku 1924, lecz„.
&kończmy przedty m z globtrot te·
rami.
Przed samym wyhirohem wojny okrążenie ziemi wymagało
4-ch tygodni . W roku 1926 można
było podróż tę odlbyć wygodnie
w ci~u 4 tygodni. Dwaj amerydziennilkarze Evans i
kańscy
Wells z d.ziennilka ,,New York
World" objecha li ziemię w 2.
dlni, 14 godzin i 36 minut, lecz
trzecią część do:ogi odbyli samo·
lotem. W roku 1928 Job.n H.
Meall'IS i kpt. Collyer okrążyli
glob ziemsk.i w 23 dni 15 godzin
i 21 min'lllt. Tu samolot odegirał
już większą rolę, gdyż wszystkie
pizestm enie lądowe przebyt e zo·
stały samolot em.
W roku 1936 odbyły się wyśei·
gi dookoła ziemi, urządzone
przez wydawnictwa amerykań·
etkie. Zwyciężył H. K. Ekins z
dzienniika nowo jorsikiego „ World
Telegra mm". Wrócił on na miejsce, skąd wyroszył, po 18 dniach,
11 god.mnach i 14 minllltach. Te·
go rodzaju podo:óże stały się dziś
normaln ym zjawiskiem i wcale
nie trzeba się zbytnio śpies.zyć.
by w ciąga 2 do 3-ch tygodni o·
Ic.r~yó ziemię.

ZEPPEL INY.
Właściwy lot p<>wietrzny do·
okoła ziemi datu.je się od 1929 ro·
ku. Wówczas to Eckener , dyrek·
tor zakładów Zeppeli na, wyru·
szył na sterowc u _z Friedric hsha·

Polska kon11rola celna jest bezsilna. Gacić celników nie mote
zorganizowa·
się pr.zeciwatawi.ć
przemyt ników,
haindom
nym
wspiera nych p1'1Zee celników gdań•
sik.ich i posługujących się gwał·
tem.

KS. HLINKA, CZECHOSŁOWA·
CJA I J.>OL.5KA.
„Głos Narodu " poW?"-aca do spn
v;y &to'8'UID.ków czechoełowacko•

polstkkh i rozwiewa cały szereg
7Jł!udzeń, któTe niewiad omo dla·
czego pokutują w pewnyoh (wiar
domo jakich) sfeTach polskich na
temat rzekomo polonof ilskich ten
dencji przywódcy naejonalistyez·
nej partii słowackiej ks. lllinki:
Jak wygl~da jego polonof ilstwo?
- Pme o tym „Głoe Narodu ".

z pocz91!k.lem atyc:umia ab. rom pttti
bonc21 we wsi Podwilk (Jednirl a pi.:,
ł,C1J0nych do Polski wsi oramidi ),
otrzymał od ks. Hlmki kartk~ 21 pro.
iią o wy'8tllwienłe pewnej metryli
K.a.llllka była nadana na pot'IZCie w B.użitdlerlm

6ranaty z aluminium
Niemiecki przemysł zbrojenio- dzili, że wszelkie rany lub cho·
wy przepro wadza wciąż doświaJ clażby tylko zdrapan ia spowodocznia z nowymi wynalazkami w wane blachą aluminiową wywo.
dziedzinie mordowania ludzi. Nie łują ropienia, stan zapalny i wy.
które doświadczenia powodowa- magają długotrwałego leczenia
ne są brakiem surowców. Osta- nawet w ąajbardziej korzystnych
tnio - jak donosi organ wojsko- warunkach.
Z początku sądzono, iż skład·
wy „MilWirwochenblatt" - czy·
aluminium zawierają jakieś
nikł
gra.
nia
nione są próby wyrabia
e dla zdrowia, a przez
szkodliw
m.
aluminiu
z
natów
Mają one tę wyższość nad do- naukę nie zbadane elementy. Przy
tychczasowymi, że są znacznie puszczenie to uczeni obalili, po.
lżejsze i gdy dotychczas szerego . czym zrodziła się hipoteza, iż po.
wiec piechoty miał w swym rowata powierzchnia aluminium
uzbrojeniu 8 sztuk, to aluminio- je'st siedliskiem różnych chorobowych będzie mógł zabrać 30 twórczych zarazkó w . Nie webo.
sztuk. Rzut stalowym granatem dząc jednak w przyczyny tego
obliczono na 25 metrów, gdy alu. zjawiska, jest faktem dowiedzio.
miniowym bez wielkiego wysiłku nym, że rany zadane przez atu.
minium są znaczrtle ·niebezpieczosiągnie się 35 metrów.
?iejsze od ran odniesionych od
al t
Ale nie t·o są głó
wne z e Y a1u :nnych metalów.
. .
· wzgIą d najbar.
I t en w ła's.nie
mm1owych granató w.
Wiadomo, że robotnicy meta- dziej przemaw ia w Niemczech bilowi niechętnie pracują przy wy., tterowskich za pr<>dukcją grana.
robach z aluminium, gdy± z.arów łów z aluminium.
.
no oni, jak i lekarze dawno stwier

Zbiorr pszenicr

noał

2JJ937 r. i

toJ>Je

na

odcilk etempli ~ panfialn ep
w tym mieście. Na kaitce podpi,;
,.Andrej Hlinka, poełanec". Wite
pr.zyw6dca słowaclkich autonomistów,_ ·
Ale uajcieku miy był adres. Napieał
go ks. Hlinka w uastwa0ący apoeób
dosliowmie:
„Dostojny R. kat. Faraky urad„
Podvilk. Galicia, Ok1llpowana Orna".
Nie Polska, lecz - „Galicia". I na
dodatek - nOkUJpOwana Orawa":_.~· . j

Wyistall'CZy, jaik na
Polski.

n:·

UJt

a

„przyjaciela~.

·•·

S·EK.

Srm1atrczni

mlodzieńrrPnz.ed Sądem Okiręgowym we Lwowie stanęli dwaj członkowie
„Falang i": Józef Piixlluk hardt i
Roman Królikow&ki, S'tllldent Un.
J. K., oskarżeni o ograbie nie miell7lkania swej gospodyni. Schwy•
taini zostali za pośrednictwem li•
Pikhtkh ardta
stów gończych.
skazano na 3 lata, a KrólikoW"
skiego na 2 lata wi~enia.

_ _„
(ATE.).
______

Pokwitowania
NA GŁODNE DZIECI
IDSZPA NII. ·
Zebrane na Alkademii Koła ·
Młodź. P. P. S. ,,.Śród!mie!cie" w
Krakow ie zl. 5.
S. Majersdo d zebrał u H. Zielonego
w Otwocikn d. 6.-.
S. Majendo rf sł. 2..Aiłw. M.. Gordon sł. 10.

W związku z ustawą o nowym poo
dziale administracyjno • teryto11&1•
n~m R. P., ktqra weszła w życle w;
dniu 1 kwietnia 1938 r. wy~
i1arwną mapę w rozmiarze 104. & 7•
p. t.

BZEOZP OSPOLI TA POLSKA. 1~
Instytut Rolni- miln. kwintali zb1or6w włoskłchY.
nowym podziale 1:1.500.000
w
We Francji zbiory pszenicy pr~
czy w Rzymie stwierdza, it tegorozł. 4.50. Z uwagi. jednak, że ·
Cena
niż
czne zbiory pszenicy na całym świe niosą o 20 mtln. kwint. więcej
wydaliśmy drugi nakład cent obol·
cie zapowiadają się wyjątkowo do- wynosi konswncja. Zbiór pszenicy w żarny do k'..voty zł. 2.50 i to łlł()znle li
mi, opakowaniem 1 przesył•
brze. Państwa eksportujące pszeni- Stanach Zjednoczonych .zapowiada wałeczka
ką. pocztową. Wysyłamy po prv.ek&wiadoRównież
jąco.
zadowala
się
zapacę będ4 dysponować dużymi
zaniu należności na PKO. Nr. 15.T3a
saml, zaś kraje importujące, jak mości z Afryki i Azji brzmią. po- lu·o przekazem pocztowym.
w Argen
Włochy, ograniczą. swój import uo myślnie. Zasiewy pszenicy
INSTYT UT STUDIG W,
~cznie
są
m
bieżlł()y
roku
w
tynie
zdaje
Warszaw a, Marszałkowska 41
rozmiarów zeszłorocznych (co
.
Tel. 8.92-52.
się być nieścisłe wobec deficytu 10 _ wyższe niż w ubiegłym
„:;.:_:_.\
Międzynarodowy
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C WIADOMOSO SPORTOWE ,

o problematach teatru
Jeszcze
.
'

i o „Wlelkim Repertuarze"

Nad~r wymowne· są spostrzeże·
.
nia poniższe: ··
Warszawa ..::... stolica Państwa
ma z górą milion mieszkańców
(nie licząc przyjezdnych).
Pewien odsetek tej milionowej
publiczności 'uczęszcza do teatrów
co wiecżór, czyli 3~0 wieczorów
do roku (nie licząc przedstawień
poram1ych i popołudniowych).
W okresie minionych jubileuszo·
wych lat dwu'dziestu . pięciu, czyi[
w okresie 9000 (dziewięciu tysi~
cy) wieczorów, na przestrzeni
dwuch prawie pokoleń, liczba wi.
dżów, którzy przewinęli się przez
teatry stolicy dosięgła niewątpli.
wie kilku milionów osób.
Otóż z tych kilku milionów wt'dzów na w'ystawione, napi:zykład,
w teatrze Polskim ,,Wesele" (Wys
piańskiego), które wytrzymało dzie
więć kolejnych przedstawień, zja·
wiło sfę zaledwie- okóło 4500 wi'dzów •).
Mimowoli nasuwają się .pytania:
Czy utwór „Wielkiego Repertu·
.uu", odegrany na przestrzeni dzie
więciu tys. (9000) , wieczorów dzie
więć (9) razy (przy ogóln~j liczbie
widzów około 4500), może wy·
wrzeć jakiś wpływ na podniesienie
kultury teatralnej ,,wśród szero·
klćh mas publiczności?"
Czy utwory „Wielkiego Reper.
tuatu!'- tego typu, wystawione na·
przykład raz jeden w ciągu lat 25,
a zagrane kolejno, według przyję·
tego systemu, bądź 20 razy (przy
10 tysiącach widzów}, bądż nawet
30 razy (przy 15 tys. widzqw),
mogły się przyczynić do ugrunto·
wania „prawdziwego" teatru w
stoltcy i osiągnięcia konkretnych
rezultatów w tej dziedzinie?
Pytania te, tak istotne, wyma·
gają głębszego zastanowienia się.

••

"'wystawiając od
czasu do czasu utwory poetyGkie,
o czym mowa była w .poprzednich
artykułach, dowdódł niezaprzeczat.
nie, iż -. tworzenie „prawdziwęgo"
teatru .o repertuarze .:'fundamentat·
T.eatr Polski,

nym - repertuarze

zmłeńnym

-

jest ·.poza motlłwościamł przedsłę·

biorcy pryWątnego,• . ~ałaJ4Cego
na ·terenie jednej lub dwuch tcen

teatralny~h.

mogą

prezą kabaretową

zagłady.

***

Takie są w krótkich zarysach
dzieje powstałego w Warszawie
ćwierć wieku temu teatru prywatnego pod na~wą: „Teatr Polski w
Warszawie", któremu jego inicja·

Deł.egacja pra~cownlcza
u p• .Prezesa-Radr ·Ministrów

tego

Teatr Polski w ,poszukiwaniu
kompensaty za straty, poniesione
na utworach „Wielkiego Repertu·
aru"1 często wpada w dr.ugą os.fa·
teczn-0ść, wprowadzając na scenę
w.idowiska rozrywkoy.;e bardzo
średniego gatunkµ.
Aczkolwiek widowiska te doorze
prosperov>ały · i 1:eperowały za·
chwi_ane finanse teatralne, wszeia.
ko _widownia teatralna na ' następ·
nych kolejnych sztukach normalnego re~rtuaru teatru Polskiego
świeciła przez pewien czas znów
pustkami, publiczność bowiem,
zrażona i .zdezorientowana gwał
townymi przesk~kami od ·. Wielkiej
Póezji do płaskiej farsy, do teatru
przez jakiś czas nie uczęszczała.

**

*
Łamańce repertuar~wę,

jak i sto
sowanie do wszystkich bez wyjąt·
ku sztuk teatralnych „systemu ko·
lejnego wygrywania do reszty" dały się we znaki gospodarce tea·
.
.
tru Poiskiego.
. Deficyty teairalne wciąż się P.O.·

wlększały, zadłużenie zaś . prze.clsię

biorstwa wciąż wzrastało, sięga·
jąc wreszcie , kwot poważnych.

*•

*
,od czasu
Nie pomogły tworzone
do czasu z.rzeszenia aktorskie. Nie
pomogło · równ,ież '. połączen.ie się
.

'

Widownia teatru Polskiego posia.
da około ·1000 miejsc, a więc przy
przeciętnej frekwencji około" 50% l~cz.ba . wi~~w na każde poszczegól·
ne przedstawienie n!e przewyższa
przeciętnie około 500 osób, przy cizie.
'l'llięciu przedstawieniach liczba wf·
dzów stanowić mogła około 4500
osóla.

niczych: Geske (Związek Pracowni
ków Poczt t" Te!egrafów), · Podgórski IZw:()"!t'k Niższych Pra u N''•
ków Poc'ztowych), Gałęski (Zwią
zek Niższych Fupkcjonariuszów
Państwowych), Stawiarski (Stawa
rzyszenie Urzędników Państwo·
wych), Cieszyński (Związek Pracowników Kolejowych) i Marasz.

Ag. PAT. dono.si:
P. Prezes . Rady Ministrów gen.
Sławoj • Składkow!)ki przyjął w
dniu 20 ·lipca rb . .delegację Międzyzwiązkowego Komitetu Praco
wników Państwowych. W skład
delegacji .wchodzili: prezes Kwiat
kowksi (ZNP.}, wiceprezes Kościń
ski (Zw. Pracowników Skarbo·
wych) i Rynkiewicz (Związek Te-,
letechników) oraz przedstawiciele
następujących zwiąlków pracow-

ldewi~z

(Związek. :raco.':"'nikó~

admm1stracJ1

Umys.?wych
skoweJ).

WOJ·

w obronie· koni·

Okólnik iest rozumny i słuszny
Niektóre pisma zaczynają już
sobie dworować z okólnika p.
prezesa Rady Ministrów gen. Sła·
woja • Składkowskiego przeciwko
ZNęCANIU Się NAD KOŃMI,
innymi .łowy - przeciwko · NI·
SZCZENIU „stanu końskiego" w
Państwie Polskim. To „dworowa·
nie" NIE MA ZADNEGO SEN·
SU. P. gen. Sławoj-Składkowski
oddał swoim okólnikiem · dużą n
sługę Polsce, i jest obowiązkiem
każdego ~ nas -POMAGAĆ orga·
nom policji priy wykopywaniu
pr::epi-sóUJ tego okólnika. ·
Nie ·chodn ·nii tylko o PRZY·
JA'tŃ DO. ZWIERZĄT,' .chocid
prz:yznii.ję, że je~tem PRZYJA·
CI ELEM ZWIERZĄT; a już 'spe·
cjttlnw ~ koni i psów. Chodzi o
'
"
co; innego jeszcze.

- planowo
tylko czynn,iki
powołane, mające do dyspozycji
.szereg · scen, .obejmujących wszy·
Gen. l,ud.endorff . ~twierdza w
stk{e rÓdzaje Sztuki .teatralnej.
Dobre ch_ęoi, uja~nióne w tym Sf!l.o ich pa~i,ętnikaph, że jednym
kierunku przez prywatnego prze~ z najcięższyc~ .kryzysów armii
niemieckiej w latach 1917-1918
się-biorcę teatru Polskiego, łącznie
KOl'fl". Ogałaca·
z_"poniesicnymi przez· niego ofiara. był .. KRYZYS
mi .·natury materialnej, zapisać na·
leży na jego dobro.
Dokónać

i systetpatycznie .-

tor i dyrektor ·przez długi szereg
lat poświęcił niemało wysiłków i
zabiegów oraz przejawił dużo ini·
cjatywy i płodnej inwencji.
Obraz wyrazisty tej długoletniej
działalności daje ciekawa a wyczer
pująca praca jednego z nfowielu
znawców teatru w Polsce, p. Jan.1
Lorento~icza, ogłoszona niedawno
drukiem pod skromnym tytulc•n:
„Teatr Polski w Warszawie 19131938".
MACIEJ KRYWO~ZEJEW.

teatru Polskiego z im·
„Banda".
·z pomocą przyszło „Towarzystwo Krzewienia Kultury Teatra!·
nej w Polsce" (TKKT).
Laopiekowało się ono wreszcie
teatrem Polskim i uratowało go od

poważnego

Mydło

5

Jerem do' golenia.
lawendQwa

z

~ najtańsie.

Najlep'sze
'

.

.

.

WYJAZD PLYWAKOW NA MI.
STR~08TWA EUROPY
NIEPEWNY.
Wyjazd pływaków poll.kich na mistrzostwa .Europy do Londynu praw.
dopodclmie nie dojdzie jcdna.lt do
skutku. Waterpoliści nie pojadą już
napewno, możliwy jest więc tylko
wyJazd Heidncha, Ka.lliczek bowiem
który nie 11tawił się na mistrzostwach
Polski, tym samym nie bierze udzia.
łu w meczu z Finlandią., nie wchodzi
w ogóle w rachubę.
PLYWACY FI:RSCY PRZYJADĄ
DO WARSZAWY W PIĄTEK.
Pływacka reprezentacja Finlandll
na mecz z Polską. przyjedzie do War
szawy w nadchodzą.cy pi!ltek wiecz.
ROZGRYWKI O MISTRZOSTWO
WARSZ. LIGI OKRĘGOWEJ.
Rozgrywki o mistrzostwo warsz.
Ligi okręgowej na sezon 1938/39
rozpoczynają. się 14.VIII. W rozgryw
kach tych biorą. udział następują.ce
kluby: Skra, Okęcie, Znicz, Granat,
·F. Berna, Orkan, PZL, CWS, Legia
i PWATT. Rozgrywki tiwać będą. w
grupie jesiennej do 13 listopada.
POWITANIE BRAZYLIJSKICH
PILKARZY W OJCZY~NIE.
W Rio de Janeiro owacyjnie wita.
no reprezentacyjnych piłkarzy brazylijskich po powrocie z Europy. En.
tuzjazin tłumów był tak gorący, że
aby
musiała interweniować policja,
uchronić piłkarzy od· naporu publicz.
nosci. Kilkanaście osób zabrało po.
gotowie ratunkowe.
W wywiadzie, udzielonym dzienni.
karzom, słynny piłkarz Leonidas o.
świadczył, że Bpośród wszystkich pił
karzy, zgromadzonych na mistrzo.
stwach świata, największe wrażenie
zrobili na nim: Wilimowski, Nejedly i Meazza.
Warto zaznaczyć, że gracze bra.
zylijscy mieli szczególną pretensję
do swego speakera radiowego, który
w swych transmisjach ujemnie wy.
rażał się o brutałhej grze brazylijczylc.Jw. Speaker powrócił do kraju
na innym statku, 1\iż piłkarze, oba·
wiają.c się, że mu „wygarbują skó.
rę", jak mu to obiecywano

Płock 21 pkt. 5) Policyjny KW Byd.
goszcz 18 pkt.
MIĘDZYNARODOWE REGATY
~EGLARSKIE W SOPOTACH.
W międzynarodowych regatach że
glarskich ·w Sopotach brały . udział
następujfłce yachty polskie: „Danu·
ta" Polskiego Klubu Morskiego w
„Bystry" - Oficerskiego
Gdańsku,
Yacht Klubu w Gdyni i „Lotny" Yacht Klubu Polski ·w Gdyni. Danu.
ta . uzyskała pierwszą. nagrodę oraz
dwie drugie n&.i,'Tody i zdobył& puchar przechodni, ufundowany przez
Senat Wolnego Miasta Gdańska dla
na.jleP.szej. „szóstki".

ROZNE WIADOMOSCI
SPORTOWE
NA TERENIE GDYNI.
Plan budowy urządzeń sportowych
w Gdyiti na lata najbliższe przewiduje pÓwstanie 'szeregu stadionów
sportowych, rozrzuconych we wszyst
kich częściach miasta. Dotychczas
Gdynia posiadała. jeden tylko sta.
dion.
Nowy stadion powstanie, na Ra.dłowie. Nowy ten ośrodek sportu ma
zawietać: a) . stadion dzielnicowy z
bieżriią 5-cio torową długości 400
mtr. z trybunami na 8000 miejsc
siedzących i 5000 'stojfłcych, b) etadion pomocniczy z bieżnhł 4-ro torową. na 400 mtr. z trybunami na
2000 miejsc siedzących i 3000 stoją..
cych, c) . dwa boiska treningowe do
na. 100
piłki nożnej, 8 tory bieżni
mtr., skocznie, trybuny ziemne na
około 400 miejsc, płace siatkówki 1
koszykówki, d) budynek kiuboWJ'
przy każdym boisku treningowym
z natryskami, świetllCfł, pokojami
klubowymi 1 llchroniskiem dla zespo.
łów sportowych, e) boisko szczypior
niaka dla młodzieży, palanta l t. d.,
f) boisko nokeja na trawie t hazeny,
g) 5 placów tenisowych, h) plac ćwi·
czeń gimnastycznych, 1) hal~ gim·
URZĄDZENIA

sariat rządu
wtzoryczne

postanowił urZłdZić

boisko

Pl'Q
gimnastyczn..
Z boil!lk tyalt.

•.vyposażone w sprzęt.
korzystać ~ bezpłatnie młodzleł

szkolna.
BOJKA NA KONGRESIE
KOLARZY.
Odbyty w Sofii kongres bułg&I'
skich kolarzy zakończył 610 nieby„
wałym skandalem. Pny wyborach na
przewodniczącego współzawodn!czyłłj
listy dwóch ugrupowań Zwi/łZku ~
Jarskiego. Ka.żda grup& wybrała SWł

go przewodnicqcego, z których kai;.
dy uslłował zająć miejsce prą ~
le prezydialnym. Pomiędzy delegata..
mi, którzy obecni byli w liczbie~
wynikła bójka, której krea połoąlll
policja, z trudem opróżniajtc ll&lf.
W FINLANDll ROZPOCZJllLY 81'
JU:t PRZYGOTOWANIA
DO OLIMPIA.DY.
Z Helsingforsu dOD.OllZlł, że bUl'o
mistrz h. Hel8ingforsu przesłał pia..
wodnicqcemu międzynarodowego i .
mltetu ollmpijakiego, hr. Baille-X...
tour, depeszo, w której oficjalnie p
zawiadamia o przyj~u propozycji
orgaD.lza.cji olimpiady przez B'inl&n..
dfo, We wtorek odbyła Ilię w Hei81nC
forsie specjalna konferencja, na ~
rej rozpatrzono projekty odpowiedlł
niego przebudowani& t roZl!Zernnls
stadionu sportowego.

LEKKOATLETYq

GIEBU'l'TO NA CZWA.B~
l\llEJSCU W SZTOKHOLMIE
Na olimpijskim. stadionie w Sztok
holmie odbyły Ilię w środt wfeczo,..
rem wielk1e międzynarodowe zawody lekkoaUetyczne z udziałem ameto
Był
rykańskich lekkoaUetów.
pierwszy start amery.ka.mkich a-wodników w bieżącym· sez.onie w.
Europie. Zawody, które zgromadzi•
ły przeszło 18 tysięcy widzów pn:y•
niosły szereg doskonałych wyników.
z Polaków startował jedynie Gierutto. Zajłł on w rzucie kuł4 czwar.
te miejsce (wynikiem ~.28 mtr.),
nastyczną..
ale udało mu się pokonać słynnego
W innych dzielnicach Gdy.ni komi- f!Mkiego miotacza Kotkasa.

no wtedy na wszelaki sposób go·
spodarstwa rolne własnej ojczyzn.y i - przede wśzystkim - kra·
je oku.powane - Polskę, Litwę,
REGATY WIOSLARSKIE
Łotwę, Ukrainę, Belgię, wschoW WLOCLAWKU.
dnie departamenty Francji Doroczne regaty wioślarskie w
W · związku z wejściem w :ty. r. b. dopełaiłł wszystkich wanm.
z resztek ,,msobów końakich."• Włocławku odbyły si~ przy udziale
· nowej ustawy o powszechnym ków, koniecznych do wał4Platla
cie
Warsza·
z
wioślarskich
klubów
12
Chabety mwialy odgrywać rolę
Grudziądza, Płoc. obowiązku wojskowym, maturzy. na daną uczelnio.
Bydgoszczy,
wy,
NIE
rumaków. A jednak -

-

WIOSLARSTWO

ka, Torunia, Kalisza. i Włocławka.
Rozegrano łącznie 16 biegów, które
l~olska ma c!zisia; dużo korti i w punktacji drużynowej dały zwy.
ma dobre konie. , Przy najr.vięk· cięstwo Kolejowemu _KW_ ~ydgoszcz
pkt. 2) TW Warszawa 29 pkt.
szej choćby motoryzacji armii 51
3) TW Włocławek 24,5 pkt. 4) •rw

STARCZYŁO.

konie będ;q ~ w .raz;ie wojny bardzo' · pow~ym .' CZYNNI·
KIEM , OBRONY. l ·dla.tego przet#ążanie koni . pracą . ponad 'ich ·,i·
ły, ' z:ńęcanie sił nad konmi, NI·
SZCZENIE ' KONI . jest ud.erze·
nierri" W SI~ę ():ąRONNĄ .RZE· I
CZYPOSPOLITEJ. Nie trzeba
być oficerem kawa"lerii, ani ofi·
cerem• sztabu głównego, · ani rol·
·nikiem, ' by zrozumiec te ' próste
prawdy. · A· ludzie ,-:- często bez
zl~j woli . - -NISZCZĄ KONIE,
chcąc je wylwrzystać „jaknajo·
szczędniej".

P. Składkowski uczynił po pro·
stu to samo, co uczyniły już da·
wno Wielka Brytania. Francja,
„Trzecia" Rzesza, Stany Zjedrw·
czone, Związek Republik Sowiec·
kich, I talia, nie mówiąc już o
„se;,,tymentalnej" Skandynawii. ·
T.<i też· nie trzeba „pokpiwać",
a .trzeba POMÓC, by ROZUMNY
I -'SŁUSZNY OKóLNIK był wy·
konywany ściśle. Taka codzien·
Woda 'na, p;zypadkowa po_moc jest tez
b ywatela" w
udziałem .,szarego , o_
przygotowywaniu· . obrony Pań·
.
stwa. '.
ARCHIWISTA.
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świadectwa
ści, którzy uzyskali
dojrzałości w roku bież., zostaną
powołani w, jesieni przed rozpoczęciem · studiów akademickich d:o
odbycia służby wojskowej.

Mlńisterstwo WR. i OP. zwra·
ca uwagę, że w interesle tych abiturien'tów Idy, . &by d . z nich,
którzy •zamlerza,ją uczęszczać do
jesieni4
szkół akademickich, już

Hieszk·ańcy

I

wsi wPolsce

przeważnie. ·mieszkają

w jednej izbie

zamieszkuje je
Według danych .spisu ludności z (51,4 ogółu izb)
roku 1931 na wsi w Polsce istn.ie· 11.023.114 osób, t. j. 47,7%, dwu..
je 4.472.156 mieszkań, ,w których izbowych 1.580.805 (35,4% ogółu
W pismach pojawiły się wzmian zamieszkuje 23.096.698 osób. Mie· izb), trzyizbowych i iwięcej 579.048.
ki o moim zwracaniu się do adwo szkań jednoizbowych jest 2.298.700
katów z żądaniem nie wymienia.
nazwiska w procesie.
nia mecro
•
'
b
żądania te miałem popierac grozbami.
.
. .
· Oświadczam, że nie zwracałem
Whre~ przewidywaniom s.pra· we wyka~ły, ż~ filmy~ ko~orach
się w ogóle z taką sprawą do :ża
wa ~ematogra.fii koloTowej po· na~:alny~ me. ~rzyc~~·g~Ją .bardnego z obrońców.
Nadmieniam, że wobec bliskie- suwa · się naprzód żółwim krokiem. dziej p"Qh~1cznosci am~eb film~
,go procesu i wobec mego wyjaz- 0 dr. 1934 nakręc0010 "na , całym oz_arno • h~ałe•.Kolor n~~ st~owi
du nie ·będę więcej prostował świecie zaledwie 26 pełtnop1·ogra· więc specjalnej aitrakc.)l. Filmy
szerzonych kłamstw. Nie jest to je- mowy eh· filmów . k'1l()rowyoh. . kolorowe nakręcane były w •. Sta•
dnak równoznaczne z obietnicą dodatku niektóre' z t)'idh obrazów nach Zjednoez-0nych, w Anglii we
zawiierały tylko . jeden lub dwa Francji i w Niemczech.
amnestii dla kalumniatorów . .
MELCHIOR WAŃKOWICZ. akty w ko-lorach. Staty\Styki ka80·

List do Redakcji
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na na1Lżejszc bodaj· skinienie, i równie grz~czna_ myszka
Herm na zur Miihlen
Micky. Józefina Baker natomiast ~romła. s1~ pr_zed
wszelkimi zakusami na jej niezależnosć. ~te chciała
nigdy tego, czego chciała mał·a Marger~, imała w~sne
pomysły własne życzenia i walka pomiędzy Margery
i józefi~ą Baker była bardzo emocjonująca i nieomal
z niemieckiego przełożyła '
..
wstrząsają.ca.
HALINA PILICHOWSICA.
Ma•rgery usiłowała raz po raz narzuci;:. ~wą wolę
opornej marionetce. Marionetka ~ię złosltw1e w~krzy.
Maiła Margery przybyła -z 'Nowego jorku, ale równ'ie
i robiła to, co chciała. A Margiery stawa.la się co.
wia~a
dobrze mogłaby .prŻybyć . z. Alab'amy c:zy jakiegokolwiek
1
i okrągła jej twairzyczka p.rzy?1~ra~a. za. ·
bledsza
·
raz
in11ego „dzikiego" sta111u.
trważająco twarde rysy . Po niezliczony~h cw1~~emach
Europa · wytrącił~ ją z równowagi. Zdll11Ji.onym! oc:a
zwyćiężyła ostatecznie Margery i . na · _obl~cz~ jeJ wy·
mi przypatrywała się starym gmac»om, . a. Eur9pejczy~y,
zazwyczaj w1duie na twakwitł uśmiech taki, ·jaki się _
ludzie dziwni z prastarą„ .tak 'dla Margery . nieztozumiałą
· dyktatorów.
sprawiali .na n'iej · raczej , niemi~ wrażenie. rzach
tradycją,
„N.o i cóż, _.:. zatryumfowała, - przełamałam w koń.
W ja<lalni. pensjonatu. szeroko . rozwa.rtymi · niebieslcimi
·cu Jej · upór".
oczami dziecka bezustannie pytała: Co teraz będ.zie?
Pokonana marionetka złoży~ głęboki ukłon i zaczęła
Zachowywała się trochę . niezręcznie i trochę bezrad.
tańczyć tak, jak Marge:y chciała. Gry!Ilas. na twarzy
nie, ·jak młody psiak, który się zabłąkał pomiędzy do- Józefiny 'Baker zaczął jak gdyby łagodnieć 1 ~agle we.
brze wytresowane, starsz.e psy. I jak baordzo miody psiak zbrata we mnie fala bezsensownego współczucia dla te.
co, go bezdusznego; zwyciężonego stworzenia.
miała bezgr.ani.czne zaufanie · do wszystkich ludzi,
.
oczywiście, doprowadzało ją .do . okrutnych · rozczarowan.
Pewnego razu dała mi Margery sznurki do ręki. „Mo.
W chwilach takich uciekała do swych marionetek. Spo. że pani wprawi lalki w ruch".
strzegano wówczas ze zdumieniem, że mar.twe bezdusz-1
Spróbowałam tego z pewnym lękiem. Ale po niewielu
ne lalki by.fy dla niej zną.cznie bliższe1 niżeli wszyscy już chwilach ogarnęło mnie niezwykłe uczucie: uczucie
.
.
otaczający ją ludzie.
władzy nad czymś, nie: nad kimś innym. Albowiem lalka
A wię<;: był tam poczciwy pies Toby; który przybiegał nabierała odrazu życia i j-a byłam życia tego panem.

MARl.O,NET-KI

Warunki przyjęcia, jak termłnri
wnoszenia podań, wykaz potrzeb.
nych dokumentów, terminy s\da„
dania egzaminów wstępnych po.
wiadomości odnośne
dadzą do
szkoły akademickie. Mmiłteratwo.
WR. i OP•. zachęca zatem mło.
dzlet do ubiegania sio o przyJłde
do szkół akademickich jut Jesltnią r. b.

skak·afa tak jak sobie tego życzy~am. Sz.nurY,
ręku były jej życiem, o którym mogłam decydować, były jej losem, który moim podlegał rozkazom.

Tańczyła,

w moim

Margery nie przestawała się uśmiechać.
„P'rawda, że to piękne?" - pytafa
I nagle przebiegł mnie zimny dreszcz, albowiem podczas tej zabawy odkry~am w sobie coś, co wzbudzało
we mnie wstręt: żądza panowania, żądza tyranizowania.
Sznurki si~ rozluźniły - nie mogłam już za nie pociągać - i marionetka osunęła się na podłogę .
I leżała tak obok innych, obok zacnego psa Toby l
potulnej myszki Micky, obok podrygującej lampy i rozqasanej piłki, obok marynarza i „szlifibruka". Mała
M~rg~ry ppzbierała to wszy.stko z podłogi, sznurki a-a„
winę'a , na kołek, aby się nie poplątały i ułożyła lalki
w dużym pudle.
„Teraz już· pani rozumie?" zapytał.a mała Margery.
Tak, teraz zrozumiałam; zrozumiałam znacznie wiccej · niż sama Ma•rgery. Zrozumiałam ucieczkę jej do.
stworzeń, które podlegały jej władzy, zrozumiałam pra- .
przyczynę wszystkich okropności naszego świata. I zro„
zumiałam również bezradność ludzi, biednych mariou„
tek życia, które - gdy się już wyła•ńczą i wyhasaj4 opadają z si~ i wówczas kładzie się je do pudła.
I długo jeszcze po tej próbie z marionetką miałam
bolesną świadomość, iż cz.uję sznur, na którym jest.em
uwiązana.
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'W Łudltu :& końcem marca b. r.
r;Oetała zawarta umowa zbi-Orowa
na robotach budowlanych, określająca stawki płac .według. ~at~·
gorii robotników ~ n.em1eśh11·

ków. Umowa, aareJesłlroWana w
Inspektora cie Pracy . 5-go Okręgu
w Loibliinie, obowiązywała na
miasto Łudlt i powiat.
Firma Raclunan i S-ka niie llto·
sÓwała się do umowy. Robotni~
zeitdali płac według umowy, Je"
dnak p-0 ber&otecm ydh wyeił·
kach w celu polubowne go zała·
twienia zatarp, tak w Impeb.o-

racie Pracy w Łuclcu i Starostwie
jak i u przedisięhIOTCów, poetanowi
li ogłoaw strajk. Strajk rozpoczv

to w dniu 15 lilpca :b. r.; obejmu·
je on 60-Ciu robotników .
W dniu • 17.VIL h. r.- zwołano
Ogólne zebranie członków Zw.
Budowlan ych, na które miaprosrio·
no sekretarza Okręgowego a Ko·
wla.
Po dyi;ilrueji robotniicy postano·
wili wytrwać w strajku aż do o·
si~ęicia wy8U!Di~h po.tuila·
tów. Strajk trwa nad~

Kaflarze wSiemiatrczach
ZWYCit:żYli

W dniu 18 Hpca 400 robotni.kó~
robotnllców
t przystąpiło ck> pracy.
kaflarskłcl
J?,O
ach
Jaaflatłlddl w Siemiatycz
JO.dniowej akcji strajkowej został
•
w Imieniu
Zarząd Związku
zakończony na obuatronne j konfe.
robotn.t.
ych
str.a1kując
wszystkkh
rencjl przy udzlalie p.p. iNpektora
składa proletarla c:
drogą
tą
k.ów
Bia
w
go
obwodowe
I
okr"'°wego
kLe • poclz1ękowanle z.a udzieloną
łymsłoku.
pomoc morallllą i mat~alną i poRobotnlcy otrzymali podwytkę twierdza odbiór. Młti;.pujących
pl« 11 .granicach od 5 - 30%. kwot:
Cent.r. ZwLązek RQ.b. B„ D„ C.
Zwydptwem robotników • kafla.
ra:y jest zniesienie 6 k&tegwli p!'lac Bielsk P. z.ł. 53,50, Hajnówka zł.
na kat. I podciągnięcie najmniej. 26,47, Mi.tejoczyoe zł. 50,40, Orla
zł. 15,00r I Bia.
zarabl.ających od 2,8 gr, za ka.tel zł. 42,55, Grodno Rada
Związków
29,80,
zł.
łystok
gr.
4
do
Stawki płac dla kaflarzy zosta. Zawod. Bielsk P. zł. 34,82, Zwłą.
Skar bo wych•
ły ustalone: I - 4,60, II - 4,25 i zek P racowm.ków
b ;a
ł 50
S . • fy
e fi ne
'
,
z.
cze
III - 4 gr. za kafel; dla pomocy 1em1a i.nteligencj l pracującej
w
wśr:d
i
..:.. i 90 gr. do 1,25 dla lrobiet
dla .....„zyzn 2,40, oraz dl:a. zara SLemi•atyczach zł. 61,OO , razem z.ł
bM.J•cycb mniej', nit 2,50 daien. 363,54.
Strajk okupacyjny
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Tragiczn11 wycietzkrprzez. przełom Dun·eiea .

Z przystani w Pieninach spływała
pę· na czterech połączonych łodziach
ZBRODNICZY ZAMACH, CZY. i polecilł odwieść chorego c.hklipca wie, . te chłopcz)'lk dorma~zy
przełomem Dunajca do Szczawnicy
do szpitala. W dr<>dze chk>tpiec kmięcia czaszki„ naityc.hmla s.t zmarł.
WYBRYK WYROSTKOW.
wycieczka zło~ona lll 8-mhr osób. Ło
zmarł.
STRJUNIK SOWIECK I ZASTRZE · dzie kierowane były przez zawodoNa &'ZOsie pańsitwowej Nowy
LIL DZIEWCZYNĘ NA POLSKIM wych flisaków, Mariana Kotei:~ ~ l
TRAGICZNY WYPADEK..
Są·cz • Grybów na terenie gromady
TERYTORIUM.
_ . ~~- .•...
Cieniawa nieujęci dotychA:zas &pra
Wojciecha Pcienla.
Przybyły oo ·Koob)"llla na oópust
wcy zabarykad owali drogę, usta· ze Lwowa ks. Władysław Haduch
s-a.r~- }<>?zl
pow.
w
j~-Kisorycz
·~
terenie
czasie
Na
W
wiając · na niej dwie przeszkody .
zawadziła spodem -o 111kał~ podwfXl· .
grani·
wamik
sowiecki
neńsklm
rzece
w
kąpieli
rostał w czasie
nę, 1 poczęła zanurzać si~ w
Do jednej z nich posłutyU się wyr
Stryj porwany przez prąid i zato· cmy przeszedł na terytorium Pol·
celu zepchnlt;cla łodzi ze sr.ałi.
w
waną z mos.tu belką, a w nieda·
16-'1ekarabi•nu,
z
wydobyto. Wszelkie ski i tu zastrzelii
Ciało
nął.
Koterba wskoczył do wody.
flisak
lekiej odJ.egłości us~alli duży stos
Kirykzuk,
Marię
ę
dziewczyn
tnlą
wy·
uróby raitunku, P.OzoSrta.ły bez
jednak momencie przestr&•
tym
W
kamienri wpoprzek całej jezdnri. nłlru..
po czym zbiegł zagranicę.
nagłym zachwianie m sit; łodzi
szone
Barryikada ta, USttawilOlna na zakrę·
Władze polskie zgłiosl!y protest
dwie letniczki, mimo, te tadne niePOGROM NAOUSóW .
cie, groziła powamym niebezpie·
do granicznyc h władz sowi-ecldch .
zjetdta·
two ju.t im wówczM nie
pojaizdów,
bezpleczefls
dla
czeń6twem
Poliiicja pneprowadzlła na plar!y
z łQdzf, wi:>ada•
wYek.oczyły
groziło,
jącY'ch od strony Grybowa.
PIORUN ZABIŁ DZIECKO.
w Jaremczu kontro.tę strojów kąp)e
·
ją.c na Koterbę.
zdą
najechał,
tę
ę
przeszkod
Na
'owych. Kilka le1rliczek ukarano
W Szczuczyn ie Nowogrodr zkim
kurclO•
go
chwyciła
nich
z
Jedna
tają.cy z Nowego Sącza do Orybo· doraźnie mandatam i kamymi za
'~
f;/
podczu burzy pdonm . 'lllderzył w wo za •ZY.fł, tak. łe ten~·-poV~di'atri&,•
wa, f;amochód osobowy p. M. Pa· budzenie zgorszenia pwbllemeg o.
most, pod którym ukryły się dzieci. tycznet w&ice··p:o~1 na ~· lthń:<>:
szkowej, prowadzon y prze-z szofe·
·zabita ' została 4-letmla dzlew· wolną sprawczyni,- Wyl>ai:uN· ~.;
ra Jana Michalika. Kierowca w OS· WYROK NA MATKOB~JCZVNIĘ.
i porarony chłQPirec 12-Jet- tował drugi f11sak, który dopraw&·
czynka
tatln.iej chwiłł a.postrzegł przeszko·
Przed Sądem Okręgowym odJby
·
nl.
dz1ł łodzie do brzegu.
dę l zatrzyma.i wóz, krtó.ry mimo ła si~ rozprawa przeciw 22-letniej
flisaka,
druglegó
wezwa.6
Mimo
baryikadę.
na
PODCZAS
E
wpadł
to jednak
Elzie Matejowej , niieśł1ilbnej córce DZIECKO ZASYPAN
ut·
równiet
spokoju,
zachowania
do
Wóz został łek!ko tmkod200y .
ZABAWY.
gospodyni z Krzyżownik, Speido·
e ·wyskoczyli s łodzi do
pasaterowi
ni
wej, oskartonej o za!bld-e swej ma.t
Tr.argiCZ!11y wyipad-etc wydaT'Zył Dunajca, dopływajlłC do · brzegu. , :c
POGRZEB TRAGICZNIE
lGi w kwietniu b. r. Jaik jut dono- się w czaisie w:ydecziki dzieci z
ZMARLEO O LOTNIKA.
Zwłoki Koterby znaleziońo 'w idJ.:
eksmitowała
smśmy, Speidowa
la„ w Stanimierz u, pow. ka godzin po wypadku ~ ·.
przedszko
W Kielcach odbył się pogrzeb wówczas córkę WratL z mężem i
< .
Przemyślany, woj. Lwowskie. 7· biegu Dunajca.
·
tragi<:Młe Z\111arłego kipt. Tadeusz.a dzieckiem w wyiniilru 51POrów ma·
dziewc:zyn ka rostała zaisypa
letnia
Malrowslci •ego, pilota z Torr.mła, j~tkowych. Po eklsmi1Sj:i, kiedy ma·
na tłemią w czasie zabawy. Mimo
który biorą<: udział w krajowyt:h tka wróciła do domu, arby zaibrać
towej poooocy łekar'·
natyichmlu
zawodach szybowcow ych w Ma- chleb i cukier doszło międ!Zy nią i
Kącik
zmarto.
dziecko
skiej
słowie zginął śmiercl4 lotnika w matką do &,przeczki, w czasiie któ·
PIĄTEK• .
DZiś, 22 lipca okolicach Końskich.
rej ugodziła matkę łiopatą w gło·
16.46 „COP" - reportat.
- - - - - - - - - - - 19.00 PiPSni polslde.
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Z Codziennych walk robotników
term~nów wypłat, wyrównać staw·
ki i przyjąć do pracy 1 pucera na

STRAJK OKUPACYJNY W
GARBARNI. W gaTha:rni firmy
Braieia Brzezińscy, przy ul. Lima·
nowskiego 166 powistał zatarg.
Firma miano.w icie zapowiedziała
unieruchomienie ua pewien okres
czasu swych :iiakładów. Robotnicy
w zw.iąiiiku z tym wystą,pili. z żą·
daniem, aby f.il1llla złożyła zobo·
wiązanie na piśmie, iiŻ następnie
p~y
ponowrnym uruchomieniu
garbami WSIZ /scy robotnicy zi;>sta·
ną zatrudnieni.

miejsce chorego.
ZATARG W TKALNI SZPIRO.
W tkalni fwy Szipiro, przy ul.
Sienkiewicza 165 wybuchł ziatarg
z powodu niehonorowania &tawek
slm-ęcarek, tJkaczy i roibotiników.
Poniew.aż interwencja związku
nie o·diniosła sik.utku i . fiirma ni.e
zgod-ziła się na polrulhowne ~·atat·

1111
;.:~~:!::·: t!.~:;r
Poniewż

"' lronforeneji lirm•

~ ~ Zł:.. padło w I

RwA
'

I

100 podjęli stira.jk okupacyjny.

.-STRAJK w WYTwóRNIAcH.I

S~ROW-. W ciągu dłilia wczo·
rajszego był kontyn11J0rWany, a na·
wet na slmtek działalności komisji sllrajkowych rostał rozsze·
mony. Łącmie strajkuje około
400 robo•tJników. Rokowani'a na
riazie nie wstały podjęte.
' W SZWALNIACH BIELIZNY
straJk obejmuje około 400 robot·
niic; . Inspektorat pracy za.iął się
łJkwidacją tego siporu i wezwał
praoodawców na jedino~~ą.
koQfe~encję, celem zaipo1llliama się
z sytoocją.
„ZATARG W FABRYCE A.
LESZ został Zlikwi1dowany. Na
koońeTencji u Inspektora Pracy
mi. Skusiewi•oza uzgodniono no'I.'."
my urlopowe i stawki za posfoje.
Za.t a•rg został ziaikońozony podpisia·
niem uikladu.
DZIŚ - WYJEżDżA DELEGA·
CJA SEZONOWCóW DO WAR·
SZAWY. W dniu dzisiejs-.zym wy·
jeżdża do Ministerstwa Opieki
Społee.miej w Warszawie delega·
cia z,wiązku se.zonowców w Ło.dzi,
która podejmfo interweincję w
eproWie uruohomieniia robót pub·
licznych w Łodzi przez pełny ty·
dzień roboczy, podwyżki stawek
plac · i pnzyzinania dodatkowych
kredytów dJa zatJrudnienia tych
wszyetilciich sez.onowców, którzy
pracowali w raku UJbiegłym.
Z ramieniia Związiku Klasowe·
go z Łodzi w &kład delegacji
wszedł tow. Czesław Karśnioki
NOWY OBWÓD INSPEKCJI
PRACY W PABIANICACH. Jak
nas' ilnformUJją z Okiręgowego In·
spektoratli Pracy, w pierwszych
dniach sierpnia r. h. nastąipi Olt·
warcie nowego obwodu Insipekcji
Pracy w Pahi.anicach, którego
iin.spektorem pooostlłlilie dotych·
ciaso'wy Inspektor l4·go obwodu
w Łodzi inż. StalJl!kiewicz., pełnią·
cy funkcje zastępoze imsp. Fefer·
mana.
Nwy lokal Inspekcji w Pabian:i·
cach mieścić S'ię będzie puzy uł.
M:'Oilim~llki 9.
Flfu'1A KW AśNER I LINDEN·
FELD (uti. Żwi:riki U) w wyniku
konferencji z przed:staw'iclielami:
zwią:i,ku k1a~owego zobowiązała
się wypłacić reslltę .za urlopy dla
p01Szozególnych grup robotiników
w dn. 23 lipca, 30 lipca i 6 sierp·
nia b. r., przestrzegać regu.Jamie

•

•
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w. wirze wielkiego miasta
PRZECiĘLA BRZYTWĄ GARDLO gotoWie . ratunkowe i przewiozło w

Paulina B~arbier, zamieązkała .
przy ul. Zgierskiej 5 w mieszkaniu
własnym w
celach samobójczych
przecięła sobie brzytwą. gardło. ·
Przybyły lek~rz Pogotowia stwii;:r
dził niezbyt głęboką ranę i po opa·
t.i:zeniu pozostawił desperatkę i na
miejscu.
Powodów zamachu ńieustalono:
W SĄDZIE STAROSC~SKDI
SEZON W PELNI
W ramach ogólnej akcji porząd·
kowe,t c_odziennie nien.1al przed sądem starościńskim odpowiada po
kilkudziesięciu właścicieli nieruchomości, pociągniętych do
odpowiedzialności ka.mej za niewykonan~e

stanie ósłabionym do szpitala."
· Powcidem zamachu samobójczego
-- bezrobocie.
R,QBOTNIK PORWANY PRZEZ .
PAS TRANSl\U~Y.Tho'Y
W zakładzie mechanicznym ślu·
sarskim przy .ul. ·, Pabianickiej 86,
w -cza'..Jie pracy "uległ wypadkowi ro~
::iotnik ,29-letni Teofil BorowicŻ, za.
mi~zkały przy ul. P~sterskiej 22.
Borowicz w czasie zakładania pasa
na .transmisję został pochwycony
przez maszynę i doznał oberwania
palców lewej ręki.
Rannego opatrzyło Pogotowie_ i
pr_zev.iozło do szpitala w stanie cięż
kim.
zarządzeń władz.
.ZMARLA. . Z' PRZERAŻENIA
W dniu wczorajszym sąd starv·
W czasie ostatniej burzy, jaka
ściński rozpoznawał sprawę 62 wła
przeszła nad Łodzią we wsi Chehny
ścicieli domów, których skazał na
pod - Lodzią, z.darzył się wypadek,
kary grzywny od 100 .zł. w,zwyż
ofiarą którego pad~a 28-letnia Este.
względnie kary aresztu bezwzględ
ra Małka. Wajnberg, zamieszkała w.
nego do 1 mies.
Lodzi przy ul. Zgiers~iej 48 i prze.
Al\IATOBZY BEZPŁATNEJ.
bywający tam. na letnisku.
JAZDY
Wajnbergowa w czasie uderzenia
Andrzej Bartnik, szofer zam.
pioruna, wskutek nagłego przeraże.
przy ul. Konopnickiej 19, zawiadv·
nia doznała ataku sercowego i mi·
mił policję,
że
Muszyński ,
zam.
mo zabiegów zmarła.
przy ul. LagieWJlickiej 37 i Kazi·
Przybył).' pop pewnym czasie lemierz SzkopiD.ski zam. przy ulicy
kai:z
stwierdził zg~n.
Zgierskiej 24, wynajęli taksówkę i
MURARZ SPADL Z RUSZTO.
jddzili po mieście . a następnie od·
WANIA
mówili 7.a.placęnia należności za jaz
Nieszczęśliwy '. wypadek . zd,arzył
ctę w sumie ~2 r..t.
Policja p oci:igzięła obu amatorów się w dniu wczorajszym podczas tyn
hezpłatne :i 1 r.
·':·· 1· i do. odpowie· ko•.vania domu przy ul. Marynar.
dzialności karnej.
skiej ~O.
ZAl\lAOH SAMOBOJCZY
Bolesław Głowacz, robotnik, zam.
BEZROBOTNEGO
przy ul. Marynarskiej 67, spadł z
w mieszkaniu własnyip. przy uli- rusztowania drugiego piętra na
cy Składowej 31, usiłowała pozba- bruk odnosząc ciężkie obrażenia cie
wić się życia przez zażycie· dość le&ne i złamanie prawego pod.u dzia.
znacznej dozy kwasu siarczanego , W . stanie ciężkim przewieziono
25-letni Jakub Winter.
go . do · szpitala przy ul. Drewnow.
Desperatowi udzieliło pomocy po _skiej.

Niechrześcijańskie

Stowarzyszenia Elektryków

FRANCISZKA

LEHARA

p. t.

nmmona 1Wie~nia
(ES WAR EINMAL EIN WALZER)

SEKUNDUJĄ

PAWEŁ
HOERBlGER, ERNEST WEREBES ORAZ
SŁYNNY TENOR M A R C E L
WITTRISCH

• ·
K"IDO· T I
' Dzw1ekowy
ea r

Cegielniana 2.

Początek,
codziennie
niedziele
i święta

o godz. 4-ej, -w
o godz. 12-ej.

w

Łodzi

stowarzysz.e1nia postąpił całkiem
nie ·po chr-ześaijańsku, bo odmówił zapłaty, twierdz.ąc, że J.abł~l..
skemu nic si1ę .od stowarzyszenia
nie należy.
··
· Spnaiwa oparła się o Sąd Pra.
cy, kifórzy zasądził ń.~ rzecz po.
woda 7 zł. oraz . 8% . 1 koszty są.

· d~we.

sami o tę pracę ·bez .protekcji Fun
duszu Pracy.
Firma „Pilon", przedsiębiorstwo
robót inżynieryjnych przy ul. Sien
kiewicza 40 zwolniła w ubiegłym
tygodniu 29 robotników na żąda·
.nie Fund.uszu Pracy, na którego
zamówienia firma wykonuje robo·
t

szcza gdy się zważy,' że Fundusz y.F d
p
. d · urno" •. . •
t.d .
ść .
un usz
racy zą anie
Pracy, 1es11 1uz za ru nia czę
t
ł
t
.
.
b
.
c·1 nie
· '
. _ t · ywowa ym, 1z ro o t nicy
bezrobotnych, · to stosuie sys em
t .
. .
f'
za po
1
· ··
·
·
a· d ·
a 1 przy1ęc1 przez trmę
protekci.1, pop1era1ąc kan y atow · zos
. c! . tw
F
. n:ep·rzepi.
·· k
.. ,
sre nic
em . p ., czyt
1 1
sanacyinych
zwtąz owcow.
sowo.
N.ietyłko klasowo uświadomieni
Jeśli fi:rma dopuściła· się nawet
i zorganizowani sezonowcy, lecz przekroezenia formalności pr~y
również niezorganizowańi zostaj_ą , angażowaniu robotników, czy na·
systematyczni~ {>?mijani.·
leżało zast.osować tak okrutną san
Ale Fundusz Pracy nie zadawa- keję wobec bezrobotnych sezono·
ta się zmonopolizowaniem d,la ·wców, których jedyną winą jest
·I>r<>tegowanych . wolnych miejsc to, iż sami znaleźli sobie pracę?
pracy; lecz z gorliwością i ' stano· , Bez względu na to, czy z·ostali
wczosc1ą
godną
lepszej- sprawy oni ·.· zaangażowan·i prz.episowo
1wafczy' o wydalenie z pracy robot- czy , nie, . skoro już· pr~pracowa.li
ników już Z?trudnionych, jeśl_i tył· kilka _tygodni nabyJ.i prawo do pra
ko postaraH się on.i zgodnie i- wy~ cy i szczytem biurokratycyzmu jest
mien.ioną wyżej szumną sentencją postępowanie FundusZIU Pracy.

· tragedia bezrobotnego
Chcąc

pomóc matce-staruszce

dopuścił

si-= kradzleiy

W daiu 4 marca b. r. w godzi
nach wieczorowych dD mieszkania Salomon.a Bim>tocka przy ul.
Mielczarskiego 31 zakr.adł si~ ja.
kiś ,, osobntk, spakował różne rzeczy wartości około . 400 . zł., lecz
gdy z łupem zami.erzał _,:". 11Jotnić,
Sipostrzegł go dozorca . i nrzv pomocy przechodniów zatrzymał.
Zatrzyma1nym okazał się Bole.
s~w Szymański, którego też prze·
kazano władz.om sądowym:
W dniu wczorajszym Szymański
stanął
przed Sądem Grodzkim

w Łodzi.

z teatrów' ---,; ::
TEAr POLSKI

Dziś i dni następnych o godz: 8.3(1
na swe uspra.
wied!i.wiienie, :ie ·dotychczas nic wiecz. „Brat marnotrawny" · Oskara.
kradł nigdy, ma ma•tkę stiaruszkę Wilde'a.
•. T~ATlLLETNI W .PARKU .
80~.letnią. PÓniew.aż' sam jest bez
STASZICA - .
11obotnym i niie mógł jej w żaden
„Dama od Maksyma" gra.ąa hę·
sposób. pomóc, nie mając innegJ
rizie dziś
codziennie o godz. 9-ej
"Wyjści.a, postanowił skraść i spi~
nięż.yć niektóre rzeczy z mieszka · wiecz.
'
nia Biinstocka.
Sąd Grodzki uwzględniając tłu 
maczenia Szym 1•ńskiego ,,ka zał M. Kasperkiewicz, Zgierska 54, A.
go na 4 miesiące aresztu i ~awiesił Rych•:ir i B. Loboda, 11 Listopad~
nr. 86, M. 7 1 mdelewicz, Piotrowska
wykDnanie kary.
nr. 25, S. Bojarski i W. Schat~
Wyjaśnił

Nocne drżurr ••tek

„ Wykorzystywały moJą młodość
a ja ich pieniadze"

Cyniczny amant starszych p1ft prztd

sądem

Przejazd 19, Cz. Rytel, Kopernilf.a
nr. 26, M. Lipiec, Piotrkowska 193,
A. Kowalski i S-ka, _Rzgowsl_{a }~?.

WYCIECZKA DO TOMASZOWA
Rop. Tow. Turystyczne org~i

zuje w niedzlelę <ln. 24
~yciecz.kę

~.,.,.

„pociągiem

r.

~

popular.-

Niezwykle sensacyjny proces low.a, gdzie w identyczny sposób
rozpatrywany był w dniu wczo. wyłudzał i okradał swe ofiary nym" do Tomaszowa Mazo_w~c
kiego pod hasłem ,,kąpien:iy sfę w
r.ajszym w Sądzie Grodzkim w Łn wśród których przeważały mę
Pilicy". Przed południem pl%
ctzi. N a ławie oskia1rwnych zasiadł ż.atki.
zwiedq;etrie „Błękitnych źródeł"
24.Jetn.i Staniisław Franckowski,
W dniiu 20 czerwca Francko:Nitd., po południu -wielka zaba,wa
oskarżony o kradzież pieniędzy i ski został schwytany na g-0rącym
ludowa.
z~otego z.egarka na szkodę nieja. uczynku kradzieży w ZaleszczyKoszt przejazdu w obie strony
kiej Anny śmiechoń.
kach przez w~aśc i cielkę pznsjo wynosi zł. 2.25. Zapisy uczestniA11111ia śmiechoć ma już la:t 42. natu p. n. „Danuta", gdzie na .
ków wycieczki przyjmuje sekretaPoznali się w pociągu i . wkrótce_ wiązał roma·ns również z jakąś
riat Rob. Tow. Turyst. w °Lodzi,
Zflla•j o mość przerodziła się w flirt. starszą kobietą.
ul. POiudniowa 28, tel. 263-44 o.
Młodzieniec wykorzystywał uczu.
Został odwieziony do Łodzi
i
.
cie starszej niewiasty. Zdołał od w dinilll wczorajszym · zast'l dł na raz wszystkie dzielnice partyjne.
niej wyłudzić 1000 z.I. rzekomo n.a ławie oskarżonych, odpowiadając
pokryde swoi•ch wydatków zwią. za k.nadzież na szkodę śmiecho 
za11ych z jego pobytem w Łodzi. · nio\\»cj : ·
Zarząd Miejski w Lodzi ogłasza
P'ewnego ''dnia podczas wizyty.'
Oskarfony do wi·ny si~ nię: przy publiczny przetarg na
urządzenia ka
w
mieszkaniu
śmiecłtoniowej znał, 1wierdząc, że kobiety, które
nalizMji i wodocią.'gów ·wraz pr~ł'
skradł jej 400 złotych w gotówce poznawał
wykorzystywały
jego cZeniem do miejskiej
sieci kil.ru\!~·
oraz · złoty zegarek- wartości 150 młodość,' wi•ęc on wykotzystywat
cyjnej posesji miejskiej prży ·ulicy
z~otych i zbiegł w ni.ewi.adomym ioo pieniądze. · '
· '
- Kilińskiego 101 · (park im. Sienkie·
kierunku.
Sąd sk,mzał Stanis~wa Franc wicza).
Zawiedzi-0na i oszukana kobie· kowskiego na rok więzienia z za.
Ofe1:'1Y pisemne, odpowiadaj~e
ta za\viadomiła o powyższym po· wieszeniem.
treści
kosztorysu $1epego nalety
Wkrótce Franckowski od.p owia,
ficję, która wdrożyła poszukiwa .
składać w Zarządzie Miejskim, Plac
nia za amantem. Wówczas wy. dać będzie .przed sądem za sze , Wol~ości
Nr. 14, III piętro, w ·'po•
szło na jaw, :ie Franckowski był .·reg innych an.alogiicznych
prze. koju Nr.
44, do dnia 1 sie.i'pnia l~ą3
poszukiwany przez policję Ziako- stępstw.
roku do godz. 11 rano,_.w koperel'e
panego, Lwowa, Warszawy i Or.
należycie zamkniętej

Przetarg ·

•

i zalakówanej,

•

z napisem

•

trainwajem ZE SWIATA·_SPOR!U.

na ul. PiotrkowSkieJ

(wymienić

roboty).

Szczegóło.we informaqje ora~

·

:sle-

PY kosztorys z warunkami przetar·
gu otrzymać można w Wydzi8.Ie
Technicznym, Plac Wolności lł,
II piętro, w pokoju nr. 25. Ot\yarcie
ofert na.stąpi w tym . samym„· rlniu
o godz. 12 w południe.
Wadium przetargowe · zs.-~e - z
przepisami w wysokości zł~ 600, na·
leży złożyć w kasie Zarzl}du Młej
skiego, zaś kwit dołączyć do oferty.
Wadia składane w walorach ··winny
być deponowane w Głó~~j · fcasie
Miejskiej przynajmniej na 1 d~e.'l
przed przetargiem.
Zan;ącl Miejski w ' Łodzi.
Lódź, _ dn. 20 lipca 1938 r.

j

KOLARZY ROBOTNICZYCH odbędzie się 3-go, czy tei 5-go sierpnia.
DO TOMASZOWA
OBOJt:TNOść CZY NIEDBALSTWO
„
W
ramach
wycieczki, 01·ganizowanej , Na dzień 19 b. m. z.wołał ŁOZPN
Przy zbiegp ulic PiotrkÓ·" '.*ief boi wo.źnica Józef świderski nie
przez R. T. T. do ko.lonii wypoczyn. -zebranie przedsta.wicieli klub'ow, po·
i Tymienieckiego miało miejsce w mógł zatrzymać wozu.
kowej w Józefowie k. Tomai:.towa Ł. R. święcone omówieniu sprawy t>rganizacji
dniu wczorajszym o godzinie 12.30
Nastąpiło
zderzenie woz.u z
zderzenie wozu naładowanego. pfa )ramwa,jem. Wóz wy;wiród,ł się do S. K. O. organizuje do tej miej;;oo.woŚ· . kur,SJU dla przodowni'k~w piłkarskich.
skiem. z trafuw.ajem JinH 'Nr. „I "'. góry' kołami, zaś wagon uległ ci nadchodzącej niedzieli 24 b. m. zfot Kiursy takie obywają się obecnie w Pa·
kolarzy robotniczych o.kręgu łód'zkiego. bianicach _i Zgierzu przy macznej frek·
W momencie, gdy ,w stronę Pia zmacznemu uszkodzen·iu.
U c:re6llmiey 7llotu winni przyjechać do wenoji słuohac2:y.
cu Wotności zdążał tramwaj Nr. I
Woźnica wyszedł bez szwanku. godz.
llej, gdyiż w tym czaeie odbędzie '. W Łod'ti zebranie_ się nie odbyło,
usUował wyjechać z ul. Tymienie· Zdołał oo w ostatniej chwili zesię raport klubów, pocriym kolarze rJyż . zjawiło się jooynie kilku cłelega·
ckiego na ul. Piotrkowską wóz skoczyć z wozu. Tramwaj o?wie· wezmą udział w z;wiedtaniu miejM:O• tów.
naładowany piaskiem.
zi~no do warsztatu reperacywego wych osohliW!JŚci (Niebieskie . źródła,
Brak zai~wania klubów sprawą
Wobec tego, że na tym odcinku przy remizie. Policja spisała proto groty), ora.z pozostałych imprezac}t, or- ~~le~ia pl'ZOdowników jes.t zastana·
prowadzone są obecnie roboty kół woźnicy. •
ganizowanych przez kieroW1Jictwo zlotu. wiający, : jeeli zważyć, że· P. Z. P. N.
brukarskie na skutek wielkich wyBRAK DANYCH O MECZU
po'&tanowił nchwałą Walnego Zgroma·
DOKTOR
.
POLSKA - ~GRY
d:1JeDia, i.ż klioh k!. ..A„ lub . ,,B", który
Dziś i dni następnych!
Mimo bliskości terminu , meczu piłc .w. rolro 19,39 nie będzie posiadał PNY·
WIEI.KI PODW()JNY PROGRAM.
Po raz pierwszy w Lodzi
Po raz pierwszy w I.odm karskiego Polska - Węgry, · odł>yć się 'najmniej jednego przodownika, zostaje
Potężny filin sensacyjno·e~zotyczny,
·rozgrywający
się w płonącej i
mająoog-0 „w Łodzi -~ w pforws%ym ty· ą·ot\>ma~i~ ZMłegrad1lwany do niżsrej
trawionej ciągłymi walkami Mong< Iii.
.
SPEC·: . <-HOłt. WENl<.:RYCZNYCU.
godniu sierpnia, do tej ' pory ŁOZPN klasy.
...
SEKSUALNYCH I SKORNYCUnie otriyrnął jes•lloZe koJJk'l'Ctn~h.. szeze. _ Kierownii:t ' łó~~kch klubów piłka.r
JACKV:
(wlosów)
;·
·skich, ' Ust6&ónkowali si~ do • ucliwały przeprowadził się na
CJ~AUDETTE
COLBERT, l\IELVY J\I DOUGLAS, ROBERT YONG gółów organizacji &potkaąia.
,
·fo
Powoduje to i1lllaczne trudności dla Oł"• w sposób, który w.skazuje, że nie buw wspaniałym , now,oczesnym filmie
ganiucji spot!kan.ia, ;dyi Zwi.,zek nie dlłO . si~ , li<;7.ą ,• : ~trzebami ~t;ł'D ; pr.zez
s· l;Ę
GO.OZINY l'RZYJĘC:. od 9-W i ·od
L
~.&.:,
· :i)o!łał' jeST.tci:e zawiadom'iony; .cey- m,en:r „ ~fr - repręl'le11towan~.
.
6-,.8. Tel. ' 132~28. ' ' ' - . '
ZLOT

-

Kt·1NGE~"R

NIAl i
U
RA
li
1)
Tel. 107.34

metody

Chrześcijan

m
f
nn1rt~1i;e;~;nc;;c~;:~;d: i '
·
YY ·
· ,. ·
W
PRZEPIĘKNYM
WIEDEN·
SKIM
FILMIE
MUZYCZNYM

I

F~il~· na Wlłnlow•I G6rae

Na w.okandzi•e . Sądu Pracy .' w
w dniu wczo.
rajszym char.a•kterystycma spra
wa .. Niejaki Jan J::iMoński. na 7-yczenie Zarzadu Stowarzyszenia
Elektryków Chrz.eścijan w Łodzi
(PrzędzaLniana I) pr~e~r~wadz:t
reorganizację ·biura i sekretariatu
stowarzyszenia. · Po , ukoń<,:zeniu'

l'Jwła·

NA·.

P1ot r ko ws ka 14

Łodzi znalazła się

Kino TON

kzolek,turAze J

robotnlk 6w

Bez.mbotn,i starający s,ię o za·
trudnienie i tłoi;zący się cąłymi
dniami w biurze Funduszu Pracy
przy ul. Rembielińskiego zostają
pouczeni przez wiszący .na ścian.ie
.plakat: „chcesz mieć pracę. szukaj
jej sam".
, ,
.
Sentenqa wcale rzeczowa, .

-••••

F. .B szcJzę,.śliwsej

I

. '

I

ciągnienia II kl. na Nr. 19234,

łódzlde ,

DNIA 22 LIPCA 1938.ROKU.
6.20 Muzyka - płyty. 6.45 G1·1!:1!Błty•
ka. 7.00 Dzienn.ik pora~·ny. 7.~5 ~~ył.~
poranna w wykonannm ol"ki~ry woj.
skowej. 8.00 PrrerW'a. 17.57 Sygnał_czasu
i He;nał z Krakowa. 12.03 AudY,eJa południowa. 13.00 PNerwa. 13.45 Utwory
syinfonio:rme Claude De00esy'eg<1 płyty. 14.20 Muzyka obiadowa - płyty. ,
15.15 „Głośno szumią Gopła fale"
audycja dla dzieci straszych 15.45 Wi~·
dorno-ści gospodarcze. '16.00 Wal~, ro• ·
manse i SCTenady w wykona·n iu Orkie·
sl!ry Rozgłośni L'lvowskiej. 16.45 COP.
- reportaż Jerzego - Michałow,;dtiego.
17.00 ,,Mały bohater" (przfl!;ody gołębia
pocztowego) felieton w opracowaniu'
Wacława Szewczyńskiego. 17.10 · Auay.
cja WJ'1lllienna do Krakowa i •Katowic.·.
Wykonawcy: Lidia . Górska ~ ,śpiew, ,
Brwno Feist - cytra, Zofia Rorąanow·
ska - akomp. 17.SO ,O Wi!zy~im 'po
troszJkio. 17.55 Od~nie prog·r amu.
18.00 Rreczy ciekawe z techniki i i pmyrody - pogadanka. 18.10 Utwory for;te;
pianowe w wykonaniu A~ Hei~l!zego . .
18.45 Nowości lit.erackie w opraoow. Ja~
na Lorentowicza. 19.00 Pie6ni :poi.ie
w wykonanin lllCspołu żeńskiego ,,Pro
Arte". 19.20 Pogadanka _aktualna •. 19.30
.,,W 'romantyaz.nym kalejdoskopie• koncert rozrywkowy .. W 'przerwie ~
biona torebka" - skecz Kont~o
Ćwiertka w wyk. zes.połu ,,śląskiej · Po· .
zy.tywki". 20..4.S Dzieonik wieozomy.
20.55 Pogadanka aktualna. 21.0·0 „Dr-0b- ne b'arbarzyńsawa" - pogadanb pra,w.
ni cza - w opracowaniu Marianna Ko·• ·
zo1y<ikiego. 2J.10 „Te hnóz<.. kitka~ · • .
bieg wody" - audycja słowno • mlQQlyci.
na z cyklu „DaWlloo piosenki" - w .. ooraeowanin Stanisława Wasylewskiego.
21.50 Wiadomości &portó~e. „22.00 .Wi;i.
domości sportowe lokalne: 22.05 M~a
lekka i tiińec.zna - płyty. 23.00 0.stamie
wiadomości- dziennika wieoromego~ - Ko
m"!Ulikat meteórologiezny.
. -_·

Firma
budowlana zosta1e zmuszona do zwo1mem aI
·
·

Wienie sporu, s.p rawa została skie·
rowan& do lnspekt.ora~u Pr~cy. .
'W WYTWÓRNIACH T. ZW.
„RENDERÓW" t. zn. mankietów
tiryikotowych ·wybuchł słlrajk ro·
botJniików, żądających wyrównania
stawek, zawarcia umowy :!iliioro·
wej i regułamego wypłacania tygodiniówek.· Sprawa zatargu z.o&ta·
ła skierowana do lnspekto;ratu
Pracy.

dniu
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