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Straszliwa katastrofa polskiego samolotu w górach

Pior un

uderzył

11 .pasaier6 w ł i 3
odległości Wyleciał również w celach słuz
od Kampu· bowych pilot Olimpiusz Nartow·
Jungu, w pobliżu granicy poi- śki. Pasażerami z Warszawy by
sko-rumuńskiej, wydarzyła się li: Waka (Japonia), Radew (Buł
WIELKA KATASTROFA SA· ~ańa), Caro (St. Zjednoczone},
ze
pasażerami
MOLOTU POLSKICH LINII Grazdowski,
Lwowa: Waliszewski i Gnys.
LOTNICZYCH
typu Lockhead 14. Samolot le- W Czerniowcach wsiadło 4 nociał ze Lwowa przez Czerniow- wych pasażerów.
ce do Bukaresztu.
MASZYNA ULEGt.A CAŁKO
WITEMU ZNISZCZENIU.
Wszyscy znajdujący się w samolocie: 11 pasażerów, oraz 3
osoby załogi (pilot, radiotele
grafista i mechanik)
ZOSTALI ZABICI.
Jak ustalono samolot wystar-

W piątek wiecz. w

40 km. na wschód

Berlin

tował

z Cze!"!liowiec do Bubresztu o gocb. 17,25.
O godz. 17.38 podano przez radio, i,e samolot leci
NA WYSOKOśCI 2 TYS. MTR.
i odbiór jest słaby z powodu
BARDZO SILNYCH WYŁA·
DOWAN ATMOSFERYCZNYCH.
,
Wypadek nastąpił wkrótce
po tej ostatniej d.e.rH•~7-· •v odle·
głości 40 km. na wschód od
miejscowości Kampolung,
W OKOLICY PODGóRSKIEJ,
w której najwyższe wzniesie·
nia nie przekraczają 900 m.
Załogę samolotu stanowili;
pilot Władysław Kotarba, radio
operator Zvgmunt Zanvcki i
mechanik Franciszek Panek.

członków

WSZYSCY ZNAJDUJĄCY SIĘ
W SAMOLOCIE ZGINĘLI.
Samolotem tym lecieli rów
nież p.p. Jachimowiczowie, któ
rzy wysiedli w Czerniowcach.
Samolot Lockhead 14 jest tego samego typu co samolot, któ
rym przeleciał z ·L os Angeles
do Warszawy mjr. Makowski. a

I

źródłem

w sam olot
zalogi zginqlo ·

ostatnio na tego samego typu
samolocie
HUGHES DOKONAŁ SWEGO
REKORDOWEGO PRZELOTU
DOOKOŁA sWIATA.
Wczoraj o godz. 10-ej rano
na miejsce wyudała się
padku specjalna komisja w skła
dzie: inż. Eugeniusz Małecki z

ministerium komunikacji, inź.
Filip z kontroli cywilnych statków powietrznych, oraz z Pol
skich Linii Lotniczych ,,Lot":
płk. Julian Gilewicz, kieTownik
wydziału nawigacji i personelu
latającego, Kazimierz Dzwonkowski, referent nawi~~ di, Jerzv Mitz. szef pi1oł6w. Broni-

talszvwvch alarmów woiennvch

Japonia boi

się

Kompramisowe stanowisko Rzadu
Nadzwyczajne posiedzenie gabi
netu japońskiego, które obradowa
ło nad sytuacją wytwo.rzoną przez
odmowę Rządu sowieckiego wycofania swych wojsk z pod Czang
Ku-Feng, zakończyło się w piątek
w późnych godzinach nocn)r·ch.
Jakkolwiek nie - ukazał s·ię żaden
komunikat oficjalny, to w kołach
potnformowanych twierdzą, że za
padła decyzja zajęcia stanowiska
kompromisowego wyczekującego.
Jest rzeczą znamienną, że japoń
ska prasa komentuje w sposób
bardzo ostrożny ostatnie wydarze
nla. Dzienniki W$kazują z naci·

rumuńskic·h

łując katastrofę.

drugiej, wojny

japońskiego

i prasy

=

rozruchy trwają
n

2 dni zabito w Palestynie 13 tydów

na-1

stępstw.

Pełna llste
ofiar katastrofy

Korespondent PAT. w Czernio·
wcach dowiaduje się nazwisk o·

:!.!:01:t~repo~~~~;l;ii ~:!:1~;f~~

japońskiej-

·
:ikiem, że Japonia stara się za narodowym. Wskazuje to, że ja-, nięciach wojsk sowieckich na grawszelką cenę, aby in~ydent gra- ponia przyjmie każ<lą kompromi· nicy i t. d. Jak zapewniają, w Moskwie alarmujące te pogłoski są
.
.
.
.
.
t
.
mczny nie sal się konfliktem o po sową p1 opozyCję, ktora nie naru- pu<Jzczane w obieg przez pewną
„ajencję prasową o światowym za-ważnych następstwach. jednocześ szy jej prestiżu.
sięgu", a właściwie przez berlińską
KTO ROZSZERZA FAŁSZYWE
nie · dzienniki podkreślają jedna'k,
fłlię tej ajencji, powołują.cą się przy
ALARMUJĄCE WIADOMOSCI.
że Japonia może przyjąć tylko takoc~zaespon
?flcjalne koła_ sowieckie dome~- tedemntanamwiosakidoemwoskiśceigsowegTymo
kie rozwiązanie sporu które nie
se~
·
.
o wzmocnicruu .
wiadomość
tuJą
'
będzie sprzeczne z jej honorem armii DaMdego Wschodu 0 przesu Jak stwierdziły władze sowieckie
podowspomniany korespondent
'
~~~~~!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~! bnych wiadomości wcale nie nadsylał, .zostały one sfabry.kowane w
Berlinie. :Zród~em alarmuJących potwierdzą w Moskwie głosek jest Berlin działający w ramach
„paktu antykomunistycznego". Kog
la sowieckie zwraeają_ uwagę, że po
~obne rozdmuchiwarue wy,padkow
Jest bronią niebezpieczną i może do
Wciągu
prowadzić do nieobliczalnych

Krwawe

sław Ratajczak, szef startu, p.
Dziwak, kontroler liniowy, Ro·
man Wysocki, kontroler radio-·
wy, Rudolf Bujak, kierownik ru
chu i Józef Michalski, starszy
·
referent dyrekcji.
Przyczyna katastmfy - iak
dotychczas - nie została usta
lona, nie ulega iednak wą.tpli ·
wości, że samolot padł oti~r ą
hurzy. Najprawdopodobaicj pia
run uderzył w samolot, wywo-

„Lot".

,

.

Są to: <>hywatel amerykanski
Ioitnik _ amator dr. Caro , szwa·
W
sik'
sł buł
.
d' 'krd ieg~ w , ~~sza·
gi~r .P~
wie mz. . a 1 a ew, Jaipo~9 i alf.·
tache wojskowy w Ru.mmui plik.
sz;tabu generalne~o Waka, clJl:Mej
abywatele rumunsey: d'l". .Bodea,
. . k t
. . T
b
d N
r. u~isen au.m, inz. ~ e~1 l p:
Jonescu ,o•bywatel polski " G-ąys,
pa•sażer ze Lwowa p. W ali.s'l:ewski,
woźny z poselstwa polskiego w A·
. .
tenach p. Gozdowski, pilot P.L.L.
„Loit" W artowsiki oraz trzech człon
ków załogi: pilot Kotarba Włady
sław ,radio apera.t or Za.r zycki Zv·
p·
kł
· · h ik
gmunt 1 m~c . a.n po· adowy a•
·
nek Franc1ezek.

R

Japonia nia~nielWYli!iY Chin

Niezwykły Kongres

Tak twierdzi niemiecki doradca wojskowy w Hankou

W Paryżu odbył się w drugą ro·
C1JD.icę wojny domowej w Hiszpa·
nii kongres O·chotników armii re·
publilkańsikiej Hiszpanii. Wzięli w
nim udział sami frontowi żołnie·
rze, obecnie inwalidzi, względnie
niezdoJini do dalsrej srożhy wo·
jennei. W sali przyhrlł1llej szitanda·

ochotników

jeden z niemieckich doradców nie zwycięży Chin, a jeśli będzie
wojskowych, członek wojskowej kontynuowała swą dotychczasową
misji niemieckiej, kap. Stennes, nie taktykę ofensywy za wszelką cepodporządkował się rozkazowi po nę i wydłużania frontu, to poniesie
wrotu do Berlina i pozostał na klęskę. Wed.ług kap. Stennesa, sistanowisku doradcy. Kap. Sten- ly bojowe Chin rosną jak na droż·
że Japonia nigdy dżach.
nęs zapewnia,

-Jak Londrn· witał
wracaiaca z Frandi pare królewska
Stolica Anglii przeżyłę. w ptą·
tek wieczór, przypominający ży
wo niektórP. momenty z dni koronai;yjnych. już na d.wie god1iny
przed . pr7.ybyciem pociągu królew
skiego z podróży po Francji zebrał si~ przed dworcem olbrzymi
tlum, u11iemożliwiając wszeLką ko
z dworcem. Wzdłuż
m·Jnikację
w&izystkich ulic, przez które miał
przejeżdżać król, zgromadziły &1ę
chwilą u.ka·
nie;i;li<:zone tłumy.
zania się pary .królewskiej wybuchł nieopisany entu7.jazm. Udy
samochód królewslci ruszył wolno
w drogę, tłum przPrwał kordon po
licyjn y i otoczy ł u;o ciasnym kotem. Dopiero po kilku minutach

z

policji udało ~ię utorowac dirogę.
Do największyi::h owacyj doszło
przed pałarem Buckingham, gdzie
mężczyźni podrzucali kapelusze do
góry, ko~iety r7.ucały chusteczki,
a trum wznosił okrzyki. Ompa
FrancJJzów zaintonowała Marsyliankę, którą tłum podchwycił. Kie

armii Hiszpanii

rami narodowości, z których re·
kratowali się ochotnicy, zgroma·
dziło się kilkaset ludzi, a wśród
nich wielu bez nóg, rąk, oCZJU. Ra·
dzano nad zorganizowaniem po·
mocy dla inwałidów ,wdów i sie·
rO<t H isz.panii.

Znamienna demonstracja

Odsuruęty z czynne.i służby, naj
i;itarszy ra1ngą generał niemiecki,
FritJscli, .w okresie mianej jmi po·
KARABINAMI MASZY- w~zec~~e czys~ki w rurmii nie·
ANGIELSKI POSTERUNEK WOJ SKOWY
NOWYMI NA STANOWISKU w· T. ZW. TRójKĄCIE TERRORU. ~1eck1eJ w lutym h. r., został w
k11Jka tygodni później pod nacis·
kiem kół wojskowych „Trreciej"
W ciągu dnia wczorajszego do- tych, a 5 rannych.
W ciągu ostatnictt dwóch dni za
konano w Palestynie szeregu zamachów, przy czym dwóch osad- bitych zostało 13 żydów.
ników żydowskich zostało zabl·

z

Rzeszy spowrotem uhono.rowany.
Kanclerz Hitler nadał O'enerałowi
Fritsdhowi StlefOSlllwo Jednego z
pułków piechoty. Obeonie korpus
oficerski całej armii przysitąpił
zbierania składek, celem ofiaro·
wania generafowi.
. ~-~

Tajemnicze lodzie podwodne
na wodach terrtorialnrch Finlandii

sobie Abisyni~
~~~ I,Przypomnijcie
f.~~~:t~~;;~~~f!:~;~:
piątek
cz~.

królowa nie
balkonie, przy
zd~~yła nawe: zd1ą~ płaszcza 'P-0·
d~ozne~o. K.ro~owa I kr~! ukJ?nami_ dz1ękowah za o~aCJe: Płum
zaintonował hymn „God ::>ave the
King":

republikańskie.i

w

wiecy;orem grupa ma·
rynarzy dwóch włoskich statków
Sllkoloyoh prze:bywa•jącyah obe..,.
nie w_Du1blinie .zositała zaatakowa
na przez grwpę młodzieży, która
rzuciła się na ni"ch z okrzykami:

„PRZYPOMNUCIE S0B!E ABI·
SYNii;:". Włosi musieli oodać się
pod ochronę policji, która odpro·
wadziła ich na pok.łady ieh stat·
ków.

W pobliżu wyspy Bjorko na
wodach terytorialnych fińskich ry
bacy, którzy wyjechali na nocny
połów, . zauważyli mniej więcej w
odległości 5 km. od brzegu wym.1·
rzające się z wody łod7ie podwod
ne. Przypuszczając, ŻP są to łodzie
podwodne sowieckie i obawiając
się komplikacyj rybacy powrócili
natychmiast na brzeg, skąd obser

wowali łodzie, które pozostawały
na powierzchni około 3-ch godzin,
krążąc przez cały c:zas w pobliżu
wybrzeży fińskich .

W ciągu 6-ciu miesięcy jest to
juz 4-ty wypadek naruszenia wód
terytorialnych ' fińskich przez tajemnicze .łodzi,e ;.nieznanego po·
chodzenia".

Str. Z
#
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Wielkie uroczystości ku czci żoł Panie Prezydencie, oraz dar tej
królewski był eskortowany przez
r.ierzy australijskich, poległych w ziemi, dowodzą, te narody nasze
eskadrę francuskieh okrętów woczasie wielkiej wojny na frontach. nie przestają stać ramię przy ra- jennych,
które w połowie drogi na
francuskim i belgijskim, zakończy mieniu, ażeby bronić tych ideatów, kanale
La Manche oddały salwę
Sytuacja wynikła w związku z
ły w piątek w południe w miejsco za które tylu naszych żołnierzy po
pożegnalną, złożoną ze 147 strza. incydentem granicznym pod Czengwości Villers Bretonneux koło A- <;więciło fycie".
łów armatnich i zawróciły do por. Ku-Feng była w piątek przedmiomiens, niemal czterodniowy pobyt
Po symbolicznym odsłonięciu tu Calais.
tem obrad nadzwyczajnego posie·
ąngi clskiej pary królewskiej
we pomnika zabrał głos król Jerzy VI.
Eskortę jachtu
objęły w tym dzenia gabi.netu japońskiego. żad
Pranri..
„To co widzimy przed nami - miejscu angielskie okręty wojenne. nego komunikat
u nie ogłoszono.
.
W 1918 rokl.l Francja oddała brzmiały słowa króla - nie jest .
sprzymierzonym z nią państwom tylko hołdem dla wspaniałej o~wa
te 1ereny francuskie, na któryr;b gi armii. Jest to równlet symbol,
znajdują się cmentarze ich bohate który oznacza pierwsze kroki w
rów poległych w wielkiej wojnie. historii młodego i potężnego naro
W Villers Bretonneux znajduje du. jest to brama, pod którą prze.
się cmentarz żołnierzy australij- szli Australijczycy z młodości do
skich, to też król Jerzy VI przyjmo pełni swych sił".
wał na nim prezydeitta Lebrun ja·
Po podkreśleniu roli, jaką Au.
ko na ziemi angielskiej.
stralijczycy jut speł·nlti w historii,
22 b. m. odbyło się pod prze· f.ię biuro surowcowe, przy którym
Król odsłonił pom:tlk w postaci król zakończył słowami: „Pomnik
wodnictwe
m premiera gen. Sła inni ministrowie bądź ustanowią
mauzoleum-wieży, z której rozta· ten strzeże świętej ziemi, poświę
cza się szemki widok na pobojowi conej Bogu i Jego chwale, w któ- woja Skład!kowskiego posiedzenie stałych delegatów, bądź też będą
Rady Ministrów, na którym po· wyznaczali ich doraźnie, ponadto
ska nad Sommą.
rej spoczywają ludzie przybyli ze wzięta
została Uchwała o organi· dla opracowania poszczegól
Król Jerzy VI i królowa Elżbieta wszystkich stron świata, aby si~
nyclt
przybyli z Paryża o godz. 13.20 i bić za wspólne ideały całego Im. zacji prac w iakretie polityki i
zostali powitani na dworcu kole- perium. Niech spoczywają w spo. gos.podarki sarowcowej.
Wedle tej uchwały, opartej na
jowym w Villers Bretonneux przez koju''.
wytycznyc
h, ustalonych uchwałą
wicepremiera . australijski.ego sir
W oclpowiedzi swej prezydent
Earle Page oraz władze francuskie Lebrun podkreślił głębokie znacie Komitetu Obrony Rzeczpospolitej
rywilne i wojskowe.
nie obecności króla na tej uroczy. z dn. 8 lipca r. b., sprawy polityki i gospodarki surowcowej nale·
Osobistości australijskie przywi stości:
fały również przybyłego specjal.
„Występując
wspólnie, nasze żą do mini$tra przemysłu i handllu,
riym pociągiem w kwadrans po rządy chciały raz jeszcze uwypu. który opracowuje państwowy pro·
przyjeździe angielskiej pary kró· klić ~cisie porozumienie naszych grani w tej dziedzinie, wykonywa
lewskiej, prezydenta Lebrun, mini- wielkich demokracji na ziemi, dla go i dba o jego realizację przez
W piątek w związku f katastro.
strów francuskich i świtę prezy. której tyle zdziałano. Chciano rów inne di:iały za•rządu państwowego, ią na
J<Opalni „Walenty Wawel",
denta.
nież przypomnieć, że zjednoczenie działając - w odniesieniu do su· kwumna ratowniC?.a
dotarła w Pod
W uroczystości wzięli również na polu J:>itew, ochroniło niezale.t. rowców pochodzenia roślinnego i ziemiach
do ostatniego górnika
udział angielski minister wojny ność i wolność dwuch narodów. zwierzęcego - w porozumieniu z
Oczki, pOchodzącego z Kończyc.
Hore-Belisha, szef angielskieg{) Jak oświadczyła Wasza Królew. ministrem rolnictwa I refonn rol·
Wobec tego, akcja ratunkOwa zo.
sztabu generalnego, lord Gor, OS{). ska Mość - wolność i przyjail\ nych.
stała już zakOńczooa. jak wiadoby ze świty królewskiej i reprezen tych dwóch narodów I wspólnota
Celem wykonania tych zadań w mo, w Katowicach zginęło 3-ch
tanci annii francuskiej oraz miej· ich ideałów oraz sprawiedliwość min. przemy'Słu I handlu tworzy
górników, a 10 odnioSIO ciężkie ra
scowe władze.
stanowią najlepszą gwarancję po·
O godz. 14-ej sir Earle Page wy koju świata".
P:łosił krótkie przemówienie, po1Po zakończeniu uroczy11tości I
kreślając bohaterstwo I poświęce. po pożegnaniu się z prezydentem
nie noleglvch australijczyków.
republiki Lebrun, para. królewska,
,,Pomnik ten przypominać bę· której towarzyszył francuski mini.
dz.ie przyszłym pokoleniom francu ster spraw zagranicznych Bon!}et,
~~d m, powiedział sir Earle Pag~, odjechała poctągieem specjalnym
te dni, '" których armia francuska do Calais, gdzie wsiadła. na. po. Na pilłtkowym posiedzeniu sej· tego, by zlikwidować stan wojenny
i a ::~;' C'l ska bił y si ę obok siebie za kład jachtu „Enchantress" i odpły miku autonomicz nego Jua,ju kłaj- w kraju kłajped.zklln wówczu, gdy
najwy:! su ideały. Obecność Pan:i, nęła o godz. 18-ej do Dover. Jacht pedzkiego, pre.u. dyrektorium Bal- oboWiązuje on w pozostałej częścJ

nie chc11 woiny

~

Jedna.leże w kołach rzędowych pod piero wtedy rqd japońldd byłby
kreślają, że punkt widzenia rzą·diu gotów nawiązać rokowa.nJa z ną·
japońskiego nie uległ zmianie i ie dem sowieckim
sprawie ure,u·
rząd japońsld domaga się nadal lowania stosunków gtanicmych.
wycofania się oddziału sowieckie·
Pomimo tego oświadczenia w
go na terytorłam Z. S. R. R. Do- kołach dypl<>matrcznrch twierdz,,
te stanowisko rządu Japoń.lkiego

w

Organizacią pr ac

stało się

w ciągu ostatnich 24 god:Un bardziej pojednawcze i te Ja·
ponia dąży do pokojowego zała
twienia konfliktu. Zdaniem tych
kół należy się s.podziewać nowej
demarche ambasadora japońskie·
go w Moskwie.
Prasa japońska zamieszcza wiai;agadnień minister przemyisłu i domości o koncentracji wojsk eohandl-u będzie mógł powoływać wieddch na południu od Wbuiy·
przy biurze komitety dora-dców i wostoku i twierdzi, że z portu wła
komisje specjalne, złożone z fa- dywostockiego wypłynęły wszyst·
stacjonowane tam okręty wo·
chowców.
jenne w niewiadomym kierunku.
6 &0wiecldch torped<>Wców miało
przybyć do zatold Posseit, na granic>'.· sowiecko-koreańlkiej.

w zakresie politrki i gospodarki surowcowej

kie

••„

Akcia ratunkowa

Agencja Domei don06~ ie woj·
ska sowieckie nadal zajmuJ4 wzgórze Czang Kufeni, któce silnie ufortyfikowano. Donouą równiet
skończona
o ożywionych rwchach woj&k sowieckich pomiędzy Nowolrijew·
ny, z których jeden w czwartek ~kiem a zalloką Posiet.
zmarł w szpitalu.
Dziennik ,,Niczi-Nkzi" donołi,
że stanowisko sowieckie w apł&·
wie ewentualnej
:u.jftt-PRZYBORY do RYBotGWSTWA go obszaru jest ewakuacji
mniej nlepaejed ·
nane, aniieli w pierwurch dniach
konfliktu.
Wieczorem mj.nisteratwo spr&IW'
zagranicznych ~blikowało ko·
NAJT~SZE 2RODLO
munikatt, głoszący m. in., te Ja·
B·cia MA .t. K O WS CY ponia i Mandtukuo z najwytsz'
WARSZAW A. GRANICZN A 3.
niecierpliwością oczekuj4 ponownego zbadania sytuacji przez atro·
nę S'Owi~ką, óodając, lt przyiwtó·
cenie stat-JS ąuo stanowi nieod·
zowny wart1111ek i te Japonia goJ towa jest do przeósł~~·· went
kich za1rz4d'Zeń, którydi Yf)111aga·

.na ·kopalni „Walenty-Wawel"

Obrady seimlku
kłajpedzkiego
1

j

dziua

wystąpll ll

wielki} mowlł. skłasprawozdan ie z
pertraktacj i prowadzony ch z rz~dem litewskim w sprawie zlikwidowania llta.nu wojennego w kraju kłaj
pedzkim.
Jak wiadomo, dotychczas pertrak
tacje te nie dały pozytywuy ch wyni·
ków. Rqd litewski twierdzi bowiem,
kan· słowację paktu wzajemnej porno· it nie ma najmniejszy ch podstaw do
daJ.łc jednocześnie

Hitler proponuje Czechosłowacji

plecioletni rozeJm

,,Praski List'' donosi, te
clerz Hitler po naradzie z czoło· cy z ZSSR. Według innych pism,
wymł . osobistościami politycznymi Rzesza ma zażądać szeregu upraw
Niemiec :w Monachium postano- nień dla mniej91ZOści nłemiecldej w

włł iaproponować Czechosłowacji

Czechosłowacji,

nłe

wyłączając

republiki litewskiej.
Po mowfe Baldziuaa p:rum&Wiall
deputowani niemieccy, którzy ostro
występowali przeciwko
rządowi il·
tewslrlemu. Sejmik kłajpedzki upeł·
nomocnil dyrektorium do dalszego
prowadzeni a pertraktacj i z rzą.dem
centralnym , podkreślając, iż pertrak
tacje te musz~ doprowadzić do pozy
tywnego rezultatu.

Adam Frydman

pakt o nieagresji na okres od 3 plebiscytu, kt<>r, miałby się odbyć
do 5 lat. Wzamian za to Czecho· po zawarciu pakt.a o nieagresji.
słowacja miałaby stać się pań· W praskkh kołach politycznych
stwem neutralnym, jak Belgia. sądzą, ie kanclerz Hitler wysunął
Głównym warunkiem Niemiec mia· ten projekt po rozmowie kpt. Wie
loby być zerwanie przez Czecho- demanna z lordem Halłfaxem.

Aplika nt adwok acki,

· DO

(iemieniacb zmarł w dniu 22
lipca 1938 r. wwieku lat 34.

cieżkich

w,prow ad•enla swłok • Domu Prsedpo •
9rseltow e90 n• cmenur zu Steroaakonn~cll
n••łłlpl w nled•l•h t dn. 24 llpca 1938 roku, o
god•• 1 pp., o ca,111 sawladan da!11

I

@

List Lotem
ZaSt-= p UJ e
t eI eg r a m łyby okoHcznoścl.

Zatarg na wodach łińskicb
W czwartek w pobliżu wyspy
Seiskari na neutralnych wodach
zatoki Fińskiej, odbyło się sp,otka
nie przedstawicieli Finlandii i Z.
S. R. R. w sprawie wydania 2-ch
statków
fińskich,
uwięzionych
przez strażników sowieckich. Per·
traktacje między obu delegacjami
trwały 8 godzin, jednakże do po-

rozumienia nie doszł~ ponieważ
delegacja sowiecka twierdziła, że
zatrzymane statki fłńlkłe były
przyłapane na wodach terytoriat.
·nych sowieckich, natomiast delega
cja fińska udowadniała, że strażnł
cy sowieccy uprowadzili Okręty
fińskie z wód, należących do Płn.
landił.

Prawa polityczne
dla kobiet

w Bułgarii

Z in.icjatywy posła Borysa Oa·
wniesiony został do Na·
rodowego Sobrania projekt ustawy, przyznającej pe~ne prawa po·
lityczne kobietom. Jak wiadomo,
kobiety w Bułgarii otrzymały po

raz pierwszy prawa polityczne
podczas ostatnich wyborów: pod·
czas wyborów do samorządów terytorialnych otrzymały prawo gło
su matki dz:ieci śluooych, a pod·
czas wyborów parlamentarny.eh
wogóle mężatki. Prawa wybiera!·
ności ani do parlamentu ani do
ciał gminnych Blliłgarld nie poeia·
dają. W uzasad<nieniu do wniesio·
nego projektu mówii się, ie kobie·
JiONFISKA TA „TIMESA"
go w tym roku lotu próbnego trans-, Nakaz: wysiedlenia jest umotywowa.- ta bułgars.ka zasłtu:żyła sobie na
W RZESZY
atlantyckie go z Horia do Nowego ny przez władze włoskie ogólną, dzia to, aby zos·tać z,równaną w pra·
W ciłgu ostatniego tygodnia na- Jorku. Lot trwał 17 godz. łO min. łalnością Kleinlerera
wach politycznych z mężczyzną.
.

tona, synek, rodzice I rodzina

Bawiący w Berlinie przewodni·
czący niemiecko-sudeckiej frakcji

dowo-socjaliistycznej odpowied.zial
nośoi wszelkiej za dalszy bieg wyparlamentarnej w Pradze dir. Kuordt padków na terenie Niemców w·
,podzielił się z gronem przedstawi· deckich, jeśli Rząd cz~ki nie U·
cieli prasy zagranicznej w Berii· względni postulatów tamtejszej
nie szeregiem ciekawych uwag o ludności.
nastrojach, panujących wśród lud2) Wskazanie na Dl'ak odpowie·
ności
niemieckiej w Czechosł<r dnich nastroj&w psychicmych,
wac}i.
bądź w łonie czynniików poutycz·
Blisko 3-godzinne wywody dr. nych Pragi, bądź też w s.połeczeń·
Kl!rdta charakteryrowały przede stwie czeskim celem usunięcia o- atą.plła dwukrotna ltonfiskata
„Ti- Załoga składała sio z 4: osób.
mea" na terenie Rzeszy. J~ przypu
BABON FRANKEN STEIN
wszystkim dwa momenty:
becnego napięcia wewnętnno-po szczają,
konfiskata nastą.piła na. sku
UZYSKAŁ
1) chęć Zirzucenia z partii naro· litycznego w Czechosłowacji.
tek artykułów, które pojawiły się w OBYWATE LSTWO

Opowieści

I

:;,kałowa

drutów telegraficznych

-..----------------m:i-•

Zatopienie statku

ANGIELSK IE
Ostatni poseł austriacki przy dwo
i-ze sw. Jakuba, baron Frankenstein uzyskał obywatelstw o angiel·
akie. Baron Frankenste in pozostawał
na swej placówce przez lat 18 l cie·
szył się wielką popularnością. w kołach dworskich. Był on znany ze
Admiralicja otrz ymała wiado· celony. \V chwili, gdy „Shropshi·
swych zamiłowall muzycznych.
mość, iż krążownik brytyjski - re" zbliżył się do parowca,
załoga
LOT 'l'BANSAT LANTYCK I
z:~~~;~,
„Shropshire" w drodze z Palma siedziała już w łodziach ratunkojako wstęp do konferencyj 7 mi cji zostanie w niedzielę wieczorem
samolot towarzystw a „Luftha.nRząd argentyński zaciągnął na do Marsylii spotkał parowiec
wych, a „Bodil" tonął. Krążownik
nistrćw spr. zagranicznych państw wydany komunikat.
sa" „Nordmeer ", dokonał czternaste rynku nowojorski m pożyczkę w wy- ski „Bodil'' w chwili, gdy byłduń. brytyjski przyjął na swój
pokład
on
_ sygnatariuszy konwencji w Q.
.
. ..
.
·
·
sokości 25.ooo.ooo dolarów.
bombardowany przez samolot. załogę zatopi{)nego statku w 1IC%-

Narada ministrów
spraw zagranicznych

~~· ;o~~i~~~~w ~P~\t~~:a~~~~:
5

państw

skandynawskich

tym <b:ienntku na temat sytuacji ~y
dów w Niemczech i Austrii.
SPADL WLOSKI SAMOLOT
WOJSKOW Y
W Rimini, samolot wojskowy spadł
podczas lotu akrobatycz nego na
dom. Aparat stanął w płomieniach.
Lotnik poniósł śmierć na miejscu.

„

Uchwalr Rad
istrow
h r Min
. CJ.

nych państw skandynawskich. W
(
kołach miarodajnych twierdzą, te
narady dotyczyć będą stanowiska
Przez cały piątek toczyły się na
7 państw wobec paktu Ligi Naro. tady poszczególnych komisyj par.
dów, zwłaszcza klauzuli, dotyczą. tamentamych, a w godzinach wie·
cej sankcyj. Poruszona będzie rów czomych zebrał się gabinet na po.
nlei sprawa uchodźców z uwzględ s!edzenle plenarne. W sprawie sta
nieniem wyników konferencji w tutu narodowościowego nie po.
E;ian. Właściwa ko.nferencja ~ini wzięto żadnych decyzji, ponieważ
s,rów sp. raw za. gra.mcznych ot'h aor· prace kom'1si·1· nie zostah· J'eszcle
r1~ I
'J
ta będz1~ w ~teµ;.i7 ę 0 go d z. 1 · zakończone. Rząd zajmował
się
O przebiegu t wynikach konferen- tylko sprawami bieżącymi. Między

ł

zet Os Owa 1

·~

· duńskiego

Wi~RO~ ~ł~~~H~~n:~d~:~~=;~o:a~~~~
Były sułtan
statku o 60 mil na wschód
BYLY

Marokka., eo-letni
lej Abdul Azla, który zmuszony Mu
był

bie 16 ludzi i odszedł w
drogę do Marsylii

dalszą

samoIotr gen• Franco

od Bar.
1908 r. wyjechał •
Innymi z.apadła uchwała przedsta. Gibraltaru do Włoch na statku „Con
wienia parlamentowi nowego tek. ~: :-~ 1~ę n~~~:;n ;:yt~~
stu ustawy o rekwizycji środków Berlina.
lokomocji na cele wojskowe. KoW'f'DALENIE
munikat oficjalny nie wspomina
PRZEDSTA WICIELA lt. A. T.
wcale o sprawie pełnomocnictw,
Z BZ'YMU
z czeg·o można wnioskować, że
z Perpignan donoszą, że w pią-1 lotnicza zmusiła samoloty do od·
Rzymski przedstawic iel tydow·
kwestia pozostaJ'e nadal otwartą. skiej agencji telegraficznej, Edward tek 0 godz. 15-ej, przeleciało grani wrotu. Odleciały one w kierunku
Kleinlerer, otrzymał nakaz wyjazdu
O terminie zwołania parlamentu z Włoch. Będzie
on musiał opuścić cę francuską 6 samolotów biszpań Hiszpanii, biorąc kurs na m. Leri.
narazie nic nie wiadomo.
terytorium włoskie w ciągu 8 dni. skich. Francuska bateria przeciw- da.
abdykować

w

na d f ranCJ'" il

Str. 3

o now~ ordynacie wy
I

Cała wlaśclwie prasa oceniła w
spos6b jednakowo sceptyc:iny pró
by p. Walerego Sławka, by „gat.
wat1izowac„, natchnąć sztucznie
. ciem nowym. Se1·m obecnv,
zy
,
P. Sławek cttciałby jakoś uru·
chomłć,
Skłonić do dziatao*8,
t. zw. poselsko-senatorskie grupy
„ręgionalne", które miały stanowić Jot najwyższy tej ,,konce~ji
parlamentaryzmu polskiego", kt6„
rej p. Sławek pozostał samotnym
chorążym.

Próby nie

orcz~

ku. żADNEGO DAć NIE MOGLY.
Błąd leżał W SAMEJ KONCEPCJl,· nie w jej wykonaniu ł nłe w

jej wykonawcach. Pi. Słąwkow~
zdawało się w r. 1935, 1 że można. .
brzmiałej dawno epol<i „Trzecie·
go'' Cesarstwa Francji. Wypadła,
oczywłśde, KARYKATURA. Bo
kattł p0WTARZANIE
e
jest karybturą. Jak uczy historia„. I P.
Sławek stoi wobec faktu, że poSło
wie Sejmu obecnego są ludźm~,
oceniającymi walory tego Sejmu

.

-
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Roosevelt Odtrz'muJ
•a

mu się uważnie i dopiero teraz
=~~~~e ~~iedz::::i:i d:u:;::;~~ j:Z!:i:i;;!t =~ .

naimniejszych numerów dla niemowląf aż tl.o naftoiększych dla
W~oraj ~ przetliesłOny Iła dorastającej mł.od~ży. takiego
rosta powiatu kAłk&w~e10 d.f. wstrętlł nabrał do życia, że pTzeWnęk do Tar~notą.
słał się wahać i lł<lał się do domu
Przeniesienie -"astąpJło podęza• z nieodwo#dnym postlłMtOieniem.
url~ •tar~, na miejsce prze..
Zamknął się w mieizkaniu,
niesionego przychodzi starosta zdjql żyrandol z haka, ods;uka•
ł..ach z Nowego SącZL
w rupieoiach gruby postronek,
W tn>•ach ,.sanącyjlJfPh0 twier. zaw~ł go w pęilę, wszedł na
dzą, j~tJołty to plenyne przenie- stół, pętlę zał.ożył na szyi, drugj
stenie (df. Wnęka) miało %Wiązek honiec ::;a.rzucił na hak j skoczył.
z tJ<1'(rói,:ą fr. Wójcika~ Cz~l\QPowonek zerwał iię i John .
Słowacji.
1B1łll runął na podł.ogę.

jaik wynika z o.stat,nich sza co-\ lenie pożyczek rtla farmerów w
wań amerykańskiego ministerium wysokości 100 miln. dolarów cerolnictwa, tegoroczny zbiór zbo· lem podtrzymainia cen. Farmerzy,
ża w Stanach Zjednoczonych bę- którym udzielona będzie pożycz
dzie 1rekordQwy i przeciętny elt.8- ka, zobowiążą się nie 51przedawać
port 'Z U. S. A. przekroczy okrą- całkowitych zapasów zboża. Za
Na całość urządzenia nowoczesnego szpitala składa się niesłycha·
gło 961 mim. bU&Zli.
każdy sprzedany buuel zboża far
nie
różnot"odny i bogaty dział artykułów przemysłowych. To też na
Ażeby zapobiec
katasłtofalnej merzy otrzymać mają premię w
wystawie Szpitalnictwa będzie repreze11towana nie tylko wytwór:mili.ce cen na rynku zbożowym, wysokości od 57 do 60 cnt.
czość, związana bezpośrednio z lecznictwem, zgromiidzona w SekRząd amerykański uchwalił udzie
cji Farmaceutyi;:znej, Wyposażenia Szpitalnego w ciekawym dziale
elektromedycyny i t. d., lecz również szereg artylcułów, niezbędnych
U
dJa życia szpltaJa, mieszczących się w t. rw. Sekcji Ogólnej.
.
•
Znajdziemy tutaj odzid szpitalną, bieliznę, pierze, naczynia kJ.I·
króla elektrJCZD~Ś(I
chenne1 zastawę stołową, Zobai;:zymy tit również sygnallzację szpiPrasa lrancuska podaje s:.icze- talną, radio, książki, wreszeie dział gqspodarczy, t. zn. wzprową
góly nagłego 7-gonu w metro pa- kµchnlę, chłodnie i ' składy.
ry:ski~ słynnego milionera a naUzupełnieniem tego dziaht będą wózki do rozwożenia potraw dla
stępnie &krachowanego „króla e- chorych oraz szereg ciekawycfl mebli szpitalnych .kraiowej produ
lekrrycznosA!", Samuela Ins·alla, kcji.
z~znaczając! . że znaleziono przy
Szczupłość . tpiejsca na Wyst~wie nie pozwala na przyjęcie
nim w chwrh zgonu tylko 8 fran - wszystkich fmn, zgłaszających swój udział. To też Zarząd Wy.
ków oraz adres hotelowy.
sta~y przeprowadza selekcję, pozostawiając eksponaty najbardziej

o powstaniu

o po-ntanhl,

,«omo

latóte

wzniecić w

rize

królowej

sw~ji,

upalenie
lsch1as.

nerwóW,

ŻQll\y

~-król~

i

CzechosłowacJe

gą?

- Angi~lską.
John Bull ucienył ~. ·
- A macie jeszcze wolną kB-

- Mamy.
.
- Bi.orę jedną. ':A kiedy wpłyniemy na wody hiszpańskie.
,
- Za pięć dni.
_. All rightPiątego dnia John
Bull wyszedł na pokład datku i długa. _
rozglądał się po widrwkręgu.
Koło południa zaczął lif nie-

staJe na drodze

w pattstwach naddunajskich

pokoić:

antyirządowy.cb.
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~ w znaczkach
Zlłdl'!ć

w

a~adach

„f.ł bezptłśredruo

prowi.n.cji ,l)r.Q8lmy o prrooslaJli,ę dokladJ!e~o ~
pocztowych, a wyślemy ~rcblniut.
aptecz. i mydla~iaeh, a jeżeli nie znaj~esz, z~loś

do

Demons~e;y bezpłatnie i

pp.).

z n koIon ie

d,

przyrody"

państw
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Biura. fabrycznego Wytwórni
10--11 i

WYJ
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Ekspans11 NI miec

urvcieczki do Ml ocIN
•
• •

lficMjt

na

'

Ekspansja Niemiec w krajach szeniu wzmoaoieniu. Otl krajów dQ Nieqtif!C1 wzarniain za produk.
naddunajskich uległa .ostatnio dal- tych wys!aoa zgst,ąła delegacja ty przemysłowe, unia taka byłaby
niemieckiego dla -om9wie- tjla nich bardzo korzystna, należy
!!!!!!!~!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!! Rządu
nia zagadnień :ż{:glugj fUl Dupaju. jedn11k pamiętać, że kraje te dążą
Zagadniieflie to po ll'~nschlµss;e 1 1 do rozbµdowy własnego przemyDla strajkujących robotników
dzielę
łw
jest dla Niemiec ogromnie ważne. słu, co w razie za1w.arcia unii cel·
w firmie ,,Kr~". fabryka farb
jak wiadomo, Niemcy wytQfały nej z Niemcami, stałoby się niemo·
i lakierów na Pradze.
się z międzynarodowej komisji żliwe.
od robotników z ul. Franciszkań·
kontroli DmJaju i chciałyby, żeby
skiej, Sekcji Chemi-cznej, zł. 12.
t
t
I
kraje naddunajskie tEJ.J<że łft!tY"
m
k
W myśl wezwania C. K. Z. Z.
gnowały z udziału w tej komi·~H i Chcesz dobrze spedzić urlop?
z dnJa 14.8.36 r.
utworzyły specjatrią kornisj~, zło·
•
żon~ z przed~tawicieli tylko kr.a·
Na głodne dzieci Hl-szpanll
jow zainterf!sowaqye~, natura111ie „Przyiaciół
Orono akwizytorów zł. 2.80.
Waldemar P. zł. 2.
iiiiiiiiiiiiiiii:ctiiiiiiiiiiziiii;'iij;;;;Mj-=;;mm•i;;,;;;8,;;;;;;;;;;;1ijjjr;iliniiiiiiiiiiMiic pod lrnntrolą Ni cm if!.c.
•
Na propo~ycję tę mogą się ewen (ROB. TOW. TURYSTYCZNE)
tualRle zgo.dzić; 8ułga-ri~, Wę. w Orzegorzov;icach n/Pilicą, Józe~ "1MJ'fU4
gry, Rumunia i Jugosławia, Cze· fowie n/Pilicą, Obłaźcu k/Wisły,
,chosłE>Wacja nątQłlliast jest zdecy~ Rafajłowej i Zakopanem. Zniżki ko
GUM ••?~~~~
p6łnocnych
dowanie prz~ciwna tej koncepcji, lej.owe od 50% do 6~.
Premięr belgijski Spaak wyje, J lom pr#S}', że państwa, UL'Zestni~ gdyż politycznie jest związana '/.
Cpn11 pobytu za okazaniem
chał da Kopoohagi na kąnfereącję ,czące w konferencji, repr.ezentują mocarstwami , które powołały do Jeg. c:i/onknwskiej pd I .{JO zł. ao
pa!lstw póln.Qq1y:cll. Przed wyjliz· ten4ef1cje 11miarkowania, pop>z.r.1~ życia mię<liy.naroct-0wą l<GłlJlsję 8/JQ dzjennje.
ditm Qświadczył Qlł prxedstawicie .mienj;i i µqkojl,J, pędąqe podstawą k<mtroli Dunaju. J?qzą tym C~ełnfoi:m~cje w Oddzi11łach RTT
--~"'-~u·o_W_E_G.-„--.
poHtyJcł łi.elgijskiej. Bel~ia bierzę chQsJow,acja je~t krajem p!~ffl}'•
Warszaw.a-śródmi.eście, Nowy
1
1 _ 41..._ _ _
2 NIEBYWAl:.UO I
a n
" COd
u<iiiał w konferencjj celem ·iafie- słowy,m i nje j
załetru1. p(}Q t;ym ŚV<"iał 38 przy Zw. Dru-)<arzy, te! .
Fręparat chemiczny
Twój garnitur oraz odzi~ ŻDłly i dziecka, kapelu· śqjenia wt~złów przyjaźni i wspQ/ w};gi~cJem -Od Nierr.itc. ~yśł µtwq: 248.42.
W;usiawa - żoliberz, Krasifisze, ~aplQ, tkaniny i~ p. bru~ WFśNiecone i ,za. pracy z grupą państw pokQjQ- rzenia unH celJl.Cj f\<rajów swdcJu•
plamione Jnoglł "Qy4 zaw,szę jak nowe. Wy.szcZGtłcuj wych, W tym tei d-u&łm Belg.ia ąą.j~ich i NieJJliec nie j.e$t cJlw-j· ·skiego JO fn· 81 ,tej. l2-79.6J.
je nowo • -wynalezionyl)'l prepą.i·atem.,TBZJ: W .rJJ!ł
Lódź - P.ołudniewa 28.
JlNDI", a natychmiast za jedn~ razem 1) usu„ .r~pałr~y zagadnienie emięriiJ1· IQWQ P.mawian.a. WO.Oj?f tegq, Ż/!
l<ł~atowice Powstańców 2.
niesz połysk, 2) wypie~ eb.emtczaie j}B liOCbo i 3) t(»w i sto~imków IJandłowycb 7- kraje n li{juq;,ijsltj~ mu~u
wywabisz plamy z każdej f;jotą.niJly, Koązt minimAl·
Hisipanią,,
~rtować &we artyjcuły ~P'}iywci.(
Urz. P at „
ny. Ceua próbnegQ tlakonu ~o Q,75 gr., m.ałe&"O
43041
i
ii
i .2 i i z i 2 J5 i •
i SC U
i
.TRZY w JEDNYM" 0.50 gr. Dajemy gwar~cj~ w 8t1Mll!l !-90 ZL. Q ile
to3płyuy w jeday111
materiał
zostanie .z.niszczony lub utra.cj barwę. Licaa
f1118Czne w plerwrspj . Jakoł~
prepar&d•
ne J?Od;Q~wanUl oc;l. pierws~r~ ~wcóW, ~
w
D~ łl 1=5 polec•

Pokwitowania

ramię objęło go za uyj~
Gdy jlłż leżą(; na brzegu, otworzył oczy, nachylona nad nim 1ta.
ra Angielka .fcładała u. je~ stóp
swe serce wraz; z posagiem.
John uciekl. Wpadł do bramy
ruijbliższej kamienicy i, ~kakujqc po trzy •topnie, wszedł

jutę?

krewny twierdzenia w Kabulu i MeĘ,ih~
clzie. Poza pewnym.i oddźwiękam1
BUSKO-ZDRÓJ jakie p.owod:ują trwające już drugi tok ząmieszki w pogranicznych
WSIU.Z.UaA. LECZNWZE
Waiiri~tanie i półftocznym Belurewnaą.m.. artretymi, sesztyw.
nkmla stawów, przymiot, cJw:rodziatand.e w Kabulu nie wiadomo
.bJ' skórne. Choroby ukladu ner- _ nic o jakicJ,kolwiek wystąpieniach
wowego,

wo~ i P'!:' .
jakieś bar~ kościste

1padfljqcego w

czu'9 jak

- Tfu - zaklął John Bull co za parszywy świat! Na.weł
zejść z niego :s honorem nie mozna.
,
Udal "się do portu.
Jeden z licznych w porcie 8f.aP.
ków stał pod
gotując się dq
odejścia.
'
··
Za.cze pi~ bos11J4lł0.
..
- Jq,ki to stątek?
.
- Pasażersko · towarowi.
- A dokąd jedzie?
- Do Barcel.ony.
- All risht. A pod jakq fla-

interesujące.

nie zn-ajdujfł po-

Afgani· AmmaiQ.ullacha,

etanie nJejald Al-Kllani 1

S]foczył. Po chwil~ usłyszał plusk

ciała

Z1Wwu 1l&oc:yl, poko~kował
parę razy w powietrzu, uderzył
głową o coś miękiego, elastycmeg.o, odbił się i •tanął nq nogach.
Spadł na lfłaT"lmfJ, ro:spiętq nad
werandą kawiarni.

w Alganistanle
Pogłol.M
clłclał

werów, co to sprzedawane Ml nie
na .sztuki, "lecz na wagę.
John Bull za.klął i poszedł nad
rzekę.

pią,e piętro.

UDZIAl PRZEMYSlU
W WYSTAWIE SZPITALNICTWA

8 fr :. nk ów

Przypamniał sobie, :ie postron·
kiem tym owiązana był.a przesył·
ka, którą otr:ymał z Niemiec.
N a.tura.lnie,
· onwa b'·· ża·
~ a me
den uczciwy sm.ur.
Nabył rewolwer.
Żeby nie spudł.ować, sta.nql
przed lustrem i pociągnqł :a cyn.·
giel. Nici Drugi, tr•eci, c::wariy
ra - nic! Zaciqł •ię. Przyjrzał

··

gały

Higieniczne, zdrowe, tanie
lod1 PINGWIN na śmietanie
Pogłoski

„.

....11"!!!1!!11!11!

~~łecz@śc:ł ~n:ła ~go pod\ą~

I·.r1· I . Przeniesienie ;

I

Ceny Zboz

DUBROVNIKU

......-ii!~llllllllllllllll~'J!!llll
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URLOP NAD ADRIATYKIE"

Twardo. ł ~ bnmł ~ąwa NOść CHLOPSKO - ROBO'fNlSttoaniętwa Ludowego WJffA.ił· CZĄ.
cą chłopów całej P<llaki do~
Postulaty potityczne ruchu Judo
słych obch4)d.ów f()CZnicy 15-go wego - to ZĄUANA · ..SYSTEMl.J,
sierpnią r. 19~. Wt«i_y ml<>di~ DQWa Ordynacja wyborcza, wolne
cbtopską ruszyła - iew tłlądu i demo~atyczne wybory.
Obrony WarodQweJ, by Pdeprz~ .------'--lllm!'~i!'!'!!!l~lll'.w kąrJłym JZefeO ~~m
najazd b(>lszewicJd.
T~ nadsze4( ~ by ...... w
łtnio Obfl>nnc>łcł Pą~a. Yf' ią\ię

u,Juenzycll ~adl b!4oWYM.. • łJeb, ca iate a,wt~ w John Bull muu już wszystkie·
r 1920"
8<1 doi,ó ł po 1"%y. Obnydł mu
• i-"'to~·t.la lłw~·
IU"..,
$wiat, a ludzie to już do cna. do..-.1
""'~' ..._...
~-.,,:01 ~ s:cz~ie
• a
· ba reszty mu o b mier·
jeucze,
,,t.e p.-ą ""'1'~ ~tuta~ ~ zli. S~kal aegokolwiek, co mia·
IUycmych •toJ1t ~ęcl„, p wal ł.oby dla nMłgo powab_ i .!"6 znaczy6 o łołl ~e nie P.~. lad. Opanował go ]1Jkis superspken, jakiego jes~e żaden An1
Odęiwa poclfil'~'1a . SQUDAR-.. gUk jak ~t 3-wi.a_teni me - ~a.''
znal. Do niedawna 1eszcze pocłą·
i l z i
ll za UJ a I b L
go. thieci, ale 0gdy pewnego

uron
··, ,._ i·

organiJować i roZbudowywać Pol
skę nowoczesną metodami z prze-

w dniu 15 ster pnia

jeszcze ~eptyczniej, nii prze<tsta- Cl;EJ.
wiciete opo~ycji.
Zamiast niedo111ówień - po•:
wstanie JA.SNY STAN RZEC.ZY.
Czy jest jatijkolwłek bąd~ sens Wszystkie „czynniki" będą musia
w tym, by bmą.ć dalej Poprzez ły wypowie«zieć sil(,: ALBO TAK,
.
•
„ślepy iapłęk?" Niemą - Qczy- ĄLRO TAK. W toku sesJi letniej,
wiście ..... sensu. To tei nąłęży nadzwyciaj:nej, ne sposób była
się spodziewać, ie cl posłowie i zgodnJe z przepisami konstytucji
senatorowie, KTóRZY ~ZUMIE kwietniowej" - wiprowadzłt na
jĄ SYTUACJ~, zgłoszą w toku ~orzą.dek dzienny problemu Zl\UA.
jesten"ej, zwykJej, !ileiji parlamen· NY ORDY:NACJl WYBORCZEJ z
tameJ PROJ.El(T USTAWY O itdcjatywy poselskiej.
ZMIANIE ORDYNACJI WVBOR•

I

dały żadnego

u h ludow

.
„KĄQl,A", Warszawa, \JL ~i'\vał'dfł 1$.-31.
prosimy ..,._ o•hV1"7~ ~ · czynne
•
.

ow

''
LA FOUR(HE''E
Zallł•d •••„•••~~~

'

.

.

-

I , W4dHA1ullila

.
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WARSZAWA

OWł>

Czyżby m:owu miał się
wieść? Czy czeka go ieszcze

dno rozczarowanie?
Koło godziny drągiej zaziąiqżył
n.a wsclwdnie j stronie nieba
sześć punktów, które s
każdq ·
phwilą rosły. Już słychać num
skrzydeł„.

Huknęło raz, drugi,
trzeci.
cz:µJarty„. Jl{a statku wybuchł po·
żar... Dwa m0.$zty zostały •trza- .
skane, ster uszkodzony, maszyny
stanęły, Statek nachyli~ si~ na
prawy bok. Tonął„.
·
·
- N areszcie niezawodny · §ro.
dekl - zawołał John B ull i śmłe- ·
ją.c się, pogrążył się to zimne fale
wód.
ULTIMUS.

Rozpowszecbniaici.e

„ Chłopsk~

Prawde"

zwiąak.u z ustawą o nowym podir..iale adminiętrac:yjno „ terytorial11;rm R. P., która weszła w życie w '

· W

1 kwietnia · 193$ r. wyda.J.iśmy ·
;1a~ mapę w rbz~rz.e 104. x 7~

dniu

p. t.
.RZECZPOSPQµTj\. POLSJiA
w nowym podziale 1:1.500.000
Cena zł. 4.50. Z uwagi jednak, te
wydaliśmy drugi JH!.kład cenę ebnl~żamy do kw.o.ty zł. 2.50 i to ł~z;nte ,~ .-

wałeczka-mJ., o~p.kQw~e~ 1 p,r:ze1Jył· ,

~:nr:c:!i°~~~ś:~?~b.P~l_~~~~:s
m o przekaz.em pocz.towym .

A ?U3ł
... ·
t e 1• 5•93-49

SZA&

::a;.
je-

"lNS'l'Jt'T·iJ T

~'.l.'UDlt>W,

W~zq.wa, ~zalkow

Tel. 8.DZ-53.

.

:_
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Str.

awda, októrej sie za,pomina„.
Są

prawdy, które w za-sadzie
wszyscy uznają, którym nikt n.ie
próbuje nawet przeczyć, przy któ ..
rych ws zyscy kiwają potakująco
głowami, ale nad którymi po cichutku przechodzi się do porząd.
ku dz ieninego. Są prawy, które po.
twierdza s i ę i akceptuje w sposób
czyst.o k.onwencjonalny, ale które
dla wiei.u ludizi nie są bynajllllt1 iej
ich istotną wiarą, ich głębokim,
prawdziwym, z duszy płynącym
przekonaillliem.
Do takich prawd, którym się w
ten właśn ie sposób urządz.<l' pogrzeb pierwszej klasy, które się
głosi, ale których się nie stosuje,
należy róWtnież przekonanie, te o
obro n ości kraju, że o losie walki
o byt narodu, decydiuje w ostat.
niej in.stancji stanowisko społe.
czeństwa , jego duch, jego t. zw.
morale. Nikt się temu nie prze.
ciwstawia, nikt tego nie zwale.z.a,
nikt otwarcie tego nie atakuje. Ale
obserwujemy niestety, te wśród
tych, którzy mają · głos decydujący,
nikt się zbytnio tą prawdą nie
przejmuje. W sytuacji naprawdę
poważnej i zdolnej do wzbudze.
nia 111ajgłębszej troski, ~trzete.
nla, że jest najwyższy czae, aby
społeczeństwo n1ajsllnitejszymf wę
z~ami powl4zać ze sprawami pań.
stwa, te katdy obywatel winien
być przepojony poczuciem odpo.
wiedzialnoścl za losy swego kraju, te tiołnlerz W'lnlen bronić oj .
czyz.ny nie tylko sw4 dłoniht, ale
i sercem, przechod~ bez powat.
niefszego echa. Jest in zachiwł.a·.
j ące w swiej tekkomyślooścl lekce.
ważenie prawd najbardziej istot.
nych. Rzecz niLezrozumiała. Ody
się Vł imię Idei obrony kraju woła
o kon.iecznośct zbrojeń, o kooiecznoścl wzmotenla tech111iki obron.
nej, o nlez~ści ofiar mate.
rialnych, znajduje to jeszcze jakie
takie z.roz.umlenie. Ale gdy tM.ę w
imię tej samej idei mówi o dtu:ho.
wych i moralnych po&tawach
walk!, kiwa się grow4 lub milczy,
.! niczego się nie robi. Czytby na .
prawdę Z111aczyły one nmlej od
techniki? I ezytby napr.awdę ze
sprawą slln•liejnego z~polenla· ludu polisk!.egp z jego piańsitwem
można było spokoj111le czekać do
ostatrilej chwili? Zdaje się nam,
że ta rzecz przedstawia się wprost
przeciwnle.
Jesteśmy pełnił zrozumlenJa dla
potrzeb technicznych, zwfąz.anych
rz obroną kraju, zdiajemy sobie z
.tego dQsloona·le s,prawę, że Polska
musi w tej dziedzinie osiągnąć
poziom wysoki, bo tego wymaga
jej porożenle wyjątkowo trudne.
Jesteśmy ostałn·hni, którzyby teg"
nie dooen.l.all. Byliśmy wszak
świadkami j·ak pod obuchem prze.
wagi technicznej został zd~wio
ny broniący swej niepodległości
naród abisyński. Wldzimy dziś
jeszcze, jak bohaterstwo na-rodu
hiszpańskiego jest para.llrowane
przez dotkliwe brakJf teclmlczne.
Ale kaM:a jednostronność jest
szkodllwa i zgubna. CM bowiem
znaczyłaby najcudowniejsza tech.
nika bez owego ducha bobater.
stwa? I widzimy wgzak z dru.
giej strony, jeżeli umiemy patrzeć
jakich wprost cudów dokonyw~
wola narodu, który chce być wo!.
1

•

Zywl„01

najfatalniejszą
omyłką
przypuszczać, te wystarczy w mo

przełomu od:wołać się do·
się przed tym tyle
lekoeważyło i gwakiro.

wi1 el kością uczuć przelewających
&i ę w nim po brzegi Z przejmają·
cą. nie d aj ącą się odtrzucić prawdą

w Polsce

c·1sza nad

.

TrroIem

I

Nie

chłopskich

Oo pisarzy

białem"

krotnie
Wielu ludzi rozumuje sobie w
głębi duszy w ten sposób. Wystar
·
ery, jetJeli będziemy dobrze uzbro
.
•• •
·
j~i, ~nLczn·ie p~zygotowa.ni !
Ukazywało aię poprzednio specjalne nieisza. W wyniku porozumienia fu..
m11itarn-ie wyszkol.em. Sprawa cz.ło ,,.,,.i--:~-- dot
• ·
i ka .a.1
i h • • tn.• . U
. · -„~wo,
yc:qce ipraw mnr.e1• szystowsko • hitlerowskiego pilmo zliwe ~a n c me ts ieje. znia- uoici JJ:iemleckiei '° Tyrolu Południo- kwidowano ł wnknif:to centralf. :raj.
ji tyLko a,prawę żelaza. A cz~ - ~- . pod naswą nSildtiroler Heima:" mującą się sprawami mniejssoki nf&.
wiek? Is.tnrireje. wsz~k przym~s (OJ~ południowo • tyrolska). Pu· mieckiej pod rządami Włoch.
wojskowy. Panstwo jest w stanie .m0 to bukowano :r razu w Innsbrucku
Stosunki w południowym Tyrolu dazm~bilizować armię wyst.arczają na c:a.s JakU przeniesiono Je a.i ~ lekie -'Il od idylli, jednak światOUJfJ pit>
cą jego potrzebom. Nie jesteśmy Gdańska, później _ do Neustadt i wre. ny hitleryzmu &q bliższe 1ercu Berlina
dziś skaza.n.i, ja.k ongi~, na ochot. ~cie nade&:rly cza.ty ..4nuliwu i „oś niż los pozbawionych wszelkiej obrony
nicą słutbę. Piłsudski w znanym Rsym - Berlin" ltała •ił Jenc:e moo- górali tyrolskich.
wykładzie przed WiOjną, mówiąc o
mobUlzacji powstania, wskazy-Wał
jakie s4 rótnice między państwem,
które przeprowadza mobiUzację
przy pomocy całego aparatu, a na
rodem podbitym, którv nie dyspo.
nuje takim apa.mtem i musi tego
t
dokonać przy pomocy czynników
Studenci · niemieccy, obywatele wcalę o powrót do „Trzeciej"
n·aturry moralnej. I dlatego pod- Rzeszy, przebywający na studiach Rzeszy. 80% z pośród obywateli
niósł on rolę owych momen.tów w Stan_ach Zjednoczonych, musieli niemieckich studiujących na unimor.alnych i duchowych. Ale wie- podpisać . zObOwiązanie, że będą wersytetach amerykańskich ubieLu myśli sobie. Wszak dzi1ś jest należyć do narodowo • „socjalisty ga się 0 naturalizację i stara się
inaczej, dziś mamy ten aparat, cznego" Związku Studentów Nie- zabezpieczyć SObie w Stanach
dziś dysponujemy siłą przymusu. _młeckicb, zaś - PQ _powrocie do Zjednoczonych możliwość egzy1 stąd lekceW1a·renie d·la strony Rzeszy- 7.dać będą musieli spra. stencji.
.
moraLnej obrony kraju.
.w<>zdarJie ,'ze swej. działalnOści.'
Nie śpiesz.no im dO „raju" hitleJest to, _ia_k stwierdziliśmy, błąd
Tym~ okazuje się, że wię- rowskiego. Wolą być daleko od
szkodliwej jedn,ostronności.. Pod kszość tych studentów nie dba, .,Trzeciej" Rzeszy w kraju WOJ.
względem siły fizycznej, techniki,
ności.
'

chcą wrócić

dO hitlerowskiego ,,ra;u••

ność organizacyjną. Wieś wat.
cząca i pracująca musi widzieć

I

celem wydawania swoich gazń,
czasopism i książek, celem zJamania monopolu kapitalistów prywalnych na wydawanie książek,
celem walki z wyzyskiem księgar
skim i hien prasowych, żerujących
na nędzy pisarza chłopskiego.
Musimy się zrzeszyć i zwyci#ciężyć/ Nie wolno nam czekać!.
Nie wolno nam się oglądać na nlkogo. Nie pcrwinno braknąć w naszych szeregach ani jednego pisaM
rza chłopski.ego wszystkich naro.
dowości, zamieszkałych na zie.
miach Polski. Wszyscy do jednej_
prawdziwie niezalemej i szczer~
demokratyczne/ organizacji w Pol
sce:
O wołn.ość i oświatę dla ludu,
O wielką literaturę ludowq,
Niech żyje solidarność pisarzy

chłopskich/
Niech żyje Związek
Chłopskich w Polsctl

Pisarzy

MARIAN CZUCHNOWSKI, .E.
MIL DZIEDZIC, ANTONI ORO:.
NO WICZ, STANISŁAW MATY.
SIK, KAZIMIERZ NOWAK, STAN/SŁAW NĘDZA • KUBINIEC,
BOLESŁAW SŁOWIAiłSKI.

Organem naszym 3'I ,,Nurty".
Wszelkie zgłoszenia proslf1ł1 k~
rować na adres redakcji .,,Nur,.
tów": Kraków, al• .§w. T~req 4.

wszystkich swoich pisarzy w pier.
wszych szeregach. Na szalę walk
chłopskich o n-0we życie musimy
położyć całą swoją energię, zdolności, poświęcenie i siłę. Musi być
urzeczywistniona myśl stworzenia
niezaletnej organizacji pisarzy
chłopskich Związku
Pisarzy
Chłopski.eh w Polsce.
Pisarze chłopscy zrzeszają się

GRAMOFON

NIEZASTĄPIO •Y .·

NA WSI
Nowe modele gramofonów walizkowych „ORCHESTROLA„.
Niebywała siła

N i s k i e

czystość dźwięku.

i

c e n y.

Dogodne warunki kredyto'i!N
„POLSKA Pl:.YTA„, Waman. Manzalkowska 184 (wproatDworcaGłówn.)'

W okupowanym Wiedniu-Wypadki samobójstw,

oświetla

jące straszną sytuację, w jakiej :mia
lazły się :miaczne odłamy ludności

okupowanej Austrii, są wciąż na
porządku dziennym.
Najbardziej chyba jednak tragiczną jest wiedeńska rodzina
nazwiskiem Wolker. W tych dniach
popełniła samobójstwo studentka
konserwatorium 19-letnia Gertruda
Wolker. jest.to już 22 członek tej
rodzLny, który po ,,Anszlusie" scho
cizi ze śW111aita w tragkznych okolicmościaclt.

Ojciec samobójczyni popełnił samobójstwo nazajutn po ,,Anazlu.
sie". jego ż.ona oraz jedna z córek
z mężem i trojgiem dzieci odebrali
sobie życie w parę dni później.
Syn „zmad" w obozie koocmtra•
cyjnym. Jego to.na i dziecko po..
pełnili samobójstwo w chwili, gdy;
otrzymali wiadomość o tej śmierci..
Stopniowo jeden po drugim od..
bierali sobie życie wszyscy człon.
kQwie rodziny Wolkierów. Mlodl:
studentka konserwatorium zamyka
tragi·czną Histę.
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UNICUM • KREM to doskonały i nleza.
wodny środek przeciw p o c e n l u nóg, r"1t
i pach.

DO NABYCIA w APTEKACH
i DROGERIACH.
Sprzedawców miejscowych 1 przedstawicieli rejonowych pouukujemy
Chem. Labor. „ UNICUM" wł. B. Jurkiewicz Poznam 5.

___

.._

w rdzeń i sens jakgdyby wiekuistego jej trwania, Majdruje w po·
wLeści ELkjaera wyraz dosadny i
doslronały, wolny od bHchtru i ta·
niej omamenty;ki titeraokiej.
ILu ludzi w _powieści _ tyllll ma
ona .,.bohaterow", a kaiżdy z nich
c1łowiekiem pełnym jest z kirwi i
kości. Pod twardą wiatrem i solą
fal morskkh hartowaną powłoką
tyoh !'Udu tają się wielkiiie świaity
pragnień, tęs.kinot i namiętności,
lctóre zrzadka tylko, w bolesnych
spięciach i konfliktach torują so.
b1e drogę nazewną.trz, u1kaz.ując
światu prawdziiwe ~raw oblicze.
Sympatią i wy.rozumieniem swo·
im otacza ar.iłor wszysfkiclJ, UJiy·
czia1ą.c każdemu naile:hną cząstkę
ciepła i s.erdecmości, niefadiszowa
nej ckliwą afekllacją.

przedistawia tu aJUit.or powszedni i
byt mies:z;kaińców sa·
Wys.pa, o której pisze Et'kj!aer,
motnego, zidala od wielkdclt dróg leży „między morzem !fiordem",
położonego os.iedla ; praca, odpo· mi~.dzy niezmierzonością daleki•ah,
czynek, rozrywki, u roczystości, o-j różnobarwnych światów a SiIJOkobrzędy zamkniętej w sw>_'m istnie· jem lądu, kitóry - choć nie nęci
mu gromady. 'MlltY}Stlro co stano· -::>dilnienll<>'Ścił byitu - zapewnia.
odświętny

..'

które

ZWYCl" ęskl

SIOURD ELKJAER: ,,Między
morzem w fiordem". Powieść.
Przeło żyił Stanisław Sawrdki . .W ar
szawa, Ksl ątnica - At1łas ( 1938);
sit. 216.
Spokojem, m ądrością i powagą
odwiecznych
~raiw
liudi7Jkich
t chniie p iękna, moono w sobie
zwarta p owli eść EHkij•aera., kwaJifi.
~owaina sru&zinie jako j'edino z naj·
dojrzalszych dzieł nowszej liltera:tury c1u ńs.kiej . ~rosie życie pro&tych ludzi - ~ mieszkańców malej
w ys~pki na przestworzy wód rzuconej - stanowi treść tego dziefa, niezłooan ego w swej materii
fabulamej, lecz bogatego siłą 1

HCzarno na

I

Nr. 30 tygodnika denrokratycznego „Czarno na białent' pośwl.ł
cony jest sprawom hiszpańskim w
Przyjaciele i K<>ledzy/
zwią,zku z drugą rocznicą hillllpań
Dwukrotnie zrywali się pisarze
fy tylko czynn·lki natury fizycznej -skiej wojniy domowej. Otwier.a go chłopscy w Polsce, by stworzyć
bylibyśmy w położeniu niegud. artylwił wstępny redakcyjny p. t. silnq, własną organizację llterac.
nym pozazdroszczenia. Ale na „Hiszpania we krwi". Tragedię ką. Dwa kongresy_ ogólnopolskie
szczęście tak nie jest. Naszą naj. hiszpańską na tle walenckiego w Krakowie, dwa pisma
(„ Wieś
większą sunsą jest ta, że w walce przemówienia ·prez. Azan~. i oświe. i jej pieśń" i ,,Nowa wieś") poruodgrywają diecy.dującą rolę i ta. tla art. ,,Nie paktuje się z roko- szyły masy ludowe i pchnęły je na
k:i.e c~~ki., jak wola narodu, jak szem". Cafoksz.tałt Z:a-gadn·ienia drogę walki.- o nową chłopską lij'eg;o przywiązanie do wolności, hiszpańiski,ego w zarysie daje art. teraturę. Walka ta nie jest zakońjak iego po~ucie odpowiedział. J. Lewickiego p. t. ,,Demokracja czona i trwa z rów114 namiętnon.ości, a zatem czynniki mora~. walcząca", o ugrupowaniach ro- ściq, co l przed czterema laty. Do
Ale te czym iki n.Le powstają same botniczych w His!ZpanH w czasie świadczenie lat ubiegłych i poważ
z siebie, trz.eba nad nimi praco. wojny pisze Hiszpan Paulino Mas ny dorobek pisarski i organizacyj
wać i to nie tylko pustą, srowną sip. W dalszym ciągu następują ny ni~ mogą pójść na marne. Nie
propagandą
patriotyczną .
ale .wspomnie1n.La o wypadkach w Bar dopuścimy do tego. Nie pozwoliprzez stworzenie takich podstaw 'celionie i Madrycie. Sequens pisze my, aby lata ciętkiej wojny z wro
naszego życia politycznego i spo o Międzynarodówce faszyzmu.
gami ludu miały dzisiaj doprowaDział aktualnych zagadnień poi dzić do rozejmu z literaturą burłecznego, któreby sprzęgły najsil.
niejsiymi węzłami obywatela z skich otwier1a art. J. Raduskiego, iuazji i opłacanych bezideowców.
państwe1J1, któreby niauczyły go omawiający niesławny finał kam. Będziemy walczyć nadal.
myśleć kategoriami, wypływający. pan.ii antymasońskiej prof. Kozłow
Dziś, gdy znowu do chłopa wymi z' głębokiego poczucia, :że jest skiegQ.
ciąga rękę kapitał międzynarodo,,Oczy i Uszy światli" pod·aje in wy i wieś staje się powtórnie tereon istotnym gospodarzem kraj.u.
extenso 1-ą część słynnego rapor- nem dzikich rozgrywek między
Pamiętajmy, te musimy być tech
tu gen. von Reichenau'a, nadto
nicz,n.ie silni, że nie W10loo nam po przemów~enfa s-eniackie prof. Mi. bandami zbrojnych stronnictw nacjonalistycznych, napadających na
zosta~ć .pod tym względem w cy.
cha?lowi-cza i prof. Śliwińskiego.
chłopskie placówki kulturalne, aby
te. Ale nie zapominajmy, że może
Numer zamyka bogata kronika, Je zniszczyć i podporządkować
t.atwiej jest przekuć żelazo w ilustracje i humor.
obszarnikom i fabrykantom, pisabroń, anitieli przekuć duszę ooro.
Cen·a egz. 30 gr.
rze
chłopscy muszą się zerwać
du w potężną -siłę, stojącą niezłom
Adres Redakcji i Adm~n1istracji: jeszcze raz zerwać do walki o god
n.ie sa straty wolności.
Warszawa, ul. Książęca 4, tel. ność chłopa polskic,r,:o, o wolność,
ADAM PRóCHNIK.
706-11, czyooe 10 - 13.
prawo do życia, kulturę, niezale.t.

błędem,

menele

Nowy numer

liczebności naszej tudnoścf jesteś.
my słabsi od obu naszych wielkich
są·s·Ladów. Gdyby decydować mia-

nym. mimo tych braków w uzbrojeniu i amunicji. Druga rocznica
walk hiszpańskich ma przecież
swoją podwójną wymowę. Mówi
nam orua zarówno o tym z jakimi
trudnościami łamać musi się na.
ród bro.n·iący swej wol111ośd i nie.
podLegłości, jeżeli mu b-rak bron.i,
samoLotów, tanków i t. p., jak i o
tym, jaka kolosalna siła oporu
tkwi w Ludzie, który z całym wy slłkiem woli broni swojej dobrze
zroz.umLanej spriawy.
Należy zatem unikać jednostron
naści. I należy dobrze zrozumieć,
że nie wolno sprawy moraln~ch
podstaw obrony odkładać do ostat
nLej chwili. Tam gdzie idzie o
sprawy techniczne bezwątpien.ia,
że trzeba być dobrze przygotowa .
nym, a-le ostatecznie przy wielkim
wysiłku finansowym i fizycznym
mo:tina nadrobić braki. Ale spra.
wa stosUinku spor'eczeńs.twa do
państwa to problem pewnego procesu psychologicznego, który musi się dokonać. Procesy psychiczllie zaś m•a.ją ro do siebie, te nie
odbywają się one w jednej chwili,
z dnia n.a dzień. Muszą one doj
rzeć. I byłoby na·jtragi.czniejszym

ucz.uć.

4

przystań, ciszę, wypoczynek. Między tymi dwoma biegUJ11ami ntl1ett·
świado<mionego pragnienia wahiają się uczuciowe dySjpozycje mde·
sz.kańcow wyspy. Wołamie mór.z,
1lo znowu trwałość i pewmooć za·siedziałej egzY'stencji decY'diują o
ireh losach osobistych, a żaden oprześć ~ę n.te może, gdy posłys.zy
głos p11ZeZnaczenia, głos wewnętrz
ny oh dążeń i skłonności człowie
1

ka.

Uosobi.eniem tej utauonej w d.usz.aclt ludzi z wyspy rozterki i pro
tagon.isiką akcji powieściowej jest
młoda i ślitczna Cl!Lli, u.rod1zona w
clatiU; w którym morze zabrało jej
ojca. Ci'Hi - mówi autor - była
marzycielką: „wyobrażała sobie,
te sama była wyspą, która leżała
bezbronna między morzem i fiordarni, Jorgen był morzem, Ras fio11dem, który przelrornarzał się
trochę m1głą .i desazem, zresrz;tą bę
dąc . dobrodysznym; na morzu tlru·
dno się było połapać; wabi i czai
się, aż peWillego
piękinego dnia
podniesie się w wylewie i zato.pi
wyspę".„ I tak też się stało. Jor·
gen .i R~ - to dwaj .młodizi chłop

pomiędzy którymi serce
dokonać mrJl.5i wyboru. Cóż

cy,

Cidli akcji. RadoS\lla i uroczysta w swej
*"'
win- prostocie opowieść .k<>ńczy się wy
*
na biedna CHH, że wytbór jej padł kmzY'kin.ild.em cierpienia, dla które·
Nakładem
firmy ,,K81ążnka.
na s,tronę marynarza - wędrow- go w kolisku spr.aw ziemskich Atlas" ukaże się wkrótce nowe,
ca Jorgena, przenoszą.ie go nad bra:k kojącego lekarstwa... jec.A w źródłowe dzi0ło o twórezośd Mas.ipoikojnego, poczciwego młyinar- powieści Elkjaera patos bez ko· teJki•. Autorem tej mooografil jest
o.::yka - Rara?„. Nie pows.1mzyma tumów, jes.t majestat ż)'Cia i pra· znany historyk sztuki, doceat Uniła s4-0dtk:iej, czystej Cilli nawet cy, namiębności i śmierci _ bez Wel"Sytetu J. P. - dr. MJec:zyaław
świadomość grzechu, który brze- reżyserii i akcesoriów teatralnych. Treter, który przeprowadził spe.
rnieniem ka~irod.ztwa obciążył jej Umiejętność wlania w iioruny nde· cjalne studia iW bibliotekach l mu·
d.rogę do szczęścia. Bo joriken - wyszukane wie~kiej i aricyludzkiej zeach zagranicznych (Paryż, Bru·
ja:k się okazało - jest przyrodnim treści - to rzadki przywilej pisa· ksela, Berlin, Wiedeń, Monachium,
bratem Ciłli, A}s - żegharz był ich rzy, właściwy tym jedyniie, którzy Wenecja). Dr. Treter zestawił w
ojcem. W przededniu urocz}'6fo,ści - nie goniąic za ef~ktem _ dają S·woim dziele dorobek twórczy Ma
ślubu z Rasem, drziewazyttia w wąit w swym dziele żywą i prawdrziwą tejki z twórczością europejskich
łej rodzi wy1rusrza na mJOrze, by od część samego siebie.
mistrzów historycznego malarstwa
nateźć J&rgena, który zorz.paczo-·
Przekład p. Sawickiego _ choć XIX w., tłumacząc genezę ł roz.
ny opuścił wys,pę na wieść o ślu- „z ·UIJ-Oważnienia aatora" _ porlO wój tego ~alarstwa we Francji, w
bie CHiii. Ale żywioł zwycięża - staiwia pod W7lglę.dem języikowym Polsce i mnych krajach Europy.
i dopełnia się miaira tragi·cznym sporo do życz enia. Taikie zwroty, Autor wykazuje pracowicie pokre
piętnem Zlllaczonego żywota drzie· 'jaik nip. „Boel ubrała swoją naj-1 wieństwo i różnice na podstawie
wczyny; ginie przez nikogo nie· lepszą $illknię" (str. 146) i t. p., obfitego materiału ilustracyjnego,
tknięta i rukomu nie oddana nie powdooy się maleźć w książ· uzyskanego w galeriach zagranłcz
wśród wodnych odmętów, ginie ce, reklamowanej przez wydawnic nych.
jak spadkobierczyni ojoo:ws1kiej, two, jaik-0 ,,najlepsza w&półc:z;esna
Monografia dr. Tretera zawłeżeglarskiej tr.adyicji.
powieść duń·ska". Trafi ają się też rać będzie ok. 350 reprodukcyj,
Dra:mai'ycznym,
n~eoiczekiwa- inne błędy i niezręczności, rażące m. in. z nieznanych dotychczas
nym finałem zamyka się powii-~~<I właśnie w dziele o poważn ej war- nzerszej publiczności dzieł MatejElkjaera, tak 51POkO'jnie i pogodnl•l to.ści artys.tyCZttlej.
kL
D.
tocząca nu11t nieskomplikowauj 1
BOLESt.AW DUDZIŃSKl.

str. s

a stulecie .M ateiki
siaj natomdast, młom;za i najrnłod
"za generncjia artystów, ipoiwąrtpie
wa1ąc · o mailairskiich wartościach_
obrazów Maitejiki - uwała jeg()
sła1wę za mocno przesadzoną.
Jakimi wJęc a:rgumenfa:mi.~jllldą
Uczni przeclvwtłcy Matejkl? OIJ6ł
jednym z 1najdę1Jszych za'11Ntów
stawia:nY'ch Maiejice, jest ten mi·a·
mwlcie., że mils.tirz „Grnnwa:kła"
.więcej dhał o blstoryczine prawdo
ipoOObieństwo siwego

Xdd~ eowe ~ przynosi ma1ewem a ~ariiafy lro~ta z
włamą ;wott tworzenia 1 czatów, h~ań&kiego bairo1ku, B1
IWł ·wta1m4 .estetyk~. 'Ył. :ziwd~.i Or-eco ?Jdzlw.aczooym m~.nie·
i t)1n, zmłeniaR się rownie:t po- rzystą. Przy końcu Ub. stUllecla

om-esy -.. rozgłJÓ.śna sława Me.tejllcl, 7Jdołała
dokonywuje przysłonić wszystko, ookolw•ie'k w
lłt '-rótnycli przesunltć w hierar· mailal'IStwiie polsikim byto PQdówdlłł nawi*. Dk lmprel1j,on,tstów r.zas pou. Matejką naijl~'Zego,
ltatael bJł l&1ecMłe .eleganddm" najbartdzłej ~głnailnego - dlZI·

°#1 aa

d&wlllie)lru

uiuce!, Pfe

chpl~

1

I

,słoi

lllie .poddany dyscyplinie· twór·
czej, idący niejako· samopas, me
zaiwsze zdoła eam • sllworzyć dzteło dOskOn·ate - w. chwi·faclt jocl·
nak t. zw. natohriienia, t; j:' peY.-nej,
predyspozycji duchowej · maiJl8aa,
bywa 111łekiedy W1.J4ittkowo· twór·
ci-J. · I płodny. lstilłej4 · niekJł.óre
szktce Ma.tejkl :mia1owlane '· jaJlc9dy·
b)'. „jeldlnym ·tchem"; isimi,eją.:. por·
trety jego pędrz.la, gd'Zie qły po-

madlO!Widła, m)'sł Q'brazru . ;w)'gląda - nieja:lllO

ainłżełi o jego walory czy.sio · ma·
łal"$kfe. Brak przyitym poczooia
lkoliorystycm~o I mtii·aru kklrnipo·
zyicyjnego w za;kiresie baimy a

• ld>t

Zacllęcle)

w

(Wystawa

nieHczenie sj.ę ze zd'Olby•
ówczesnej sz'11Uki l t. p..
Z'Wlła-sZ'cza w wh;ksiyoh rozmiaTa·
mi 1kott1jpozy.cjla-ch histoiryiezny-ch •Wlsrzystko to rarLem wz.iąW1Sizy, mogło nie dać dobrego wyobratenla
o kuniszcie mafa.irs'kim kra'lrows19e
go mi-stiu.
Stawi·a.n~ Matejce zM'Zltlty ~
·niew'ąitpililwie cię'iikie i z trJJnikltu
w~dzenia :w.spótczesnej sztu:ki w znac~nej miet"Le urza:sadnione,
:zwmisrz<:l!a, jeśll chlO\d:z.E o nlelótó1e
obrazy Ma1e}ki więk!szyclt rozmia
rów. Mniej -natomias1t s'lru!tecz-nie
ruderizają owe zatt"Z!Uty w jego szkt
·ce i rysulfllki a głóWl!lie w portrety,
gd:zie Malj;ej'lro i!dą.c swobodnie za
swym lnetyn'lctem malarskim nie d•ał słę Uwieść pryunatoiwi za·
łożeń hlsitoriozofkZlllych. Matejko
był malairzem ill'Styill~towinym. siedł za swym głosem wewnętu·
inyim o ile mu nie dY'~walio swej
woli wmówione weń po,wołanie
,,111arodowegio malarza". Szedł Z<t
$Wyut1 srnaikiem i wolą rormy,
mniej dlbając o cz)'ISito rozl\lJt11oiwe
składn~ki swego procesu twórczego. Jasne jest, że 1.nistyn'krt". m·a-ł8ll'·

Mi

W1S}>aniałą · ,1mprowt%ację - · ł ' te
właiśn.ie d'Zieła Maitejkł : sł . zdrowy·
mi płod~ jęgo mall:i.rdd• n·
s1t.yn11d'u. . Maitejlko - byt. w: swym

w'końcu

czaisie „niewąitpliwie

ezami

ceniooy'Ołl, o iłe „ nie naj;wylb~iejsa;y.m
·przecłlltawłcielem

jedoyan, z . na.j·

·barid!zlej

t.

'rw.

„styd'll

hhstoryamego" „ w
przede wuyat

Europie-stworzył

ikim s.wój styl osobisty, swą ~ wła
sną formę malarską i wob.ec tych
wielorakich- zailet jego SilJtUkl, ·.taaczJkpLwłelc poczęści słuszne ~ , n.ie są w ~ staniie
ip()l~ażyć jego z.naczenia ja'ko ' ma
lar.za. Daił e>n ·&Wej forrnle ., W.)"l'H
odpowiedni, dał jej· ,rounach i .tem
,peraturę swych.. wie~k~oh unie~łeń,
tlał TUlch p-0staciom i rasę .; nadludz
1ką.
Cqpra'Wrla nie b)i ~Hnym

wlane mu zarrzuty,

kio•loiryistą uzgodni'ć

często jednak zdołał
harmonię

ba:rwną

swym płótnie i połączyć Jlł

%-

na
fQr·

mą po milstrrzowslcu prawie, jak .to
wLdzimy w pooitad Batorego . w
j~ wiehkiej lroriipozycji ·· ,,Batory
pod Ps·kowem", w mniejszym ,rm·
miairami ·obrazie .,0%won Zygm'i.111
ta", tudzież w lkznych ' por.tretach
i srudiach.
Talk więc Matejlko widziany z
pers,pelciywy swe.go okresu, z ·od•
dalenia ty:)h lał 40 - nle kaci -bY·
najmniej swych wairtości jaiko ma

J~· MATEJKO:

dą

"Wernyhory„.

Ia-rz - choda:t temJaJty jego włel~
Zachęta zorganirowała MateJ·
kich kompozycji h~toryicznych, lroW1S~ą wys-tawę z niemałym na·
wobec zmienionyoh wainmlrow p<:> kładem pr~cy i zabiegów · około
li.tycznych przestały być BJktuailne zgromadzenia jaknaj:wJększej ilo·
i stanowią obecnie- tyl!ko dollw· ści czołowych d~.eł Materki - za
menty hi:sto:ryiczne dałekli.ej prze· co należą się jej wyrazy podzięki
szrości, tak rói.1!1ej od rzeczywls1o i sziczerego uznania.
ici dlflia dizi<&rejlszego.
K. WINKLER.
°1:'
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·Wydmuchiwacze

BENEDYIT HERTZ

•'

I·:

•

1

szkła·>

Qltara

Za wznosi.Oną obrotem walcóW, ezerwoną, żółtą, złocistą taflą
płytą szkła, płynąc ~ w górę, wodą, srebrnym, przejrzystym światłem,

. . . w 6wtat 80bll Jed:lłe • d łlm po obledzlec
iWJta ttrełoa do Kuli

bronzowym, ciemnym miodem, zielenią, światłem, 7.łocistą wodą,

tańczą wydttiuobiwac.ze monot.oooy, hieratyczny balet grają faofarfy, klarnety, źółtą czerwienią, ~tynem,Słońcem,
ściętym

Nledl dzłś KUia ale nie pitrasi,

-

Jrd

załatwiona ........
wolnośt, zabawa.
Klena)lłC lit odorem,

Ról.

Kolegów ha.
-.

a

Czdćl Seilwas! Pelek, powiedz,
teł 9łomłany wdowiec?.„

·Kelner

nłedl

nie

mar:udzł

-

z bufetu ł wódzi.

'.)1lł alt robłl-

grają światto ·niewidziane, 7.łoto, czerlWień,
opal miodu, mu.tyn dymu, wodną zieleń,
światło skmydeł topazowyoh, miód ciał psuzelłclt -

Kolejldt
jedna, dntga, ~tnasła -

..

za zdrowie dobrodziejki,

co alt po świecie sz~
l)rle twego, biedny chłopie,

na utył w

jej urlopie

śmła!y

bo co

nań

JAbi

Czupryny dymią gazem.
Wsr;y&c.y gadają runi.

'

poranek.

Pamięta, że coś...

Mdło•.• teb
tego„.

pęka.„

Knajpa .•• Franco„. Panienka.
Była tu, obok niego„.
Znikła ••• Z forsą! Tylko sza!
Cicho to załatwić trza.
Lepiej - na wypadek jakich pytań · żony
móc powiedzieć, że.•• masony.

Ol.NOL

. .

. .. ... .

wznosi,

płyniie, wciąż, płynie

-

szara

'

~)

,'
~

'

··~

-.

z·Partlr ·

płyn przy poceniu pach
prouek przy poceniu n6g

od

-

poTu
·

grają klarinety światłem, lśnią łuSki rybie wł ją . się ciała rybaków, pod wodą tańczą -

klamety, lśnią policzki, srebmosine, wzdęte banie,
wieje płynnych rytmów dziwny taniec włoskiego
tanczą - toną - tohu zabrakło,
.
'
Wychodzące na emigracii wło· .prof. Chie&i do USiprawiedliwieni-a w wzdętych płucach dusi światło - skie p]smo antyfaszystowskie „Giu się ze . S1Wej . allooji S1Jkodłiiwej db bly~ iblto ozerWony piec;, ·groźna podwodna skała st~ia e Liherita" dono"si o areszito· panującego U511lroju i' , odwołania niesie ich wodna toń, płynnie kolebie ciała,
wani.u, pobiiciu i wydaleniu z par tego, co głmił o chlebie.
mesie lob ślepych woda dnem, ku upustom,
tii faS1Zys1towtSkliej lekariza, prof.
Dr. Chiesii nie · ty1Jlro nie · odwo· ku :wodnej szybie, płynącej w górę z walców,
Ohies.i w m. Reggio Emiilia.
łał swoicli oskarień' ,lecz zaczął powietrza, tchu zabrakło ustom Prof. Ohiesi cieszył się wielkim pI1ZeStrizegać kommmentów _pr,zed wiją się ciała, bezwolne, pod wodą tańczą - miirem wśród mieszkańców m. spoży.waniem szkodlliwej . dla _.zidlro
Reggio Emilia. Był ceniony jako wia mieszanki sprzedawanej pod omaca się okrąg pieca, podwodne koło młyna,
roikrapla, bryzga wodą, w 7.łoto ją ścina,
fokaJ.1Z i jako profesor. Gdy ostat· na.11Wą dltleba. - · ·
w miód lodu, w wodną zieleń,
nimi czasy pogorszyła się jakość
dhleba we Włoszeoh, prof. Chiesi
Tu pmeh:rała się już · miarka wyrzuca złote łuski i czerwień rybich skrzeli,
nie uhywał się ze swą opinią, jż cimipliiwości faszy•sitmvskiej. · Dr. kotetiie ścianą wody i ciemną t.oruą hali
liczne wypadki zapadania _dzieci Chiesii przywołano inized fasey· za szybą, wodną taflą, płynącą z czarnej stałi, ,
robotniiczyoh na nieżyt ki.szeik, po stowaką' ,,D~j·rę,"; ooelJll'ano mu za wodą, płynną szybą kołysze ciała grajków,
wodowane są spożywaniem faezy- legitymację partyjną, po-b ito . i ·o• tancerży huty ·~lanej, obłędnej, dziwnej bajki - stow~iego chleba. Gdy chleb je· &a-dz.ono w więzieniu.. .
ezcze bardziej się po gorszył w&k.11r
Jak · wiadomo, Ull'o.dru j ' w. tym tańczą wydmuchiwacze jednostajny' hieratyczny balet
tek jakichś 871kodliwy.oh dla zdiro· roku we · Włosrrech nie '. dopisał, a za szybami, co z walców srebrzystą wodą płyną,
wia domieszek i wypadki zacho· pienię.dizy na ~rowa.dzanie „pgre· tańczą aarodziejską, dziwną pantominę rt>wa·ń, 1JWłaSZ1oza wśród dzieei .ro· nicy z zagirani.cy nie ma, gdyż szara woda, szafirowa dymi ciemne hale botnie.zych, zaczęły się mnożyć- w wszystlk.ie pieniądze łdą na , Hisz· światło fanfar gra o~al~m, w wodną ziel~ń. gaśnie, sposób zastiraS1Zający, prof. Chiesi panię, na umoonieinie . swej -.,wła· c?mą w klamety, UpoJent s.zklaną huty basmą - - otwarcie wystąipił pr.zeciwko nko dzy w Abisynii, no i na, agiitaej~
CZESŁ.AW CIBPLIŃSKI.
dliiw~mu chlebowi.
.
.
pneciiw ;Anglikom . wśród.: Ąrab"ów
:wł~ fuzy_wtowa1de ~air. · w~ P~~. ' ,
. : .
··>.\rr..-.t poemata p. t.:" .,()rkfema Jm". ~ 1*ałe dt ~ J.tealt

i pobicie

stół wpadł,

wdowce.
Ulice Jak manowce,
a tu człek w nogach miękki.„
Mignęła twarz panienki.
- Chodź-no, wujaszku, do mnie:
pobawimy się skronmie.
Noc. Hotel. Schody. Łóżko •••
Figle z jakąś dziewuszką.
- UJ, panie, jak przyjemno!
I zapadł w otchłań ciemną.
Z brudnych firanek
Phe!„. Co to.„

''

•

ruszają śmiało

już się sączy

się

i wznoszą, opadaj ą ,
niepokojem szara woda, szafirowa, dymi hal:;,
Portret _żony 'arty;ty.
woda ciemną tonią W hali G•O<
.
i
Wiją się ciała rybaków pod wodą, w ::zybie.
'
płynącej. w ·górę, bez przerwy, w obrocie v,_._-w -

MAT~JKO:

Wydaleiłie

....... Wiwat ienerał Pra DCO!
pójdziemy z n1m falangą,
pl"LebuduJemy świat!

-

walców

-

tańczą Ś\_Viatła

mu me w gtowie.„

tam pod

-

przewijają się

tona powie...

Choć ktoś

Obrot~

przełrzystą wodą płyta szkła, B'.'ebrzysta tafla
coś się stało w czarodziejskiej p:::ntominie, .
niepokojem się zachwiały dziwne światła -·

!Młfczyzna myśli słabo,
gdy ciągle słectzł z babąf

czyn

lodu -

powtarzają s:ię rytmi.etmie w płynnym ruchu harmonijnym '
blaski światła fantasitycme i klarnetów czarne linie - w dziwnym świetle lśnią upiornie twarze grajków,
lęk się 'Yiie w dziwnym tańcu słmsiznej bajki,
lękiem wieje płynnych rytmów dZiwny taniec,
lękiem grozi, że za chwilę coś się stanie lśnią upiornie twarze grafków - dmą w klarnety,
przewijają się wężowo ręce, grzbiety lęk się .wije w niewidzianym dziwie piękna dmą w klarnety - lśni upiornie blactość lęku - tańczą, mnoźą się klarnety, wciąż, bez przerwy,

Clbodd 111, dlodd mm..
Sam, IBml

t7'

bryły kryształem

grają bar!Wy niewidZianym dziwnym światłem fanfar 'a iarnyph -

.Teraz

ZaleOll!> lma)pq...

w kuliste, fant.astycme

opalem,

w harmonijnym, płynnym rytmie, jedlnosta~ym

1111 Wlóct at wieczorem.

.'

Szkic

•

I

lekarza .

chną w
lękiem

I
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obłąkanych

Obraz „katolicki" Hiszpanii „narodowej"
jednym z faktów niepokojących
najbardziej sumienia .religij>ne jest
w tej chwili głęboki kontraist, za·
chodzący między po.stawą kaitoli·
ków w Niemczech i w Hiszpan:H.
Jak sobie bowli.em wytłumaczyć
paradoks, te w „Trzeciej" Rzeszy katolicy walczą rozpaczliwie
z „nazizmem", podczas gdy w
Hi.szpanu współpraoują (biorąc O·
gólnie} z ustrojem i rządem, ska.
piowa.nym wiem.ie z hitleroiwskich
wzoró? Czemuż to doktryny, które w „Trzeciej" Rzeszy spotkały
się ze zdecydowanym oporem ze
.strony katolików, mają być właś·
n.ie dobre dla niclt na półwyspie
Iberyjskim? jeżeli „nazizm" w
„Trzeciej" Rzeszy jest aintychrześoijański i anty • ludzki, dlaczego
staje się on rw Hiszpan.ii sprzymierzeńcem katolików i pobudką do
·rzekomej „wojny świętej", czy też
„wyprawy krzyżowej".
Mamy tu oczywiście do czyn1ie·
nia z cynizmem i pro5tackim po.mieszaniem religii z polityką, bo1Wli.em tylko. polityczne i ekonomi.
CZin racje („zależy nam na zwy·
olęstwie gen. Firainoo, poniewd
potrzebujemy rudy żelaznej" powiedział w Norymberdze „Fil·
hrer"), dlO!prowadziły do ścisłego
przymi1erza między ,1nazizmem" a
katolikami Hisz:painid, mimo to, że
ich bracia niemieccy ulegają okrut

· nym prześladowaniom.
Obecnie nikt już prawie nie wąt
pl o tym, że ta rzekom.a, zarnwałana „relig·ijność" Hiszpanii Pran.
co, to w większości wypadków,
tragi-farsa, oipa:rta na hypok~ji
!WCZ'Orajszych ,.,masonów" (jak na·
przykład Quielpo de Llano i świe
ż-O zmarły CabanellO's), oraz cał·
kowite pomieszanie pierwiastka
. ludzkiego z bosk:lm. Sam papież,
w mowie z dni.a 14 wraeśniia 1936
roku1 zwróconej do emigrantów
hiszpańskich, prz:estrczegał przed
ouchem poLttylai '1 pairtyj.nego egozimu, kłócącego się z głęboką moratnością chrześcijańską.

Jednakie Obok egQistów i fanatyków, Jctórzy .widzą w reUg!i jeden ze środków, wlodący do wy.
gra'lliiJ8. okmtnej, bratobójczej 1W-0j·
ny, w Hi1SzpMJld P.rainoo, istnieją
.katoMcy, wierzący :szczetze, że oto
od dwóch la.1: trwa wyprawa krzy·
'żowa, podj~ w podniosłym celu
~brony praw boskldi ł praw ko'ścioła. Czemuż zatym współpra·
cują z nazizmem? Czemuż oddają
swoje żyioie za zwycięstwo w Hiszpanii tego UJStroju totalnego, któ
ry w Niemczech, tak teoretycznie,
jak i p~a:ldycznie, okazał się nega·
cją katolicymnu? JeciY1t1ym wytłu·
maczen:iem jest ignorancja. Kato·
licy hiszipań·scy, żyjący pod wła·
dzą P.ranco, nie wiedzą popro.fltu,
co to jest „nazizm". jurgentnicy
pruscy z Burgos i Salamanki,
działając w myśl dyrektym amba.
sady niemieckiej, Uikl')'W'a:ją tros·
kli'Wlie wszystko, co mo·gołby do·
prowwić do konfliktu między
„Obrońcam4 religiU i cywUłza.cJI
zachodnliej" a wy:maiwcanti Ko-

Il się ku górze. Trąby grają, hymn ' Oczywiście chodzi tutaj o podpo świecie niezliczona ilość donarodowy. Niebo jarzy się od pro. , stęp masonów. Niestety, istnieje
kumentów, opublikowanych przez
mieni słonecznych. Moma być ten ksiądz świętokradz_ca, który
dwie przeciwne strony. W tym
pewnym, te zmarły gen.. Mola słu. odprawił czerwoną mszę w W a.
wypadku nie chodz,i jednak o procha tej mszy tam, w głębi Raju". lencji, między czterema k~rabina
pagandę, lecz o poznanie pro5tej
jednakże dziennik „frooki.stow- mi milicjantów, zagrażających oł·
prawdy, aby oddzl·elić katolicyzm
(jeżeli jest jesz.cze czas na to) od ski" ,,Domin.go" po.sunął się jesz· tarzqw1.
politycznych i wojennych nalecia- cze dalej (29 sierpień 1937).
jak widzimy z tych krótkich
łości, które nie pomagają mu. lecz
W tym mniej więcej czasie mi- cytat, istnieją r61ne msze: ,,praw·
mu wyrafoie szkodzą. Prawdy nie niister Rządu republikańskiego Hl- dz·l we'' 1 „fatszywe", „czerwone"
można narzucać zzewnątrz niczyją s~an·ii, Irujo, wierzący i prakty- i „białe", zgodnie z polii.tycznymi
wolą, gdyż wypływa ona z fak- kujący katolik, wniósł na posiedze poglądami odprawiających Je księ
tów i narzuca s~ sarna.
111iu gabinetu sprawę wotnośoi. pu- ży. Istnieją również różne rodzaje
bllcznego kultu katolickiego w Re kapłanów, jak naprzykład w HiszDWA RODZAJE .MSZY $WIĘTEJ.
publice.
panii Gome y Tomas, lub ksiądz
Wiadomo, że w kraju Basków
Minlstrowtie odpowiedzieli. mu, Leokadiusz Lobo r kR:nonik Roca.
nabożeństwa kaitołickie odbywały że specjalny dekret nie jest po- ful, u nas zaś prymas Poniatow·
się do końca bez t..adnych prze. trzebny, ponieważ konstytucja z ski,
biskup Kossakowski, lub
szkód. Wojna pogłębia jeszcze u- roku 1931 gwarantuje swobodę ksiądz Brzóz.ka ..•
cxucia religijne Basków, kt&zy wyznań i że jedynie znacznej częszukali w kościołach źródła siły ści zbuntowatt.?g<> kleru zawdzię- POPISY TOTALNYCH OSŁóW.
i pociechy, w czasie mo't'derczej czać nalety, że kościoły po więk
Arcy-po.eta błazeński Pisman, ten,
rzezd, powodowanej przez lotni·· szej części zamiendone w twierdze,
obwieścił światu, że nawet
który
ków Goeringa. Powstańcy, roz- musiały być zamknięte. Wszyscy
ryby w Morzu Kantobryjski.m nostrzelal\Vszy mnóstwo księży bas- ministrowie stwierdzm, że nie ma·
szą już na grzbiecie (przez wdzię·
kijskich, n.ie chcieli uznać oczywi. ją jWt11ak nic przeciw odprawianiu
Cliność) inicjały Fra'lllCO, ośmielił
ście tej pt1awdy, widoc:mej dla się kultu.
się napisać, co następuje:
„Doo
wszy&tk!ch. Według nich, przed
W związku z tym odprawiona
Gonzalo Quiepo de Llano, pan i
zajęciem Bilbao, w kraju Basków została w Walencji pierwsza msza
władca Andaluzji, będzie
figuronie było ,,mszy praw<łziwej'". Te dla delegacyj baskijskich.
wał zawsze na obrazach, uzbro10d-ziw.ne i świętokradcze słowa naCytuję komentarz
pisma „Do·
ny w mikrofon jak śwlęty Józef
leżą dó dziennika „ABC" z Sewilli min go":
figuruje
z wiązką nordu, zaś świę·
•.P~ sobie romans
(22 oerwiec 1937 r.) Posłuchaj·
J. K. Huymnanaa „Ubu". KB1fłt· ty Jerzy z mieczem' (jak wiadomy:
mo, przyszły święty Queipo de
„Dobiega, do ~
radosny
ka ta zawiera atraszny opis czarLlano
został oskarżony nararie
dźwięk dzwonka, potem zaś prze.
nej mszy, odprawionej w Paryżu.
ciągłe odgłosy trąb. Otwieram okJ ełeli przypominamy to święto o nielegalne spekuloiwanie funtami
no i patrze na plac, pełny żołnie.
kradcze dzieło pl.sarza, który ze... angiel&kimi - przyp. tłum.).
ży

rr;y,

uszeregowanych w czworo·

bok. Przed fasad4

kościoła

9wJ.o-

tego .Mikołaja wzniesiono olbr:sy.
mi ołtarz polowy. Spod krucyfiksu zwiesza się sztandar Hiszpanii
na.rodowej (U.pewne ten ze iłwu
tyq - przyp. tłum.). Mam wła.
śnie mmiar wyjść na balkon, aby
wysłuchać mszy świętej, gdy nagłe mówt do mnie pokojówka ho.
telowa:
,,Nareszcie będziemy mieli praw
dziwą mszę świętą".

Tak, istotnie, będziemy mieli
wreszcie prawdziwą. uniwersalruł
mszę.
Bilbao zdstało powrócone
mszpanil i światu.
Bóg, który stał się ciałem, WZilO

na

łonie Kościoła,

narzędzia władzy,

ono w

morio de Navura dn. IS lipca
umieściło takie oto wspom·
nieniie po zabitym w tajemniczej
katastrofie lotniczej (przed tym ge
nerał Senjurjo), renegaci~
kraju
Basków i żydzie z pochodzema,
generale Moli.

r. b.

my to tylko dlatego, te czerwona
msza, odprawiona w Walencji pod
auapiejaml masona Martineza Bar
rlo (prezydent& Kortezów) nie ró.
mi 8lę ani trochę od świętokradz
twa,
opfaanego włamie przez
Huysmanaa.
Dwaj milicjanci b&IJ.djscy w uniformach słufyli, za.rn1a8t dzi.ecl,
na chórze. Zapewne wielu katoli·
ków, dowiedziawszy Bię o odraża
jących szczegółach tej parodll, od.
prawionej w Walencji, zapyta z
bezmiernym zdumieniem: ,,Jakto,
znaluł ste kel.Q.dz.
zdoiny c1o ·te.
go?"

I>n. 3 czerwca 1915 r. przesłał
baron von Rombereg, przedstawi
ciel Niemiec w Szwajcarlł; śCIśLE POUFNY RAPORT, w Jdó.
rym padał przebieg zabiegów po
koj<>wyclt, prowadzonych przez
ówcze!tlego szwajcarskiego młnlstra spraw zagranicznych, H<>ff.
manna, na korzyść Niemiec. Rap0rt ten został PO RAZ PIERWSZV wydobyty na światka dzłen.
ne przez Andre Frłbourga w nłedawno wydanej, zakOmłcłe udo.
kumentow:anej ksiąke p. l ,,Zwy

nistrem spraw zagranicznych ł de
piero w. ~917 r. został 7.«nqJZOOy
do <!ym1s1ł, gdy niektóre kompromiłujące szczegóły jego dzłałalno~\ci doszły do wiadomości publłcui.ej.
D~ czego

dążył p. HOffmann
wedle reportu vOtt ·Romberp?
„GDYBY ROSIA ZDECYDOWAŁA SIĘ ZAWRZEC ODRĘBNY POKó,J, - radził p. HOffma.nn
- FRANCJA PADŁABY ZA NIĄ
JAK DOJRZAŁE JABŁKO A AN.
GUA MUSIAŁABY WRESZCIB
Pójść ZA NIĄ (dann werde Pta.'1
kreich wie ein reih!r Apel oach·
fallen und Eogland endUch fOlgeo
milssen).
P. HOFFMANN STABAt Ste
WIĘC ROZBić
ANTYNIEMIEC.
KĄ KOALICll~, ZEBY DOPRO.
WADZić DO POKOJU KORZYSr
NEOO DLA NIEMIEC.
W J>Orozumłenłu i baronem
Rombergietn usiłował wciągnąć
do swych planów lłiszpanię tto.
tand!ę oailstwa ' slrandyna~ie
W a tyk'an• i Stan y ZjedOQCZOGe.'
1ofOnDował tównieł tned*wi-

cieJa Niemiec o telegramach po.
ufnych, otrzymywanych sluZbowo
na drodze dyplomatycznej. Zabie
gł p. Hoffmanna
pozyskania
wspomnianych państw dta ,,pei.
kojOW'ej'' współpracy ze Szwaj.
carłą nłe dały wyniku-. Jedno mu
się jednak udałG: W POROZUMIENIU z NIEMCAMI PRZY.
CZYNIŁ SIĘ DO WYJAZDU LE.
NINA I TOWARZYSZY ze Szwaj
earli w ptombowanych wago_
·.n.ach. Ułatwił przez to Niemcom
rozsadzenie Rosił Od wewnątrz ł
zawarcie z nią Odrębnego pOkoju
w Brześciu litewskim.
Baron von R<>ntberg zapewniał
w swym rap<>rcie, te ,,mocarstwa
centralne znajdują w p. HOffman
nie szczerze życzliwego obserwatora, który pOważnie głę stara, w
tej wojnie światowej, znaleźć dla
nas możliwe do przyjęcia i POMYśLNE ROZWIĄZANIE". An·
dre Frłbourg ait<reśła zaś p. Hoff.
manna JAKO „AGENTA NIEMIECKJEOO".
Sensacyjny dOk.ument dyplomatyczny nie jest wprawdzie argumentem przeciw słuszności Po·
wrotu SzwaJcarH do nłeograni.
czonej neutralności. Ale poucza,
żE POD FLAGĄ NEUTRALNOśCI BVŁA PROWADZONA POD
CZAS WOJNY ROBOTA PRONIEMIECKA I UKRYWAć SIĘ
MOGł.A
NIEMIECKA AOENTURA.
Dnia 22 łipc.a ma się odbyć w
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l.ial'.aje, kl'Cąty, pryszcze, zmarszczki,
plamy, piegi, oparzenia, odparzenia,

szor~tk("ść, ci;e:rwoność,

.swęctz:enie

twó~

wielkiej
Hiszpanii i armil narodowej, · uwledczonego najwspan1alazynli wa
wrzynaml, oswobodziciela Hiszpa·
nll, znajdują,cej alę w stanie ago.
n11 l netblarza Hiazpanii, rodzącej
lńo w cleniu surowej sprawiedliwości

społecznej.

d1ug1cb ..w.
Syn ludu, zrodzony • ludu, tył
awaze z ludem ( T T), przyszedł
ków pozostanie Wodzem PółnOCJ
ten, który pewnego cmerwcoweso
szy na łwiat s wn11trzn.ości Matkiporanka wstą,p!ł do nieblolł, aby od
Ojczyzny - Hlazpami, cierpiał za
prawić na Dworu Wieczystego
tyrdakioh CllUÓW Asanll, drl}czo·
Króla naj~ uroc.zystołc!
ny przu członków despotycznego
i aby prezydować w a.ule tej 111 llekclarakfego rządu. Widziany
. roczystoścf, jako mebłaUld m1nltle, JIOltał lkuany na wygnanie" .
ster, którego obo~ jeat oI tak dalej, ba końca, w iście
becnle rzą,dzić ~ • W)'llOblbłljnym stylu...
koścl nieblOll.
Ani powytsza błutnłeraa modli
,,Hiszpanie!
Nie
opłalmjale
twa..
bluźnierstwa, azenone po
śmierci Moll! Gd7 narody cucmr
· ziemskie, przekonane o llłulzno4c1 śmłereł Moli, nie doczekaj4 si~
naszej sprawy, um&3' otlcjalnJe ładnej naga.ny publicmej ze stro..
nasz rząd, wyAlą. one do BlapanU n.y hiszpańskiego episkopatu. Wł·
docznie epl.akopat ten nie ma cza·
generała Franco swych ambuado-

„w

<4gu

długich.

ana

rów 1 przedat&wtcleU d~

1U

na .zajtn<llwM{e

lił

podobnymi

nych. Dzisiaj ~ pa. Koli d:decinadami, raerwuj~ cmzvrt
jest dla na.a dOWOdem t zapewnte. duchown4 na sprawy ma~ie
niem, ie Bóg USD&je ~ na- wemiejue. Trzeba przymać, te
szego 1m.per1a.J.nego odrodzema: JL W. Hlnpanl F.ranao na brałt łdt

go przywódca, gen. Mola, mU!łał uskarta.ć ~ nie mołna...
odejść w reg_iony niebieskie,
aby
DWA PROGRAMY, reprezentować wobec K:ról& wszyDWA łWIATY.
stkich królów, wobec trónu CbrJ'stusa • Króla odi'odzo!llł łllszpa.
Przed ki1'koma tygodnlamf Rqd
Repubłikf hlapańskief ~ ft'O

nię katoucą. •• o, bohaterski p- je 13 punktów, w lrlóryc.h podał
n.erale Mola, palodynie naazej spra do wtadomoścl łwlaita ~' o Ja·
wy, przemawiaj nadal z góry do ~ wałay. Punkty ie 21Cl!Słały
naszych tołnierzy, zachpjąc ich,
-..4....4U---'przem~r1: ...
przez peaby jalm&jpr~ zosblll anmt·
At rodzimej
która, .
Szatana".
te Repubf.:'YhlnpailZ powyższego widać, tt rene- ska jest ,.iJDpreq st~lina", muaia•
gat-żyd Mola zaawansował barleźć
kro

,„____ "7.,....-.-

=t::zy,

łaiby
:ma
.,, przytoczeniu.
pce, po
fch ri~
~alnym

Przypominam punkt szósty oraz
słowa, wypowled%fane dn. 18-10
czerwca· rb. pnezesa m!nłstrów, dr.
Negri.na w Madrycie: 1) pllltlkt szó
sty głosi.
Pań8two łiittpań.skie
gwal'an~Je d Oibywaltietowi pełn~ę
praw w prywatnym. t społeczniym
fyckt wolność aumienła i wolność
kuttu' w jego wierzeniach t prak·
ty~h rellgłfnydt". 2) Odnośne
słowa N~ brzmiłł: „Państwo

me

mote prześladować ~ idee.
Byłby to zreszł4 lłfboki błąd .
Każde prześladowanie rod~"' mę

neutralności"

Kopenhadze kOnferencja grupy
„Oslo" t. j. państw skandynawsldch i Finlandii. Takle kOnferencje odbywają się zwykle co kwar
taJ lub co pół roku. NOWOścią jest
jednak że mają wziąć w olej
udział' równie! BeJgfa l Holandia.
Zjadą się ministr~e spraw zagranicznych, co świadczytoby, że
pnedmiotem konferencji mają być
sprawy polityczne. B. norweski
minister spraw zagr., MOwinket
w marcu b. r. wystąpil z projektem
STWORZENIA
„NEUTRALNE.
GO BLOKU" PAŃS1W GRUPY
.~OSLO". Niektóre zaś dzienniid
sztokhoJ.mskie, należące do liberał
nej' opozycji, zalecają, żeby Szwe
cja i inne państwa grupy „Oslo"
wycofały się ze zobowiązań Ligi
Narodów, a w szczegótnOści z au.
tomatyzmu tych zooowiązań w
stosunku do napastnłka, I DOMAGAŁY SIĘ DLA SIEBIE TAKIEJ
SAMEJ NAJśCiśLEJSZEJ NEUTRALNOśCI, JAK JĄ UZYSKA·
ŁA SZWAJCARIA.
sztokholmski dzieo.nil< „Dagens
Nyheter'', krytykując młn. San.
dlera, oświadczył, że nie wystar.
cza uchwała kOnferencjl odbytej
dnia 5 kwietnia b. r. w Oslo, na
której stwierdzon0i, że sankcje ge
newskie ttie Obowiązują już więceJ państw skandynawskich. W
maju bowiem w Qenęwie oświad·
czyły wielkie mocarstwa (Anglia,
Francja, Rosja sowiecka), że Uga
Narodów nie zwalnia z obOwiąz.

człowieka

we Franco,

wszechpotężnego,

Dla innej tęgiej głowy, wojsko..
wego kmn.ikarza1 Tebib Arrumi,
geperał Mola miał w sobie coś z
„mesjasza". „DZięki objawieniu
boskiemu, wiedział wszystko, czego Hiszpania może oczekiwać od
Afryki". Według Joaquina de Ar- d zo szyl>ko, sta j ąc 11~
· zaraz po
guer (Diorio Vasco" 1/X 1937) śmierci ambasadorem Htsrzpanil
nadchodzi odpowiedni czas, aiby ,,naro~owej" u Chrystusa Króla,
po~oł~ć do tycia
11J'lcwizycję w~aśn1e wów~zas, ~dy bóg złem·
św1ęt~.
ski, Franco, ciągle 1eszcz~ czekać
„Obok mstytucyj politycznych muSi na przyjazd europe1skich i
istniej!ł inne, polityczno - socjal· amerykańskich ambasadorów.
ne. Jetell o nie chodzi, to mamy
W Hi1Szpanii „frankistowskiej"
w Biszpanii model historyczny pod kolportuje się masowo następują·
postacli Inkwizycji. Nic w tym cą modlitwę, napisaną d.ła utytku
ze.tym nie ma dziwnego, te wielu katolirk61W przez Is!diro Rodl'liguerludzi myśli dzi81aj o odrodzeniu Alv:orez:

czyni.

„Wierzę

aby prze..

ręce rządu".

cunnłków, et sd ofywł'afł wierzema. Bez głębokiego uczuda .relgi:fnego trudnoby było mieść te

Sensacrinv dokument niemieckiej agenlurr

cłęsłko zwydężOnycb••.
P. Hoffman był w chwitł wyba·
W lliszpanU, okupowooej przez chu wojny światowej preeyden..
nfomlecko • włosko • maucytań!>ką tem Szwajcarii; następnie był ml-

spraiwę F·r anco, nie obił się żaden
z protestów, ktmy biskupi cał~go
świata podnieśli przeciiw hłtłery:z·
mowi, nieznana pozostała im także Encyklika, w której papież pou
czia katollków o prawdzie nazizmu.
jakaż jest istotna sytuacja rellgijna w Hi·s~anii gen. F·ra111co, w
tej HiszpanM, na której sztanda.
rach, obok wyobrażenia umęczo
nego serca Jezusa, figuruje krzyż
o zgiętych ramionach i pęk rózeg
likitorski·ch? Gdy n:a półwyspie
wybuchła ta straszna wojna, wie.
lu myślało, że jedynńe renesains
katolicyzmu stać się mote dosta·
teczną kompensatą
za wszystkie
~ej okrucieństwa. Jedynie w wypadku reali-zacj!i. liascl „królestwa
bożego na ziemi" możnaby było
zrozumieć
entuzjazm katolikóiw,
związanych z rebelią, Czyż jednak
po dwóch łatach wojny, nadzieje
le • ~ ~ JaWOdne?, .Kq,.

swoje dni w pokorze i w

Za kulisami „polityki

ścioła.

armię 1 ,narodową", nie podano do
wtadomośoi publiczn.ej nf.c o prze·
śladowaniu katolików niemieckich.
O słuch ka1ot.ików, walczących o

ko~czył

s~e

tego
szło

~ okropn<>ścl, lćtóre stały
JSi~ umtałem naszego lnfu. żad
nej łngerencjf Kościoła, fa'ko ln,ków pomocy przeciw napastnłko- stytucjf w fycłu pat\stwa, lecz' na·
•wi i nie przyznaje państwom tomiast wszelkie gwarancje dla:
skandynawskim swobody działa- rellgifnego 1cultu. WlMliśmy ję at•
nia i neutralności. „Dagens Ny. sadz.ie, ja:ką wy1Jl'l.ajemy, wlMJtśmy

·heter" żąda od min. Sandlera., że:by dątył na konferencji w KOpen_badze do uchwały w duchu trr.y.
skania neutralności szwajcarskiej
i żeby ,,blQk neutralny'' 90lldamłe
wystąpił z tym tądanłem na wrze
śniowej sesii genewskiej.
PRASA
NIEMIECKA żYWO
·POPIERA TO
STANOWISKO
DALSZEGO OSŁABIENIA LIGI
NARODóW i wyrat.a nadzieję, te
socjalistyczni ministrowie spraw
zagr. Sandler (Szwecja) i Roht
(Norwegia) oparci o .kopenhaską

ją tysl~com

r

tygląoom

katolików,

wafczącyclt pny n.aszynt' bo'ku".

A terą program stroniy prze.
dW1I1ej, prow.aim. obwłeszcz-any ur.
bi- et orbi wletkiml litera.mi, za.
r6wlno na srpatta.clt d:zlennłków•
jak i n.a reszd.e murów ,,szczęśllwie wyzW10lonych" mlas.t.
Ml VI: Pa.ńsflwio na18ze bę(mit
państwem totatl~tyeznym.
Art. XXlll: Istotną. misją państwa jest stworzenie surowej dyiseyptlny WJdi<>wawczej) tak aby
powstał ilmy, Jedn'Ollty duch niauchwałę „neutralności" pOtraf:łą rodowy. Cała młodzież otrzyma
PR.ZEŁAMAC
OPóR SOCJALI- pr.redm>tępną edukację woj~ową,
STYCZNYCH ZWIĄZKóW ZA- 1:Yy potem mogta mieć zaszczyt słu
WODOWY~H, które brOnią praw żen.i.a w pełnej chwały armii na; Lłgi Nar~ow i zdają sobie spra.. rodowej.
wę, że nieogranl~o.na neutrał..
.Airt. XXV: Nasz s!'arwny ruch na
ność jest w Interesie mocarstw rodovvy pragnie połączyć uczucia
napastniczych.
karotlckie z dziełem rekonstrukcji
Małe paóstwa - z Ugą czy narodowej. Państwo i Kościół u.
bez Ligi - zawclzłęczaJą swe bez zgodnią swojic wzajemne środki.
pieczeństwo wlelkłm demokra- Wy:klucza się jatkąlrol'Wliek uzurpacj<>nt 7.acbodnim. Gdyby te nie cję lub aktywność, sprzeciwiającą
trzymały osi Berlin - Rzym w si~ godności pafl.st'Wla łub jego inszachu, na kogo mogłyby pań. tegrainośd.
stwa małe liczyć w oibronłe swej
Nadmieniłem powyżej, że, wipożądanej neutralności i jak mo. docznie, episkopat hiszpański re głyby słę oprzeć presji uzależnłe zerwuje cenzurę duchowną na bair
nia gospodarczego od Niemiec? dzo wame sprawy. lstotnje, w
Jakkolwiek zrOZumiałe jest, że Hiszpani·i, okupowanej przez gen.
państwa, zebrane na konferencji P:ra11co, 111azbierało się ich sporo,
w Kopenh;i.dze, dbają o to, żeby bowiem zar&wno totalizm, jak re.
nie były wciągnięte w ewentual- Ug.i a, uwa~ana za środek r(!konny konflikt europejski, to Jedna~ sbru1'cjl narodowej i sł1użą-ca „pań
MASOWA UCIECZKA DO NE- stwu • Bogu" (artykuł XXV) zo.
boratonum Mągistra Grabowskiego,l UTRALNOśCI
WZMOCNILABY stały. _wyraź~i.e potępione. przez
Warazawa, Aleja 3.g-0 Maja i. Te~ TYLKO AGRESYWNOśC
IM- Kośc10ł w roznych Encykhkach.
let~n l.1-;t.6.72. :żądać: A.pteki, Dro· PERIAUZMU FASZVSTOWSKO.
Wa~ykan jedinak daleko, a Hitler
gerie, Perfumene, lub bezpośrednio HlTLEROWSKIEOO
blisko!

I

.

skóry, ·\llluwa bezwzgl~rue dzia:J:aj!ley ~hl!tronnłe „Krem l'egen&- Zll pobraniem złotyc:b. a.~o.
racyjny". Tuba złoty uo, a.oo. JA.
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Dworzec Centralny

dą

Otrzymujemy z
czy<:h komunikat

Prezes -

(Z. Pr. Teletechn.), sekretar~ (Zw. Urzędników
Kolejowych), skarbnik - Podgórski (Zw. Niższych Prac. P. P. T.
i T.), j. Stawiarski - (S. U. P.),
P. Gałęski (Zw. Niż. F. P.),
Maraszkiewicz - (Zw. Prac. Urn.
Adm. Wojsie) oraz Geske - (Zw.
Prac. P. P. T. i T.).
Celem audiencji było przed.
stawienie P. Premierowi aktual.
nych zagadnień,
obchodzących
pracowników państwowych.
Na wstępie delegacja imieniem
zrzeszonych związl<ów w M. K. P.
P. reprezentujących około 200 tysięcy pracowników państwowych,
zapewniła Pana Premiera o nie.
złomnej woli ogółu pracowników
państwowych oddania wszystkich
swych sił i umiejętności służbie
dla Państwa oraz o gotowości do
konania najwyższego wysiłku dla
wzmocnienia obronności Państwa.
Z kolei zreferowano aktualne
dezyderaty pracow.ników państwo
wych.
Delegacja podkreśliła, że „w te
renie" zdarzają się wypadki wy·
wierania presji indywidualnej lub
zbiorowej · na pra-cowmków pań·
stwowych, bądź na ich zrzeszenia
w kierunku należenia do takich
lub innych organizacji społecz·
nych lub ugrupowań połitycz·
nych.
W związku z powy:tszym dełe·
gacja prosiła Pana Premiera, aby
osobiście zainteresował się taki·
mi sprawami, których załatwienie
przekraczać będzie moil:iwości. Jo.
kalnych organizacji, i które Cen·
trata przedstawi Prezydium Rady
Ministrów. Pan Premier oświad·
czył,
żt: dla stwierdzenia,
czy
przedstawione przez Centralę wy·
pad.ki odpowiadają rzeczywistoś·
ci, wszystkie konkretne fakty z~
komunikowane mu, zostaną z jego polecenia najszczegółowiej zba
dane.
Następnie delegacja przedstawi
ła konieczność zasadniczej refOr·
my obowiązującej Ustawy uposażeniowej i podniesienia stopy ży
ciowej pracownika państwowego,
oraz podniesienia globalnej sumy przeznaczonej na uposażenia.
Za najpilniejsze postulaty, nie
cierpiące zwłoki, ogół pracowników państwowych uznaje realizację postulatu ustanowienia dodatku rodzinnego i zwrotu opłat
szkolnych za dzieci pracowników.
państwowych w średnich szko?ach
prywatnych.

Z. Cieszy11ski

Odkr~cie Ameryki, w_yin.alezienie

~wiata.

A
A KU S Z E R Ili'
n

POtooNA, ~IARIA

GUBl''INKIEL

Odznaczona przez profesorów Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego.

PORADY BEZPlATNE

~muje panie
Jezdne, tamże

mtejsco\ve 1 przy.
STARSZY FELcięte bati-

st~n?w1ły począ.t~k nowej ery w
dzteJadi ludzkosct.
Co do prochu możoa się s,p rze·
czać czy mnich Szwarc dot>rzc
przy~łitżyl się ludzkości swoim wy
nała:ukiem, który
więcej ludziom
szkody przyniósł, niż korzyści.

<Yas: zlecenia lekarskie,

Może przyszłe wieki osądzą i U·
rodzaje zastrzyków,
stalą,
że wynalezienie radia, radu,
OP&trunk! chirurgiczne,
pijawki,
opanowanie przez człowieka powie
llliCZepienle ospy i iDne zabiegi.
Glldzlny przyj~: 12-2, 4--'7
trza i lot nao lroło gtobu w ciągu
w niedzielę ł-1.
WARsZAWA, CHł.ODNA S8 m. 11 niespełna 4-ch dni równ:eż stanowią okres prze~omowy w dzi~.iach
Telefon 233-57.

ki, wszelkie

Z•klad Ortopedyczny

J. ZAWODNIKA

WARfiiZAWA. LESZNO 25.
Tel. 11.-96· 14.
Kok .:nł11żeui11 t910
Wykonywa: Aparaty lecznicze lSyste:n Hessi11ga), ri;ce i nogi sztuu:ne,
ronety prostnj1100, bandaże rupturowe, pa'ly brzuszne i t. ,. SptC'jalny
Oddział obuw'.a ortopedycznegc. Wszystko wykonywa się według
os~tnicb wymagań ortopedii chirurgicznej.

Tym

więcej, że

jak przed

górą 400 laty proch, 1ak i teraz

rxcmw

w

Jes:enne Targi Lipskie
1938
od 28 sierpnia do 1 wrześnla
6.800 wysta.wców !

GRZEJĄCA PODŁOGA

- - - - - - - - - - - - · - j druku, .igły magnesowej 1. prochu z

St. Kwiatkowski (Z.

N. P.), wiceprezesi: W. Kościński
(Z. Pr. Skarb.), W. Rymkiewicz

I

- dodatnie i ujemne

pracowni·

już donosiliśmy delegację Między
związkową
Komitetu Pracowników Państwowych w składzie:

w

Odkrrcia i wrnalazki

kół

następuj"cy:

W dniu 20 lipca b. r. Pan Pre·
zes Rady Ministrów przyjął jak

0

z

Omach Dworca Gł6wnego bę·
dzie- ogrzewany elekt'J"Ycznością.
Zamiast grzejników wodnych łub
parowych - hędą zainstalowane
w pomieszczeniach biurowych i
liotełowych grz.ejn.iki elektryczne.
Wielkie hale i poczekalnie be.
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up. Prezesa Rady Ministr6w

ogrzewane zapomocą elektrycz HOTEL DZ !E'.'J:\ Y I „AUTOM.I\.
TYCZNY KASJER"
nych podłód grzejnych, w które
Poza hotelem są projektowa:-ie
wbudowane będą elektryczne kana Dworcu pomieszczenia, odpobelki grzejące.
wiadające popularnym za grani.cą
We w5Zystkich większych po·
hotelom dziennym. Obejmują one
mieszczooiach Dworca jest przepokoi.ki z umywalkami, wan1nam.i
widziana wentylacja mechanicz·
i prysznicami ,które będzde moi na. Dopływ świeżego powietrz;.
n:i wynajmować n1a przeciąg krót
będz,ie odbywał się przez filtry o.
kiego czasu i które niewątpłiwit'
lejowe, chwytające kurz. W zł·
będą chętniie używane przez pod.
mle dostarczane powietrze będzie
różnych, · przyjeżdżających
do
podgrzane zapomocą elektrycz·
Warszawy na jeden dzień i nie
nych nagrzewnic, w lecie - o· wynajmujących hotelu.
chladzane w specjalnych chłodni·
Radykalnie zmienią swój wyTRUDNOśCI
cach.
gląd pomieszczenia na kasy bileW wielu pomieszczen1iach gdzie towe:
zamiast osiatkovv~r.nych,
Trudności budowy dworca wię
publicZltliOŚĆ
przebywa
przez
dłuż
ciemnych
i ciasnych boksów ka.
ksze są niż na innych budowach
ze względu na tę okoliczność, że sz.y czas projektuje się oświette. sowych powstanie jedn-0 wspólne
wszystkie tory pod n.im są czynne nie pośredinł.e, które łagodnie i dla wszystkich kasjerów Qoszer •
ue pomieszczenie. Zamiast tern.io
w dodatku z trakcją elektryczną o równomiernie oświetli wnętrze.
nów, zawierających setki biletów
napięciu 3000 volt. Bu<iowa w ta
NA P'ERONIE I HALI
staną maszyny ,drukujące bilety.
kich warunka:eh nastręcza ciągłe
obawy zwarcia z siecią wysokie.
Perony dworca, dzięki zwięk. Praca kasjerów będzie odtąd
go napięcia. Wniosek prosty szeniu oświoeUenia i obłożeniu szybsza i łatwiejsza, błędy będą
stropy nad peronami budowa<. konstrukcji kamienlem szlachet- wykluicz<me, gdyż drukarka bilemożna tylko po wyłączeniu prą· nym - zmienią się ni-e do pozna. towa sama drukuje, liczy wpływy
i prowadzi kontrolę wydanych
du od odejścia ost.atn.iego poc.ią- nfa.
gu nocnego, do nadejścia pierw·
Informacje podróżnych o od. biletów.
,,NIEZNANEGO PASA·
szego pociągu w rozkładzie dzien jazdach i przyjazdach pociągów PAŁAC
żERA''
nym. Praktycznie 2 godziny na będziie rozwi.ązane na Dworcu
do~
Głównym wzorow-0: oprócz roz..
W hall odjazdowej, n.ajwił~Dziennie przez tory Dworca k~dów jazdy 1 tabtlc w wielu sum wnętr~u skilicy, o wymda.
Głównego do dnia 15 maja b. r.1 punktach Dw.orca, będą rozmiesz 11aich 80 mtr. długóścl, 20 mtr.
przeje:ldżało 284 pociągi a przy czione tablice świetlne, na których szerokości i 24 metr. wysokości,
nowym rozkładzie 360 pociągów będą wyświetl~ne pociągi odje~- są projektowane rzeźby z bronzu
osobowyclt, nie licząc służbo- d:baijące. Napisy na tych tab11. na tle ścian z mozaiki terrakoł.owych...
.
cach będą nadawane z: cenłratl. wej i z kami.enia szlachetnego.
W salonach recepcyjnych, po.
Następna trudność· strop przy· DYWAN KALIFA
BAGDADU łączonych z peronami niezależny
krywająey halę peronową dolną,
zasługuj·~ mi klatkami schodowymi, są prze
stale wypełnioną publicznością,
Z iinnych Uirządz.eń
't wLdziane rzeźby i obra.zy.
ma wytrzymałość, potrzebną dla na uwagę pierw.su w Polsce
resduracjl, barze, poczekał
funkcjonal no ści dworca i dopusz- schody ruchome, umieszczone na niadt, pomlieszcz~nl.aclt „Lotu" i
czatną w obciążeniu teoretycznie k~ńcu każdeg-0 peronu. Schody t
tyki
j kto
b
400 kg/1 m. kw. Na stropie tym będą umotlłwiały szybkie wyj. urys
są pro~ wane 0 razy
trzeba dla montażu umieszczać śctie z peronów wprost na plac ~~ajt::a~ i!~:~ro~ą~ piękno
podnośniki, dźwigi, :tórawie i oł· przed Dwor.cem, bez przechodu.
W sali %jaizdów, pr"'eznaczonej
brzymie kaiwały żelaza, osiągające nła _pruz budynek. Ma t.o m~- na prz.yj~cie masowych wycfe.
często 2() ton wagi. Należy sobie cz:m~ dla podrót.nych podmfeJ- czek, kongresów. ,.,,„iektuje sł~
zdać sprawę, że ciężar taki nie sklich.
rzeźby ,witrate i makafy.
może być przeniesiony na trop,
Przy wejśoiu nta schody na pe.
ILE TO KOSZTUJE?
który tak dużego ciśnienia nie wy ronach będzie umieszczona foto.
Kos.z.t poctz.iemnej części Dwor
trzymuje. Wyobraźmy sobie, że komórka,
uruchomiająca samo· ca Głównego wyniósł 7.500.000
ten kilkutonowy ciężar urywa się ,czynnie schody wtedy, gdy po. zł., a koszt tef części łlniii śred.
~ podnośnika z du.tej wysokości d!rómy b~le sił zbUiał do scho lt{cow.ej, która znajduje sfę pod
nad stropem...
dów ruchomycli.
Dwiorcem i pod placami do n:i ego
BILANS PRAC
Na obu końcach każdego pe. przyległymi - 5.500.000 zł.
ronu będą zainstaloowane 3 dźwi.
Dotychczasowe roboty budow.
Mlmo tych trudności praca po- gi bagażowe, s~żące do prz~wo lan.e w części nadziemnej koszto.
atwuJe naprzód:
żenia bagatu z miejsca nadania wały 4.000.000 zł.
Ukończono montaż konstrukcji bez.pośrednio do wagonów, bez
Pozostają do wykonania robo.
stalowej, :telbetu, stropy, ściany skrzywwania z ruchem osobo- ty, których koszt wyniesie jesz.
oporowe, wykonano dach i pokry wym.
cze 9.000.000 zł.
to go. Wykonuje się obecnie:
ścianki działowe, okna, drzwi, ro·
boty ln·stalacyjne, kaniałizaaji, elektryczności oświetleniowej i n·
grzewczej,
sygnalizacji, telcfo.
nów dźwigów i t. p.
Buduje się galerie,
wykonuj ~ I
się stropy szkło-żelazo-beton o''• /
dl~ oświetlenia w.nętrz tych pn I
mieszczeń, których nie da się o·
świetlić zapomocą ok!ien zwyk.
łych . Niebawem - zgodnie z pro
gramem - będzie się wykony·
wać. tynki I kamienne okładzin"
z dolomitu, szklenia, wejścia, m<ir
kizy i t. p.
Rzućmy teraz okiem w przy.
S?.!ość, spojrzyjmy jak będzie wyglądał i jak będzie urządzony
nasz przyszły dworzec.
,
t-owtarzalismy niedawno wyjaśnienia władz kolejowych w sprawie budowy Dworca Centralnego
w Warsza•.vie. Dziś dajemy kil·
ka szczegółów dotyczących prac
dokonywanych obecnie na budo.
wie, stanu robót oraz pozostają·
cych w mgle przyszłości - nieda·
leki.ej jut - urządzeń i ozdób
gmachu, który musi w opinii świa
ta zrównoważyć ujemne wrażenie
przez wiele łat „zawdzięczan.e"
ohydnym barakom „Dworca Głó
wnego".

.'

Delegacja urzedników państwowych

nieznanego pasa tera"

wygląda

. .-·:·~:>.
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popraw11
„ ......
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Nad kipiącymi gwarem peronami, nad torami i pociągami rośnie

„Pałac

IWP&M!W-

Obszerna. podaż nowości z działu
wyrobów gotowych oraz JJprzętu bu·
dowlanego.
Tegoroczne Targi Jesienne w Lip
sku odbędą. się w cza.sie od 28 sierpnia do l \\-rześnia włacznie. Frze„
wyższą one pod niejednym względem T3.rgi Jesienne ub. r. Ilość wystawców wykazuje _ w porównauiu z r, ub. - poważny wzrost.
Przeszło 5.800 wystawców niemiecltich i zagranicznych wystąpi z podaż!ł najrozmaitszych towarów konsumcyjnych i sprzętu budowlanego.
W koła.eh kupieckich J uż dziś daJ·e
się zauważyć duże zainteresowanie

obok wciąż „doskonalszych" ga·
zó wtrujących, pracuje się na.u uo
slwnaleniem broni szbybkostrzel·
uej..
Oto ze Szwecji do.noszą, że kon- powyższą imprezą. Wpłynęły już
&truktor Rehnberg dcrkonał przerob zgłoszenia udziału licznych kupców
ki Maiuzera na karabin maszyno· z ok. 30 patistw europejskich oraz
wy, który oddaje
z krajów zamorskich. Targi Je.sien.
.
ne przynoszą - obok kolekcyj stan
450 strzałow na mmutę, . dardowych przemysłu wyi·obów goa waży wszystkiego o 50 gram w1ę towych również li~e nowości.
cej od normalnego Mauzera.
w „Ring-Masshaus'' odbędZie się
ochrony patentów przemy
P r Ób~·. któ r.e R eh n b erg odb ył w wystawa
słowych, ~dzie wynalazcy oferować
obecnosct wojskowych fachowców będ!ł swoJe nowośd. W tym gmah
tl
·
dały doskonale wyniki.
c u n eszczą. s1ę również targi reTen sam konstruktor pracuje klamo~e, wystawa. .środków do pa.
.
kowama. oraz cały szereg wy1taw
nad budową ka·rabmu maszynowe- zblorowvch pMstw obcych
.
.
.
•
·
go, ktory będzie ~a.żył wszystkie·
go 6 kg, a będzie od<lawał 2500
sił męskich uzyska Pan, strzatów na minutę.
a stosując aparat Nr. 111.
Co za postęp w sztace morck>wa/Nallk~w' broszurę wysyłamy bez.
.
płatnie, dyskretnie ,,lnventus",
ma ludzi!
szawa, Aleje Jerozolimskie 35.
R.
0

I

lOO'f

WarJ

Koniecznością

jest także zmniej rzędnikach pełnych inicjatywy, J;
uposażeń w czym trudno pogodzić oparcie hl.
służbie państwowej na rzecz wy- dywidualnej poprawy bytu tylko
datniejszej poprawy niższych i na za~adzie szczeblowania. Dla·
średnich płac. Równocześnie tego celowe jest wynagrodzenie
podkreślono, te istotna poprawa i awansowanie urzędnika w ule!·
nie mote być zrealizowana na in· ności od wyników .jego pracy. Na•
nej drodze, jak tylko w oparciu o tomiast zasada awansowania pra
ścisłe i sprecyzowane normy praw ników nie może być i nie jest
ne, czyniące zadość zasadzie pow ograniczona tylko do stanowisk
szecbnego rozdziału ogólnej kwo- wyższych, lecz musi mr~ cbaraJC
ty, którą państwo może przezna· ter powszechny i uwzględnła6
czyć na uposażenia swoi:ch praco. przede wszystkim szerokie rzesze
wników l ustawowego zagwaran- pracownicze, aby umotlłwi~ łm
towanła pracownikowi wzrostu warunki normalnego rozwoju, tak
jego uposażenia w miarę wzrostu pod względem podwyżki płac, jak
jego 'kwalifikacji i lat służby.
i powoływania na wyższe staooW odpowiedzi Pan Premier o· wiska. Pan Premier podzieUI za.
świadczył, że całkowicie uznaje sadniczo słuszność Postulatu przy
potrzebę poprawy bytu pracowni· wrócenia dodatków rodzinnych oków państwowych, zwłaszcza niż raz zwrotu opłat szkolnyeh za na-szych i średnich grup, przede ukę dzieci pracownłków państwo
wszystkim w celu umożliwienia wych w szkołach prywatnych I
im spokojnej ł wydajnej pracy.
zapowiedział przeprowadzenie co
Państwo nowoczesne musi mieć do tego przygotowawczych prao
jednak administrację opartą na u- 1badawczych.
szenie

rozpiętośef

-----.
C WIADOMOŚCI SPORTOWE ,
ły pływania.

musi sio poddać ba.da.
niu lekarskiemu w miejskiej parad·
ni sportowo - lekarskiej, wzgl. u le.
8tooion w. P. g. 17 - pierwszy karza ośrodka - na miejscu.
iizień lekkoaUetycznycil mistrzostw
Kursy pływackie trwaj' lJS dD1 t
Polaki; g. 17 uroczyste otwarcie za- 8' dostępne dla każdego bezpłatnie.
wodów; 17.15 przedbiegi 110 m. pł.; Kursy wioślarskie Sił równiet beZ17.20 pchnięcie kulą; 17.215 przedbie- płatne. Za samodzielne wyjazdy M
gi 100 m.; 17.415 przedbiegi 800 m„ łodziach pobiera.na. jest minimalna
l7.l55 przedbiegi 400 m.; 18.35 nom. opłata gr. 10 za pół godziny.
pł.; 18.45 międzybiegi 100 m.; 18.G5
10 klm.; 18.51 akok w dal. 19. rzut
dyskiem; 19.!50 flnal 800 mtr.; 20.
finał 100 mtr.; 20.10 finał 400 mtr.;
JĘDRZEJOWSKA JEDZllJ DO
20.15 przedbiegi 4X100 mtr.
AMERYKI.
Plywalnia W. P. Godz. 17 pierwJadwiga Jędrzejowska jedz!.• d„
szy dzień meczu pływackiego Pol· flnitywnie do Ameryki na JZere&'.
111&-Finlandla. otwarcie zawodów, twniejów, a m. in. i na mistrze.twa
tOO m. dow. PIUlów, 200 m. klas. pa- USA w Forest Hills 10 sierpni& na
nów, 100 m. na wznak pati, skoki pokładzie Piłsudskiego.
wfdowe panów, 200 m. kla.s. pati, TENISISCI l'OLSOY ZA.PBOSZJ!lNI
3X100 m. zmienn. panów, mecz waDO l'OL. AFRYKL
terpolowy Helsinki - Warszawa.
W czasie turnieju tenisowego W.
Hamburgu zostali zaproszeni na tur
nieje do Poł. Afryld. w kotlcu :r. b.
m. in. z naszych graczy Baworowski
i Tłoczyński, a z iDnych GaboJ7 I
NOWINKI ł'ILKARSKllil,
OeteT11 m~aymłaat01.0e mecze płl. Szigettti. Nie jest wyklucr.one. M
Polacy 11korzysta.J1ł 21 tego zapl'Ot!Z6karakła q ju! na sezon jesienny za..
kontraktowane, mianowicie z Nie.ny nia,
cami 18 września, Lotwą i Jugosła... JUGOSŁAWIA WYGJlAł,A
MECZ
wią 25 września, Norwiegią. 23 paź
Z BELGIĄ
W póUinałowym ;;potkaniu tenisowym
dziernika oraz Irlandią. 13 listopada.
Mec.a PoliJk<J-Bulgaria projekto. o puchar Dawlia w sitrefie europejskiej,
wany jest na początek sierpnia, a Jugosławia prowadzi po dwóch dniach
mecz z Rumunią i ewent. Węgrami 3:0 i ma już zapewnione zwycięstwo.
W piątek para jugosłowiańska Kukul·
na późną Jesień.

DZISIEJSZE IMPREZY

TENIS

PllKA NOZNA

Sprawa
wyjazdu
reprezentacji jevie - Mitie pokonała perę belgijską
kombinowanej na listopad lub gru. Borman - Geelhar 6:3, 6:3, 3;6, 10:8.
dzień do Włoch jest obecnie w trak- Single rewanżowe nie bę<łą miały ru·ż
wpływu na wyruk spot!kania.
cie korespondencji.
Przyjazd kombinowanej drużyny
NIEMCY PROWADZĄ 2 :O
węgierskiej
Hungaria - FerencvaZ FRANCJĄ
rosi na dwa mecze do Polski projek.
Pierwszy dz.ień półfinafo,vego meezu
towany jest na począ.telt sierpnia. tenisowego o puchar Davisa pomiędzy
PrzeciV'alikiem Węgrów będzie kom- F.:ancją i Niemcami p.ceyni6sł niespobinowana reprezentacja Polski. Me- dziankę w postaci dwóch zwycię~tw niecze odbędą. się w Poznaniu i Lodzi. mieckich:
Na rok przyszły PZPN zakontrak
Henkel pokonał Petrę 4:6, 6:1, 11:9.
tował już mecz ze Szwajcarią na 6
6 :2, a Metaxa niee.podziewanie wygrał
czerwca do Warszawy. Mecz z Bel. po
2 i pół godzinnej walce 7l Dest.remau.
gią. projerl:towany jest na 27 maja,
Po pi~zym dniu prowadz• z.atnn
nadto reprezentacja Polski wyjedzie Niemcy
2:0
•

do Szwecji i Danii oraz rozegra
mecz z Węgrami.
WlSLA MISTRZEM JUNIORóW
OKRĘGU KRAKOWSKIEGO.
W Tarnowie odbyły się finałowe
zawody o mistrzostwo juniorów o·
kręgu krakowskiego między dotych.
czasowym, dwukrotnym mistrzem
.. Wisłą" z Krakowa, a „Tarnovią.",
zakoflczone zwycięstwem gości 4:2
(1:1).

KOLARSTWO
KAPITAN TOROWY W. O. Z. IL

ZAWIESZONY,

Polski

związek kolarski
zawie&ł
działalności kpt. kapitana torowe•

w
go warszawskiego okr. zw. koJa.r.
skiego p. Feige za niewłaściwy W'lwiad prasowy.
WYSCIG KOLARSKI
B. K. S, ,,DRUKARZ''•

SPORTY WODNE

13·790 OSóB NAUCZYŁO SIĘ:
BEZPŁATNIE PLYWAC
I WIOSLOWAC. ,
Na terenie stolicy akcję wychowania fizycznego prowadzi Miejski
Urząd Wychowania Fizycznego, za
po.lirednictwem swych ośrodków wy.
chowania fizycznego, referatu wychowania fizycznego kobiet, robotnic
fabrycznych, ośrodków pozaszkolny_ch W. F. oraz referatu harcer.
sk1ego.
II Miejski Ośrodek Wychowania
Fizycznego, znajdujący się na Wy.
brzeżu Saskiej Kępy nr. 34, prowa.
dzi w okresie letnim szeroką akcję
pływacko - wioślarską. W ośrodku
tym w ciągu 11 lat pracy nauczyło
się pływać i wiosłować 13.790 osób.
W roku bieżącym na kursy nauki
pływania i wiosłowania zapisalo się
już przeszło 2.200 osób. Są. to prze•
ważnie uczniowie i uczenice szkół
warszawskich, oraz członkowie róż·
nych stowarzyszeń sportowych 1 or.
ga.nizacji p w
S koł 1· •.
.
,
z a P ywama ZDaJduje
się chwi
Iowo jeszcze w dość prymitywnych
warunkach, które jednak w niedłu.
gim czasie, po ~rzeniesieniu na no.
wy teren, zmie~ się i pole~szą..
Wiek uczestników waha stę od 8
do 50 lat. Każdy z uczestników szko

Drukarze organizują. wyścig Jto.
larski na dystansie 75 km. w Strudze dnia 7 sierpnia o godz. 10 ra.no.
Zapisy przyjmuje się w lokalu klubu, Nowy ~wiat Nr. 38.
'l'OROWE ZAWODY KOLARSKilll
O MISTRZOSTWO POLSKI.
W niedzielę odbędą. si~ w. Kalism
torowe zawody kolarskie o mistn»o
stwo Polski. Udział w tych zawodach wezmą najlepsi kolarze Warszawy, Krakowa, Lodzi, Lwowa, Po
znania i Kalisza. Ogółem spodziewa
ny jest start 70-ciu zawodników„
Startuje m. ln. Napierała, Wasilewski, bracia Kapiakowie, Kupczak,
Kluj, Lange, Jęd~ejewski.
13-TY ETAP TOUR DE ll'RANCEI.
13-ty etap Tour de France prowa
dz
c
d Di
t __,
ący z annes o
gne na r .....e
długości 284 klm. należał do najclęt·
szych etapów wyścigu dokoła Fran·
cjl. Najcięższym odcinkiem tego
etapu była wyżyna pod Nico~. Na
....,
tym odcinku na wysokości ok. 1000
mtr. doszło do pojedynku pomiędzy
prowadzą.cym w wyścigu Belgiem
verwaecke, a Włochem Bartall. Na
finiszu zwycięstwo odniósł Belg.
w ogólnej klasyfikacji w dalszym
ciągu prowadzi Verwaecke w a.uie
5:10:13.
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mierć dla dobr~ lu zkości

Nieznani bohaterowie I
Z licznych gałęzi wiedzy naj
obfitsze: bodaj żniwo śmierci
w6ród adeptów zbiera medycy
n:i. Ratując życie ludzkie, po·
ś~;:ir.:;cają ucz.eni lekarze często
w~ vsne zdrowie, ulegając wiele:
kruć śmiertelnym wypadkom.
notuje nazwi.s ka
Histońa
tych męczenników wiedzy, któ
rych ciche bohaterstwo m3ło
jest, nie>Stety, ogółowi znane.
Kto wie np. o bohaterstwie
Jamesa Caroll'a i Jessie W. La·
zeara, członków eksp;.dycji na
ukowej, wysłan~j na Kubę w
190\l r. w celu zbadania istoty
tó!tej fobry. Chcąc udowodnić
duszność twierdzenia, że ukłu
cie komara jest powodem zaka ·
i~nia,

JAMES CAROLL PODDAL
DOBROWOLNIE UKŁUCIOM MOSKITOW.
ale
Zapadł na iółtę febrę,
odporny organizm przezwycię
żył chorobę, natomiast Lazear
przypłacił ni~bezpieczny eks ·
peryment śmiercią.
W Austrii dr. Guido Holz.
knecht, wielki rentkenolog, wy
s~awił się dobrowolnie
NA DZIAŁANIE PROMIENI
RENTGENA
co doprowadziło do bolesnych
owrz'Odzeń, a wreszcie do śmier
ci.
Japonia pochlubić się może
Wf:panfałą postacią lekarza, Hideyo Noguchi, któremu po wielu latach dociekań i żmudnych
SIĘ

badań udało się wyodrębnić

ZARAZKI żOLTEJ FEBRY.
Gdy chorobę tę wytępiono

półkuli, Noguchl
wyprawę do Afryki, gdzie żółta febra szerzy·
ła spustoszenie wśr6d ludności
tubylczej i napływowej. ,W aJka
z febrą w AJryce skończyła się
porażką dzielnego Japończyka.

na zachodniej
zorganizował

Jak wielu jego poprzedników i
następców, zapadł na ż6łtę febrę i zmarł.
A ileż męczeii.stwa jest w tra
gicznej postaci angielsldego lekarza, Johna Huntera, jednej z
największych sław medycznych
na wyspach brytyjskich. Hunter poświęcił się badaniu chorób wenerycznych . Przypadkowo zaraził się rzerzączką, lecz

NIE PODDA W AL
NIU.

SIĘ

męczennicy

wiedzy medycznej

znakomitego lekarza uznano za

LECZE·· Nie-strudzony ten badacz

sowę pielgrzymlię

ao JerozoU·

odbył
ANATOMil.
podrodze
w
ale
wędrówkę,
tę
króla
dworze
na
lekarz
Jako
śmiercią okup.ił pęd do wieCZENIU,
Podobnym typem lekarza był
rozbił się w po..
okręt
wrotnej
na
skazany
został
Il
Filipa
Andrzej
zwalczany zajadle przez prze dzy lekarz hiszpański,
dr. Erlich, który w'~k!:zą część
- 1564), zwa- śmierć za wykonanie sekcji. Fi- bliżu wyspy Zante, na której •·
swego życia poświęcił badaniu ciwników swojej teorii nauko- Wezaliusz (1514
lip li zmienił wyrok na przyma czony zmarł z głodu i :wyczerp&
straszliwej choroby - syfilisu. wej, którą dopiero 1;>0 śmierci ny
nia.
~.

'

Walka z chorobami

Z nieśmiertelnego odkrycia ge·
nialnego Pasteur'a powstał słyn·
rfy Instytut w Paryżu, z którego,
jak z pnia gałęzie, wyrosły instytuty podobne o tych samyc.h zadaniach i celach. W wielkim impe·
rium kolonialnym Francji instytuty pa.steurowski·e pełnią dzięki
pracy uczonych rolę podwójnie
doniosłą: laboratoriów, przygotowujących środki i metody zwalczania chorób zakaźnych, epide·
m!cznych, dziesiątkujących lud·
ność tubylczą i białych oraz laboratoriów odkrywczych. Dobro
czynnej_ działalności zbaiwiennle
odczuwa bezpośrednio bezradna
wobec chorób ludność kotooii, a z
uczoodkryć osiągniętych przez
nych tej miary co Nkolle i Yersin, korzysta cała ludzkość l wiedza medyczna.
W INDOCHINACH I ANNAMIE
Pierwszą filię lrolon·ialną lnstyturu w Paryżu załotył sam Pasteur w 1891 . roku w lndochi·
nach, 'iW Saigonie, gdzie na czele
nowego laboratorium stmt11ł uczeń młnza, Albert Calmette. Tu
pm:yg'Otowyw8ll1o szczepkmkł prse
clw wścleldlłmle, Ol!pl~ etc.
W cztery larta później otworzył
dr. Yersin Instytut pasteurowski
w Annamie. W 1894 roku dr.
Yersln odkrył ba'kcyia dżumy.
Dr. YersLn Jest ostatnim współ
praCOW\J\lklem Pasteur'a, który po
został przy tyciu z pośród plejady młodydt adeptów włed%y.

zakaźnymi

jak również odkrycie nosiciela za gaskau.e w 1897 t. 1 łn!ejaływy
W TUNISIE
generała Oaltieni powstał mity-.
W · Tunisie instytut pasteurow· razka tyfusu - wszy.
pasteurowski w Tainan.aritut
ZACHODNIEJ
AFRYCE
W
ski pO!wistał w 1893 roku. Sławę
Ospa, · która dziesiątkowała
IW'ie.
instytut
powstał
roku
1896
W
pra·
idz1ięki
on
świa1ową zysl<iał
została drltkł uczekrajowców,
com i odkryciom dr. Nicolle, któ· pasteurowski w francuski.ej Afry.
prawie zupełwytępiona
pieniom
ry otrzymał w 1928 roku nagrodę ce Zachodniej, w Salnt-Lo.uis, pó· nie.
·
stu·
Tu
Nobla. Metoda skutecuia zwal- !niej drug·i w Dakarze.
W AFRYCE RóWNIKOWEJ
czania żółtej febry , opr.aoowan:a dlowano chorobę tplączl<!i, febrt
została w Instytucie tuniskim, powrotną, paludyzm. Na Mada.W Afryce Ekwaiotlalnef i9łaie
jący iniStytut w Bruzavllle prą·
c:iynlł •i~ do skutecznydt wynt·
ków waiki n .ttranliwl chorob4
łp14ci:kł. Wobec wielkich przetłrzenł do pokonania ołbrzymlt
~~
~·:::;s:;::r;~
r·,,-.·~- ;:;.T~'""Fff:'.]F·354f27'"'\.~rn~tJ)ts
usługi oddaje tu awłacjL Samoloty przewoq nlezb~e ·w eta..
nej c:hwilł lrodld, aczeplonki s
c:erńrd c1o Giid, W'll potrzebuJ•r
cycli potnoe1.
W ALGIERZE I MAROKO

~W JBDODii
.

Al....i~ .J..J..•.-·je ~„...........

Saigonie, Annamie,

hanid'lował końmi,
że ma licz-

niych, bogafych klrewinyoh w NJem
cz;eoh, którzy z.nów 1ii1gurow.alł
jak.o SIPfZediawcy Joo.111i. P1rzed wy.
słanii'em kon~a do HolandtH~ a że
tu ohodz'illo o eksport, w~ęc w~
da.ie niemieckie riobNy wszystkie
ułatwlenl:a,

w Niemczech . dawano

obrokiłem do połkllllięci· a kiLkaPo
111aśde SIZltuk z.łiotyoh monet.
prrzyby;Cli1u n.a miejs.oe, zwierzę pa

z

a złoto,
dlał-0,
Wlnęurmościach,
ba111kiu

na

obywiaiłie!ii

ukryte

w jego

dio
wędimwak>
konto przemyślnych

Rzeszy,
sposób potrnfiH

którzy · w
obejść

dewiz.ową.

Polskie iachtr na Baltrku

ren

ustawę

LEKARSKIEI~

„,..

Ko6CWłC swe dzieło
średnim osłuchlwanl11",
nea popadł w routróf

o
Laea-

nerwo-

~m~ do wypoczynlm,
od.zy8kał zdrowie, niestety, u
krótko. ":Ili parę lat późni.ef
1
zmarł na jra.źJk4t.

Wf.

WWY'

wydały

d-ra Ipua

Philippa Semmelw... Odlayl
)

OD

PRZY~ GORĄCZKI .
t,
POLOGOWEJ.
Próby wprowadr.enla m\y.
1eptykf w zakładach połoail
azych prsea SemmelweJsa D&"I
rażały go na aprzedwy, a cz..to na drwiny ze 1łrony kółe
g6w. Walczęc s nle.tychanr.
ml tnulno6dand ł opozyc1„ .uJ
padł na chorobę 11myało1q.
Po wyleczeniu zacl41. 9łę w. palec podc:zae operacfł, uled.
zakażeniu eeptyc:znemu, z kt6·
rym tak zajadle 'walczył w zakładach połoinlczych i zmarł.
__ ,_ 6 mil
NI8 m •

ear:n•·

zmiN!le

oh<>roba I

łmłert ehadzały

Wiedza,

1mtóref nieug\ttym

rękt.

Trąd

tjego ,dzleje

ce. Za złamanle tych zakazów grozlla śmierć· na stosie lub szubienicy,
Jednak chorzy wyłamywali się •
pod tych ograniczefl. ZwluzcrA hall·
dłarze niewolników, ArabOWle lub
Turcy, starali się okrywaó objawy
<'horoby swych więźniów, malując im
rany 1 wrzody, by nie zmniejsza6 war
toAel niewolnika. Zrenf'4 brak bigi&ny w średniowieczu przyczyniał Blę
\vydatnle do rozpowszeclmlan la epidemll trądu. :Nieznajomość przeplsów eseptykl. jedzenie palcami z ogólnej mJ.sy, wspólne lote, przyczynialy się oo wzrostu liczby zachorowań na trąd. Jednak pod koniec wieku XV prawo złagodnf&JD ze względu
na zanik ąldenill trądu.
Leprozoria w Europie datują. się od
bardzo dawna.. w xm wieku było
lrh prawie 20.000 we mizystklch niemal krajach Jeszcze w 1540 roku
b 1 le rozo;lum \V Strassbtiro.g w
gdzie dziś znajduje się c:nen
ofieJsc~
tarz !1w. Heleny, nięopodal Porte de
Pierre. w Anglii od 1797 był ta.kl T.akład w Llbreton, bllsko Edynburga.
w Pol\llCe Jepll'Ozorla znajdowały sio
w Krakowie, Lwowie, Poznaniu, Uniejowie I SIEll'adzy. Trąd, przywleczony w XDI wieku przez Krzytowoow, wygul doszczętnie w dwle&cle
lat pótnfef, powodojl)O zllkwldowanle
tych gpltall. W BosJI EoropeJsldeJ
przed wojną było 12 tysięcy chorych,
w Ind!Julh llt'Zlł Ich obecnie p61 mfllona, w Chinach lstnleJ1ł całe wsie I
osady trędowatych.
w Emt>ple statystyka ta przed&tawla się lepiej. NaJwlęlmq llCŻbę ćiho
rych posiada.Ją Wiochy, mlanowlcletrzyclzłe§cl osób, pn.ebywają,eych w
Jedynym włoskim Jeprotorlom, na Sar
dynll. Mniej ·więcej tylu chorych posiada Rumunia w swym leprozo:rtmn
pod Bukaresztem. We Francji było
25 ~ów trądu, w Polsce 2, przy
czym chorych wysłano do Jepl'O'ZOrlom ryskleJO, największego obecnie
w Europie, w którym przebywa okoIo stu chorych. Są. oni przedmiotem
llcz'!lych prób 1 dośwladczel'l, niestety
Nauka
bezowocnych.
dotychczu
stwlerdzUa .tylko, . że choróbę . t.ę powoduje bakcyl, którego wykrycie
przypadło w udziale uczonemu norwesklemu A. Hansenowi w r. 187S.
'(jt11łowsno leczyć trędowatych arszenl.kiem. jednak bez rezmtatu. Trodn.ość polega na tym, że bakteria trą.
do jest niemożliwa do wyhodowania

niejszych plag ludzkości, · jaką jest
.
trQd.
Wzmianki o trąd.złe znajdowa.no w
starych papirusach egipskich I asyryjskich za.pl.ska.eh klinowych z przed
4.000 lat pned Chrystusem. W kronlkach greckich nazwa teJ choroby
brz~ „le pres", u ~ynlian _nazywala się „elephantlsis , Czują. Jej przypadkl Arystoteles, Casius ł'elix i Pilniusz Starszy, który twierdzi, że trąd
zostal przywleczony do Europy przez
wojska Pompejusza, powracające z
Syrll.
Choroba ta posiadała wielki wpływ
na ki1ztaltowanłe się stosunków społecznych w Arcdniowlecm. Stworzyla ona.„ za~enie .t. zw. „śmierci
cywllneJ • gdyz człowiek, którego po
dojrzewano o zarażenie trądem, bywał wykreślony z krona żyjących je
szcze za życia. W związku z tym, na
stępował cały szereg sankcyj normuJących sprawy dzledzlczenla mają.tIm, wyznacunla spadkobierców ltd.
Jakkolwiek starotytnl historycy
W5pomlnaJlł o trądzie w zamierzchłej
przeszłości, faktem jest, że zjawił się
on w Europie około XDI wieko, w okresle wojen krzyżowych, szerząc
powszechną panikę I wywołoJąc ostrą
reakcję, która, podobnie Jak I w cizislejszych czasach, wyratała się w
blerneJ walce, w odosobnieniu zara...
1Jonych w leprozoriach. Były to pocqtkoWG ma.le domostwa, znajdujące sio poza obrębem murów miej11klch. MleJ1oa takle otaczano morem, odcinając w ten sposób nieszczę
Allwych od Awlata tyj~go. Za prze
kroczenle murów groziła Amlerć.
SzczeJt'ńlnłe bezlitośnie ka.rano. w wie
ku Xm w okresie największego nasllPnla epldemll trądu w Europie, obawlając się dalszego rozpowszechnlenla tej choroby.
. Trędowaci w niektórych kra.Ja.eh
nie byll odosobnieni; wolno Im było
przeb:vwM w mieście, musieli Jednak
stosowaó się do całego szeregu ograQlcze6; posiadali dzwonek lob grzechotkę, którą zdaleka mieli 011trz.e~
przechodnł6w o swej obecnoAcl. Nie
wolno .Im było przechodzić przez wąskle ullczkl, aby nie narazić Innych
lodzi na otarcie się o nich. Nie wol-1
no im było również dotykoo lodZi ani
przedmłotów w mieście. Mieli slę otrzymywać Jedynie z Jałmułny, kt6reJ Aredniowleczne społecze6stwo Im u~ żadnym zwie~u.

wymienion h

pod karzy nle wyczerpuj

Usty

r.ft

yc=·•el

ukowc6w ą ed
·m
•:w_

~·

l bez kt6rzy

interetorwnym plond.erern byt Pa·

jąoe życie ludzkiemu, nie zdołała dotychczas wytępić jednej z najstr88u

tym nigdy n1ie

\WYNALEZIENIE
SŁUCHAW.Kl

warunki w 1904 r.
Nazwiska
bytu 1 -pracy w koloniach, gdzie
kl n·lm uległy

Bezzowocn1 walka z 111

a o którym wiedziano,

zyskało

'f rancuskiemu lekarzowi, Rene•
Teofilowi Hiacyntowi Laea· .
nec'owi

cuoma ł"".........11
Kolonłe łranct18tde nłe ·byłyby niem 'Włoskiego lekarza, T~
który Jt0Śl!'1ędł się
:s pewnOŚQl4 tym, czym Ił drillfaj
~ta metropoUł fam _.,. ror.wt- had_łam naci anatomią pało·
,fajp słf potnyłkde :w rwteJa Jd• logłczq. W czułe •ek:cfl
runkach, gd)'br nie praca ł dlia. ZARAZIL SIĘ GORĄ~
MALTANSL\,
łaJ.n~ uczonych ł łetmny ':rtf in·
na .kt6r4 zmarł w Mediolanie
stylutach Imienia Pattieur'a. Dzi~-

Kochinchln·le

Pomrslr przemrtników

zak>-

ilolJly w 1804 roku a zireorganłzoiwany l roznerzony w 1gog roku.
MarolGko :wnszde posiada rów·
met swój Jnatytut i ftHamł

w

tam

-•w: , .....z.....

&"""

1

Dziękł działalno·ścl lnctytułów

hiszpański

Nieśmiertelną sławę

ste ur' a
Wi elk ie dzi el o Pa
w Azji i Afryce

wytępiona została panująca

my. Lekarz

'

' .

.

.• '

.: 't.'

Z.MARŁ W NĘDZY I OPUSZ- zbawienną i słuszną.

dezynteria i czerwonka, ograni·
czono do minimum niebez·pieczeń
.stwo epidemii cholery zawlekanej
z lndyj. W 1927 r. rozdano 25
straszną chorobą
chcąc dokładnie studiować tę milionów szczepion.ek .a.ntlchof~
chorobę, dobrowolnie i po bo- rycmiych stacjom lokalnym szcze.
Jakkolwiek nauka potrafiła zwal-, nie skąpiło. Zakazywano im ,pić z pu
czyó naJgrotnlejsze c;ilioroby, zagraża blicznych stuclzłen I kąpa6 się w ~
pl.eń ochronnych.
hatersku

Nielegalny wówóz walut z Nie
miec · z.agnożoniy jest wysokimi
karami, dJo ~ai11y śmi1er.al włącznk
Od czego jest jedinak pomysło
Mimo tak
wość prnemytn·~ków.
drakońsikikh prz.epiisów, złoto ucie
ka z Niemiec wszystikimd dli0gami. Ostatnii'o ziauwarono, że koruie, przywowne z N;emliec na te.
rytori11Jm holenderskńe, d:z.iwn;ic
szybkio z.diyc.hają. Pońieważ trud
no przypuSJzczać, że zwienzętiom
szko dziło powtletriJe HolandH, za.częfio badać pnzyczyny tego dziw.
niego z.jawiiisika.. Oto co sł~ oka.zał-0. Ko111iie te sprzedawane były
jednemu ł temu samemu kiupcowr, •któ.ry prrede wseyshklim przied

OJCEM NPWOCZESNEJ

lłeur, przykład, fakłm włełld nie
tylko ucrony ale człowiek i cha·
rakter, był dla oddMych mu ucznlów i współpracowników-wszy
~tko !o zł?fyło się na powstanie
hcz:ne1 plejady uczonych, którzy,
jak Nlcolle, Y ersi.n, Marcli00x poświęcili życie dla dobra bMłmich.

tYCIE P<>a~CJLI
DLA DOBRA LUDZKOśCI.
Jest ich wielu. W szpitaladi
i

laboratońach całego

świata

wre ciągle uporczywa walka o
życie człowieka w toku kt6reł

pada.tę lłczne oftary spośr6cl J.e.
karzy.

Poszukiwanie

złota

Wydobycie złota w Jroloniadi FrUllCji wynoeii 15 m.iliudcSw fna
1937 rok 7 ków W
&a:nooisk.iieh d ło
•. .m'Oet wydobycia złota po·
u
~- 1 • w ,
• •i..._
ton .zo11u:go mcoUlllU, wo~e gdy zwoliłby sk.ompemowa6 tea defft
na całym mecie wydobyto w tym cyt. We Francji ipodsiewaJt eiit.' ·
1amym rok,& 1.100 łoił riłota. Jett ie wmnoiona J>l'O.,,.ja w • ,_ ·
ń ~.E
• _1
· dz
•
to ilość m&oma· Zł.oto .m8 :.A· •
r~J~ ~ 1 W}ll"Owa ~ 1111~paze . _ . .
•
• -;
11ę l dobywa w Afryce ZachodnieJ niemych potMoli powiębsy6...,
i Gujanie hb'.liOD!ddej. Obecnie mi omie wydohyicie złota.
Obecnie pierwme miejece w nlł
ni.eter ko.Jonii francoekich mye.kał
jm ,i..
ducenitó sł
• dz"16
od pa<rlamentu kJredw w
ttr
Oła A
W
.FO
mmie
/ ·:
.. ,
1OO milionow
_,południoWO"
Unii
.s
kit6ra
franlkow na cele Ainglia,
ror.ezerseała d:ziałalnoicl towa· afryJtańskiej, A1llrtrelll, Kanad,;
rzyetw, ebploatnjąeyic:h · kopalnie i Rodezji otmymnje 56~ eałe.
wydobycia ritota na mecie
złota w kolioniacli.
•
•
•
•
• •
•
..1..
.....,,...1...n.~
7 00 zł0 t
a, WJy.1.vu......,wan ycn gie mie~ ZR.JllllllJe Z. S. S. B.
n.
w k.olonuwh fra111eW!lkicli wyobra· 1 (14% ), tllZ'CjCie Stany ZjednoCEO•
,
·
ża wa.rrroeć 280 milionów, franków, (U%).
,
deficyt handlowy
tymczaeem
·
·
·

DiW

Specjalne auta policji

berlińskiej

PoJicja berlińska została wypo sażona w apecjalne auta z mera·
fonami, przez które pełniący służ bę poJłlcJant wzywa samochOdy„
9lt
nie stosujące się do przepłs<>w drogowych, do zatrzymania
grzywny.
ł uiszczenia
Na Zdjęciu - samochód policyj ny z megafOnem w czasie pełnie
nia ,~Służby" na allcadt Berlina.

J
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z tyci
zamiast

robo.tl!!_~~w okręgu łó~!kiego .
-ezrobotnych z~trudnla się przy robotach
publicznych ·gospodarzy

I

Urz~d

Woj~ódiki P.rowadzi robotników z pośród bezrobotnych
Pabianicach t0bo\y przy budo- kandydatów do pracy, obowiązu
w.ie ul Legionów n.a trasie Łódź je zasada, że w. pierwsz.ym rzę
·- Kalisz o uleptzontj nawierzch dzie otrzymać zatrudnienie winni
ni. 'Przy robotach 1ycłi jest zatru. ci, którzy nie posiadają żadnych
dnionych z · górą zo ~otników. dodatkowych źródeł dochodu, a
Do :prac związanydi z wywózką mają na utrzymaniu najliczniej.
zietni zostali zaangatowuii chlo· sze rodziny, system wynajmowapl, ··posiadjący furmauki. Takich nfa gospodarzy do ładowania zie
gospodarzy jest zatiru<\li-onych mi . stanowi wyłom w zasadactt,
p~.: tych robotach d<ić ma~a którymi należy się kierować przy
ilość, Przy czym oni nie ~I o do- wydatkowaniu pieniędzy z dotacji
starczają furmanek i 'toni lecz Funduszu Pracy.
wykonywują prace, które z regu.
Zdarza się nawet, że chłopi,
ły powierza się seronowtom, ła- którzy zobowiązali się do wyw.odują ziemię, wyładowują I t. p.
zu określonego ładunku ziemi, do
Wid?cmie U':ędowi
Woi~ bierają sobie do pomocy przy ła·
w~_dzkie.mu chodzi 0 t~Ć ab'f jak. dowaniu członków rodziny. W
na1t8.11leJ przeprowadz W'JWÓZ· ten sposób zamiast tego, aby kiekę ziemi, powierzaj~c zarćw~o rownictwo robót przydzieliło prapra~_ę ładowania jak 1 wyw 3 żtma cę bezrobotnemu, gospodarz przy
wy.p~Jętym chłopskim furm!l'I- dzieła ją członkom . swoje rodziny.

VI

ko!t~ -ze stanowiska

zarówno St»

łe~egQ, jak I zadań Funduszu
Pracy, wykonywanie w ten sposób robót nalefy uma.ć za nlesłuszne, bowiem robotę, przy której

powlnnl znaleźć zatrudnienie bezrobotni powierza się chłopom posiaQ.ającym własne gospodarstwa.
Obecnie gdy przy łącznych robotach publfcznych nie zostają za
łrudnienł często sezonowcy, którzY, pracowali w łatach ubiegłych,
gdy ·Fundusz Pracy stosuje najrozmaitsze kryteria przy doborze

.~skut~k

Ozorków

Zduńska-Wola

Smierdzącym

mlesein · karmiił thorych

w miejskim · ·szpitalu
By przyjść biednej dziatwie z
pomocą, urządza się nieomal w
całej Polsce kolonie lub półkolonie
letnie. Rodzice biedni chętnie wy·
syłają swe dzieci na ko;o,nie, by
choć przez kilka tygodni były Ie-'
piej ·odżywione.
•

W Zd'i.l'ńskiej Wołi 1es1t wręcz
odwrotnie.
Na półkoloniach prowa
'
d.zi się . politykę wleH<l-ch oszczęc1·
ności. Zamiast.odżywiać d2:ieci na
leżycie, ku.plJ.je się mięso mniej

w,artości<>we.
z.wie.rząt

Mięsem "z chorych

niezdatnym do publicznego użycia odżywia się dzieci na
półkoloniach, a potym robi się
wiehki szum z poowodu okazanej
„pómocy". Frakcja radttlych P.P.S.
w dniu 18.VII r. b. interweniowa·

furmani
z lekarzem
w czym
szpitalu
m1eJs.c~w1 nie mogą otrzyma~ na- nie
odżywianie
chorych prty
oleżne1 tm . pracy, a bezro~otm'. k~ó kazał<> się, it chorzy również ma·
ri;y moglt by otr~ac -zaJęc!a
z taJ11iej jatki, a
w
'Przy ~adowa.niu ziemi kręcą się diniiu 17.Vll chorzy otrzymali mię·
głod~i na bruku.
. .
so śmierdzące. To t~ w dnit>
le-karz miejski z wicebtfrbiWiadomo, iż w Pab13d11cacb
"'ozłows•.:- ..,ba.A~_11. r;,,.,.,·
j~t jeszcz~ du~ Hoś~ bezrobot- S "rzem
•
"'
AllJU
„ ......,. vn
nych, a między mnymt tacy, .:o nleż żywność na półkK>łooiach, ·i
·
t .
·
· · d ·
Już w latach poprzednich praco- o, dztwolbo
ame mięso snuer z1a
wali Pl'Z)' robot_ach sezonowych. 'to. Szkoda, iż k~m.tro.Ier wojewódz
Pieniądze z Funduszu Pracy pO ki przybył do Zduńskiej Woli dnia
winny ~ przede · wszystkim ua
20.VII, bo byłby sam mógł stwierzatnułnienłe beZrobotnych. -.
dzić ro na miejscu.

ją mię.so

naw~t
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Sztuki

poleca: Fabryka

'ffl)łdyftcze

11"'11

i

Iii.

Skład

·~NASIELSKI, lódź.
,·

syp1a1kl. Jadalnle
gabinety I t. p.

e

Dla pracuj1cych specjalny rabat!
._____!lii'ID._._
......_._„.______.__...

leromslllego 74176,
Dziś

·

,,Rubber''

llateraey wy€,ciełanych
Lodówek
Mi.teracy spręż. „Patent" Leżak6',, Hamaków
Łóżek polowych
. Rower~ i dreeyn

--

wlabrynnym składzie „DOBROPOl Ł6di1:')~ tił0Wsta1•
.
aElllllllllllll_ _ _
w_poe.w•.„Tel.-161119-.PO••--l!l!IB~'

MEBLE

nabyć

_„______

~„·
k
K" • T ł
•&wie owv IDO ea r

następnych!

pieśniarek §wiata, bohater-

ka pięknego filntu wiede.Mkiego p.t.
.-r,·"','

r. m1 ftlR·R- D, ,., l~ D' "
un Ił UK Ił li LIl

W pozostałych rola.eh: F. Czepa, K.
&-honl>Ock, P. Kemp, J. Tilden.
program: ,,PO BURzy"

świtta

~-----~

•••••••••••••

OSTATNIE 2 DNI.

WIELKI

Po014t~k c~ennie
niedziele

1

Tel. 107-34

o

godz. 4-ej, w
święta o godz. 12-ej.

CLAUDETTE

1 6
DONT0~

Łodzi

~łsi~~2!.w~n~!:a!

l''ONG

Przelazd

29)

Paulina -·LE\VI
Dr. Mied.

'

'

Specjalista chorób

sk6raych. wener,c•n:.ctt
I seksualnJrch

to' _,

N

; Leczenie

promlenłainl

Poludniow11

Poradnia

u,

teł.

Roentgena.

201-93.

W~nerologiczna

ft

Piotrkowska 45, t.eL 147-44
Lecz.. chor. wenerycznych,
skórnych i seksualnych
Kobieta - lekarz przyjm; od 11-"-l i
od 3- ff czynna od 9 rano do 9 wiecz.

Porada 3

U . f , 1·

aru w1aa .;J, D., ron
Teł. 128-98 .

E. Wolkowrski

przyjmuje od 9-1 i 6-9 wiecz.

D

d

•• ._.._ •

SpecJ"alista

wener-r,....:nvch,

chorób

„........,

~s;;~~p~~~:

Jerzy -'511dya
cho1·ony kobiece i położnictwo
LEGJONÓW 11 • TEL•115• 27

g~. przyjęć 8:-lO i ł-8

------nr.
med,

zł.

DR. MED.

i

TREPMAN
,
.

specjalista chorób . wenerycznych

świNetaOSodZ8-TlEwl.poł.N'

r

8

Ptzyjmuje od &-1.2, 4-9 w.
w niedz. l święta od 9 do l po poi.

przyjm. od 8-10 i 4-8 wiecz.

B. KOPELOWNA
Odzyskała on.a wprawdzie równowagę -.- i dała
isi~,bie, co mogła, najlepszego, ale to nanepsze byfo
nh~ne. Dla Józia,. ma~erującego ścieżką, sta ·
wtło się coraz bardziej jasne, że chluższy pobyt pod
iłt<ihe:m pana J. B. Attwatera byłby bohaterstwem,
W)'llttagającym od człowieka c.ałego męstwa i deter •

rnit{~cji. ·

Józio 21astanawiał się właśnie, dlacz~go J. B. At!water, kupując materace do łóżek, wolał wybierać
takie, które były wypc:hane drzazgami, - gdy minął ·
kę?kę wierzb, zasłaniającą mu widok, - i przekonał
się, że niewyraźny biały przedmiot za nimi był stat·
kiem mieszkalnym.

Statki mieszkalne zawsze są interesujące. Ten rr>·
bił Wrażenie nieużytka, - a nawet człowiek, odzna.
czający się znacznie mniejszą ciekawością' od Józia,
. skusiłby się , aby wejść na dek i przeprowadzić ba·
danie na miejscu. Jozio przes~edł przez wąską
klad~ę i~ t~n.:J na deku; dzięki czemu znalazł się
w dosko~ałej pozycji do obserwowania Wa1si.D.gford

Hal), Już Przed tym zobaczył Walsingfo-r d . gdyż

I

niu jego malo wało się obrzydzenie, gdyż dom pq;ypominał mu sw · wyglądem fabrykę konserw ale takie było co w rodzaju nabotnej ekstazy. Bez
względu na braki architektoniczne - budynek tea
stanowił miesikanie· dziewczyny, którą Józio kochał.
Młodzieniec ~trywał się weń przez pewien

cizas, jak piel~ym o wybredin)'1111. smak.u w świą·
tynię w stY'1u rococo, gdiy nagle roz'legł się tępy od.
głos 'uderzenia - i
na dek wyszedł, trąc sobie
głowę, Adrian Pe e, który był właśnie w saloniku,

gd!zie s~kał swej papierośnicy.

Niskie drzwiczki
kabin na statku są zd·radliwe, póki człowiek się do
ni.eh nie przyz.wyc i.
Nastąpiła chwila Uiozenia. Ohaj byli nieprzyjęilllllie zdziwieni Jak p
'ętamy z roz.mowy w barze Savoy, Adrian Peake nie należał do ludzi, któ·
ry~h Józio obdarzał s patią. Dla. Adriana zaś Józio był młodizikie~,, kt ·re go zqł, pobieżnie w Lon·

dynie i n.ie miał vlćal, ochoty sp.o-tyka~ z.nowu na
ws.i.
- O, jak się pa.n ma - rzekł .Adrian .
- Dzień dobry - po · edział Józio. się, że jestem intruzem.

Obawiam

-

Och, _wcale n.ie.

·-

Nie wied1.z iafem; ile t kog ś sp<:>tkam. Czy pan

Kopernika 16

SŁOWIK EKRANU

~!!~~!!.~!!!' M.ar1a c~11Uorthli
1

seksualnych
front I p.

i

:~.

i!Więta

~12.80

li. L U B i C Z
powrócił

Chor. skórne weneryczne i seksualne

AKUSZER • GINEKOLOG

K I• n o T O. N

Cegielniana 11, teł. 238·02 &.6di,

sl<ornych

woniedzielRe ul

widz.i go się z ogrodu gospody „Pod Gęsią i Gąsio
rem" - ale zo bacz;ył nie tak wyraźnie, jak ,łeraz. Pa·
trzył długo i uważnie, nie żałując czasu. .W spojrze ·

Z angielskiego ,Przełożyła

udzieliła

I

Piłsudskiego

&9

(róg ŃarutoWicza) tel. 141-32
od 8-10,
12-2, , 5-8 wiecz.
w. niedzielę i święta od 9-11.

„„„„„...„ ......„„„„...„m::m„„„„„„...„ .........„„„„.........„ ...„ „

WSTARYM DWORZ.E

Poniewaiż

RE·I cHE R

Ę W PARYZU POMORSKA 71 T~~;~::

l MAŁY Dż NTELMEN 2) TOWARZYSZE BRONI. ·

P. G. WODEHOUS E

:&redlik.owany. · ·

fhma
gwa·
raucji Jż nie przeprowadzi redu·
tel. 142-42 looii, robotnicy umow„ . zawarli.
"
-.Przyjmują lekarze we wszystkich
Stawiki zostają więc podwyż.."lla:
31".t!llJJ. vfHOR-. WENEl~'.k'.CZNl'OB, speejalnościach. Gabinet d~tyst-ycz. ne 0 3 proc. (zamiaet opUSltu 9
SEKS...,ALNYCH I SKóBNYOH
'1J. · ROentgen, Kwar.c. ~zy. Od 8 proc. będzie st.o90wany tylfko 6
(włosow)
ra.no do 8 w., w niedziele 9-1 pp.
przeprowadził się na
Porada s zł.
Jll'OC. O·p ust).
Jeśli chodzi 0 reorga:nwaeję pra
ul.
17
cy to będzie ona nai;tępowała po·
GODZl1' Y PRZYJ:ll_;C: od 9-11 i od
Dr.
woli ,gdyż t.eclmfomie sale M;ałej ,
6-8. Tel. lS2-2&.
Fabryki nie aą odpowiednie d<1
. pracy na 4 h-o..<111aM.. Dostosowa·
Dr. lfted.
specjalista chorób skórnych, wena. nie warunków teehniiozinyoh zaj·
mie spor() czaso~
rycznych t seksualnych.

6

PROGRAM.

COLBERT, MELVY M DOUGLAS, ROBERT
w ws~ałym nowoczesnym filmie

-

mądcu reoganixacJą

taje,
w roh()fł:Qik
z nie zo!ltatrie
pracyiiżaden

ERLlEÓCWZNNA I [9. A Oft f 6A

1iraugutta 9ł Tel. 262~98
ZAWADZKA
6,
2a:i:12 przyjmuje od 8-11 i od 6-9 wlecz.
Po raz pierwszy w Łocl:!l przyjmuje od 8-11 2-4 i 6-8 w. w niedziele
od
pp.

ronwo.JN1'

•.URANIA H 1):;.1is~~r.r:..:;;:c;;~;.~
Cegielniana 2.

KL.

K

·

1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · · - - ·-

~6rnych, moczopłciowych

Po raz pierwszy w

ków.
n,.botnilcy M;:t Fa·M)łci
. po·
stanowili
rad . 'e pmeciąe _
wrzód schloesro:rowski. O"w-fadoz·vli on4 iż zga<lz!lją &ię na zaE>to·
sowanie warOOków umowy ogól:
nej, t. 2111. na pracę na 4 bomach,
z tym, iż optJJSt ·Wy-niesie tylko 6
proc„ przy ozym 'f irma zagwa:ran· ·

QGŁOSZENIA :LE· KA~SKIE

..

1
o godz. 12.
Sala specjalnie ochłodzona.

Watunki najdogodniejsze!

)

Królowa

i dni

-~chpo::~~·g:.:.te:~=~

ul. Rzgowska 2, tel. 143-08

Egz. od 1903 roku.

mv.

1

.1n-a&.

z Luizą ur11c1a.
Ceny miejsc: Im. 1.09, Il m. 9o gr„
mm. 50 gr. - Kupony ulgowe po
70 gr. z prawem zajmowania do-

N·ASIELSKI i. MARKOWICl
„-„„...

. . „-..

tel~

Następny

SYPIALKI, STOŁOWE, K KEN·
NE, POJEDYNCZE SZTU I, \VYnOBY TAPICERSKIE
można w firmie

Ceny dostępne dla wszystkich!

keję poł-0wy · roh<rtnik.ów, podjęli
walkę o utrzymanie warunków u·
mowy lokalnej, ale po długotrwa
łei waJ.ce mu'8ieli się 11godzi~ na
d ]_ 5
aJ,!!!W;e proc. opustu.
p o zak on.ozen1u
•
·
~- ..._
~ą1A-U
w
s~l..i
' ki · Manu11aA1tl{irze,
L 1•.
uu oesserows eJ
a.keja została przenieefona do t.
Małej Fahryki~ w której jM
zatrudnionych okofo 600 rehotni·

ERNA sA( I H~ ·10ZAN.E·R

K U PU J C IE z l·go ŹR Ó LA
Włelkld?;!ecięeych
WJfll6r'
Łóż 1111odaw}'ch
Wózków
Wyfymacrek
m&rki

11

tego~ iż z.więkiszenie ilości kro.sie·n
z 2 na 4 może spowodowa~ l'.edu·

Prmm. od 8-11 r. I 6-8 wiecz.
$r6dmieiska 28·tetet„ 240-10 w niedz. i święta od 9-12 l>'I>·
j przyjmuje od 12-2 i od 4- 8 wiecz-

(trOnt I pJ Telefon 147-0~ (w sobotę
v\'ielki wybór! Wai'Ullkl najdogodniejsze! Ceny przystępne!

lhżek metalowych

dia dzieci a druga dla pielęgnia· nstainnie odbywają się waiJ!ki. Po·
rek. Zachodzi podejrzenie, że . w mimo, :iż onz:eczenie rząd'Owej Ko·
tej dlru,giej kuch.n( jesi ·lepsza żyw misji Rozjemczej ust'aliło dla fir·
ność_
·
my Fogel specjalny opust - 9
Uważamy, j.ż wład2e nad'lorcze proc„ gdy . w iin111yclt fabrykach o·
pow·1·nny tę spr~·"ę W"J·a
· sn· 1·c·. Dzt'e zorlrowekieh o'P'ost
od ta.ryfy o:gól
..,„
J
'~d
n1',
k
t
n1·e oo1 wynosi tym:o- 6 proc. -,.. po
Cl·on1 b1"ednych rodz1'tJ..w
v
--·1-~
.
J:.!._
h-.t...:
· · d · ł ki d . fu
wa>rU!lliuem., ze .urma 'i"L""e prze~p:rąw1a za ne1 as , g Y'Z
nru. ła-- postan()JW1en
. . UJJlQwy 1o·
· · t "
: . sllNlega
- ·ł ·
1
1
~·z~ ~a en ce / : c pr'~~wa~t~ .kalnej, sfusewatl:ci.'a praey na 2 kro·
s~:~ i< pr.~cy. d . 1~owm ~m k eJ . maclt, ,.fuiąia u.sia.wiCiZl!li:e prowo-'
po~~ 0 0 ~11 . '.a zimykt. 'i sarnki s ~- kiaije tza~.
·
.
sz~u~a 1 mięsa,
<>rym
atm1ą
Staiwia: ~ohatnik.-om ulti!m&tum:.'
d~tect.
allio zgOdzenie się na raejonałiza·Czas nareszcie, by zostały roz- eję pracy ,a1ibo ml\I!Sicie się zg<>·
.pisan·e wybory: i gospodairkę miej- d'.Zic na jesz:CZe więlbzą ohnWkę
ską przejęH właściwi gospodarze. stawek. •

Sperplludt cllor611 lalllleQCll I itamerla '

Pi doaowska
9
21-ej)

I

W· zitk.ładadi . pro.wadzonych· ..tł.ohDtmicy Schlesserows'-iej Ma·
kuchnie, jedna p.rzez .M. Fogla w . Orotk-oiw:ie nie· n«fadduey, zdając sobie s.prawę 1

Ciekawi nas ·bardzo d-laczego·na
półkolonii są dwie

ła w sp.rawie odtżywiania chorych
w szpitalu mlejfskim a na drugi
dzień przedstawidel P.P.S. ~ól

zbadał

.tego biedni

Zap.-lny stan
w Schlesserowskiei Hanufaktorze

„

W

PRZEPIĘKNYM

WIEDEN·

SKIM
FILMIE
MUZVCZNYM
FRANCISZKA LEHARA
p. t.·

nanmona lWie~oia ,
(ES WAR EINMAL EIN VIALZER)

PAWEŁ HOERBI.
GER, ERNEST WERĘBES ORAZ
SŁYNNY TENOR MARCEL
WITTRISCH
jest właścicielem tego statku? Sądziłem, że jest ni~

zdalny do użytku.
- Nie dziwię się panu - rzekł Adrian, rzucają.'.'.
ponure spojrzenie na swoje małe mieszkanko.
Nie, nie jestem · właścicielem. Zamieszkałem tu n.i
parę tygodni.
·
- Ja mieszka.ro w tym · zapowietrzonym diom1J,
który nosi miano: „Pod Gęsią i Gąsiorem''.
-:- Ja tam jadam - powiedział Adrian melancholijnie.
Nie czuł się bardziej melancholi.j·nie, aniżeli jego
towarzysz. W swych najczarniejszych przewidywa.
niach na· temat gospody 11 Pod Gęsią i GąsiiOrem"
Józio nie wyobrażał sobie ani na chwilę, że mies.z ·
kanie ta.m łączyć się będzie z koniecznością siedzP-·
nia przy stole jadalnym w towarZ]-:;.twie Adtrian:t

SEKUNDUJĄ

Przetarg
Zarząd

Miejski w Lodzi ogłasza
publiczny przetarg na v.-ykonanie
murowanego szaletu do użytku publicznego w parku miejskim lm. H.
Sienkiewicza.
Oferty pisemne, odpowiadające
treści kosztorysu
ślepego,
nale~y
składać w Zarządzie Miejskim, Plac
Wolności 14, lll piętro, w pokoju nr.
44, do dnia 30 lipca 1938 r. do godz.
11 rano, w kopercie należycie zamkniętej i zalakowanej,
z napisent
(wymienić roboty).

Szczegółowe informacje oraz śle•
py kosztorys z warunkami przeta.r•
gu otrzymać można w Wydziale
Peake'a.
'J'echnicznym, Plac Wolności 14, U
- Idę teraz na śniadanie - rzekł Adrian. - Ja<lł piętro, w pokoju nr. 25. Otwarcie o·
pan tam śni.a.danie 1
fert nast4pi w tym Bil-mym dniu o
- Tak. Szynkę z jajami.
godz. 12-ej w południe.
Wadium przetargowe _zgodnie z
- To, zdaje się, jest ie~yne pożywienie, jakie
znają. Wczorajdali mu szyn.kę z jajami. Jak się pariu przepisami w wysokości :z:ł, 500 na•
z;daje, w jaki sposób · nadają oni sz)'lllce ten ńiezwy· leży złożyć w kasie Zarządu Miej•
skiego, zaś kwit dołączyć do -oferty.
kły czarno-łfoletowy kolor? ·
·
Wadia składane, w walorach winny
Siła woli? - za.ryzykował -Józio.
być deponowane w Głównej
Kme
Miejskiej. przynajmniej na 1 dzień
- A pił pan kiedy podobnie ·ohydną. kawę?

-

-

Nigdy!. -

zapewnił J6zió, ,: choCiaż znał hotele

przed

pp;e~giem.

Łódź,

fran:cuskie.
„

·-

{D. c. h·.1 ·. - .---· ._„

„

dnia, 20.VII · 1938 r.
· zarżąd
l\llejskl "
.

t.odd.."
r
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Inspekcja Pracy zriekł'a sie

MEDZIELA , 24 LIPCA
7.20 Orkiestra d<;ta pracownikó"
Tram1>ajów i AutobUJSÓ"
Mi jskich.
8.00 U.zien.nik pJranny. 8.15 Audycja dla
Po
zwycięsk1111
.rn.-0:1czcn1u
Szczególni e silną presję usilowa
1~ .i. Garellka rolniO'•a. 8.35 Zespół bar·
monistów. 9.00 Łódź jako rynek zbytu strajku w fabryce Haeblera, wy- ła „Praca Polska" wyrwrzeć na lndla artykułów rolnych pogadanka, bLtchł tam nowy zatarg z powo· spe,k torat Pracy, oświadczając, iż
W) głosi inż. Stefan Chyrc~akow~ki. 9.15
du nieuznania delegatów przez wybo1rów nie uzna, nie weźmie w
Regiomd.na transmisja z K!'lzemieńca
nich u<lzialu i czyniąc aluzje do
(przez Lwó·w). 11.45 Na hol'yzoncie łód'Z firmę.
kim - felieton. 11.57 Syt1nał CILaMI z
Inspektora t Pracy oświadczył w1piywów „socjal-żyd>0konrnny" na
Warszawy i Hejnał Krakowa. l:.' 03 Po·
wówczas, że przeprowa dzi zgod- lns.pekcję Pracy.
ranek mu:r;yozny. Wykonawcy : Orik.ie·
W związku z nienormalną sytu~tra Rozgłośni Wil~ńskiej. 13.00 ,,Mło  nie z przepisami ponowne wybo·
do ść w życiu Omeszkowej " at:ją, która się wytworzyła w faszkic ry delegatów.
literacki Lreny Sławińsikiej (z Wilna).
bryce wskutek odwlekani a termi·
13.15 Pani p[lzy kierownicy - pogadan
Jednakże sprawa ta wlokła s1~ nu wyborów delegatów, przeditaka z Wa.rszawy. 13.20 Mu.zyka obiadoi dotychczas lnSipektora t Pracy nie wiciele · Związ•kiu klasowego inter·
wa. 15.00 Audp:ja dla wsd. 16.30 Orygi·
zarządził wbrew przyrzecze niu wy weniowali 'J zastępcy Okr. Insp.
nalny Teatr Wynbraźoi - .,Węzeł" 0

przeprowadzenia wyborów delegatów u Haeblera
I

słuchowi S1ko

Władysława

ProSITleira

(wznowienie ). 17.10 Recital fortepiano·
wy Izy Ostoia (z Krakowa). 17.40 Tygodnik dźwiękowy. 18.10 PodMieczore k
prz) mikirofonie. Wykonawcy : Mała
Ot-kiesw1 Pol k;ego Radia. W przerwie
ok. goda:. 19.00. Chwila Biura Studiów.
20.00 Reeital śpiewaczy. Aa:ie i pieśni
w "Ykonaniu Kazimieriza SZ!Upko, Willy Lesaig - akompaniam ent. 20.35 Wiaclorn(l&ci sportowe fokaln.e. 20.40 PNe·
gl:1d polity<:3Jlly. 20.50 Dziennik wieuor
ny. 21.00 „Melomani" - wesoła audyc.ia ZhignJewa Llpczyńslkiego i J erzego
Tepy (
Katowie). 21.30 Meoz pływ;rn
ki Polska - Ffolandia, oraa: Zbiorowe
wiadomości &portowe z Ro.zgło§ni P. R.
22.10 Muzyka tanecma (płyty). 22.15
.. Dina" - wodewil na motywacli ko·
mcdio-opery StaniMawa Bogusławskie·
go. 23.00 Qg,tatnie wiadomości dziermi·
ka wieczomego . Korn1J111iikat meteorologicmy.

Z teatrów
TEATR POiLSKI
„E-rat mamotrnwm y" O. Wilde'a, dziś
jutro i dni następnych o godz. 8.30 w.
TEATR LETNI W PARKU STASZICA
„Da.ma od Ma1ksyma" o god7!. 4.30
popoł. i 9-ej wiecz.

borów.
W międzyczasie „Praca Polska" , która jest doszczęmie na terenie fabryki skomprom itowana i
nie posiada żadnych f.zans wyborczy•ch, obawiając się plcbi,s rytu
wyborczeg o śród robotników , rozpoczęta wściekłą kampanię · przeciw przeprowa dzeniu wyborów de
legatów, zmierzając do stworze·
nia stałego fermentu i dezorganizacji śród wbotników .

Pracy · inż.

Hoffmana,

świadczył,

iż otrzymał

który odnia po·
prŻedniego wyjaśnienie od władiz
administra cyjnych, iż Inspektora t
Pracy wyl>orów delegatów w fa·
bryce Haeblera nie będzie · prze·
prowadzał.

· Wobec powyższego przed:stawiciele Związku złożyili oświadcze
nie, iż w środę odbędą na terenie
fabryki zebranie w celu wyboru de
legatów.

W wirze wielkiego miasta
TRAGICZ NY UPADEK Z RlJ-SZTOWAN IA. - Tragiczny upa.
drek zidarzył si·ę w dni1u wczoraj.
sz.ym o godz. 1 po południu na
ul. Wioślarskiej przed domem

mr. 42.

Pogonowsk iego 37. uo deSiperaf.
k'i -Mezwano l'ekarza pogotowia .-a
tunkoweg.o, który pei pr~epłuka.
niiu żJOłądka pozostawił ją ria miej
sou w sto.inie os~~bio.liy;m. P'owo.
dem roz.pac.zJi1wego k.rok1u - niepor.ozumie nie z chlebodaw cami.

Nr. 203

A N I N.

z codzienilrch ·walk robotników

1

•

ce

Je>·ł\tt

+

WIDZI.WSKA

H

MIH

ftY df"'!'l:tł"O #rt S

JL...

udzielił odpowiedzi w myśl

z.~ANUFAKTURA

Wyścigi

.....

konne .-.

WYllo'IKI GONITW

Któręj

JJNIA WCZORAJSZEGO
PRZYJĘLA WYDALONYCH
firma zgodziła się na przyjęcie wy.
1. 1500 zł. Dyst. !::200 mtr. 1)
dalo~y~h przed kilkoma tygodniami Wróżda. Wygr. w 2 m. 32 s,· ):>. ~!1MAJS'!'RóW .
czterech majstrów.
,. two o 4 dl. ' t. zw. 6.
.Jak wiadomo w dniu 16 liI>ca ,r.'
2 1500 ł D t 2400 t 1
Wobec
powyższego
zatarg został
·
z· ys .
m r. > -:b. odbyła się w Oló;ęgoweJ InspekMousquetaire, 2) ·Liktor.
Wygr. rv
cji ' Pracy ob11s~ronha konferencja całkowicie zlikwidowany.
2 m. 37 s. łatwo o · 1 dł. Tot. '..,Jw•.
· k"
MaJstrow
· ·
F.a b ey
6.50, fr. 5.50 i 7.50. Porządkowy 52.
między Zw1ą.z iem
ZLIKW IDOW ANY ZA T ARG
3. 1000 zł. Dyst. 2100 mtr. 1) Jacznych ·· a przedstawicielami firmy
W FIRMIE HAU.
lousie, 2) Alg~er. Wygr. w 2 m. 16V2
Wi~ewska Manufaktu ra w sprawie I w tkalni firmy Hau- przy ul. Wie s.
wysyłana o 1 dł. Tot. zw. 7, ·fr.
p~wstałego. zatargu n~ tl~ wydale- ! rzbowej 6 wybuchł zatarg z powo. 5.50 i 6.50. -Porządkow
y 32. .
'
ma 4 maJstrów zatrudmony ch na du niestosowania cennika. W sku4. 1000 zł. Dyst. 1600 mtr. · 1) ·'r•iis
mania, 2) .Ma.rgas. Wygr. w · 1:. in.
tkalni.
tek
interwencji
przedstawic iela 41.V: s. łatwo o 6 dł. 'Fot. zw. 2ę.:i9.
Na odbytej · konferencji, · 'firma zWiązltu klasowego, firma zobowią- fr. 13 i 10. Porządkow
y 231:
..,
przyrzekła udziellć · odpoWiedzi w zała się uregulować do poniedział5. 1800 zł. Dyst. 1100 mtr. 1 l Bar
dniu '23 lipca r. b: "
.
. ! ku zaległe · stawki i p.rzYJ··ą.ć do· pra- baria, 2 ) Sumatra II, ar Pat: Wygr.
w 1 m. 7% s. łatwo o 3 dł. Tot. zw.
W dniu wczorajszy m •ko~itet te- cy zwolnionych robotniltów.
45.50, fr. 10, 6.50 i 9.
. ,
chniczny · Widzewskiej Manufaktu ry·
6. 5000 zł. Handicap. · Dyst. 3600
mtr. 1) Habdank, . 2) KJejnot ~y
chawski, 3) Dell. Wygi;. w 4 m. Hf
. s. w walce o szyję. Tot. ·zw. l3, f_r.
7, 9 i 15.50.
.
.
'
7. 2000 zł. Sprzedażna. Dyst. 2ioo
mtr. 1) Talitha, 2) Mariasz. Wygr.
urzqdza w niedzielę dnia 31 · lipea l 938 r. o godz. 9.ej rano w parku w m. 17% 8 • silnie
wysyłana o 1. dł.
Siefan ka" przy ul. Szosa Pabian i eka 59
Tot. zw. 23.50, fr. 10.50 i 10.50. Po.
rządkowy 163.
'' ,;
8. 1200 zł. Dyst. 1300 mtr.' 'l) RU·
Wielką'
salka,
2) Ortolan. Wygr.
1 lll·
- .
.
llWI'.
. ..
,..
20% s. silnie wysyłana o 1 w
dł. ·Tot.
·
dk zw. 21.50, fr. 7.50 i 6.50. Porządko·
· W programie: Występy artystyczn e, łódki, s t rze Inica,
wę
a wy 83 .
. , ..
_
szczęści'a.
I
. ;
• '
':
' ·. •
• . ,-. '
/
9. iOOO zł. Dyst. 1600 mtr: 1, ' --·
Bufet , obticie. zaop.atrzon y, tani · i smaczny, ·cały dzień przygry. Styl, 2) Ibious. Wygr. w 1 m. ~ a.
wać będzie Órkiestra'. · · ·
wysyłany o % dł. Tot. zw. 51, · fr.
.
·
20.50 i 7.50. Porządkowy 438. ·
,\Y~j$cie ą(o.~9~y 75 g~; • .dła .dz (e·c·i przy .rodzicach bezpłatnie.
ZAPISY NA DZIA
. W raiie ' niepogody. - ,ząbawa odbędzie się w następną niedzielę,
Gon. 1. Nagr. J..200 zł. Dyst. 2.100
. t. j. 7 sierpnia , l 938 r. 1„
m. 1) Favoritas, 2) Akcept. 3) Sza
man, 4) Kiwi, 5)" Forum. ' · .: . · ·
Gon. 2. Nagr. 1500 zł. Dyst. 1300
m. 1) Rybitwa, 2) Rusałka, . 3) Wega, 4) Odonioz, 5) Miechów.
„_,
Gon. 3. Nagr. 2500 zł; Handicap.
.
'
Płoty. Dyst. ok. 2800 m. 1) Jantoś,
2) Indus, 3) Ottawa, 4) JgIJia, ;'. ~
wyłudzał
Saga.
' -·
'
Sąd grodzki w Łodzi _rózpatry. przybyły osobnik
Gon. 4. Nagr. 3000 zł. Dyąt. 1;u~o
momo podej
wał w dtniu wcror.a.jszym spraw.ę: rzany, wyszedł więc do sąsiada m. 1) Serenada, 2) Rumor, 3) ·Nurpr-zeciw 37-letn·iemu : Henrykow'. i slromunikowa~ słę telefoniczn ie mi II.
Gon. 5. Nagr. 4000 zł. Handiea.p.
BuracJZ·kow skiemu,
oskarżonemu z po litej ą, kt·óra ujęła oszusta.
Dyst. 2400 m .1) Oksza; 2) Hungao dokona•n'i:e oswstwa.
Okaz.ał się nim Her!lrYk Buracz. ria, 3) Kamień, 4) Effor.
W dni,u 16 kwietnia r. u. Bura. · kowski. Kilkakrotnie już karany
Gon. 6. Nagr. 1800 zł. Dyst. 1100
c7ikowski przybył · do mieszkania ża oSiZu&twa. W dn i1u wczoraj. m. 1) Ligura, 2) Palestra, 3) Grodna, 4) Bitkinga, 5) Stasia.
urzędnika Leona Bojaruowsk iego, szym
odpowiadał przed sądem.
Gon. 7. Nagr. 1200 zł. Dyst. 2100
zam. przy ul. S.rebrzyńskiej 95 i Do willly się nie zymał.
m. 1) Radom, 2) Rinaldo II, 3) Old
przedstawi,a.j ąc si·ę j aiko przed staSąd
po roz.poz;111aniu spr.a.wy Girl, 4) Festyn, 5) Waad, 6) Dema
wideł Związkt.I Inwalidów · ~Pto
~kazał gQ oo 10 miesi1ęcy więzie. gogia, 7) Królowa, 8) Busyrys.
Gon. 8. Nagr. 1000 zł. Dyst. 2200
sił o złożenie jakiegoś ' datku na nia. Wkrótce odpowiadać będzi\'
m. 1) Laguna, 2) Jastrzębiec, 3)
kopiec Ma.rsz. Józefa _ Piłsudskie. za szereg in111ych przestępstłw.
Doża, 4) Szlem, 5) Kulfon, 6) Graf.
go. BuracZlkowskiiernu wydał si~
'f.

I

1

POl$ka PaUia· ·socjalistyczna Dzieinica „Fabryczna"

0

Zaka w• Ogro dow: a

P.rz,y remcmtowani1u domu zaję.
ty był 41-letn·i mur.airz Wacław
KRWAWY SPóR PRZY
01.srewski1
zam[es,z.kały
tamże.
KARTACH
Stojąc n.a nu::.ztowaniu
drugiego
piętra straci.tl w peW1mej chwil! ' W mieszkani"J Ro.maoa- Jusz·c zarówtnow.agę i runął na br.uk, 0000 _ ka przy ul. Browamej 58 w czasie
Noc) dzisiejsrej dyinrują następn~ą· sząc z.łamanie kręgosłupa, wst.rzą.> gry w karty doszło do awa11tury
mózgu i ogólne obrażenia cieles: mrędzy g-01:\podarzem mieszkania i
ce apteki:
L. Steakeł (LirnanoW1Skie·go 37), Sz. nie. W stan·ie bez.nadiziejnym 00 . jego sąisiadem 27-leł'llhm Stanisła
Jankielewicz (Stall'y Rynek 9), T. Sta. wieziono go karietką pogotowia wem Miazkiem.
nielewicz (Pomomka 91), A. Borkow· do szipifa1la UbeZ'pieczalllli Spo.
Juszczak, jako też il1illi podej-rze&ki (Zawadzika 4.5), B. Ghrchowiski (Na łec.znej.
wali Miazka o oszustwo w g.rz.e.
rutowi<':2la 6), St. HamhUll'g i S<ka (Głów
DWA ZAMACHY SAMOBóJ - W pewnej chwili Juszczak zauwana 50), L. Pawłowsiki (PiotJrJkow" a CZE. w miesiz.ka1roi1u własn.ym żyW5zy szulerskie manipulacj e
307).
przy uJ. Skiem~ewickiej 15 usiło- Miazka, schwycił przygotow any
wał pozbawić się życia prrez za. uprzednio t-O!porek i uderzył go w
ilycie wbękt&zej doz.y lumfnalu 28- gł01Wę.
łetmi Stefan Małecki. Desperat<l
Na.padnięty szybkim ruchem dozinaleziono nieprzytom nego. We. był noża i pchnął dwuikirotinie jusz?JWany lekarz pogotowia po udizie cza-ka w brzuch i piersi, powoduleniu pierwszej pom>0cy, przewiózł jąc rozprucie brziucha i głęboką ra
TYPY NASZEGO
chorego w staruile dężkim do szpi- nę lewego boku.
SPRAWOZDAWCY
poleca
1. Kiwi, Forum.
tala. Powodem l'OZ.paczliwego kro
RaMego Juszcza1ka po o.patrzeku był tioziStrój nerwowy.
Miechów, Rybitwa.
niu przewieziońo w sitainie ciężkim
•
BI
•
• 3.2. Jantoś,
W celu sam0bójcz ym napiła się do S7ipitoala. Miazek ~ostał zatrzySaga.
Niezwykłej kradzieży dokonali na punkcie leka rskim . prziy ul.
4.
Nurmi
II.
esencji
octowej
34-letnia
służąca
many
do
dyspozycji
władiz sądo- "'°cy ubiegłej niema'lli . sprawcy Głowackiego 3.
Piotrkowska 105, tel. 136-27 Leonia Miekzarek
, zam. przy ul.
5. Htmgaria, Kamień.
wyd.
6. Stasia, Ligura.
Złoczyńcy przy pomocy wybicia
7.
Rinaldo II, Demagogia,
szirb dostali się do gabinetu te.
-I. Girl.
DZiś I DNI NASTĘPNYCH!
- II. - laar:sldego, skąd sik.radli strzykow
8. Graf, Laguna.
PORAZ PIERWSZY. W ŁODZI.
6
Pocz. w dni powszedni e o 4-ej
w soboty i niedziele o godz. 12.ej.

oszust

Nocne dviurv aptek

MEBLE

oraz tapicerskie wvrobv
na dogodnych warunkach

S. BIMKE,

Ceny od 50 gr.

datki

Okradz1·onu punkt lekarslft Ub Spoi

Łódź

CO RS O

kopie[ „.; marszałka·· Piłsudskiero

.- Na.'.

I

Wl AD CA p RE. R11 BR O1-ow -AY.-- ·B·l·LL;~~~:~~~::r;~,~h~.:u~e~::iki~~'.
ła·h
'j

W rola& głóWiDych: . · .F Nm mai:ze1h
HAYDEN, GWEH GARE
MYRNA LOY'

Świetlna sensacja cowboyska .

•

zib1ec. Ogolna suma skn'adzio
wynosi oko~

Old

Robotnicy DODieraide
swoje Dis~~

---------------------------------------·RAKIETA
SALA WENTYLOWANA.

KINO

WILLIAM

BOYD,

RUSSEL

Sienkiewicza 40, tel. 141-22.

W poz. rolach:
--~~~~--~~~~~~~

w zwierciadle

''· >

Hilde v. -Stol z, · Willy · Bir

·1 i ·Wik tor Staa l

Po~ząte~ ~ „ ~ pow::iz. o godz. 4.ej a w soboty o g. 12-ej, a w nielzielę i święta o
g. 2., a pierwszy seans wszystkie miejsca po 54 gr

tygodnia

.ch~.rzy nerw~wo i w~iaci. - Niepokojąca statystyka. - Co ·po.
wiedział Ludwik? - Nie wolno gwizdać. - Strajk w Coatepec. -

Zadcwolen i Obywatele. - Skand at w Norwegii. - Analfabeta żąda odszkodow ania. 7 milionów. - Styl - to człowiek. Dyplomatyczny amant. - Uwidim!

Lu - z1·e są dzi·s· n·e b "
· ż.e
i ar"zo w po mys' Iam się,
nagły przyrost wa.
~~
·
Il
·ć
·
t
·
g~1Vwam1.
os l"ta ow rozpoczął się w roku 1933
lckkkh i poważniejszych fijołów i od tego czasu powiększa się z
rośni1e zastraszająco. Jeżeli we dnia na c!Jz~eń...
lbiie pomies.za się bogaczowi , na.
Miejmy jednak nadzieję, że uda
zywają to chorobą nerwową. Wia . się tę groźną epidemię zlokalizo.
domo, lepszy człowiek. Biedniej- wać i wytępić, ~ak nip. pryszczycę.
sze mu mówią po prostu, że wariat. Ale bez kaftanów bezpieczeńst ł • a
Bardzo mnie zaniiepokoiły d.ane i zi1mnyoh natrysków się n1i1e obej.
statystyczn e, oprac·o wane przez dzie.„
dr. Hardinga, zamieszkałego w
T.rzeba jednak przyz.nać, że w
· d
St anac h Z Je
nocZ1onych. Wyliczy! Polsce liczba wa1riatów nie powin
·
t en d o kt or.
że liczba umysłowo na budzić niepokoi·u. Wprawdzi e
h
I
ły
c oryc 1 na ca m świecie wzrosła „Falanga" i inne nowe partyjki
o 30 procent w ciągiu osta.fn:ich chwalą się wielką ilością swych
kilku lat.
czło11tków, ale to bujda.
Strach pomyśleć! świat wariuMamy moane nierwy. Grunt n.ie
· ]es·1·1 t.a k t racic
· · g>0wy,
ł
J·e 1· t o w szy bi·
cim t empie.
jak mówH Ludwik
dalej pójdzie, to kulę ziemską za. 16.ty, wsfępują· c na sz.afot. ·
ludn.ią same wariaty. Co prawda,
Zachowujm y więc_ zdrowe _nerto już dziś na bieg hi1storii wpływ wy i zimną krew w krytycznyc h
mają ludzie, którzy powin1ni w.fa. momentach , gdy zdaje się, . że
śc iw•ie zn.a,j dować s.i ·ę pod opieką wszyscy powa.riowald.
. l
psychiatrów ...
Bo świat w końcu należeć będzie
Nie z.nam dokładinhe tabeli sta- J do normalnych ...
tystycznej dr. Hardinga, ale do.
„
•
*...,.*
: : , .•..

rządl'-·u ze swy1n1·

Film o miłości, którą dopełnia cierpienie i o miłości, która walczy
o nowe życie.

~~~~~~~~

_ _ _ _ _._.._ _ _ _ _....... ....... ._ _ _ _lllllillmm_
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200 z/.

,,PARAMAT· TA~'

film z boską ZARAH LEANDER

i dni następnych I

I

WARNER BAXTER

..- Jedyn e letnie kino diwiękowe w Ogrod zie
Niecierpliw ie oczekiwan y

Dziś

•

W_. rol,ach głowny'~h? . nf)'ch przedmiotó w

Oto wiadomości z kraju, które.
tyczy siię statystyka dr. Hardinga.
Sąd w Berlind·e skazał pewnego
robotn1ika na ' półtora ·· roku więzie
nLa z.a to, ż.e w o.zasie pracy gwizdal Wolno, oczyw11ście, gwizdać,
· ro botnt'k pope ł ·ł b d
a Ie ow
n.i z ro .nię
niesłychaną.
Gwizdał
melodir·
~
,,Międzynawdówki" ·
.
Ma pono wyjść również zarzą.
dzenie zabraniające gra.nia, śpie.
wania, gwizdania i mrnczoenia me .
lodii skomponow anych przez au.
torów n·iearyjskic h.
I dziwić się, że liczba waria'tó;_,
wz:rosła w ostatniich Jatach 0 3C
procent...
·

**
*

W stan1·e Vera Cruz w Meksyku
."
znaJu<Uje się mlas t eczko Coatepec.
SympatycZ'lla to miejscow>0ść. Nie
urodził się tam wprawdzie żaden
Kiiepu.ra, , niie jest «>'miejscowość
'kL1'matyczna, n;e
m z.abytko'w
• ma t ....
"""
hi·s oorycznych . Pomimo to miesz.
k~ń-cY ;Coatepee są bar~zo szczęśHwi i z.adowolen1i.
. ,
Otóż w Coatepec zas~·rajkowała
policja. Po prośtu dtt1ia pew'llego
zastra1jkowała. Od dł.uższego cza.
su n~ie otrzymywała poborów. A
P<?li!cJant, wiMomo, jak g!'od~ny,

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.·, ,.

to zły. Wreszcie zeb.r.alii się wf,,zyr.- . bo przymus szkolny j>est wykony.
cy polk1janci, i postanowili zastraj wany pilnie i rygo.rysty.crz.nde.
· kować: No i stra{k:ują.
A ten nasz Jvar, choć an,alfabe.
Dobrze s. iię powodzi obywatelom t.a, nie jest wcale gł,upi. Wystąpił
Coatepec. · Ni·e pła.cą m'ani:fatów obecnie na drogę sądową, domaga
kamych za nrzejście ulky naukos. 1·ąc się od w~adz 50 tysięcy koron
ł''
.Pł10tó.w oo :szaro'
nie m:alują. Po odszikodow ania za to, że wskutek
si'o'dme1· m"'gą h·andlować. I bar- ni'edbałos·c1· wład" pozostał ana!.
"""
··
"
d,z-0 ·są. zadowf'<len". · ., ,, ·. · . >" ,.. fabet.ą... _
"' "
·
·
Policja w Coatepec racj~ ma, ż~
Jeśli sąd stwierdzi, że lvar zo .
strajkuje. Bo po!icjanfom za ich stał analfabetą wskutek niedbałopracę także należy plaeić. jes~ ści w~aid:z szkolnych, to jest rzejeszcze szereg postulatów , o któ. czą prawdopodobną, że $Urna, któ
re poli1oja w~nna walczyć.
rei. Foss siię 'domaga, będzie na je.
Walczyć i strajkowa·ć jąknaj- go rzecz zasądzona.
dfużej„.
·
Gdyby tak u nas analfabeto m
·· ' · ***
wpadfo do głowy skarżyć władte
Cała„ Norwe
· gi·. a mówi· obecn1·e o 0 0·d szk0 wtainie„. p·tękn'·I<e b Yś my
" · ·
ciekawym
· p.,.f'<ce:s1·e, -· i·1a 1·:1 ""·" s1·ę wygIą d a r1· 24 proceni.• 1uwnosci
•
•·v
~ ......
P'
łsk'
t
lf
b
·
P
dl"
odbyć w tych dnfach w Oslo: Kil.
o i, o ana a ec1. o o iczeniu dzi.eoi do lat
IO, wynosi to
ka tygodrti .teinu . No~gia wstrzą· 6 _ 7 m"14>0nów liudzi, nie umieją .
. śnięta zosta11a ~iewiaryg?dn<i .w!e· cych czytać ani pisać.
śc_ią . . Odk.ryto n~.gle Norwega,
·
"az"'".sk1'em
Ivar Foss, · kto·ry· n.1·e .. Liczba do.prawdy przerażająca.
•• .,,.,
umie CZ'Ytać, ani pisać •. Chodzi so
lvar Foss, nauczy si.ię mpewne
bie ten Fos·s po świecie, ma już w najbliższym czasie czyłlać i pi.
lat 20 i jest . zupełnym am,ł!fa.betą. sać. P~zyta wówczas o tym,
A111i pisać, ani ~zytać. Nawęt dru . że jest kraj, w którym 24 proc,
kowan~gx>„ . '
" I ·_lu.dn(lś~i s.tano'w\ą ańalfabeci.
W Ńo~wegi 1 zawr·~ało. Czy to .' Pod,~api~ · się wówcza.s .w głow~
mo*liwe? w . ~orwegii już od _wie. 1 będz.ie się mocno dmvił ...
lu .wielu lat n•iie ma '·anaf~arbetów' · '"
~*.,,. .

Odbito ~ drak. ,.i.łobotnib", Warec:U 7.
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„Styl - to czk>wiek" powi ·adą;
Francuzi. Wcale nie wersalskim stylem przemówił ·ki:ika d,ni
temu sowiecki marszałek Blticher.
Oświadczył przez radli.o :
ją

„„.Jeśli Japończycy sz.czekają~

pozwolimy im szczekać nadal. 'jeżeli jed1nak sp.róbują nas ugrylć,
dostaJ11ą takiego kop11iiiaka w zę .
by, żie będzie to końcem nie tyll<o
wojlliy wytoczone j nai:n, 1.e cz _i WOJ _
ny przeciw Chin.om".
.
A Japoniia ma bardzo giupawą .
minę i ruie wie sama, jak \.vybrną.~.
z sytua.oji. Wlazf.a w kiepską kabałę. Po prostu wsiąkła j aik owa
śliwka przysłowvowa. l teraz sta
ra si1ę uratować resztkę prestiżu.·
Jak ów amant, co przyszedł z bu
ki et.em się oświadczyć. A panna
groźnym tonem:
- ~aiszoł won! Wynoś się pan
natychmia·s t, bo zawołam dozon;ę,
który wyrzuci panra na zbity łeb~ ·
A młodzian dyplomaty cznie:
- Czy mam to uważać za odrzucenie moich oświadczyn?
Czy z groźnych chmur na Wsch o
dzie p2d ną pi>0runy i wybuchnie
burza naq Azją - zobaczymy .
„Uwidim" jak mawiają Rosja
n tie.

JAN

KAWAŁEK•
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