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Zaciete walki wrejonie Hankou
Drurersja

Czterech

chińska nil północy kraiu

lecz
POTYM od kolei Kanton - Hankou i, jak
Komunikat dowództwa chińskie- POŃCZYKóW,
go donos~ że w rejonie Hankou ZNóW ODEBRANE PR'."!EZ CHIŃ dotąd posuwają się naprzód bar0$WIETLENIE PRASY
że utrzymanie Czechosłowacji w śpieszyć zwycięstwo gen. Franco, znowu rozpoczęły się zaciekłe wal SKI PUŁK Tsai-Tun-Czuna, przy dzo ostrożnie i powoli.
FRANCUSKIEJ.
obecnym jej stanie bez dalszego i to możliwie przed zimą. Niemcy ki. Centrum op~racji znajdowało czym dowódca pułku zginął w bi· W MONOOLIJ WEWNĘTRZNEJ.
Prasa paryska, która bacznie jej osłabiania miałoby większe zna zgodziły się na nie wysuwanie żą· się na południu od rzeki Jang-Tse, twie.
W edlug doniesień chińskich, oś. ledziła przebieg rozmów rzym- czenie dla osi Berlin - Rzym, niż dań kolonialnych przed załatwie- w okolicy m. Terian. Już piątą doRównież uporczywa bitwa sto- statnio nastąpiło znaczne ożywie
$ich Ribbentropa konstatuje, iż wspólna granica polsko - węgier· niem sprawy czesko • węgierskiej bę trwają walki o to miasto, które czona była pod m. Dahc, gdzie Ja nie operacji w Mongolii Wewnę
najważniejszym wynikiem tych roz ska po przez Ruś Podkarpacką.
oraz hiszpańskiej.
BYŁO JUŻ ZDOBYTE PRZEZ JA pończycy stracili koło 800 zabi- trznej. Chińczycy zdobyli szereg
mów jest zgoda Berlina i Rzymu ,,DYREKTORIUM CZTERECH"
tych i rannych. Chińska artyleria ważnych punktów, m. in. m. Zina przyjęcie roli arbitrów w spraWedług
tychże
informacyj,
nadbrzeżna silnie uszkodziła je- czeng i Luwnan i zagrażają stoli·wie konfliktu węgiersko • czecho- Rzym i Berlin byłyby skłonne do
- - - . den transportowiec i jedną kano- cy kraju Kałganowi. Wobec tego
Japończycy pospiesznie przerzaca
słowackiego.
nierkę japońską
współpracy z Paryżem i LondyKONCENTRACJA CHIŃSKA NA ją do rejonu Kałganu posiłki w
- . Część dzienników
paryskich nem, tak że istnienie ewentualnego
Szansi, głównie z okolic Utaiszan,
FRONCIE KANTONU.
cprzy tej okazji z goryczą zauwa- dyrektorium czterech mocarstw leKomunikat chiński notuje brak gdzie były skoncentrowane znacz
. ża. iż Francja i Anglia zostały już ży w sfer~e możliwości.
poważniejszych zmian na tronc1e ne siły japońskie. W Szansi rówcałkowicie odsunięte od wszelkiej
Niemcy i Włochy miałyby przy
kantońskim.
Oddziały chińskie, nież trwają walki z partyzantami;
. decyzji w sprawach Europy środ- tym zacząć od zaproponowania
nadchodzące z północy, koncen- niedawno Japończycy wysłali z
kowej.
jakościowego ograniczenia zbro·
samochodową,
trują się w dalszym ciągu na po- Szansi kolumnę
O ile chodzi o losy Rusi Podkar jeń wielkich mocarstw, państwa
wiozącą
1400
Japończyków,
ran·
zycjach
pod
st.
Inde.
Japończycy
packiej, korespondenci rzymscy totalne uważają bowiem, że przy- I
zaś zajmują pozycje na wschóód nych w walkach z partyzantami.
dzienników paryskich przeważnie śpieszenie tempa dozbrojenia wl
powstrzymują się od wydawania Anglii i Francji od chwili zawardefinitywnych opinii. „Le Temps" cia umowy monachijskiej godzi
przewiduje, iż najbardziej dratU- pośrednio w oś Rzym - Berlin.
wy problem, jakim jest - jego zda Gdyby układ ograniczenia zbroje11
niem - sprawa Rusi Podkarpac- nie został zrealizowany, wzmocni
kiej, ma być prowizorycznie od· łyby Niemcy i Włochy, istniejące
roczony. (PAT.).
już klauzule paktu antykominter·
Oś WOBEC GRANICY
nowego wespół z Japonią, aby w
POLSKO • WĘGIERSKIEJ.
ten spos6b pt7eciwstawić się i
Jak donosi korespondent ••Kurie zrównoważyć zbrojenia angielsko·ra warszawskiego" z Paryża, WC· francuskie.
,.
Niedziela mmęta w Palestynie PROGRAM WIELKIEOO MUFdie otrzymanych tam informacyj,
SPRAWA HISZPANII.
bardzo
niespokojnie. Z różnych
TIEOO •
.sprawa RuSi Podkarpackiej ma
Niemcy ze swej strony uznały
stron
kraju
donoszą o licznych
Kola
arabskie
prypominają pro·
.byt Pozostawiona bezpośrednim włoski punkt widzenia co do Hiszpodpaleniach.
W
pobliżu żydow- gram Wielkiego Muftiego Amina
~okowaiJiom między Pragą lub
panii. Rzym dąży do uzyskania dla
ski ej kolonii Hedera ofiarą padł el Huseini. Zdaniem jego · immizohrodem a Budapesztem.
gen. Franco uznania go jako kom·
gaj
eukaliptusowy. W jerozoh~ gracja żydowska winna być zuPOD KRZYŻEM TRAUGUTTA W WARSZAWIE.
· Włochy, jak twierdzi np. kores· 1batanta przez Paryż i Londyn;
1
mie spalono rządowy -szpital, oę- perrne wstrzymana, „Home" (Siepondent ,,Paris Soir", uznać miały, Włochy chcą w ten sposób przy·
MOWA IGN. DASZYNSKIEGO W R. 1916.
dący jeszcze w budowie.
Straty dziba) żydowski należy rozi.lmiec
materialne są bardzo duże. W Jat tylko w Jego 1s.otnym znaczeniu:
Upłynęły dwa lata od dnia zgonu IGNACEGO DASZYNfie skutkiem podpaleni~ powstał S"."obody religijne i ku:turalnej.
SKIJ!:GO. I odczuwamy ciągle ten sam ogromny brak Jepożar sk:adu drzewa. Stra:y wy- l1em1a w Palestynie moze startogo myśli, Jego talentu, Jego woli i odwagi męskiej, jaki odnoszą tam 20 tys. funtów szterlin 1 wić własność tylko osób, względ
czuwaliśmy przed dwoma łaty, odprowadzając trumnę, po·
ków. W ubiegłą niedzielę zano- nie spóiek, które ją bezposredmo
krytą sztandarem czerwonym, na cmentarz krakowski.
towano też kilka ataków terrory- uprawiają.
DASZYNSKI należy do historii. Należy zwłaszcza do
bistoru Socjalizmu polskiego i do his~orii polskiej pracy nies:ycznych. W Jaffie zasztyletowaRAPORT WOODHEAD;A. ·
I
podległościowej. Tę rt>lę historyczną Daszyńskiego poUrz~dowo donoszą z Burgos, że J godził się ze swym starszym bra- 1
no żyda, a w Haiffie padł od kuli
„Dail Telegraph"' w sprawoz.daorat gen. Franco, podpułk. Ramon tem, przewódcą faszystów i wal- 1
staramy się uwypuklić i zobrazować w naszym numerze na
Arab. W Gaza miasto oczyszcza- niu z jerozol.my og.asza dalsze
Fran.co zginął w katastrofie lotni- czy: w szeregach lotnictwa narodzień 11 listopada, poświęconym dwudziestoleciu Polski
ją z pows~ańców trzy bataliony szczegóty raportu komisji Woodczej. Ppłk. Franco był dowódcą dowego. (ATE).
Niepodległej.
.
wojka. Dotychczas aresztowano head'a w sprawie Palestyny. Plan
Dzisiaj $wiat Pracy całej Polski biegnie myślą ku mogile
faszystowskich sił lotniczych na
**"'
200 osób.
podziału Palestyny zos<ał jakoby
wyspie Majorce. Podczas gwałswego trybuna i wodza.
Ppłk. Ramon Franco wystartozaniechany a ludność arabska i ży
townej burzy hydroplan Ramona wał z bazy lotniczej na Majorce,
dowska
otrzymają autonomię kul...._.......__.„_.._„...
Franco runął ze znacznej wysoko- której był dowódcą, wodnosamolo
turalną w ramach
jednego pailści i zatonąL
tern wraz z 4-ma ludźmi załogi.
stwa. Wobec różnic i wasni dzieRamon franco w 1926 r. doko- Dowódcy towarzyszył drugi wodlących Arabów i żydów pian ten
dał lotu ponad południowym A- noplatowiec, który jednak wobe(
przewiduje utworzenie wspólnego
tlantykiem z Sevilli do Buenos gwałtownej burzy, w kilka chwil
Rządu arabsko - żydowskiego. l>o
Aires na trasie 10.250 kim. Był to po starcie , zawrócił do bazy.
p1ero, gdy kulturalna autonomia
światowy rekord długości lotu. Ppłk. Franko lot swój kontynuooba naroclowośc1 da pożądane wy
R. franco cieszył się ogromną po- wał. Dopiero po południa stwier
niki, może być mowa o utworze·
Na~łc~e
pulamością w Hiszpanii. Przed re dzono, iż samolot uległ katastroniu w dalszej przyszl0Sc1 wspólwolucją w 1931 r. był on przeciw- fie. Zwłoki ppłk. Franco zńale
Reuter donosi z Nowego Yorku o doczniej w treści audycji. Komisa- tylko Stany Zjednoczone ale i Ka- nego Rząou. Mogło by to nastą
nikiem króla AJf'lnsa XIII i za swe zlono w odleg'ości 2 mil na pól- niezwykłym przejawie masowej pa- riaty policji w Nowym Jortru w clą· nadę, gdzie tysiące radiosłuchaczy pić dopiero po uptywie 10 lat od
poglądy rePublłkańskie był przez nocn.)'. zachód od Cap Formentera nilti w Stanach :t.:jednoczonych, spo- gu 10 mmut l'debraJy 10 tysięcy za. opanowanych niepokojem zapytywa- chwili wprowadzenia w •życie nopytań telefonicznych.
wodowanej audycją radiową.
Radio agen- ły redal,cje pism i radiostacje o szczc
pewien czas uwięziony.
(ATE).
R.8diostacje amerykańskie, naleZą cje teleg1·aficzne i dzienniki w wyda- góły ataku mieszkańców l\'larsa na wego ustroju, lecz nc:wet wtedY,
W roku 1936 Ramon Franco po.Ar.glia utrzyma swój mandat.
ce do koncernu „Columbia" nadały niach nadzwyczajnych uspakajały Stany Zjednoczone. (PAT.)
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Pod wptrwem słuchowiska radiowego„.
Panika ogarneła Ameryke Północną
••• Marsjan na ziemit1

Po „wreofaniu ochotników"
- dostarczanie samolotów

Ambasada hiszpańska w Londy.
nie podała do wiadomości prasy
ang:elskiej, że transporty włoskie·
go i niemieckiego materiału wojen
nego dla wojsk gen. franco n1e u·
stają. W ostatnich dniach do Linea
przybyło 25 aeroplanów, w tym 15
włoskich i 10 niem'.eckich. Samoloty te udały się niezwłocznie na
front i wystąplly Już czynnie w ostatnicb walkach pod Aranjuez po
stronie białych.

..•

Sekretarz komitetu nieinterwencji Hemmings, który bawi od 2-ch
tygodni w Hiszpanii, był oczeki·
wany w końcu bieżącego tygodnia
w Londynie.
Powrót jego pozostaje w związ
ku ze zwo.aniem plenarnego posiedzenia komitetu.
Hemmmgs,
który dotychczas bawił w Hiszpanii faszystowskiej, odwiedzi przed
swym powrotem do Londynu Hisz
pani~ repablikańską. (ATE.).
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w niedzielę wieczorem słuchowisko
oparte na znanej powieści fanta.
stycznej WeUs'a p. t. „Wojna Swiatów". Powieść ta przedstawia inwazję istot żyjących na Marsie, które
wystrzelone zostały w pociskaeh z
Marsa na zit:młę, gdzie s:r.erzą mord
1 zniszczenie wśród mieszkańców naszej planety.
Autor sluchowiska przeniósł walkę
między mieszkańców Marsa i ziemi
na obszar Stanów Zjednoczonych,
wymieniając rozmaite miasta amery
kańskie, gdzie pojawili się „Marsjanie" i gdzie toc:.r.yly się walki między
potwornymi tt-totamł z ·Marsa a woj.
skaml St. Zjednoczonych.. ·
Słuchowisko było talt reallstyczne,
że, jak stwierdza Reuter,
mnóstwo
radiosłuchaczy w Stanach ZJednoczo
nych og.unęła panika. TysiJłce radio
słuchaczy zapytywało
telefoniczn.te
redakcje I racbostacje o szćzegóły
tych zajść · Die orientuJllC sł~ ·najWi·

lud noś(\„
Ma.sowa histeria ogarnęła wielu ra
diosluchaczy i w niektórych dzielni·
cach Nowego Jorku ludność w pa.
nice zaczęła c\\oakuować swe mieszkania i opuszczać miasto. NIEKTó
RZY MIESZKAŃCY ULEGLI TAK
DALECE TEJ
PSYCHOZIE, Iż
PRZYSIJ:)GALI POLICJI 1 REJJAKCJOl\1, U WIDZIELI NA WLASNE
OCZY INWAZJĘ l\IARSJAN. Byli
tacy, którzy zapewniali, iż wiedzieli
Marsjan na dachach własnych domów.
W mieście Atlant.a, w stanie Ge.
orgia, wśród ludności rozeszła się
wiadomość,
Iż
nadszedł
KONIEl:
SWIATA. Ludność modliła się tłum
nie na ulicach. W Indianapolis kooie
ty wypełniły kościoły, wołając: ,,.Nowy York został zniszczony, nadszedł
koniec śwlata. Słyszeliśmy t.o przed
chwilą w radio".
Nastroje paniczne ogarnęły Die

Naród

amerrkański

zlaczonv pod

hasłem

Z Nowego jorku donoszą, że ostatnie wystąpienie sekretarza stanu dla spraw pocztowo • telegra·
ficznych, Jamesa Farley'a oznacza
oficjalne zapoczątkowanie walki
wyborczej, w której rozstrzygnie
się kwestia
ponownego wyboru
prezydenta Roosevelta.
Przeciwko tej kandydaturze wy
stępuje zdecydowanie propaganda
n'.emiecka, która na terenie Sta·
nów Zjednoczonych działa za po-

demokracji

średnictwem organów prasowych
koncernu Hearsta oraz przez liczne
związki Niemców,
posiadających
obywatelstwo amerykańSlde,
James Farley oświadczył, że w
nadchodzącej walce wyborczej na
ród amerykański, złączony jec1noczącym wszystke jego odłamy ha
slem obrony demokracji - :;tanie
jednolicie po stronie prezydenta
Roosevelta, który jest uosobienieJQ
tej \\'1kl.

•

Mowa.o. wireore.mim Kwiatkowskiego
wygłoszona

"
ty:ch,

Arbitraż włosko~niemiecki

w Poznaniu

którzy winni do- wszelkie~u warcholstwu i trwonie
SPRZECZN0$CI GOSPODARCZE nia nawet
strzec, że jedynym wrogiem zje- niu sił polskich".
l POLITYCZNE.
W swej mowie wygłoszonej w dnoczenia jest totalizm".
„RUCH NARODOWO • PAA· ·
„SYNTEZA POLITYCZNA".
niedzielę w Poznaniu p. wice-preSTWOWY".
·
p
,.Widz„ _ mówił P· Kwiatkowmier poświęcił najwięcej uwagi
wyraził wiarę
• w1ce-premier
Y
,
sprawom gospodarczym. WskazaJ
m. in. na to, że „sytuacja w śwtl! ski - wprost olbrzymie możliwo- w „wielki ruch narodowo - pań
cie niezwykle się komplikuje. Mno ści rozwojowe dzisiejszej Polski w stwowy'*. Mówił o „dywizjach
wranmkach pewnej syntezy we- szturmowych", które weszły już w
r
ś ·
·
·
zą su; sprzeczno c1 po 1tyczne i pa wn„trzno • politycznej, ·zbudowawalkę bez pardonu ze wszystkim,
y
radoksy gospodarcze. Zasady polityczne i granice państw stały się nej na zasadzie rządnej i zorgam- co broni - w sposób jawny lub uznowu ruchome. Au:orytety mię- zowanej demokracji, demokracji tajony - interesów wszelkich ma
zmobilizowanej w imię systema- fii, wszelkich lóż masońskich, in•
d zynaro d owe zost a Iy OŚmieszone.
tucznego i karnego budowania, uteresów jednostek i „frontów„,
Permanentna rewolucja w świecie, :1
przeżarta brakiem decyzji i woli- macniruda i rozwijania czterec~ mieszczących się na jednej kanapodstawowych elementów potęgi pie, autorytetów, przebrzmiałych
·
• n·1 nie po ala n k
~ . ~mpromiso- ·narodu i państwa. Te elementy za 'tradycji, wszelkich pseudo-libera.zw:
a
lit
rt ś i b
art
we załatw1en1e naJciezszych załów, strzegących za pieniądze Ingadnień współczesnego życia, am w he :O~atnwah 0 c~tur:
teresów obcych, a nie interesów
yc
C:.~
nie jest zdolna do ich przecięcia . nycpod,
Polski i Polaków".
·
arczy
świat dz;isiejszy nie chce iść na le gos
Mówiąc o pracach przyszłych
W dalszym toku swego przemó
wo, nie ma perspektywy, by pójść
ną prawo a nie odnalazł jeszcze wienia p. wiec-premier omówił, Izb astawodawczych, p. Kwiatkow
swojej nowej drogi naprzód. Zo- jak się wyraził „kalkulację" wspól ski powiedział: „Przepracowany
bowiązania przestały obowriązy- pracy i zgody narodowej, jedno- będzie budżet, nowy plan ,inwesty
„obóz zjednoczeniowy, cyjny, kilkadziesiąt zasadniczych
wać silnych. Oni gotuj się wciąż czącej
dotyczących rolnictWa,
do drapieżnego skoku, byle tylko Stronnictwo ludowe i psychicznie ustaw,
młodsze, aktywniejsze, ideowe, o przemysłu, handlu, pracowników i
·
istniała ofiara".
Następnie p. wice-premier scha katoUckim światopoglądzie ugru- robotników, albo ustaw polityczrakteryzował światową sytJację powaoia narodowe, pozostawiając nych, załatwiane będą liczne nogospodarc.i;ą. „W pierwszej po- innym ugrupowaniom polskim na we 'konieczności p:iństwowe, a w
łowie r. b. ponownie na 20 głów- lewo i na prawo - to co potrafi- tym przede wszystkim zmiana or~yc~ . państw świata, 14 znajdowa ly w indywidualnym wysiłku wy- dynacji wyborczej, by do tego dolo, słę w kryzysie, przy czym· w nie pracować, czy definitywnie zmar· stosować swoją wytrwałą I sumien
~órych dziedzinach spadek był nować i kierując główne ostrze ·na ł ną pracę nad reformą ordynacji,
głę.,SZy niż w okresie tak zw. szej solidarnej walid przeciwko tak, by miała ona cechy większej
trwałości".
,,dila+- kryzysu z r. 1932. Waluty,
w.ytwórczośt, ceny, zatrudnienie,
konsumpcja - wszystko prezentu
je objawy gł~bokiej choroby w

Y:Zi

,

ś,włecle".

,,KOLOROWE

MIĘDZVNARO·

DóWKI".
Ten stan rzeczy nie może być
ut~zymany. P. wicepremier wyraził opinię, że: „Ośmdziesląt procent niedoli proletariatu fabrycznego i drobnego producenta rolne
go OQciąża dziś sumienia już nie
własnej ,,burżuazji", nie własnych,
1'arodowych klas pos1adających
bitych również biczem niezawinio
nyclt kryzysów, ale płynie wprost
z zaślepionej polityki różnych kolorowych międzynarodówek, wywierających niejednokrotnie decydujący wpływ na rządy tak zw.
:wielkich demokracji Zachodu międzynarodówek podrażnionych,
te coraz więcej innych narodów
przeciwstawia się ich planom wy-

zysku i rabunku".
W · dzisiejszej epoce - twierbudząca się
dził dalej mówca dopjero świadomość, poczyna cora~ wyraźniej cementować cale
narody, poczyna łączyć w jednym
szeregu wczorajszych jeszcze prze
ciwników wewnętrzno - polityczny<;h. „Sens walk wewnętrzno
partyjnych ulega dziś gruntownej
zmfa.nie ·1 względnej redukcji".
Mówca zaznaczył, że chwilami
ulega już sam depresji, gdy wiqzi „w jakiej zniekształconej formie~ .. w jakim sosie insynuacji i
małości odbijają się moje słowa
wypowiedziane publicznie w Kato
wynikające ze
wica~h, słowa świ4domości, czego . możnaby w
Polsce dokonać. Gdyby wezwania
Marszałka SQlig'.ego - Rydza w za
kresi~ uporządkowania stosunków
wewnętrzno - politycznych zostały uczciwie, dobrowolnie, w imię
świadomości politycznej przez naród· polski przyjęte, wówczas byłyby, niezawodnie przez ,polityczne
organizacje wypełnione".

Bomby na diiatwe szkolną
Zniszaona

szkoła

LotnictWo japońskie rozwinęło
w cłągu · wczorajszego dnia ożyWio
114 dzlałalnóść \Vywiadowczo·ni·
szczycłelską. Dokonano szeregu
~tóW"bOrnba\vYcl(ąa mtaSta w
północnym Kwaotungu.
. Tragiczny Wypadek
się w jejuan, 170 kim. na północ
od Kantona;· wzdłuż .lłnlł kolejowej Kanton ~ HIUlkou.
dzłecł byłv bezradae wobec spa-

·wydarzyli

J.

w Jaiuan

rozpoczrna sie spotkaniem wWiedniu, w środe
PAT. donosi z R~ymu, że w wyniku uchwał, powziftych podczas
rzymskiej wizyty ministra spraw zagranicznych Rzeszy von Ribbentropa, odbędzie się we środę, dn. 2 listopada t. b., w Wiedniu pierwsze spotkanie włosko - nienuec kie, które będzie wstępem do prac
arbitrażowych w konflikcie węgle rsko • czeskim.
Na czele delegacji włoskiej stan ie minister spraw zagr. br. Cłano.
Rząd niemiecki reprezentowany będzie przez młnlatr• spraw zagranicznych von Ribbentropa, do Wł ednia przybędzie również delegat
Rządu praskiego minister CbvalkowskY. oraz młnłRer ipl'&W zagr.
Węgier Kanya.

•••

Podobno arbitraż włosko-niemiecki nie załatwi jednak całkowi
cie problemów zwi~zar.yclt z cało
kształtem sporu czesko - słowacko - węgierskiego. W rzymskich
kołach politycznych podkreślają,
iż należy się liczyć z tym, iż ze
względu na fragmentaryczność roz
strzygnięć zostanie stworzone jedynie pewnego .rodzaju prowizorit:m.
•:
.

ATE.

donosi

z Budapesztu:

od rzą
dów włoskiego i niemieckiego odpowiedź, wyrażającą zgodę obu
państw na obj~cie arbitratu w
węgiersko - ~eskim.
konflikcie
Równocześnie Włochy i Niemcy
stawiają jako warunek objęcia tej
roli, aby oba państwa, to jest zarówno Węgry jak i Czecho~łowacja, zadeklarowały z góry bezwzględne poddanie się orzeczeniu
Rząd węg.erski otrzymał

1

Dziennik arabski ,,Addifaa" der
nosi, że władze mandatowe zamie
rzają cofnąć wydane żydom pozwolenia na posiadanie broni, a
wkrótce zamierzają rozwiązać oddziały żydowskiej policji pomocnkzej.
W Haiffie w ciągu ostatnich 24
godzin aresztowano szereg ży-

.

dów: · Str.aJkUJ~cy .robotni~ ·ar~bsc~ 1e~.neJ ~ w1elk1ch .~ng1elsk1ch
rafmem ~leJów po~r~c1h do pracy
natyc~m1ast p_o .zdJę~1~ . posteru.nzydowsk1e~ pohq1 1. zastąp1eniu ich .na t~e.nie fabr~k~ przez.po
sterunk1 pohcj1 arabskteJ.
W Jaffie zastrzelono jednego Araba.. (PAT.).

tc?w.

PAMI~Cl

EDWARD.A.
ABRAMOWSKIEGO.

W dwudziestą ro~ śmier
ci wydane zo&tały dwa zbiory
prae Edtwarda .Ahra1DOw&kiego:
1) Pmna 80Cjologiome i hiełory·
czno - gospodarcze oru 2) fisma
publicystyczne w sprawach :rohoto.imyeh i diłopekich.

ch1..słowacją)

·POt. DARMO
Z powodu

kl')'ZYłlU

sprzedajemy 5

cennych ka!Gtek tylko za zł. 8.85.
oto one: 1) ADWOKAT l DORAD.

.~

wkłady

spółclriie.ley
r.półd.ziel•

nie olegj panice, to tri

•

datkowych, qdowycb,
wycb. poda.il do władz

odwoła.il

skarc
l

po-

qdo-

Ul'Złdów.

Sprawy egzekucyjne, maJlłtkoWe,
eksmisyjne, rolne, budowlane, spad.
kowe, kredytowe, wojskowe, małżefl.
slde. ,.W~Qry umów dzierżawnych, ofert, poda.il o praco i t. p. 2) NOWY SEKREiTARZ dla WS,ZYSTKICH, Wzoey Ustów·prywat.eych, ofert,
podafl 1 Ł p. S) DZIELO LEKARSKIE. Wielki zbiór recept i przepl.lów .
na różne choroby l dolegllwo6ct. ·O TANIA., KUCHNIA. NA CIĘZKIE
CZASY. Setki cennych przepi86w. 6) Dr. Oetrowm: IDEALNY SRODEK ZAPCIBIEGANlA CIĄ2:Y. Nowe wyd. 1988 z ilustracjami. Cały
komplet tylko zł.. 3.8'1. Płaci sto przy odbiorze. Adre8Ujcie: Wyd. ,,PER
.
FECr - WATCH" Dz. Sł. Wanzawa, ul.~ U -1.

cze instytucje kredytowo • o~
dnoeciowe nie odo:miły iadęege
mnu na wkłady.
NOWA SZKOŁA.
JeS'IJD're w bieżącym roku -~
ny .n ma być otwarta w Poznanie
je«inorocrzna szkoła przyspoeobje.
nia s;>ółdz.ielcugo, przezna~ "
!pecjalnie dla kandydatów na,
pnyszłyeh kierowników spółdmiel
ni r-01niczyeb.

Zwiedzajcie

wrst1we

„Dziecko wPolsce"

„ ...--------------~--....---------------------....·~

Dole

wydarzył si~

.

spółdzielcze ·

Ku ad Elizr IOneszkowei

niedole

iJhW,ki_ei PB.lilii .N~~~; w:~l~~=~:;::: l~
Ukwi~niaw Pa1estyn1e
.

.surawr

W USPOŁECZNIONYM gaopo.
WISKU.
Jeat moozą n.ieuniemie chuak·
W niedzielę o godz. 13 w parku kowej. Pomnik ten, di:ieło prot teryatyumą, że w okresie olD'..,,,.
Praskim . odbyta się uroczyśtość Kuny, ufundowany zo&tał przez a- wydaneń politroznych (zata., g.
poMko • litewek.i., &prawa· z ~
odsłonięcia pomnika Elizy Orzesz- nonimowego ofiarodawcę.

CA DOMOWY. WZA>ry

dających bomb• . jest wielka i1Q$ć '
zabitych i rannych. W czasie na~
Io~ iapońskiego na Fouvem 130
kim. na zacliód od Kantonu ~
to 30 osób. (ATE.).
Triy samoloty japońskie zrzucłły kilkanaście bomb na sZkołę
powsuchaą w jajuao w chwili
zbierania sio dzieci. Pow~ aie~ panJka, gdp .bezbrollae
~
·.
,
l.
,
l

arbitrów. . Rząd w~ierski wystł.
pił do rządów Włoch i Rzeszy '. z .
odpowiedzią, że poddaje sit bnwarunkowo orzeczeniu obydwta .
mocarstw. W związk°J z tym od
była się o godz. 18.30 nad?:wyctaj
na sesja węgiers.kiej rady ministrów. (ATE.).

I

tragia.ny wypadek.

w

1934 r. w czasie urlopu zda'o-

Jadący wira~ z szoferem samocho 'trotne~ dokonał on .z.no~ zbro.

detta ciężarowYm 27-letnl Kaz.i· mierz Zieliński został . w pewnej
chwiili porwany przez mijający ich
iriny · samochód dężaro\vy, który
zaczepił o uł>ra.nie jego drutem
od bagaży 1 wy.rzucił na szosę. Zie
liński doznał , pęknięcia _czaszki i
zmairł na miejscu.
. ·WAMPIR ŁóDZKI P'RZED
SĄDEM ,
.śledztwo w sprawie po1Munego
wampira łódzkiego Ferdynanda
Grilninga, morcf.ercy 9"1etn. dziew
czynki pod Ku.tnem zatacza coraz
s'.?ersze kręgi. Obecnie wysz?o . na
jaw, że nie jest to pierw6za zbrodnia GrUni.nga. Ustalono mia.nowi
cie, że zbrodniarz w 1926 r. został
już raz s.1<azany za zabóji.1WQ i
zgwałcenie n,a dożywotn.ie więzie-

dni. Mia.nowicie zamordował bestialsloo li-letniego ttemia Józefa
Chudobińsklego, któremu na.stęp
nie - jak !,;2m zeznał podczas
śledztw.a - wyssał ·kirew.
W dniiu 8 lipca r. b. Grtlrring
pod Piotrkowem zwabił · 8-letnią
dziewczynę, Lucynę Górę, dokonał

na niej gwaMu, po czym pode~nął
jej gardło. Zbrodniarz sam doma
ga się ja.J- naj~ychlejszego skazania go na karę śmierci.
śMIERTELNY UPADEK
We wsi Karr.ionacze, pow. sierFtdzkiego, miejscowy gospodarz,
~O-letni Stanisław Majeta, w czasie naiprawiania da.mu sfodoły
stracił w pewnej chwili równowagę i spadł :z; wysokości kUku metrów, ponosząc śmierć na miejscu.

TRZECIA LICYTACJA
U KS. RADZJWIU..A
Komornik z 06trowia opiec:qtował ot.tatnio meble na zamku ks.
Antoninie
Michała Radziwiłła w
na pok.rycie długów księcia. Sprze
daż ruchomości ma n.acs.tąpić w
Będzie to.
najbliższych dn.iacll.
trzecia z rzędu licytacja.
Z Antoniilla donoszą, że ks. Ra
dziwiłł w najbliższym czasie ma.
ma~ą dilt
wyjechać ze swą
Ameryki.
TRAGICZNY WYPADl!K
Robotnik,

24-letn.i

Stanisław

Młoce~ z.a~ęty w cegielni w Kwnie ,uległ tragicznemu wypadkow1.

kopaniem głi- .
ny. W pewnym momencie kilof,
którym rozbijał tward-4 glin~ ~- .
bił ~ę od bryły i. ugodzi~ .robot*-.-.
ka w głowę. Młocek stracił przy-..
tomność i w drodze do upiła,i•
·
zmarł.

Młocek zajęty był

NAPAD NA PLEBANie
SKAZANIE ÓEFRAUDA~A. ·..
Trzech uzbrojonych osiobników
W Chojnicach zatri;Ymany .,_ ·
dokoną.ło napadu na plebanię księ
stał ur~ęclinik firmy „Lupiaus~, ··
dza g.reko - katolickiego w W-y1>oHerbert jahr, który przegrał w
kim. pow. Brody. W czasie nieobe
karty powarine sumy, de&audowa ·
cności proboszcza bandyci sterone· z kasy firmowej. Sąd · skazał .
,ryzowali służbę i splądrowali ple
TOTALIZM - WROGIEM ZJE·
go na 7 miesięcy wię.zienJa, u~
całą gotówkę.
mu~ (P) przez poddalllie się po pie.rw· b:11nię, zabierając
czewsk; strzela bramkę dla ŁKS, a
NIEDZIELNE MECZE UG-OWE
DNQCZENIA.
.
„
·
Amator&ki KS-Waruawianka 3:0 (2:0). tM i Filek dla Wisły. Sędzia p. Linke. ozej rwach.ie,
konia i wóz szając karę n.a 3 lata pod
Następnie skradli
Następnie p. wice-premier prze Dmiyna WacsZ11wiankl p-ała w oała
w. le~: Kozlowoki (0) remisuje i odjechali w nieznanym kierun. klem, że zwróci fiirmie zdeft,...._
Warta - Cracovia 7:1 (3:?~· .BarM.o
.
wa.ne pieniędze.
prowadził porównanie między Pol biouym składzie, nadto od 16-ej minuty .>łab.- gr7~ .~zyny krakowsueJ, zwła· z ~~~ew14:zesn (P),
(0) wygt"y• ku.
ską obecną a Polską 17 i 18 wie- pierwszej połowy w dziesiątkę z: powo· szcza w Unii atakn. Wa~ w doskona· w. po~edzua.: Bąkow&ki
ZBRODNICZY ZAMACH UMY- ·,
. .
dn kontuzji Izyoor:oo.ka. AKS górował łej formie ~óroje pnez atły ~· me- wa 3 ~e~&k.im (P) na pkt,
CZTERY OSOBY ULEGł..Y
ku. · Wskażał, że sytuacja jest nie zdecydowanie
_w. sre~ua: Grajner (0) remlSUJe I
przez większą część pierw om. Bramki dla . Warty w p1erws~ej
SŁOWO CHOREJ
GAZEM
ZATRUCIU
porównanie lepsza, po czym stwier sTJej połowy i całą drugę. Bramki ado· połowie zdobywaJą Sz~fke, SzraJeT Cl8zew-sk.i~. (P),
. .
.
w. połc1ężka: Leoniak (0) reDU&•
Umysłowo chora, 54-letnia Jad~
Nocy ubieg~j ulegli zartruciu
dził: „Oto pOlitycztrie przystanę byli w 32 min. Wostal, w 40 min. Wo· t K.1n:imierczak, po przenoe bramkę dla
gazem świetlnym lokatony dwu- wi.ga Wleklińska, dokonała :zbrOdliśmy znowu w nieokreślorrym pun etal, a w 3-ej min. po przerwie Piontek. Cra.:<1vii zdobywa Bartyzel, 3 następnie ~ F1tbisi:ik.iem (P),
w. eiężk.a: Sowiński (P) wygeywa
padają dalsft c:itery bramki dla Warty,
.
.
kcie drogi. Nie dążymy - jak •Ha1duk(5l <)C· S:J RucAP -;:- Polo- •dobyte prrez Ge~erę, Kazimierczaka, prr.es technia.my k-o w 2-ej rmulzie piętrowej kamienicy we Lwowie . ntczego zamaichu na probosz~
0 10!111 gra 1a Gendera i Smajdra.
Już w godzLna.ch po południowych kościoła św. Trójcy w Bycjgosz.
z Narbut.em.
długo to nie stałoby się ostatecz- nUJ 3 :i
; l • 0 ru~
C. w s. _ M(lkabi 9:7. Walki dały u kilku lokatorów, nie po[)iadają czy k,s. Mieczys-~awa ~kooi.eczne
ś . l ~. 2 ("·) B _.__
,
p
ną koniecznością i jedynym wyj- h. dobrze .1 b!ł~ Die ty~ r1>wuorzęd·
......._:i,.·
"· · aruzu
1mg r "•
. ogon nym przeetiwnikiem dla Ruchu, ale na·
gazoWycb w go. Ks. Skoniecz.ny od go<b:. 7 ra(M) b.. C'- cych przewodów
ściem z sytuacji - de tworzenia wet znsłużyła na zwyci~wo Pierwszą slab) poziom zawodów. Drużyna Pogo• Da5-v1'"11'łf4'.b1N1~.
Qe ry• swych mieszk?-n.iach, stwittdzono no spowiadal, Wlekliń<Ska zaś ~~
odn06i &asłu.żone zwy. n~aga ckiei~ :(C)e inpk.g
państwa totalnego, jedno-ideowe- bramk" zdobywa Kisieliński• dla Polo· ni· nieco Blepsza
t,
na
•• zd°b YIł .......ewm k ego ·
p 01o un
.J1_
-'·' wa
"
• (M) 'l/Wy• z;a.gadkowe zachorzen.ia. W ciągu ciła się po kościele z teczką w f~
ra.......
go i jedno-partyjnego. Ale nie chce nii. następnie wyrównywuje Wilimow· .cięstwt'.
waga oguc1a: J ak n b owws
dla śmigłei,.: '
· M ·
(2)
I
W
cięza na pkt Gromka (C)
• J .a~ews,... a
o amn
z:dohywa
przerwie
po
~ki n!'.etępnie
nocy wezwano lekarzą., który jed- ku. w pewnym momende podbiemy też być demokracją Jiberalną, bramk.A Wo darz, aJi, Jauucki wyrówny· go Marzec 1 W0Jn1cm.
•• 'u (C) bił.i
i •rk owa: L'1p1ne
,- nak nie skon1Statował zatrucia. Do gła do konfesjpnału, obrzuciła
waga ' Po
,•
•.
.
demol<racją haseł i frazesów, taką, wuje .,. WTegzc1e
·
Finkel~tei 1111 (M) na pitt,
BOKSERSKIE MISTRZOSTW A
Wilm10Woi0 Mnela
jaką chararl.teryzowalem w Kato- zwyt'aęską bramkę.
Wlłga lekka: Abramczyk (C) bije piero kiedy jedna z lokatQrek u- księdza stekiem wyzwisk, po czym
WARSZAWY
wicach; odcinamy się od niej staW uied:rJielę rozegrane ao&ta.ły dwa ~andv";a U\f), którego 11dyskwalifiko·· legła ciężkiemu zatruciu, powiado błys~ai';icznym ruchem wyciągn~
Wisła - Łódzki K. S. 7:3 (4:2). z..
uowczo, gdyż wiemy do jakich zgu słuhne zwycięstw'> Wisły, ktÓ<ra cały mecze bokserskie o mistrzoRtwo klasy wa•10 w 3-ej mudzie za unikanie wal.kl. miono o wypadku władze I pogo- ła butelkę z kw<:isem soln'Ym i obw:ig11 półśrednia: Brzóska (Cl bije towie ra łun ko~. Cztery osoby lała proboszcza. Dzięki okularom,
warszawskiego.
bnych rezultatów wspólcześ~łe o- rzas górowała nad pr>:eciwnikiem. Pierw· A okręgu meció.v
I!'reiwalda (M) przez k-o w 2-e.j rnn·
były następująee:
Wyniki
Hą · br.-mkę zd1>bywa Tadeusiewicz dla .
uległy ciężkiemu zatrociu gazem, które ks. Skonieczny nosi, nnkifJą~
na prowadzi". Dodał: „jedynie LK3, następnie ,wyrównywuje tyko a · Okęcie - Polonia 9:7. Walki dafy dzie.
zaś realna obecnie, już nie możli ~iu Jtiirnego, potem Tadeusiewiel! nast•JPujące wyniki:
wap sreilnia.: t:;ałka (C) remisuje pozostali zaś mieszkań-cy kamle- utraty wzroku, odnosięc jedynie
. .
waga mnsza: Aleksandrowłoz (P) bije ze ~złazom (M),
n-licy doznali lżejszego zatruci.a. Do lekkie poparzenfa. Wlek.li:iską obe
wość, · ale 'konieczno$ć ~onsolida sµ·zela drngą !>.ramkę dla . ŁKS, po ciym
waga półciężka: Karpbi&ki W. (C) chodzenie usta·ti1'o, że gaz przedo- zwładnlono i oddano w ręce poti.
.
cji ugrupowań polski-eh w myśl padaią trzy bramki dla Wisły, zdobyte Seroczyńskiego (0) na pkt.,
wng3 kogucia: Se>bkowiak (0) :awyeię- bije R.,.felbolca (M) na pkt,
przez Filka, Artura i tykę . Po przed·
śmigłego wie Gałecki strzela samobójczą braw.kę ~a <lAi ukt Małeekiego CP),
wezwan ia Marszałka
waga ciężka: Neucllug (M) boje Cię- staiwał się przez 111ieszic:zet.ną ru.rę cji.
z pobliskiego domu .
n4pQ yka na różne przeciwdziała - ; Wida "pi:owa<ki . 5:%: 'Naśiępnie Ko·
w. pi&k~wa: Czortek (0) bije ~O· ia_la (C) na P.k.t.
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Zje.dnoczenie
polskiego ruchu socjalistycznego na Śląsku · Zaolzańskim
/

.z P.P.t i z~lasowym ruc~om zawo~owym ca~oi 'niski

W niedzielę, 30 patdzłetnlka,
odbrta się w Karwinie konferencja
Zj~Qoczonej Polskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej z P. P. S.,

oraz wszystkich klasowydl orga-

nłza,cyj zawodowycb z ceatralaml
Związków zawodowych w Polsce

przy udziale 130 delegatów.
W · konferencji wzięły udział Za
rządy wszystldcb organizacyj zawodowych, ośwłatowydl, eportowych i spółdzłelczydl w aauym

Z. Z. K. - tow. tow. Packan i Ba·
tor; T. U. R. - tow. tow. Piotrow
ski, Próchnik ł Garlicki; SPORT
ROBOTNICZY - tow. Rochowiak;
Z.W. CHEMICZNYCH - tow. Jarek.
Tow. GOETZKE otwol'Z}'I konferencję pię1ą!ym przemówieniem,
podkreślając bratentwo ludu ślą·
sldego przez cały okres łat 20 ł od
dał bold pamięci tow. Daszyńskie·
go. Następnie zaprosił do prezy-

zotucję stwierdzającą, ~ NA niem odśpiewali „Czerwony Sztan
śLĄSKU
ZALOZAŃSKIM JEST dar".
JU.ż TYLKO P. P. S. I KLASOWE
Był to niezapomniany dzień, któ
ZWIĄZKI ZAWODOWE.
ry zostanie na zawsze w pamięci
Wszyscy wstan ł ze wzrusze- uczestników.

Tekst uchwalJ Swiata Prac1
na Ślasku Zaolzańskim

ruchu.
dłum konferencji wszystkich przy„Zebrani w dniu 30-ym października 1938 r. n.a w.spólnej Kon·
Z Warszawy przyby8 z CKW. byłych gości, po czym tow. Ooe- f ereneji w Karwinie przedstawiciele Komitetów i Zarządów
PPS. - tow. tow. Ardazewsld, tze oddal przewodnictwo tow. BA Polskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej, Związków Zawodo·
Kłuszyńska i Pużak; CENTRALNĄ DURZE.
wych i „Siłackich", oraz przedstawiciele Komitetów i Związ.o
KOMISJĘ ZWIĄZKOW ZA WOPrzemówłefa wszystkich dele- ków P.P.S., Centralnej Komisji Związków Zawodowy:ch, TUR-a
OOWY.C H I ZWIĄZEK META- gatów słuchano z głębokim wzru- i Zw. Rob. Stow. Sportowych -wyra.iają swą radość, że po
LOWCóW reprezentował tow. To szeniem I przyjmowano je owacyj 20 latach podziału Sląska Cieszyńslciiego i rozerwania łączności
pinek; CENTRALNY ZWIĄZEK nie.
Zaolzia z Polską - dokonywa się nareszcie upragnione zjednoGóRNIKóW tow. Stańczyk; Tak samo owacyjnie przyjęto re czenie całego Sląska Cieszyńskiego, a wraz z nim zjednoczenie
sil organizacyjn:J!Ch mas pracujących Sląska Zaohańskiego z si·
r._. łami ludu pracujŚcego całej Polski pod s~tandarami polskiego

I

Przez dz•1urka's od klucza-:·

111

.zSo~:~.i:·::
Rprzyjmuje nuwę P. P. S. i staje się jedną
jej Ol'ganizacyj okręgowych. Tak samo związki zawodowe

i kulturalno • oświatowe Zaolzia stanowią od dziś i.n.te~alną
Jest taka anegdota rosyjska. damy sobie na później, jak pisa- część Związków Centralnych, TUR-a i Zwńąz:ku Stow. Sporto.Pewne pisemko brukowe zamie łem w dn. 2 października, aż .zah
acilo notatkę:
poznamy się z pełnią materiału wyc ·
-'-'! k
li
.,.W kołach dolme poinlormowanyda faktycznego.
Zebrani zobowiązują się odtąd w doli i nieUO'.ui roczyć so ·ArcPI po,łoJri, ie pen Zenohiuaa jeet
••
damie i wytrwale do ugruntowania najszczytniejszych ideałów
wbeciwie wielbłtdem'".
Teraz _ 0 s;bie samym. Pro SocjaLllZ!llu: Wolności i Demokracji - jako zasad Niepodległej
Pan Zenobiusz przeczytał no- domo sua. Istotnie, w dn. 1 paź- Polski Ludowej.
_
tatkę przy śniadaniu. Miał pilne dziernika ks. Zdz. Lubomirski za
Podnosząc te cele i zadania, które przyświecać nam będą we
sprawy do z.ałalwienia. Machnął prosił i mnie do siebie celem po- wspólnej oirganizacji i we wspólnych dążeniach, zebrani stwier•
r~ką, i poszedł załatwiać swoje inlormowania się wzajemnego 0 dzają, że tylko tlliezłomna wiara całych pokoleń w Polskę, jako
spraW'y.
położeniu ogólnym, Ks. Lubomir- kraj przyiszłei sprawiedliwości społec.znej i praw ludu - dawała
Po paru dniach inny dziennik skiego znam odr. 1914 i żywię w okresie minionym moc wytrwania i pobudzała n.ajlepszycb
.(prawdopodobnie - konserwa- do niego osobiście i do jego pra- synów indu śląskiego do największych oUar krwi i zycla.
ływny) zakomunikował opinii pu cy na stanowisku Prezydenta
Schylając czoło przed tym bohaterstwem nieraz beztimienblicznei:
Warszawy w pierwszym okresie nym, Konferencja o§wiaclcza, że masy ludowe skupione przede
.l'obclnMt~se ~..., okupacji niemieckiej szacunek wszystkim w o~anizacjach polskiego Socjalizmu w dobie n.aj.
.-na Z-obi- poglo.ki. jakoby był najszczerszy. Spotkałem tam kil większego ucisku germanizacyjnego i czeehi:zacyinego złożyły
wi~ raabicreit oeca '11tąo ku dawnych znajomych. Nie ża- najwięcej dowodów swej twaroe; słutby sprawie utnymania
,,__,,,,..,,___...
dne .,ntaby partyjne''. Sam zre· polskości i zjednoczenia się z Polską, fako całością.
,
Pan Zenobiusz nawet nie zau- ut- nie rozporządzałem .ad
Konferencja stwierdza, że ten bezcenny _wklad do ogólnefo
ważył te;- grofby, ukrytej po- ml ~lnomocnictwami ~
dorobku, jakim jest powrót Zaolzia do Polski, musi być wyrólm.iędzy wiers~ •
•
0 nie nie prosił, _ chodziło bo- niony~ a .lud Zaolzia winien posiąść całkowite prawo ~o ~·
I rap~ dowiecłziAł ..,, • wiem 0 inlormacje. Otrzymałem nego 1 meskrępow. . . urqclzenia się. we wszystki~ instrfa·
szpalt pisma- "powdnego :
parę wiadomości dla mnie no- efach samorządu terytońaln* a.bezpteczeniowego 1 fabrycz.·~
wych. Inne zbiegały się najzupeł nego, oraz do ko"o/5~ z pełnego prawa zakład~a i~
z.en::1111• jelll. ":!łtdea; pa1nłoć niej z wiadomościami, udziela- Jania swych organizacyi politycznych, zawodowych 1 G.Śwta
mes wu •
e bflhie trnła nymi całej prasie w sposób zre· wych.
.
.
.
.
.
.
.
•
\>opr&em pek ~
sz~ lojalnJ i bezstronny przez
Jak n.a.~e przywroceme praw 1 swobód tezy w młere$1e
Pa.n Zenobiusz zwr6cił 1ię clo Wydział Prasowy M S
Nie normalizacji stosunków politycznych i gospoda.rcąch Zaobfa.
prokuratOra. P%olwrator ro&łolył było iadnej ,.Konleder~ji par- a nade ~zystko w interesie Polski, w której Zaolzie nie ~e
ręce:
lyjner. Wszystko to są niemą-1 być w Zadnym wypadku pokrzywdzone. Prawa lud11 Zao~
,.Panie koeha111I . _ P a - t 11- dre bzdury, wyssane z palca. Nie zdobyte u o!>cych, nie mogą być pod 7.adnym pozorem pomni~
dowądnić, śe Pal nie jac llrielblq. przyszło mi _ przyznaję _ do szane a. swoich.
dem".
głowy, że ktoś ,,tajemniczy" śleW przekonaniu, że ten postulat mu~ przyświecać przy re•.•
dzi moje kroki, zmierzające do gu'lowaniu stosunków wewnętrznych, a zwłaszcza stosunków
Przypomniała mi się ta stara czyjegoś prywatnego mieszkania. zatrudnienia i dostępu do pracy z koniecznym wyrówn·a.nlem
opowieść, kiedym czytał w nie- Po trzech kwadransach byłęm z czasu pracy i poziomu zarobków - Konfe·re.n cja z:wiraca się do
dzielnej „Gazecie Polskiej" baj- powrotem w redakcji„„.
w.szystkioh ludzi pracy n.a Zaolziu o skupieni-e się w szeregach
kę czarodziejską o ,,niesławnej
Niech!e p.p. detektywi dobro- P.P.S., związków zawodowych i oświatowych - jako jedynych
historii niedoszłego veto„. Dual, wolni z „Gazety Polskiej" zwa- instytucjach, dających ochronę przed czyimkolwiek przymusem.
oczywiście, „Niedyskrecje„. tą:
wyzyskiem i uciskiem.
Nie rozumiem dobrze, dlaczego
jakit sens - u Boga Ojca Konferencja zapeW'll!ia, że klasa pracująca całej Polski w tej
„niedyskrecje" muszą być konie- mogłaby mieć „Konfederacja par sprawie użyczy Zaolziu swej całkowitej pomocy i poparcia,
cznie historiami od magla, jeże- tyjna" przeciwko ultimatum pol- albowiem od dziś każda krzywda i każda zdobycz robotniczego
li wolno mi użyć formuł y ulubio skiemu, zawierana w dn. 1 pat- Zaolzia jest wspólną krzywdą i wspólną zdobyczą całej Polski
ael i>·.Bogusława Miedzińskiego. clziernika około g. 11 rano, skoro pracującej. W poczuciu tej wielkiej wspólności i solidarności
Dla 'więteao •pokoju c.bciał- termin ultimatum upływał tegoż utwietx:Lzą się siły ludu pracującego, a nia tym tylko zyska pobym stwierdzić:
dnia o g. 12 w południe?
tęga wewnętrzna Państwa i jego obronność.
1) ie Kierownictwo Polskiej
*•*
Nawołując w dniu dz.is~ejszym, w dniu radosnego zjednoczePartii Socjalistycznej nigdy nie
Spytano kiedyś pótniejszego nia się całego ludu polskiego do jedności ii łączności mas pra·
rozważa/o
.koncepcji jakiegoś króla Anglii Edwarda VII, jako cujących z P.P.S. i z .klasowymi organizacjami zawodowymi,
w.spólnego wystąpienia ,.atron- księcia Walji jeszcze, arbitra e- które n.a pr.zestrzeni 48 lat, w okresie niewoli narodowej i za.
nictw opozycyjnych" w sprawie legancji, dobrego wychowania i borów, były jedynymi ośrodkami oporu i walki na śmierć i fy·
ultimatum polskiego do Czecho- przyzwoitości towarzyskiej:
cie o Niepodległość i Socjalizm - Konferencja wyraża pewsłowacji. nikt nie zgłaszał takiej
jaka Jest różnica istotna po- ność, że lud Zaolzia .zg-0dnie ze swoją bohaterską tradycją Koncepcji ani w dn. 1 patdzierni
między gentelmanem ;. nie - gen- w dążeniu cło jedności i siły pod sztandarami polskiego Socj.a.
ka, ani przed tym., aini potym; nie
telmanem?
lizmu zajmie pierwsze miejsce.
przypuszczam, by jakiekolwiek
Książe Walji odrzekł bez naZ tym przeświadc.zeniem i wiarą w naszą Sprawę na progu
„wspólne wystąeienie'' PPS. i mysłu:
20-lecia Niepodległości i ostate, 11ego zjednoczenia Państwa PolStr. Narodowego mogło wogóle
,,Prawdziwy gentelman nie skiego, w drugą rocznicę zgonu t'rezyidenta i Twórcy Rządu Luwchodzić w rachubę czy to w na
podpatruje nłgdy prywatnych za dowego, jako Pierwszego Rządu Poilslci Niepodległej, Ignacego
szym środowisku, czy leż w śromieszkań (home) przez dziurkę Daszyńskiego, w momencie bolesnej straty Tadeusza Regera,
dowisku Str. Narodowego;
od klucza".
posła ludu śląskiego, ślubujemy stać niezłomnie i wiernie aż do
2) ie Kierownictwo Slt. Ludo
I dodał:
ostatnieg<> tchu w obronie wolności Ludu i jego praw do wpływ
wego tak samo nie zglcuzalo w
„Przede wszystkim dlatego, że wu na Państwo i na jego Rzą.d.
stosunku do nas takiej propozy„
to nie jest po dżentelmeńsku
Wolność i demokracja, Niepodległa Polska Rzeczpospolita cji i my nie zgłaszaliśmy jej w
(no-gentelman); a powtóre dla- oto nasze hasło, z którym rozpoczynamy naszą wspólną pracę
stosunku do Str. Ludowego.
tego, te podglądanie przez dziur na terenie Zaolzańskim z jego ludem i dla jego ludu.
Stanowisko Polskiej Partii Soq ~ klucza stwarza zawsze Niech żyje jedność pod sztandarami P .P.S. i klasowych związcjalistycznej w serawie śląska
PAł.SZVWĄ PERSPEKTYWĘ". ków zawodowych, oświatowych i sportowych! Niech Zyje P.P.S.!
Zaolzańskiego i stosunku Polski
M. NIEDZIAŁKOWSKI. Niech żyje Wolność!
do <;zechosłowacji było fonnul owan ę bodaj codziennie na szpal
lach nąszego organu centralnego.
Uważaliśmy za konieczne, by up AL A
FILM
niknięto rozlewu krwi i by proDŻWIĘKOWEGO
blemy, dzielące Polskę i Czecho-

Przegląd
1''1ERóWNE SZANSE.
Wyborom zwykle towarzyeizy
żywa polemika prasowa • Poru·
nane "ł kapiitaln.e zagacłnienia
k.Tajn, omawiane eą istotne problemy gospolłarcze, polityczm.e
czy apołeczne. Pisze na ten temat
,,Kuier Polski":
Podejmowanym t1l i ówdsie polemikom pcilitycmym nie &ewarzylS)'
naturalnie klimat równych aane. Co
wi~j. atmosfera
ta wysyekiweaa
jest przez niektórych npraywilejowa·
D.}'1'h !ru>Ch6w do bezceremoaialnych
.. ~to nawet wułgamyeh napaści M
pruciwnik6.w poli\ycimych, k&ónl)' Die

.1-, -:--. ''

,..

;r9 •

z.

c

słowację,

zostały

i bez ingerencji „Konferencji
Czterech". Stanowisko to formułowaliśmy jasno i wyrunie bez
utrudnień cenzuralnych. Mam
wrażenie , te dąienia Rządu Pol
skiegó w tych dwóch spra·
wach były analogicme. Kwestię
słuszności czy niesłuszności me-

l
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NOWO OTWARTY

załatwione

bezpośrednio pomiędzy Warszawą a Prag_ą, bez „protektoratu"

#>d« użytych

u

tD praktyce, odkł~

W programie 1

Czarujący film produkcji

Metro • GoldWJD • Mayer

~L,,ROSALIE''
W rolach

głównych

Uwaga:

urocza para

Eleana Po we li i NeJson Edd V

W•z~stkle

miejsca na parterze numerowane.

Mackiewiczowi, który rówruez
kandyduje w tym samym okr~
i popiera gen. Żeligowskiego i.„
siebie. Pisze p. Mackiewicz w
,,Słowie":
.,Baeło na ob1i generałó-w pefl.
chwycone przez różne gropy, e:kłoane
i> kłaniania się i ,,nal!Qlim i waszim'',
nie ma żadnego polityeznego seth!'ll.
Alba wyhol'lllt nastrojony jest anty·
ozoaowo i wtedy głosuje za Żeligow
skim. albo lubi ozon i wtedy głosnje
.na kandydat6w ozonowych I! p.
S"JtWaresyńsk.im aa mele„.
f t . 'l" 'f'" r' it

...

'•

mogą e~ bronić.

W tych wamabclt polilycma kam·
panit. iaedwyboreaa pnypomina owe
elmderlawe i łałoene dnewb. które
Collkie w daiac:b letalep ekw8l'll wegetować JJllll!Slł w ffrtiee N ,.aw....
pladlll.

„

m:r;

prasy

--u.

_,......... „
·;

DWóCU GENERAŁóW.
W Wilnie do Sejmu b.nd daje
dwóch genea-ałów: wócU

Ó.z.N.,
ha-1

gen. Skwarczyńeki i pmeeiwnik
O. Z. N. gen. Żeligowski. Sfery
mliżone do O. Z. N. rzuciły
ało., by „głosować na obu generałó'!"• Nie podoba eif to p. Cat-

.r r

„ '

S-EK.

Nowootwonona

HALLO I

KAWIARNIA - RESTAURACJA

HALLOI
~~~w~~ALEWKI-.

wleca po cenach . przystępnych smac zne, zdrowe i obfite śnie.dania.
obiady i kolacje.
Czynna od 8 rano do 11 wlec&
Z

poważaniem

Sr.. Zylberaztajn.

Wrrok owprocesie ,,GońcaE•
o.szczerstwo

W llOniedziałek, dnia 31 paź. został skazany na 6 miiesięcy a·
tł~iermika h. r. został ogł0&rony resntu z zawieszeniem na 5 lat,
wyrok w głośnym pmoosie o o- grzywr.ię 300 z.ł. i poniesienie ko~
szczerstwo między „Gońcem W air- sztów procesu. Wyrok ma być o-

z.

azawsiklDl" a
N. P.
głoszony w „Gofulu War~aw
Proces wykazał bezpodstaw· skim", ,,Rohoto.-iku" i ,,Kuriene
ność ?Jar.7JU.tów „Góńca" i z tego Porannym„.
powodu. redaktor odp. tego pi9111a

VIJ1bąrr•••

bez wrboru

w Portugalii odbyły się wybory do z.gromadzenia na
rodowego. Wystawiona była tytko Jedna li~ta zjednoczenia narodowego, na czele którego stoi Salazar. Dokonano wyboru 90 deputowanych. Według oświadcze
nia ministra spraw wewnętrznych
W

niedzielę

wybory wczorajsze miały raczej
charakter plebiscytu, wobec tego,
ii do wyborów stanęła tylko jedna
lista.
Nowe zgromadzenie narodowe
wybrane zostało na okres 4 lat.
.

,(PAT.) .

Pokwitowanie
Nti opiekę szkolną pt.. Zabloeie
pow. Kowel.
Zebrane na weselu p. FAmin,geNa Tow. Uniw. Reb.
rów al. IS.
.
Zebrane na w~ela p. EimiinNa R. T. P. D.
ge.rów zł. 11.45.
·
KoJiporterzy firmy ,,Erp" 1111.. l.
Fir. Pili.ńm. zł. S.
Na dom. im. Med.em.a,
Kolporterzy fimiy ~Sl9" ził. 5.
Na

~odne

dzieci Hiszpan.ii,.

Y. X. Z. zł. IO.
Int. X. zł. 20.

I

PO OTRZYMANIU PENSJI'
pierwsze

zakup7

w Salonie Elektrowni Mieiskiei
(u 1.

N a raza łk o w • k a

1 5 OJ

.-.s.

Z Sekeii Pracownik6w Umrslowrch P•

Zarząd Sekcji urządza odczyt tow. prof. d-ra Jan& Łazowskiego
p.t. „N~odowy llOCjalir.m, a Polska". Odczyt odbędzie się w Pilłtek.
dn. o& listopada r. b. o godz. 1.30 przy uL Wareckiej 'l Il · ~
Wstęp dla członk6w Part.U l ~.

'

Str. 4

co 2-GI SZOFER uczeń PRYLIRSKIEGO
I

Szkodliwe
P.

Bąakawski

Polityka

tworzr w Polsce „partie

W iiwiązku z ostatnimi wypadkami na terenie międzynarodowym
widzimy wzmożony ruch w ,,obozie" polskich gemnanofliów, zwo·
gatunków
różnych
lenników
,,wschodniej" (wypraiw:a na Rosję
sowiecką) ~mperiaUstycznej orientacji. P. · Studnkki np. doradza
Polsce poprostu dobrowolne zapisainie się do hitlerowskiej „Mitteleuropy", zawarcie konwen.cji militamej z „Ul Rzeszą" i wspólną wy
prawę na ~ód. Szczerze i wyraźnie; szczerość godna uznania.
2'1lally publicysta „Myśli Polskiej", wydał obec·
nie (rok wydania 1939 - spieszy
p. Bączkowski!) książeczkę
się
p. t. W obliczu wydarzeń". Jest
to cały szereg artykułów, złączo.
nych wspólną myślą. Ta myśl
wspMna jest znana ...
Chodzi o stworzenie w Polsce
partii WOjennej. Dla obrony? Po
cóż specjaLna partia? Wszyscy
Polacy stoją na stanowisku obro·
ny. Otóż nie: p. Bączkowskiemu
chodzi nie o obronę, lecz o ofensywę! Defensywa jest niemal zguTrzeba tworzyć paTtię wo·
bą...
jenną dla ofensywy, dla wyprawy
na wschód.
Albowjem - motywuje swe sta.
nowisko p. Bączkowski - trzeba
załatwić się ostatecznie z jednym
lub drugim z naszych silnych są
siadów (Niemcami lub ZSSR.).
Ponieważ ZSSR jest-zdaniem naszego aurora - w stan.ie rozkła
du, więc załatwić się z nim bę·
dzie niezbyt trudino. A Niemcy?
Po zwycięstwie nad ZSSR z Niemcami łatwiej będzie się rozprawić.
Wówczas - w razie potrzeby urządzimy .im dntgi-„Grunwald".
P.

pomysły ·

to

Bączkowski,

„

chodniego, broń Boże! Chce tylko
mieć spokojne „zaplecze" wschodnie (str. 50).
Coś tu nie jest w porządku. P.
Bączkowski coś przemilcza, pew·
nych spraw unika, roli „lll-ej Rzeszy" nJe chce ujawnić ...
Wyprawa na wschód, partia wo.
jenna i t. d. Ale czy Polska sama
ma zorganizować rwyprawę na
wschód?! Po pierwsze taka wyprawa byłaby bardzo trudna, bo
ZSSR - to 170 mln. ludności; mimo frontu japońskiego, mimo (pe·
wnej) dezorga11iJ:acji w anni·i, woj·
na ta byłaby niezmiernie trudna.
Po drugie, myśl o wyprawie na
ZSSR - to sta'f'a myśl hitlerowska: czytajmy ·„Mein Kampf",
czytajmy Rosenberga. Można na·
wet twierdzić, że obecne orgami·
zowanie hitlerowskiej „Mitteleuropy" ma na celu ułatwienie także
wyprawy na wschód. Czyli że krótko mówiąc - wypraiwa, organizowana przez p. Bączkowskiego
ma być wyprawą wspólną z „m
Rzeszą". To jasne. P. Bączkowski
o tym dyskretnie miłczy. P. Studnicki natomiast mówi całkiem wy·

w koncepcji p. Bąezkow
skiego dziwnie blado; autor chce
być publicystą antysowieckim, ale
nie chce wydać się pro-«tiemiec·
kim. Stąd n·a wszelki wypadek ten
„Grunwald" na horyzo.noi.e.„
Ale cała „koncepcja" ma charakter czysto bitlerohlskt Tak,
p. Studinicki jest daleko bardziej
szczery!

wypadła

K.

Benesz

na

CZAPIŃSKI.

opuścił Czechosłowacje
.H it era

i:ądanie

·

z pism francuskich poda;.
pre-I . Jedno
L d
. d

Jak wiadomo z depesz, b.
zydent Czechosłowacji, dr. Benesz nagle wyjechał aeroplanem
do An.glii. Przy wyjeździe n.ie żegnał go nikt z osób urzędowych.
z głosów prasy angielskiej i fran·
cuskiej wynika ja'Sllo, że wyjazd
nie był dobrowolny. Korespondent prask.i Iondyńskbego „Daiily
Telegraph" pisze w ~j sprawie:

,,Przyjaciele Benesza otrzymali
inform.acje, dotyczą.ce jego osoby
i zamiarów, jakie żywią hitlerowcy względem niego. Wiadomości

raźnie.

O poUtyce AngHi w sprawie Palest)"ny larążyły w ostatni.eh czasaah n•aj.roz.mai·tsze wersje. Obec·
nie można stwtjerdzi.ć dwai fakty
niewątpliwe: 1) An.glia nie ma w
chw~li obecnej planu po!Ltyki palestyńskiej na da·l&'zą metę. Ma
tylko program „na dzisiaj". 2)

A jeśli tak, jaka właściw1e bę·
te skłoniły ich do nalegania na
dzie rola Polski? Przypuściwszy,
Benesza, by dyskretnłe i możlłzwycięską,
będzie
że wyprawa
1.0\e jak najszybciej opi...§cil kraj".
musi dać w rezultacie ogromne
wzmocnłenie się Niemiec. To oni właśnie, Niemcy, szykują sobie
ten „szlak na mo-rze Czarne", o któ
z PUSIKIEM
rym marzy p. Bąak.owskil I nawet
dalej - szlak do Azji środkowej.
Zapytamy w naiwiasach: jak w
wypadku tego wspólnego marszu
na wschód będzie wyglądał prze·
marsz Niemców przez Polskę?
Chyba Niemcy Jlłie zadowol11ią się
szlakiem przez Rumuni~? I jeszcze
· ·
,
I p. Bączkowski pisze na str. drugie pytanie w nawiasach: czy
14: „Sowiety dzisiaj są w starnie p. Bączkowski się nie boi, te w'Ielrozkładu, zaś wrogów dziejowych
niezwyciężalnych
i patencja:tnte
bije się zawsze i wyłąC211tie tylko
wówczas, gdy są osłabieni lub o- p.
'
te w rezultacie
t
saczen·i przez innych nieprzyja- wschodniej wyprawy nastąpi poNa razie jest iyUw małżonką prezy.
ciół". P. Bąkowski chce otworzyć prostu całkowite uzależnienie Pol·
Polsce „S7ilak na morze Czame" ski od Niemiec? P<>l.ska zostanie denta Stanóto Zjednoczonych, ale jest
(str. 16).' I proponuje przystąpić otoczona, Polska stanie się cząst- w Ameryce duży odłam ludzi 1oiowych
do działania: „Przyj~ bowiem t.„ systemu niemieckiego. Tak czy po ukończeniu kadencji pre:ydenia Roo"'ł
P. Bączkowski dziwnie zosta- seveha, co nastąpi to 1940 roku, fD11U·
zaaady wojennej mus.i wpłynąć de- nie?
cydująco i pozytywnie na powsta· Wia te wawe problemy w cieniu. 1'qĆ ~ydaturę jego małżonki.
nfo 'w Polsce właściwej hierarchii Dla-czego? Wi~imy jasoo, t.e ten Jeden : d:iennilców wychodzących w
potrzeb i celów. Wytworzy żelaz „drugi Grunwald'', obiecywany San Juan (Parto Lico) pisze: Pan.i Roone kryteria (I) dla oceny ludzi do· przez p. Bączkowskiego, jest ja. sevelt jest wy$oce utakntowaną niekąś fantasmagorią; jak można wiastą, która, pomijając cały s:acunek,
datnicli i ujemnych".
r:z"'aotowywać 1,0run,w ald", uza- jakim ciesay sif jako małżonka pre:rTo wszystko. Właściwie nk no· P J..,,
L 'k' denta, wie/,okrotnie :loiylo dowody toiel
wego. Czytaliśmy t.e i inne analo- leżnia3·ąc się od Niemiec? o.g1 1 kiego uzdolnienia. C:y:ż historia nie ma
1"est. wypadków nczęśliwych . rzqd6ul nie., ma. Aloe pewna ,,metoda"
giczne myśli u rómych xwoleMl- n.:.e
Rola Niemiec - pow.tarzamy - ·wiasi? Katar:yna rosyjska, Izabela hi.
ków wsch1>dniej wprawy.

P\JDER

ść

.
Je wta omo z on ynu:.
„Przyjarzd Benesza ob1aśm.ają
tutaj, jako wynik półoficjalnych
kroków Niemiec u władz ~~kich,
którym dano do z.rozumienia, te
dalsza obecDOść Benesza w łaaju
nie da się połączyć z ustanowie-

palestyńska

Szkoła

Samo.chodowa

WARSZAWA,
JEROZOLIMSKA Z'1

Anglii

AngUa ostatecznie porzuciła myśl
po~iału Palestyny, przy którym
111iedawno jeszcze obstawała.
Ten program. „na dzisiaj" przewiduje przede wszy!.'tkim opantlWa
nie rokoszu arabskitgp. Anglia
przy:stąpiła poważnie do aklcji „pa
cyfi.kacyjnej". Dwadzieścła ~ięcy
wojska an.giel!Skiego bierze w niej
udział. jerowli.ma jest ju:t w rę
kach angieliski.ch władz woj !>'koW)"Oh, kolej.no anni.a rusza na
Jaffę i t. d. ,aż cała Palestyna. ma.
być oczyszczona od elementów terorystyCUlych.

by obron.it praWIO imiigriatji tydow
sltiej do Palestyny, jak najos.'łnej
zwat.cz.ane pra.ez Arabów. Za poamba.sadcwa
średnictwem swego
w LondynJe, Roosevełt dał znać
angielskiemu, ie Stany
Rządowi
o każ
chcą być poin fo.rmawa.ne
dym posunięciu Anglii w sprawie
Pa'1estyny, do czego Stany mają
prawo n.a ~'ta'W)e oboW'Lązują.
cycl1 wnów. Dalej to prawo n.ie
~ ale Stany daij4 do z.rozumienia, fe mogą na Anglię wywrzeć Wlięlaszy WJ>Dyw, niż przewidują mnowy. I to j~st prawda:

Ody naatą.pi spothj. Angl1ia ma
zwo~ć lronferen.cJ·ę airabsklo - .-_

ze

do~)Qą celem naradzaniai "1ę nad

I w apnW'iie PalestJ'oy, jak w
tylu innydi gpr~ Anglia nws.i, wtnw 9W'ej ,,najlepszej" wo!J,
wybierał między państwami demo
kratycmyml a faszysłow\llkimi. Do
tąd wybór tm padał na faszyzm.
Czy w sprawie Palestyn7 ~e
inaczej, pokJa4e dalszy rozwój wy
darzeń, wśród których taki lub lany ~ ,.pacyfikacji" doni<>&1ą
odegra rolę. gdy.t rozstrzygnie o
w.pły\wlch Anglii ·W. Pa1estynie.

„,

dalszym losem Palestyny.
Ale błędem byłoby przypuis2CZaĆ,
7e Anglia sama może teraz l1U%U
cić Palestynie swą wołę. Pa.1.estyniem dobrych stosunków sąsiedz· na !>'ta;a si.ę jednym z najbardziej
zawiłych zagadnień międzynarokich między obu krajami".
Hitler żądama dowych. Pomijając już wal1kę amb
widać,
Jak
swe w stosunku do Czechosłowa. sko - żydowską na terenie Patecji przeprowadza w 100%. W styny, ściera.ją się tam i.n teresy
dniach ostrego kryzysu prasa hi· AnglH i przede wszystkim Włocll.
tlerowska domagała się ustąpie- Jeżeli Ari·glia zdecydoW!ał.a &łę
nia Benesza i dopięła swego. O· obeCJliie na energLcz.n.ą akJoię 'M>jbecnfo hitlerowcy wywierają swą sk<>wą w Pale&'tynie, to przede
zemstę na b. prezydencie za to, 2e wszystkim dla tego, by przyw.ró.
w ogóle śmiał _ próbować obro- cić swój autorytet w :kiraju manmocno nada:ut~tet
~ ko- d"·towym
~·J
,
a
ny swego kraju przed rozcz1on
wyzyznakomicie
oo
szarpnięty,
się
poddał
nie
odrazu
że
waniem,
skiwała propagamda niemiecka i
Hitlerowi.
Schuschigga czeka proces 0 Włoska. Aby uaatwić sobie ~ akzdradę stanu. Benesz musiał opu cję wojskową, Rząd angie1~1d zno
ścić kraj ojczysty, który mu _ 0 • wu skapitulował przed Mu.ssollbok Masaryka zawdzięcza swą n.im w sprawie bi.sz.pańskiej, sąniepodległość. A Anglia i Francja, dząc - ja1k z klllkiu stron don~'Zą
monachijscy- poręczyciele ,,niepo- że tym odkupi neutraliność Włoch
dlegroścl" nowej CzecbOISiłowac}i, w sprawie Palestyny. Oczywiście
re- Anglia znowu si.ę mwiedzie i n.ie
brotfe
•
.
1
wiadomo jeszcze, czy „paieyfikapale~ ~te ru~Ją w. 0
efa" Palesłylny pój~e po jiej my.
sztek 1eJ suwerenności..

An,gUa musi ~ powat.irue

stun.

liczyć

(jmb.)~

:
:~~~'~t<i~
/
kandrdatkil
Roosevelt
Pani
;:::;::
~I~t.:~f:.:~
frodnoścl. ~egul~~
na prezydenta 1
Bączkowski,

Elżbieta angi.elska, wielka
królowa Wikwria, a w naaych c:a.sacA
Wilhelmina holenderska? Nie 1114 iad.
nych podstaw da sprzeciwiania się wpro
wadzeniu kobiety na fotel prezydencki..
Ta inspiracja nie wypływa bynaj·
mniej l! kół feministycznych, jak to z
początku moina było przypuszczać. lecz
przede wszystkim :; kół, które chciały
by nazwisko Roosevelta oraz jego dodatnie wpływy na losy US.A.. widzieć w
następnym czteroleciu.

s:;pańska,

Ale jedno zastanawia: Dziwnie
jakoś blado wypada u p. Bąez
kowskiego rola Niemiec hitterow·
skich. Jeśli (I) - powiada-wystąpią z agresją w kierunku Pol·
ski, w takim razie - po wschod·
niej wyprawie - przyszykujemy
im ,,Grunwald" '($tr. 74). I już.
Tylko tyle. P. Bączkowski z·a strzega się, że byinajm111-i.ej nie chce
pomniejs~ niebezpleczeństiwa za

1
......:ur:-..c::ul.A.l!!ii..I

a.11~..LJ~.-..

Dmje Seanów Zjednf)tSOllYcli. nie
:najq wypadku, by kłóry prnydem °'
brany sostał - rrzeeiq JcadencJi;. MO:..
taka ismie» :......1--L trm rasem.
l ;wo'c'
•
mtalił
p~ dmnnilc --kaliski
-·~,
0

•-

,.,..,.._..

dla celów propa1andowydr. ,.,.aaltOI01
abonament do końoa r::ąd6ul presytkn.ta Roosevelta.
Dla uniknięci.a ryeyka na wypadek,
gdyby . prezydent Roo.sevelt po.został no
tr::ecią kadencję, admini.stl-acja teio
dzitmnika chciała reuekurować lię w
dla"
,.
towanystwie . ub~piec:i:eń e
słynnym
want"•
"•
Lloyda w Londynie, lee: Lluyd ~U:.
racji. tej nie chciał pnyjqć. usprauńedli- uczyni
wi.ajqc się, ii wiele łep rodzaju ubespi.ec:eń tib.licsonych na ~ nądcho
Roo~velta jui odrmcil.
Gdyby więc prezydentem US.A. została
pani Roo$e'Velt Lloyd ani iadM :: Sych,
co stawiają na koniec r::ądów dmiej·
uego prezydenta, nie poniaUby żad.
nych_ strat, 11 jeśli pani R_,,eh od
cza.ni do czasu zasięgolaby w sprllł'1adr.
państwowych rad S"1eB'O doiwiadcsgo 1nałionka, to, ~ byłoby jui"
prywatną rzeczą pani Roo-11.

WIEL

"R'J MUR

""" .;.,.;....i.- :te
Q.t.„.:aA-"'J
;:,vv·• l.J'l.;.C.,p " " ' .,.„ ,.:;uv,
W1S<Zystko 00 w jego mocy,
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Chitng•lwng·chao? i ten mały pociąg osobowy ma
bied wagon restauracyjny? Tłumaczą
mi, że w China·ch każdy pociąg
~~n~:~~e reguły „dobrego wycho- ma
w swym składzie wagon reMały trzęsący się pociąg osobo stauracyjny. Chińczycy pojechati1. 1
wy jedzie przez Nankau i Ching· 'by raczej bez lokomotywy, niż
pmełożyła z niemiecldego HALINA PILICHOWSKA
lung-chao do Kałga11111, miasta w bez wagonu restauracyjnego.
Teraz zjawiają się dJwaj konduk
mongols·kiej pustyni, A raczej je·
W Pekilnie wbijają mi w głowę i jest z.byt uciążliwe. Rzeczywiś.. chał. Albowiem dziś ta linia kole· torzy. Okulary nadają im bardzo
nazwę stacji Ching • łung - chao, cie: ,,zbyt uciążliwe" powiedzieli jowa, leżąca w ogniu walk, jest uczony wygląd - sprzedają bile·
z której najdogodniej moilma urzą- ci ludziie z Pekinu. Zbyt uciążli- kompletnie zniszczona, diwcm:.ec ty długo i rzeczowo. Towarzyszą
dz-ić wycieczkę do Wi.elkiego Mu- we, aby zobaczyć najpo~ilniej- opustoszały i na Wielkim Murze im czterej · a.ż po zęby uzbrojeni
szą budowlę świata, zbyt · uciążl1 i· znów się toczą boje ...
ru, Najdogodiniej? Wydeczkę?
żołnierze, bardzo dobrze wyekwl·
jazda ta jest niezwykle urozma powani - mają naiwet nieodzow·
Ludzie w Pekinie się ś.mieją. A ~. bo trreba iść pieszo trzy gocóż ja myślałem? Od dawna już dz.iny! Ale gdy się mieszka w Pe- icona. Człowiek n~e złości się na· ne białe rękaiwkzki. Orszak ten
do przeszłości należą owe czasy, kunie i dzi·eń w dzień oglą.da śwmą wet 0 to, że pociąg osobowy prze obchodzi wszyst-kiclt pasażerów,
gdy do Wielkiego Muru urz,ądza- ty,inię Niebios„ miejskie bramy, Pa jeżdża zaledwie dwadzieścia mil wygląda to jak szpitalny obchód
no wyprawy n.a mułach, z mongoł łac letni i zakazane miasto, to na- n.a god"Z.inę, że kurz kład-Me się lel(arza z asystentami Po co ta
grubą wairstwą n.a skórzanych ła:w przesadna ostrożność? Pasażero-·
skimi poganiaczami i namiotami i stępuje przesyt.
A w.ięc bilet do Chiing·lung·chao kach pierwszej klasy, że w wago- wie, jadący ,,na gapę", czy też
karabLnami. Od czasu, gdy biuro
• lung-chao! Pierwsze rQz- nie jest gorąco i brudno. Tyle tu ooś poważniejszego? Przyszłość
Ching
włą·
Express
•
American
Cook'a i
czyły Wielki Mur do swego pro· czarowanie. Pan za okienkiem nk urozmaiceń. Zjawi•a się boy, kt6- wykazała, ile poważniejsze obagramu, wszystko się zmieniło i mo nde ri0zurnie. A pol<ecił·em przecież ry miotełką omiaita kurz - po wy były najzupełniej uzasadnlO-:
żna Mur bez żadnego wysiłku irikszy, aby mnie dokładnie nau- dwóch mi.nutach przedział jest ne.
Po konduktorach zjawia się
,.zrobić" w ciągu jednego dnia. czył wymowy i akcentu. Nie jest tak samo zakurzony, jak przed
Rezygnuje się przy tym nawet z rz.eczą łatwą wymówienie chiń· ten1. Ale boy sumi•ennie spełnia sprzedawca chińskich słodyczy opodejścia od strony Na·nkan, któ- ski!ego wyrazu. Trzeba dopomóc swe obowiązki. Pói.illiej zjawia raz ....,.... dl.a białych pasa.żerów re to podejście trwa trzy godziny sobie niezawo-clinym angielskim, · się roznosiciel herbaty, którego szwajcarskiej czekolady. Zupełnie
.powiedzieć „great vall" i nakreś· moi chińscy tow:arzysz.e podróży się nie odzywa, wciąż tylko prze-•> Fragment z kslą.żki podró~ni- lić w powietrzu wyimagl1J1owainy witają z wielkim zniecierpliwie- chodzi, ale robi to tak często, że
czej, która stę pod tym tytułem u- mur. Teraz kasjer kolejowy rozu- niem. Z wagonu restauracyjnego się wreszcie ulega jego niezwykłej
kelner z próbka,mi technice kupieck\ej i coś nie coś
nakładem „Biblioteki Pol. , mie i przeprasza mnae z uśmje- przychodzi
każe
chem. Za co? Za to, że nie umia- chińskiej sztuki kul~narnej. A więc kupuje. Po tym wch;odz.i
sklej".
. człowiek,
.'
Wobec

Pal":sfyny duu' zaintereso "'
·

Do Naszrch prenumeratorów!

łem 1wyrnówiił

JóZEF WECHSBERG

s.pra.wej,
wy palestyń!.1c1e1 będą ogromne.
Anglia Chamberlain.a chętnie poświęciłaby mte.resy żydów celem
pozyoskamii.a świata a.rabskiego, któ
. e.rze ł MUS·
ry widzi teraz w Hitl
soltnim apostołów „~tan.owie
nl·a" ttoModów I do których też
zwtraoa !.1ę o pomoc pn:edw Artglii, F1'ancj1i, a w ostatnich c:zasaoh także przeoiiw Stan.om Zjednoczo.nym.
Bo oto właśn.ie Roosevelt o'kartt-

chińskiej uprzejmości

~

Od kurzu dwaj policjainci lustrują nieufnie
wszystkich pasażerów, zjaiwia się
kolejarz i siada obok czcigodnego
mandaryna, aby na każdej stacji
spn;edający miotełki

wybiegać i wymachirwać czerwo·
oo nie oznacza
ną chorągiewką,
„stać", lecz „odja-zd", wchodzą żoł
nierze z ciepłymi futrami, jadą bo

wiem na północ, a wichry Mongo
Iii nawet w lecie są dokuczliwe.
W tym wagonie ptenwszej kl.asy
przyjemny rozgardiasz,
panuje
n.ie ma wytwornej nudy i ciszy,
jak u nas w Europie. I gdy pociąg
sapiąc jedzie powoti pod górę, po
chyla się ku mnie uprzejmie kochorą.giewką
czerwoną
lejarz
wskazuje mi widoczny. przez okno grzbiet górski, powyrzynany
w przedziwne zęby, zupełn.ie rów
ne zęby, przed2lielooe gdzieniegdzie wieżami. Wielki Murl
AlRadość jest krótkotrwała.
bowiem pociąg przY'bywa na stację o trudnej do wyrnówtienia nazwie i zaczyna się „amerykańska
obsługa" ze wszystkiiimi ujemnymi
stronami.
,,Amerykańska obsługa" osacza
Mongo·
człowi,eka pod postacią
mają
łów i osłów. Mongołowie
lekcy ki, przeważnie panie każą się

o. przesvlamr
Administradl

w tych lektykach, oeły ..:
Zgoła
prze7Jllillczone dła nas.
szczególnym rodzajem aą oały
Wielkiego Muru, aczkolwiek ta•
den z podręCZllllików zoologii nie.
wspomina o ich właściwościacl1.
Nie są uparte jak inne osły i czar
łe są na każdą bi.ałą twarz. Może
człek dawać raz po raz do poz.na"~• że chciałby pół godzi.Mą dro.
gę do Muru odbyć pieszo, mote

nieść

prosić,
kląć, wozić, wrzeszczeć,
osły czepiają się nóg
zakU.nać podróżni-ka i cierpLi'wire za nhn
drepszą.

Tymczasem

Mongołowie

m~airę zbliżania .się do Muru
zniżają tacyfę. Z początku żąda~
ją dolara, późndej taksa ich ska·
cze raptownie w dół, aż do 20

w

centów. I nawet, gdy SILę już cięż·
ko dysząc stoi tuż przed Murem,
żądają jeszcze 15 centów za wpr.o
wad'Zenie. lnilli poganłaeze mułów
napastują człowiek.a, aiby przynaj
mniej w drod-re powrotnej skorzy
stał z ich usług, nadto z wszystkich stron osaczają nas tragarze
lektyk, jakiś stairzec chce zaprowad?Jić do karawany, która a1ku•
rat w poblitu wypoczywa, ,,very
~ke or pictures" nęci stary kusi~oflCMID.le na

*· ~

Str. 5

Wolność
,,1 nie u mieU inaczej

1J1Dego

sumienia whistorH Polski

moyski i wielu innych. Bowiem
w naturze polskiej tkwiła
zasada szanowania godności ludzkiej.
Najłepszym dowodem pomyśl·
nego położenia prawosła.wnych w
okresie rozkwitu mocarstwowości
Polski było ich zachowanie sir
podczas niemal nieustających wo~
jen z Moskwą. Przez wiele lat istniał carat moskiewski, który, jąko
ośrodek rosyjskiego prawosławia,
mógł być do pewnego stopnia siłą
przyciągającą dla polskich prawosławnych. Ale w dawnej Polscew okresie tolerancji i równoupra·
wn.ienia religijnego za Jagiellonów,
społeczeństwo prawosławne wykazywało gorące przywiązanie do
Państwa Polskiego, co wyrażało
się podczas wojen z Moskwą, kiedy to prawosławni dowódcy wojsk
polsko-litew-skich, dziękując Opatrzności za odniesione zwycięstwa
(m. in. książę Ostrogski) budowa.

a

DOlf
1000

wiastek. Miast nakazanej od Zbą- zbór odbudował się i dotrwał najwiciela miłości bliźniego, hołdo· dłużej, ą~ do czasów Władysława
jeno wbijając czlotlńeka ""
wała nakazanej przęz papieża nie· IV, ~wdzięczając wiele własne.
'kr#yif'.
nawiści równowierców, kąpała się mu „obwarowaniu tak murem, jak
Nłetsche: ,,zarathuatra".
we krwi własnych d~leci szyzma. 1 i strażą'' ... Ząraz na początku pa.
tyckich i dyssydenckich, jak gdy· nowania Władys!awa IV stał się
Dawna Polska w okresie swego
by była to krew mongolska i po- ohydny tumult w Krakowie. W r.
największego rozkwitu nie znała
gańską;
nawracała gwałtem
do 1633 żacy porwali trumnę z cła.
prześladowań religijnych, a spra·
Ul'lii i zaplątała się przez to w woj- łem pewnej protestantki i odarłszy
WARSZAWA
wę stosunku do Boga pozostawianę domową i religijną z kozae- ze wszystkiego, rzucili do kałuży,
MAZOWIEC
KA 11
ła swnieniu swych mieszkańców.
twem; straciła cześć w Europie; po czym przywiązawszy łańcu
Na prowincjo wysyła na żądanie obszerne katalogi llustrow~e
Już w 1414 r. na 110borze w Konoślepła ną 4.uch~, rozpiła się wre· chem trumnę ze zwłokami do kostancji przedstawidel Polski, reknasza Centrala:
Elelltore?n• JO
szcie i upadła".
ni, włóczyli ją po przedmieściu w
W•ruewe.
tor akadem li krakowski·ej, Paweł
Dogodne warunki spłat.
towarzystwie zgrai żaków, która
Włodkowi c z lłrudzcwa, głosił Sądne dni dla .beretp6w " biegła za trJmną z wrzaskiem
wbrew powszechnej doktrynie i
W tym t.ę smutnym okresie u- wielkim i rzucając w nią błotem i
praktyce średniowiecza - zupeł
padku polskiej myślł państwowej kamieniami. Na koniec zawiesili
nie nowoczesną zasadę, zawartą
położenie chrześcijańskiej ludności cia~u kamień na szyi i rzućili je do
w pracy p. t. „De 1>9testate pa.
akatolickiej w Polsce było nader Wisły, uniemożliwiając w ten spo.
pae", te „fides ex necessitate esse
ciężkie W takich oto dramatycz- sób krewnym wydobycie go z wo.
nom debet'• (wiara nle może być
nych barwach przedstawił położe.. dy„ Niektórzy widzowie z uśmie
z przymusu). Zasada ta zatriumfonie ludności prawosławnej na Sej- chem patrzeli na ten obraz moralwała w Polsce w epoce reformacji,
Niespełna 40 kartek zawierci no w kraju, ja.k i na emigr(J(:ji,
mie Warszawskim 1620 r. poseł nego zdziczenia. Sam rektor unigdy na Zachodzie społeczeństwa
broszura
TUR. pod powyuzym zarówna w ściskj konspircicji,
wersytetu
miał
„zapatrować
się
na
Wawrzyniec Dairewiński:
krwawiły Się w wojnach religijten zgiełk i burdę". Natychmiast tyzułem, ~ gdyby rozwinąć zwar· oraz podczas wojny, jak w waru,...
,,Cerkwie w miastach i wioskach z rozkazu króla zarządzono do. tq jej treść powstałby epoa boha· kach legalnych.
nych. Społeczeństwo wykazało w li świątynie prawosławne. ·
zamknięto,
majątek
cerkiewny chodzenie; wydalono tumultantów terstwa i poświęcenia, wytrwało
stosun1ru do reformacji pełną tołe
Dzii w dniach wspomincinia
zrabowano„. księży rozpędzono ... z uniwersytetu, a jednego z nich, ści ~ wierności.
tancj~. Jakkolwiek królowie kato.
zmarłych ODDAJMY GLĘBOKĄ
Bez
spowiedzi
i św. sakramentów głównego sprawcę, skazano na
Z licJ:nych fotografii patrzą na
Hecy w deklaracjach występowali
zaślepienia
lud~zie umierają".
nas uduch6wione oczy tych, któ- CZEść TYM, KTóRE ODESZŁY.
przeciw nowinkarstwu religijnemu, upadku mrłli
śmierć„.
A WSPÓŁCZESNE ZASŁUZONE
rych :Ycie wypełniła praca dla
jednak sl1nłejszego poparcia w spo
Dopiero po zwycięstwie reakcji
DZ1Ał..ACZKJ UCZCIJMY GOR·
A
o
ówczesnej
nietolerancji
tak
irki. Im to hołd składa wspom·
ł~eństwie nie mieli. W atmosfe- katolickiej na schyłku XVll wieku
LIW Ą WSPÓŁPRACĄ, DOPO.
pisze dr. Wacław Sobieski w pranienie tow. A. PRóCllNIKA. ,
rze wotnośCI nowinki religijne znaj i do połowy XVIII w. trwał okres cy p. t „Nienawiść wyznaniowa
MACAJĄC JM W TWORZENIU
Dziwnie od tych rozgorączkowa
To już nie "dzieje jednego po·
dują wielu zwolenników. Dochodzi fanatyc:utego zaślepienia, gdy
CORAZ L/CZNJEJSZY Cll KADR
za· tłumów za rządów Zygmunta III" ,nych tłumów rzucających się z ciska" ale z.więzły
opis imudnej
~ tego, te w r. 1569 na 73 ·krze- broniono wznoszenia
nowych świą (Warszawa 1902 r.). „Już w roku iskra w oku na różne w!ary, od'Jł. nieefektuwnej pracy drom.a.derek, KOBIECYCH W NASZYCH OR·
Iła sena torskle 38 znajduje si~ w tyń akatollckich, gdy zabroniono o- 1614 w czerwcu poznańscy ucznio la się garstka „zimnych'
GAN l J,ACJ ACH.
pollty.
posiadaniu protestantów. Zasada stentacyjnie formy kultu inowier· wie jezuiccy spalHi zbór (kośció') ków z swą ustawą o tumultach na dźwigających na sobie dz.wsiątki
Piękną broszurkę tow. Próchcuius regio, eu~ religio (wywołu czego orai jeszcze w r. 1658 wy- luterski na Lysej Górze, obili pne czele. Ta garstka „zamojszczy. kilogram-ów nielesalnych druków,
nika polecamy szczególnie młct
prochu,
broni;
ciężkiej
pracy
jęca najstraszliwsze wojny}, uchwa pędzono Arian.
Ale reakcja postę bywających w szpitalu ubogich ków"', to garstka ludzi, któ!"zy
dym towarzyszom i towar:.yszkom
Jona w Niemczech na zjeździe aug powała wolno, gdyż nie płynęła starców i połamali ich „sprzęt", zgnebili w sobie żywiołowe, zwie. przygotowawcz ej i udziału we
wszystkich dziedzinach ruchu wy- - dla niejednych będzie wprod
sbursk~m w J5M r., w Polsce nie ona z Instynktu narodowego.
Przez po czym na drugą noc tenże szpi- rzęce porywy. Ta garstka wzięła zwoleń.c:z;ego, ci nadto - czułej O• rewelacją ten długi łań.cuch namlała i nie mogła mieć zastoso.. cały wiek XVl1, mimo, Iż dewocja tat zupełnie spatitl. w dwa tygo- udział w pracy wszechludzkości.
pieki nad więźniami i ułatwiania zwisk często zapomnianych boha·
wania.
katolicka ooraz gwałtowniej wzble dnie ciż jezuiccy studenci podob- toczącej się od wieków, aby na im ucieczki.
terek.
czeskich, ziemi na przekór wszelkim wyburała pod wpływem Jezuitów, pra· nież n~szJ.i zbory braci
Socjalizm „wydając walkę wszy~·
I~ ..'J,'"' ,'
wa polityczne dysydentów pozo- strzelali do ich ministra, zabrali chom namiętności ras, religii, na. stkim przywilejom musiat ją wy11
jego
rzeczy,
porąbali
łąwki
I
kazał
rodów
zstąpił
kiedyś
wymarzony
stają nienaruszone. Aż do r. 1733
dać również i przywilejom płci".
Podczas. gdy w zachodniej Eu· widzimy ich sprawujących funkcje nkę, Podobnież zaatąkowali kilka spodziewa1T1y przez tylu „pokój" ...
Dla kobiety był miał on moc
T~·mi słe>wy kończy dr. Sobieski
ropie rótni biąfęta pławią się we poselskie i UtSiadających jako o_ d om Ów prywatn yc h... P o dokona.
atrakcyJną, bo niósł jej "podwójne
larw! swoich poddanych, inaczej bieralni sędziowie w trybunałach , nym tumulcie w r. 1614 hlsk1Jp swoją pracę. Podane wyżej cytaty zerwanie więzów, wyzwalał ją jawierzących, u nas wielki twórca a trwało to do końca xvm wie- Opaliński zakawl restaurować po stanowią zaledwie drobną c~ąst ko robotnicę ~ jako kobie~"·
To też kobiety zjawiają się już
Unii Lubelskiej wypowiada do na- ku, gdyż już powiew ,,oświecenia" walony zbór... Poznariskie zbory kę setek .,obrazów" straszliwej
todu wiekopomne słowa: ,,Nie je- niósł zapowiedź refqrm wielkiego legły w minach raz na zawsze. nienawiści i zbrodniczych czynów u kokbki ruchu socjalistycznego
N'a gruncie zboru luterskiego sta- rozagltowanr~h ciemnych fai11aty. w Pol&ce przed 60 l.aty i ocltqd
stem królem waszych sumień", a Sejmu 1788-1792.
nął
klasztor katoli~kl karmelitów cznych tlumow.
chielq los swych toumrz.yszy męi
. ,(
u mm Stefan Batory głosi: „MnieAle i w okresie wzbierającej te·
bosych.
PodoJmie
dawny
~bór
czyzn
wo
na równi, w dobrych i trci·
Jedno
r.~leży
.tu
J?Odk:eślk,_
t~
mam, że wiary nie wolno nigdy akcji katolickiej i masowego buBrownlllg
P I O R U 11 11
jewody Górki dostał się w ręce I clz1eło . ~ niszczenia 1 nienaw1śc1 gicznych chwilach.
rozszerzać
prześladowaniem
i rzenia przez sfanatyzowane i pod.
ściśle wg. ry11unku z bezpiecznikiem?
zakomtic
benedyktynek„.
W
Luhli
sl.ał.
c
iei~ny
po<lbecht~~Y
pr~ez
krwią, ani sumień ludzkich znie· judzane przez jezuitów tłumy źa·
Od roku 1904 w:::rasta liczba Sensacyjna
1988!! ~n~·
nie dom zakupiony wspólnle PfZez „~więtohl.iwych ~~żów
tłum, .a czynnych działaczek, ruch wiród gljski! Typ nowoSć
walać gwałtem". Kanclerz Zamoy- lców i innego pospólstwa świątyn
6-do m/ml Repetuje •ti
ewangetlków,
napadany
przez
po. nie pots1oe czynniki rządowe, ~to
ski, trybun mas szlacheckich i ich lnowierców - kiłkakrotnie uchwanabiera charakteru maso- ~-----------
sp6tstwo ; burzony w latach 1611, rym można bv!o zarzucić w wielu 1c9biet
wego. jako
wychowawca polityczny, powia- lane „konstytucje o tumultach'' w
przykład ciutor poda· •
1614 i t620, Z05łał sprzedany kar- wypadkach bierność w stosun~u 1e, iż
„M jednej tylko dzU?lnicy
da: „Kledyby to moglo być, abyś miaTę możności hamowały wystą
melitanom.
miasta LubHna prze- do tum1•1t.ów, ale ni~dy. burz;eme Powazki w Warszawie 150
- 200
cie wszyscy mogli być papieżnika pien la masowe fanatyków, stwier.
nieśli ewangelicy swój zbór na zbor?w nie <!dbywał~ się na roz- kob~t uczęszczało stale na kółka
mi, dałbym za to połowę zdrowia dzając, że ówczesne rządy nie po.
przedmieścfe do domu szlachP.c- i· kaz ~ z wvrazne1 wot~ ó.wC7esrivcfl agitacyjne". W roku 1905 manimojego ... ate jeśli kto będzie wam nosiły za burzenie świątyń (zbokiego... f nadszedł sądny dzień dla i:a~ow Rzeczypospol1te1 szlacltec. festacja 1 maja była okupwna
gwałt czynił, dam wszystko swe rów) inowierczych moralnej odpo.
„heretyków". Burzono dom po do kret..
.
krwi,q w różnych mia$tach kraju
.
zdrowie. abym na tę niewolę nie wiedzialności.
mie, rzucono się na wielkopański
H1st~r1a or~aw1anych okresów - poległo wówczas wiele kobiet,
patrzył''.
Okres reakcji katolickie.i był ró· dom 'Firleja, kasztelana be'skie~o,
dawne1 Polski poucza nas. że. z~w nawet nie wazystkie znane z nazNa sławnym sejmie konwoka- wnocześnie okresem upadku myśli gdzie
schronili się ministrowie, aż sze ~vł-v ~wa. rodzale kat~hkow wiska. Na Pradze młoda robotnicyjnym 1573 r. otrzymali inowier- państwowej polskiej i zwiastował w końcu zburzono
wszystkie zbo. nolsk1ch: Jedni fanatyczni. i bez- ca riiosąca sztandar, trafiona kucy podstawy równouprawnie nia. rozkład dawnej RzeczypspoHtej ry„. Atmosfera
panuJąca w trybu. T<rvtvcz~1 wyk.ona~cv. woli k~er;i . lą, zmarła w szpitalu Dz. Jezus. przed ka.Mym strzałem i automatyW ustaw~ ~jm<>wej z 28.1 t 573 r. Polskiej. O okresie tym filozof I nale i w sadach lubelskich docho- <łla
któ.ego me istniało po1ec1e Umierając rzekła: ,,Nie·żałuje ży cznie wyrzuca łuski! Huk ogłusza·
,,De pace interdissidente s" otrzy. publicysta I-ej p(\łowy ubiegłego dz!ła do .tego . stopnia, że miano
ją.cy! Idealna obrona
przed napanaństw~ jako wsp~lnego dobra cia - innym za to później - le- dem!
Wykonanie luksusowe: lufa
mały równe prawa wszystkie wy- wieku, ru.tłor wielu prac pedago· wzywać do sądów inowierców
i wszystkich obywateli, drudzv ka. piej będzie". To jeat w prostych pięknie oksydowana, rękojeści luyUt
manla chTześcljańskie w Polsce, gicznych i politycznych, szermierz nakłaniać ich tamże do przejścia tollcy -;-- ··~amoi~zczvcy"
, uśwl~: sł wa.Jh wyrażona dewiza naszego lśnią.cym bakelitem! Waga 250 gr.,
eeym ugruntowana została wol- idei wolności sumienia, Bronisław na wiarę katolicką ... Rok 1627 je!>ł dom1;n1 pol.1tyczn1e obywa!ele.
k .o ruchu - walczymy o wolność i 250 gr., dług. 10 cm., szer. 7 cm.
Gwarancja fabryczna na 5 lat! Ceąa
ność sumienia. Było to w okresie Trentowski, w pracy p. t „Rzeczy ostatnią czarną datą
w szeregu rzy, J~lc póznlef ~ławny kroi Rat~ sprawwdliwość, o lepszą przysz- tylko
zł. 6.95. 2 sztuki zł. 13.50. Set.
nocy . łw. Bartłomieja we Francji. o wyjarzmlaniu Ojczyzny" pisze: krvtycznych lat przynoszących u ry, widząc odwieczne współżycie łość dla świata pracy.
ka naboi syst. „Flobert" zł. 3.S:S.
2
Wszystko to działo si~ wbrew „ ...A1e Polska pozostała włema pelną zagładę' zborom po mla. na ziemiach Polski ludności odsię
pny odbiorze. Adre.s.:
Kobiety mogą być dumne, ich Płaci
naciskowi fanatyków katolickich, Rzymowi. Przestała wierzyć w stach. w r. 1591 ostatni raz zbu- miennvch wyznań, uważ;;ll. że Jest
Prredst. „PERFEGI'WAT (Jll",
wkład w naszym ruchu jest z naj- Wydz. 84, Warszawa, uL Marlaitska
bowłma w sprawach religijnych Chrystusa, a uwierzyła w papieża. rz.ono zbory w Krakowie w r w Polsce ,starodawnym zwycza.
czystszego
kruszcu: ,,zdrada ze 11 - 1. UWAGA: Wystrzegajcie
tłecydujłtcy wpływ na masy szla· Przyjęła w swój dom jezuitów, a- 1616 w Pozna.niu w r. 1627 ~Lu~ jem uznawanie prawa do życi:i
strony kobiet czy prowokacja na· się taniej tandety, polecanej przez
checkle mieli umla-rkowanl i tole. żeby wykorzenili w n1ej do szczę· blinie, że pomini~my ów tumult ~ rozwoju różnych wyznań.
sprzedawców! ~ą.dajcle
!eżała
oo wyjątków najrzad- pokątnych
wszędzie w sklepach tylko ą.utoma.
w.ncyjnt katolicy, jak kanclerz Za· tu chrześcijański i europejski pier. Wilnie w r. 1611, gdyż po nim
HENRYK śWIĄTKOWSKI.
szych" . Pracowały dzielnie .zarów tów „PIORUN" z bezpiecznikiem!
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panuje tu jazgot i rwetes i człek
z kretesem zapomina, te stoi
przed legendaroym Wielkim Mu·
rem · chińskim.
I na górze, na Murze, funkcjo.
nuje wzorowa organizacja obsłu·
gi ·cudzoziemców . A więc jest tam
człowiek, który spore zyski czerpie z podtrzymywan ia pań w
szczególnie na wiatry wystawhc>·
nym i pozbawionym poręczy miej
scu Muru. Na Murze dmie stale
ostry wiatr. który zagina parol na
kapelusze zwiedzających . I ro tu
mają na uwadze:
stary Mongoł,
przypominający głowy Rembrand
la. poluje na uciekające kapelusze.
Trzeci ma na potyhcy cienki mon
g o lski warkoczyk i za dwadzieś·
cia centów pozwala fotografować
to uczesanie z czasów Dżyngis •
Chairta. Wszyscy są bardzo natręt
ni j wrzaskliwi, ale wszyscy są
wesoło niefrasobliwi i wcale nie
dozna ją rozczarowania,
gdy s~ ę
im nic nie daje czy nie korzysta
z ich usług. A handlarze parnią·
teki Na Wrelkim Murze odbywa
się istny jarmark. Biedny cesarz
Huang - Ti! On, który kazał zbu·
dQwać Wielki Mur w 240 roku
erzed narodzeniem Chrystusa, co

by powied7lał, gdyby ujrzeć mógł
obro tnych S)"nów Państwa środka
sprzedających dziiś
małe modele
Muru, jako pamiątki na biurka.
Sprzedają tu również
gwarantowanej autentyczności dzwonki lamów z Tybetu. Odwróciłem jeden z n·kh. Był tam drobny napis
„Made in japan".
P rędzej, prędzej w górę!
Od
dawna już zostali za mną w tyle
wyszkoleni po amerykańsku Mon
gołowie i Chińczycy,
chwilową
złość puszczam w niepamięć. Al·
bowiem wzrok ogarnia potężny,
wijący się Mur, którego zębiska na
kształt chińskiego smoka oplatają góry i doliny. Z całą pewnością
to nie przypadek, że najbardziej
narodowa i najsławniejsza budo..
wla Chj.n przypomina godło narodowe, wijącego się smoka. jak
daleko sięgnąć okiem, widzi się
po tężne cielsko smoka, poprzery
wane wysokimi wieżami straż
niczymi. Ale oko nie daleko sięga
Oko nie może wymierzyć tego,
że Mur ten
ciąg111ie się na przestrzenoi 2400 kilometrów. Dwóch
ty-się-cy czte.ry"'Stu! Cóż wobec
tego znaczą piramidy egipskie, co
znaczą wielkiie dzieła techniczne
naszych czasów!
Czyż cesarz

Huang • Ti nie kazał muru tego
w ciągu ośmiu lat? Tania naówczas była w Chinach praca ludzka - tania jest i dziś jesz.
cze. Miliony ludzi posłano do odrabiania pańszczyzny - czyni się
to i dziś jeszcze. I 400.000 Chiń·
czyków padło przy tym trupem.
Bez przesadnych ceregieli pogrzebano ich w murze. Cf!ińczycy nazywają Włelki Mur „.największym
cmentarzem Chiin". A jest to za.
ledwie wewnętrzny mur, resztki
zewnętrznego
muru zobaczymy
dopiero za kilka dn·i~ za Kałga·
nem.
Solidnie wówczas budowaoo,
solidt1°lej niż cziś. Nic nie wskazuje na to, że Mur liczy 2.300 lat.W paru zaledwie miejscach do·
strzega.my zniszczenie. Wszystko
inne jest mocno spojone, trzymają
się wciąż nfoezmiennie mocne po·
tę:Łne głazy, i opierają
się wich.
rom pustyni i działa.n.i u wichrów
wieże strażnicze,
które tak kunsztownle są zbudowane, · że widać
i z nich można ostrzetlwać każdy
skrawek gra.nicy. 20.000 takkh
wieżyc liczy Wielki Mur,
przy·
czym na górze Mu.r jest tak szero·
ki, że mogą Siię na nim wygodnie
rwyminąć dwa auta.
zbudować

W niektórych miejscach znajdu
napisy ze słowem „Danger" - niebeżpieczeństwo. Brak
tam kamier.i w balustradzie, a
Mur jest wysoki. Gdy staje człek
nad samym skrąjem, to wlidzi, jak
bardzo jest wysoki.„
Gdy zapada wieczór i nad fa_
ltstym.il wzgórzam1 mongolskiej
równi.ny wschodzi księżyc, - to
poznaje się dopiero całą wielkość
Muru. Wielkość, która w7)budza
podziw i sentymentalnie nastraja.
Albowiem Mur nie jest już potrzebny, Mur spełnH swą misję i
powstrzymał dzikie
koczownicre
ludy od wtargnięcia do Cesa.rstwa chińskiego. Przed strzałami
dzłcich koC7JOwnioczych hord był
Wielki Mur niezawodnym puklerzem. Nie może nim być wobec
armat Japończyków. Wąska biała
linia prowadzi przez bramę w Mu
rze na północ. Jest to starodawny
szlak karawnr1, zdążających do
Kałganu i Mongolii. Kto włada
tym szlakiem, ten ma drogę otwartą do Chln Północnych i do
Pekinu. Na Mune patrolują żołnierze. Wówczas było ich małodzj.ś jest ich dużo. Wysokie wieżyce cesarza Huang • Ti i:>rze·
kształcono na gniazda karabinów
ją się

maszynowych.
Wielki Mur powstrzymał ongi
nawałę Tatarów i nomadów, idą·
cych z północnej Azji. Przed najazdem białych ludzi od morza
n:ie zdołał Chin uchronił. Chiń'.5ka
kultura mogła się rozwijać pod
ochroną Wielkiego Muru, i podczas gdy w Mongolii Zewnętnnej
dzicy nomadowie żyli n.a pierwot·
nym szczeblu kultury, Chińczycy
mieli już zadziwiające dzieła sztu
ki i wysoko rozwiniętą literaturę.
Oa owych czasów począwszy stawiali Chińczycy zawsze sztut<ę i
kulturę wytej. mż ideały wojsko·
we. Ochrona krafu należała do
Wi·elklego Muru, ·wobec tego można było czas swój poświęcać subtelniejszym i piękniejszym zaję·
cłom.
·
Mury bywają niebezpieczne. M0
gą być dobre, ale ,11imo wszystko
bywają niebezpieczne. Wiel~i Mur
nie tU>trzegł Chin przed „białym!
· diabłami", którzy
przybyli do
Chin i traktowali je, jak własny
klraj. Mury, jakie Europa dziś
wznosi, niewidoczne, ale skuteczniejsze, niż Wielki Mur Chiński,
staną się dla Eure>py nlebez.płec1ne. W Pekinie każdą dzielnicę, k.iż
dą świątynie otacza mur, zaka~ a -

ne mi.a.sto okala aiż siedem murów. Mimo to P'ekin zo~'tał podhity przez hordy D-.lyngis - Cha'la.
W Europie każde z państw czyni
dziś wysiłki, aby kraj 5wój odgro
dzić jak największą liczbą murów.
Zabrania ·wwozu obcych towarów,
wywozu złota i pienięd'Zy, niech?ł
nym okiem pa1trzy1 gdy się opu- ·
szcza jego mury i jedzie w srzeroki świat. Wznoszą &'ię ku niebu
wielkie i małe mury szowinizmu,
małostkowej stronniczości, ciasnej
zawiści .••
Siedzą.cy za swymi nrurami Europej czycy powinni pami~tać o ostrzegawczym przyk~adzie Wl~l
kiego Muru Chińskiego. Wygodrte
wprawdzie jest po~adanie murów, ale mury bywają także niebezpieczm.el
Sprzedawcy pamiątek spakowali
swe manatki i :z.niknęli. Nie ma jut
też dzielnego łowcy kapeluszy ani
Mongoła z małym warkoczykiem.
Cichy i opuszczony, martwy i wspa
niały roztacza
się
przede mną
Wielki Mur, symbol minionej świe
t n ości. Jedyne, •co przypomina terażniej~zość, to wysolm tablica z
angielskim słowem.
Tablica :te słowem „Oangec:"• .

Dan~er-nlebezpieczeństwot

I
M

opanowały
Niemcy
Jak
~oc:alizm ~011rs~i a 'olitJ~a za1raniczn1
Hiszpantę gen. Franco
Stanowisko IOJll. Vanderveldego

W dniach 5, 6 i 7 listopada od·
hędlzie doroczny kongrea Belgijskiej Partii Socjali&tyemej (ofi·
ojalna nazwa: ,,Belgijska Partia
Robo11nicza„), na którym &prawy
polityki zagraniezinej wyauuą 1ię
na plan pierwszy. W sprawach
tyoh istnieje wśród ogółu partyjnego różnica poglą.dów. Sł r.grubsza biorąc - dwa kierunki
w :>artii: jednemn pw.ewodtzą dzia
ła-c.ze tej mia.ry eo Vanderveldc i
de Brou-Okere, a z młodezycb Rolin i Buset, pl'zewódeami zaś dni.
gi.ego kiemniku są premier Spaak
i h. mini&ter de Man. Młodzież
«o~jalistycz.na jest po 81lr.lnie Van·
dervelda i de Brouokere, PJWią.zki
zaw•>dowe popierają Spaak.a.
Swego cza80 obszernie streścili·
wy dyekwsję Rady Naczelnej Par·
tił belgijskiej w sprawie polityki
iagranicmnej i wykazaliśmy, 1
czym polegają różnice poglądów.
Ale wobec wielikioh zmian, jakie
zauły w polityce międzynarodowej w ostabnich miesiącach i wo·
he~ faktu, że różnice, zachodząiee
w partii belgijskiej, w stopniu wię
hzym łub mniejszym, zaznaczają
;,ię również w innych partiach eo·
cjali.stycznych, warto ponownie
wrórić do tego tematu. Dla zazna·
jomienia się :6 istotą zagadnień
wy~tarczy tym razem poznać ra·
port. zożony przez tow. Vander·
velda organi·zacjom partyjnym, a
któ,·y służyć będzie za podstawę
do dy~kusji na kongresie.
Raport ten składa się z trzech
ezę~i. W pierw&zej z nich Van·
dervelde rozpatruje politykę za·
gra.piCMJą Be1gii przed zwrotem
w cerunk.n t. zw. neutralności.
Stwierdza on, że polityka ta szła
po linii na&tępująeej: 1) nie był.o mowy o powrocie., pośrednim
~ bezpośrednim, do polityki neu
tralnej sprzed wojny, 2) po.zoeta·
jąe

wiemt

9wyD1 przyjaźniom,

Belgia jednak nie zawierała eoju·
uów militamym starej daty, gdyi
mogłyby j12 wcifllltć do polityki
jednego esy drugiego moea1"twa
s@l!iedniego, 3) niezależność tej
polityJQ nie oanaczała prz:eciei od
oaobnienia, ponieważ tnymała •i~
ram Lig:i Narodów.
W drugiej częi8.ci VanderTelde
zajmuje si~ poli.tykf zagranicaią
obeuncgo Rzfdu. Pocz,tek jej ei~
ga daty 7 marca 1936 r„ kiedy
Niemcy po wypowiedzeniu ukła·
dóv foca.meńs.k.ieh obeatlzily &tre·

tym, że ei~ pod.porzędkowuje politvk{' zaf!,T11niic1JD4 wwpółrrar~ w
rzig.dzie koałiiryjnym i zaniedbuj..
si~ wielkid1 zagadnień międzyna·
rodowych. U~ępstwa w taki·m 1'2~.
dzie l!ą konieo?Jne, ale Partia ma
rrawo ~·magać od &wycb mini·
stów by nie t11ezynili niozego. er
się1 Q})TZeciwia ideom, wszystkim
w P::.rtii drogim, i by w eipełn!:»
niu !lW'Vch zadań hron:Ji i dą.ż~·li
do r.wycięstwa zasad i tendencji
po lity ki zagranicmej socjalistów
Tuw. Vandervelde końmy ewó.i
!"aport przypomnieniem. ie jeff
'Partia musi się liczyć z innym;
1
· Rządzie, to jest przecie panem n
I siebie w Partii i że z tej racji belgij~k.a Pa·rtia Socjali&tyoz:na była
i pozostaje w pienvszych szeregach

Podziekowanie
Towarzyszom,

przyja.clolom !

oddaniu ostatniej

posługi zmarłe

·znajomym, którzy okazali wiele
w czasie choroby i
ż;\·czllwości

H. \Veltsztu.ubowf, a w
szczególności: Dzielnlcy PPS„ to
liborz - Marymont'', Zarządowi
1 Orldestrze St.ow. „Szklane Domy" oraz t. H. Gaudasińskiemu i
ob. Krongoldowl serdeczne pomu t.

dziękowanie składa
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ROZRYWKI
ZADANIE Nr. 77

podanym rzędzie cyfr
cyfry literami, otrzymany.
mi z wyrazów pomocniczy~:
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ROZ'YJĄZANIA.

słów

o podanym znaRozwiązanie zadania Nr. 75: Li.
czelllu. Litery w drugim i piątym terat, Kat. Zadanie Nr. 76 - port,
rozwiąza..
rzędzie pionowym dadzą
opar, saga, tramwaJ, woła, ałip (pi.
nie, które należy nadesłać bez wyNa·
ła), Japonia, nurt, Irko, atom.
razów pomocniczych.
grody wylosowali: 1. R. Mundlak,
Znaczeilie wyrazów: 1. obrofl, o. Warszawa, Pawia 22 m. 9; 2. Maria
słoil; 2. Tanki S. tywiczny sok ro· Konsztam, Lipno, uL Toruńska 3,
ślillJlY. 4. Drąg telazny, służący do Nagrodę
pocieszenia. wylosowała
rozbijania murów. 5. Długa napu· Stanisfawa Hułewiczówna, Zgierz,
szona mowa. 6. Laknienie, chęc do ul. Słowackiego 4.
sześcioliterowych

jadła.

Nagroda:

ksł~ka.

ZADANIE Nr. 78
ul,

ARYTMOGRAF
X. Janlrowakł, Wilno

**
*

z tego N .ru
do dnia 3.11 na
adres naszej warszawskiej Redak·
cji (Warec~ 7>.•

'

Rozwiązania.

należy

nadsyłać

zadań

w korespondencji z Hendaye z do opanowania Hiszpanii celem
obronie Hi·
pogranicza. hiszpańskiego, wietki odcięcia Francji od Afryk.i północ.
szpanii, w waroe z faszyzmem, w
dziennik francuski „Depeche de' nej.
walee o demokrrac~ wolność i
Technicy z legiona „Kondor"
alarmujp
Toulouae" przynosi
pokój.
do pomocy
się
szczegóły o opanowaniu Hiszpanii nie ograniczyli
J.:ik widać z raportu, Vandervel·
Dlaczego
in. armii faszystowskiej.
m.
tam
co
oto
Niemcy.
przez
de, nie krytykując Spaaka, jako
urządzili aerodromy w Vi·t oria, v.
czyta.my:
premiera, daje mu jednak wyraź·
BHbao, w St. Sebastian,. dlaczegc.
nie do zromimieuia, że z punkitu
ich łodzie podwodne J"ut czatowaÓ
k
•
t
niepokojące,
fakty
Istnieją
wid.tenia soejalistyO'Lllego nia mu
ły w portach atlantyckich, dlacleiie jedno do zarzucenia.
re wskazywałyby, że Niemcy dążą
go wzmacniali wybrzeta morza
Kantabryjskiego, wybrzeża maro-

Mi~dzynarodów'ki, w

''

---••
---------••=--•w•.a----··=-----Przed dwudzl
·estą roan1·cą

NI• ep od I e.g I os' '

1·

W okresie tegorocznych Uroczystości 20-lecia Niepodległości Pot·
ski w dniach Od U.go do 20-go listopada b. r. podczas wszyst·
kich Obchodów, Zgromadzeń, Akademii i pochodów, nawiązując do
wiekaipomnych wydarzeń z przed 20 łaty, oddamy w pierwszym
rzędzie hOłd

RZĄDU LUDOWEGO, jako PIERWSZEGO RZĄDU
NIEPODLEGŁEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

TWóRCY

i jego PREZYDENTOWI
IGNACEMU DASZYŃSKIEMU
CbOrążego Woltto.
'Trybuna mas ludowych. Dla zadokumentowania tej czci i wdzię
cznej pamięci nas·1ego pokolenia przyczyńmy się do powiększenia
zasobów z FUNDUSZU IMIENIA I. DASZYŃSKIEGO.
przeznaczonego na Budowę Ponm ika na jego Grob~e i Domu Jego
·
Imienia w Krakowie.
Poprzyjmy więc w11zystkimł sł tarni Zbiórkę na ten cel za pośred.
nictwe.n znaczka z podobizną I. tJaszyńskiego. Uczyńmy wszysiko,
żeby w okres.e Obchodu 20·1ecia w ca:ej Polsce każda organizacja
robotnicza i każdy jej człOnek bez wyjątku przyczynili się dalej
zzynnie do powięl<szenla funduszu uczczenia Uaszyńsltiego.

W nim uczcimy Wodza socjalizmu polskiego,

ści i

NACZELNY KOMITET POLSKI PRACUJĄCEJ
OBCHODU 20-LECIA NIEPODLEOLOśCI
CENTRAL~V

KOMITET WYKONAWCZY
POLSKIEJ PARTU SOCJALISTYCZNEJ

Cena znaczka wykmanego w miedzi, wynosi 50 gr. za

sztuk~

Org&Lzacjom partyjnym, zawodowym ł kulturalno • Oświatowym,
oddajemy w cenie 40 gr. za sztukę. Taki sam znaczek wykonany
w srebrze na zakrętkę - l zł. 50 gr. - Organizacje otrzymają •
cenie 1 zł. 30 gr. za sztuk~
zamówienia wraz z gotówką nateiy nadsyłać na adres Sekretariatu Generalnego CKW, Warszawa - śródmieście, uL Warecka 7,
lub q pośrednictwem PKO. Nr. 3174.

kańskie?

Dlaczego w dziedzinie ekono.
micznej wzięli w swe ręce kierow.
i re
nictwo produkcji
gulują ją wedle swych interesów?
Dlaczego ich technicy weszli oo
wszystkich przedsiębiorstw kopalnianych i do fabryk, którym dostarczają materjału niemieckiego?
Nie dość, te kierują tyciem eko
nomicznym kraju, ale skupują, ile
mogą, większość towarzystw. Kopalnia Ollorgan, jedna z najwat.
niejszych kopalń biskajskich, prze
szła w ręce Kruppa. Bracia Pach
kupili kopalnie ,,Meazuri et San
Narcison" od towarzystwa lrun
Lesaca. Niemcy zakupili kopalnie
z Berrobi. Grupa niemiecka usiłu.
je nabyć kopalnie z Somorrostro.
„Hisma", pól-oficjalna organlza.
cja niemiecka, ma monopol na ko.
palnie marokańskie żelazo • man.
ganów. W Lasarte założono niemiecką fabrykę karabinów. Prace
w porcie Pasajes powierzono n!e.
mleckieJ firmie Walter i 5-ka.
Dwa towarzystwa żeglugi niemit>c
kiej utrzymują stałe połączenie
między Bremą a Bilbao i Hambur.
giem a Bilbao. Niemcy wespół z
Włochami maią w swych rękach

hiszpańskiej

powietrz.1ą.
:tegług~
wszystką
Niemcy wstrzymują wszelką pro-

,,Askari Mendł'• rai
na
Avala - Mcndi
„EUzę", Areta - Mendi na „El..
len" i ..Manu" na ,MariM" i ek.S.
ploatują te okręty.
Wywóz z Hiszpani do Niemiec
rośnie z dniem każdym i przewyt.
sza jut cyfrę wywozu z r. I~
aczkolwiek w owym · roku wywó1
ó
•
z·dowoc
składał się przeważnie
·
od k ó
• win, pr u t w, znaJ u1ący,,,...
się obecnie przeważnie w Hiszp..
miesięc~
panii republikańskiej.
nego wywoZ1.1 od 90 do 120 tys.
ton telaza biskajskiego, połowa
idz.ie do Niemiec. Metalurgia bess..
kijska dostarcza Niemcom sztab
żelaznych i stalowych. Jedna ty1ko
fabryka ma umowę na 60 tys. t~ll
rocznie. 38 tys. ton skór wywie.
ziono od lipca 1936 do czerwca
1938 r. Cukrownia Alava wystała
tło Hamburga w sierpniu r. b. 43
tys. ton cukru. Całe okręty odjet..
dtają do Niemiec, naładowane olS...
w11, tłuszczami, skórami, nawet
zbotem, którego brak Hi~zpanom..
25.go lipca odeszło do Hamburga
18 tys. ton z.bota.
Transporty cementu powlękfta•
Ją się w związku z budową li.nil
fortecznej „Siegfrieda";
Handel Niemiec z Hiszpanią ro.i
śnie na mocy wprowadzenia klau„
zuli największego uprzywilejowa„ „
nia, bez warunków i ograniczeń,'·
krajami. Dąienlem
między obu
Niemiec jest wciągnięcie Hiszpattil
do koła gospodarcze~o. w którym
obn kr)'lje uzupełniałyby się wzaje
mnie i Hiszpania nie potrzebowa•
laby innej wymiany z zagrani~
Badanie statystyk handlu zagra„
nicznego Hiszpanii pokazuje, :te •
wyjątkiem narty i bawełny, mott
ona otrzymać w Niemczech wszy.
stkie wyroby przemysłowe,· które
jef są potrzebne, sama zaś mott
dostarcziać Niemcom wseysł1ddi1
surowców, których Im potrzeba.
I podczas gdy się odbywa łlj
opanowywanie Hiszpanii, rołnłtt
mianowały
„Blankę",

_„

z

dukcję hiszpańską, któraby im mo
gła sprawić konkurencję. Zakłady
w Beasain poczęły produkować
sprzęt wojenny, którego Niemcy
mogły dostarczać, wobec tego pro
dukcję wstrzymano. Kraj Biskajpapieru po. wpływ
siei produkował

'°"

Niemiec w tym kraftt. fd

trzebnego H1$%J>anil. Nlmtey do- przed r. 1936 Ni~cy rzuciły na
noszą, fe dzięki taryfom preferen- Hiszpanf~ siet szpiegów, lrtórydi
cyf nym udało im si~ zrujnować działalność przyczyniła się do wy„
ten przemysł. Bank w Bilbao za. buchu rokoszu. Obecnie a1t<i•
m1erzał załotyć układ ubezpie- ,„'tdobywania krału„ Jest w pełni
czci\, ale na interwencJę Niem\ec 1 Uczni Jut są onrerowle, 1ct6ny w
akcfl wspó1nef z Ni"mcamł w\dłC .
musi zaniechać projel<ta.
·
Po zabraniu ftoty baskiJs1deJ od środek do ujrzamlenla kraju•.
dało się ją Niemcom, które prz".

w

Przyszłe

Niemcy

Głos światłego

katolicyzmu

KONKURSU K. K. O.
ZAMKNIECIE m.I-go
st Wars1awr
konkursowe

Zgodnie z planem, 31 b. m. nastą
zamk.."ńęcie I-go Konkursu Oszczę
dnościowego KKO. m. st. Warszawy
ogłoszonego rok temu pod hasłem:
„Wykorzystajcie nade~ popra
wę gospodarczą. z myśllł o przyszło.

akladac!
będzie mama
na wydziałach OS?.CZędnoścf Centra.Il
l Oddziałów KKO. m. at. Warszawy
od dnia 2-go do 8-go listopad& Wb&cS ·

ści''.

dniu 10 grudnia r. b„ a

pi

nie.
Losowanie

kuponów

nasł.ąpl

W.

doplsanle na

Wobec dwej Ilości uczestników kslę.żeczkach osuzędnościowych ~
konkursu, którzy dopełniwszy prze- losowanych P.remll dn. 15 tegoj młe..
Jak wiadomo, pomiędzy poszcze. dni który ma powab faustowsk!ej 1 pisanych warunków będą uczestni· sląca.
czyć w losowaniu premii, kupony
•
'
gółnymi odłamami socjalistów me. sceny na górze Brocken, zadamem
mieckich toczy się od pewnego naszym w Czwartej Rzeszy będzie
•
•
•
czasu programowa dyskusja. Wychodzący w Holandii tygodnik ka·
tolicki „Der Neue Weg" (Nowa a w szczególności pracy umysłodroga) z sympatycznym zaintere. wej; tych wszystkich ludzi, którzy
fZJ.ll U
sowaniern śledzi przebieg tej dys- nauczyli się czegoś z przeszł<>i.ści
-•
Mapa Czechoalowacjl
kusji. Katoliclti tygodnik podnosi oraz tych wszystkich ludzi, którzy Alt.er W. Człowiek w społe&1aru K. w kweeW *1doW'·
zrozumienie trzeźwej pracy, które ocalilł w sobie wiarę w konłecz·
czeilstwie str. 2 04 zł. •. dla
I.li
a.- llłdeJ str. M
zawsze znamionowało niemiecką ność poszanowania osobowOścl I
czyt. „Robotnika" l t. P·
socjalną demokrację i pisze:
Przed Innymi pójdą Blum L. Sprawa pokoju. Str.
weilnoścl.
Ponlecld W. Myfllclele l bo'·148
wówczas cl, którzy w obecnych
jownicy. Zbt6r .t.Jdor')'llÓW·
„Piszemy te zdania, chociaż czasach p<>trafłli także nazewnątrz Daszyń»kl L Pa.mlętnnd t. I·II
St.I'. 1G8
wiemy dOldadnie, jaka różnica tarczę swą nieskazitelną utrzymać.
10.- Ordynacje wyborcze do Bejma
str. 600
'
światopoglądów istnieje p<>między
Dembowskl I. dr. W poszold·
pneplaaml
a
wru
Senatu
t
waniu istoty życia, str. 360.
MAMY ZROZUMIENIE DLA
chrysfanizmem a marksizmem
TYCH WIELU, KTóRZY MIL.
-..ea
wykonawezeml
Ił.chociażby nawet zrewido.wanym.
Opr. płóc. z Uustr.
CZĄ, ALE NIE MAMY ŻADNEJ
llb'.
lodzte
l
Idee
A.
Pr6mDJJl
Z DRUGIEJ WSZAI<żE STRONY, WYROZUMIAŁOSCI DLA DU. Dębt>kl AL tycie 1 dzlalalnol86
30ł d. •• dla cayt.eln1luhr
PO ZA MILIONOWYM BLOKIEM,
1.str. 2'.ł2
RoboL l Innych
KTóRY DZlś, JAK I PRZEDTYM, CH OWE.J PROSTYTUCJI TYCH, De 1\lan. Plan odbudowy 6wfa.
a.Str
ta.
GŁOWY
Z
BY
WŁOS
KTóRYM
SOCJALNĄ
ZA
OPOWIADA SIĘ
Putek J. Mroki łrednfowteea
121
DEMOKRACJĄ WIĘKSZOśCI, NIE NIE SPADŁ, GDYBY ZACHOWA· Cunow Ił. Pochodzenie rellgfl
wyd. u uzupeJnioae 1 lhl.wl.r.
a.- str. 271
wiary w Boga. Str. 250
WIDZIMY W NIEMCZECH żAD. LI SIĘ MNIEJ PO BIZANTYJSKU.
1
NEJ PO.LITYCZNEJ SilY, Z KTó Nie wiemy co jutro da. Nie wiemy, Engels i L. Feuerbach z do.
Stena &. ilr. Ziemia. ~
MatertallzmJ.e
d tld
RĄ POLITYCZNI PRZEDSTAWI· czy woł(óle będz~e Czwarta Rzesza
0
globu m6rs i &tmoefeą mtr.
.~t.:, 148
CIELE KATOLICYZMU MOOLI w najbliższej przyszłOścl. Wcale
2
303 opr. płóc.
u.n!e wiemy, c~ bestialskie moce,, Gal.I o. ,,: Fizyka na wesoło
BY WSPóŁPRACOWAć.
Trzd611kl w. z. mtnłon,.ett cllll
które wszędzie na świecie rozpę- · dla młMzleey. str. 79. KarPolski Podziemnej 1906T.duży for:
t
l dziś jak dawniej pragnęliby. taly słę, . dadzą się apanować w
1918. Str. 108
a.J. Niebo· astronomia dla
śmy w Niemczech mieć zdolną do możliwym do przewidzenia ~S:e.
płóc.
Opr.
188.
Str.
talków.
nasta.
że
to,
to
wiemy,
oo
Jedno
pracy prawicę, ale prawicy popro.
9.60 Wit M. dr. Mlstr7.08twe natustu w Niemczech nie ma. Malo kto nie tciedvś dzień, w którym wśrć' Jeans .J. Podrót w czasie l
ry dla młodz. opr. karton.
0
p~estneni dla młodz. Str.
zdaje E-0ble sprawę, jak przez • nocy niemieckie.i znowu zabłyśnie
Str. 1%4 z ilustr.
u.229 dwego form. Opr. kart.
szustwo totalistyczne i ras'zm roz. gwiazda Wolności. Tego dnła zro
12.- Wszędobylf.kL 300.000 1ml. •
sadZOJ."la została właśnie prawica. zum•e:ą się wszyscy cl, którzy Kalendarz wiejski na rok 1939
eekundę dl& młodz. St.r. lGO
1.str. 2S5 dużego fonn.
Za republiki weimarskiej mieli gwiazdy tej czekali".
z Uu.str.
Kautskl K. Pochodzenie chrze
~!
śmy wszędzie szkoły wyznaniowe
~
ł ruchowi, który wyszedł z kół pra
Wymienione ksł~ld d~
7.ścijailstwa wyd. n
Jakże inny jest język tych'katoll·
wicowych ł przez n'e pOpar.
IO
po otnymaniu gutówki plu.9 naszych „katolików" Koru1tytucja Rzeczyposponte:t
•
... „
zostało, ków od J"z"·ka
ty został zastrzezone
aJł.
a
lub
przesyUd
koszty
na
gr.
kwietni&
23
dn.
z
Polskiej
„Małego D:zienni~a„ i jemu poaobz
dz.I
•
-.30
by Trzecia Rzesza nie pro.wa · a
CZE'niem pocztowym koezt przesyl)d
1935 r.
wojny ekstenninacyjnej z chrystia nej ciemnogiodzkiej prasy, palą.C"ej
1 zł. Ka\alo~ wysylam7 beaplall- .i
przed krzyżem i ogarek Mały rocznik statystyczny za
świeczkę
nizmem.
1.- me.
i rok 1938. Str. 406
p 0 sabacie czarownic naszych przed swastyką,.

I . .; ,______. .,.______.____________„
Rb t • •
:::r:!a~c~ł~~?::~:~~s::~zipr:~. 'Komunikat Ks1egarn1 O ODJCZeJ
WJll!IJll

zastąpić

„
·r

PDiJN

UMYSŁOWE
W

LOGOGRYF
ul. Joti Warazawo

t,

' I~ z.demilitairywwaną Nadrenii.
Nowa polityka, zwana neuualną
lU.:, niezawisłt. luh też integralnie
(całkowicie) belgijskt. w zasadzie
swej - twierdzi Vanderveldc nie wiele się różni od polityki rzl!
dów popr>zednich, która również
była niezależna, ograniczona jedy
nie prze.z zobowiązania względem
Ligi Nairodów. Ale nie chodzi o
zaalldę, lecz o jej interpretację i
•
zasto&owanie w praktyce.
Vandervelde nic W'raca M dys·
k118 ji poprzeilnich w łonie Partii
, do krytyk pod adresem polityki
l"ZądC1wej, lecz odrazu przechodzi
- w części trzeciej swego rapor·
do podkreślenia różnic,
tu dzidących obecnie członków Pai
tii w sprawie polityki zagranicz.
nej.
Różnie tych jes~ tmy. Pierwsza
dotyczy &tO&Ulllku do t. zw. poli·
tyki integralnie belgij~kiej. Van·
.:łervelde pNymaje, że z więzów,
łączących Belgię z Francją i Anglią
w ramach Ligi Na·r odów, nic pra.·
wie nie zostało. Ale - powiada
on - lekarstwo byłoby goł'8Q:e od
cl:to:mby, gdyby l!ię W!róciło do 80jl18zów militarnych z przed r. 1914
albo układów obronnych na wzór
ukadu z Francją z r. 1920 Zda·
niem Vandervelda intereti naro·
dowy Belgii da się pogodzić z in.
teresami właściwie zrozumianym;
innych państw. Polityka niezałe·
żna Belgii wyma~a z socjalistvcz.
nego punktu widzenia uwzglę-d·
nienia dwóch warunków: 1) w Li
dze Narodów należy dążyć do jej
wzmocnienia, a nie do osłabienia
prze: sabotaż, 2) po za polityką
Rządu, mają.cą na oko cele ogól·
nc, Partia - jak zawirze dotyeh·
czas - jest mviązana, jako eekeja
Mi~zynarodówki, r; innymi par·
tiami aocjalistymmymi.
Vandervelde godzi się z mro·
wymi krytykami Ligi Narodów.
ale nie należy - powiada - wy·
rzoeać dziecka 11 wanny wraz 1
wodl!, nie nałeźv przeobrazić Ligi
w rodzaj ,,kJnbu dy11km1yjne"'
Co do prób odebrania partiom so
ejałi&tycmym. charakteru międ·zy·
narodowego, to li! one naderem·
ne. NiebCT>pieezcństwo pole~ na

juź

1, UL [l!llllll!]I

K • 2"

I

.

Je::

o. Z.

Historia jednego sprostowania

N. w akcii wrborczei

do radv miejskiej w lodzi
CHłlhyło się

w Ło- z ramienia O. Z. N. „Blok wybor~ posiedzenie komiitetu lvyho-r· czy", w skład którego wejdą Ch.

Dni• 29 b. m.

ozęgo

O.

Z~

na wszystkie braki

samo:ządu m.

N. do

Z. Z. ,,Praca", i Z. P. Z. Z.
Postanowio.ao w dzielniO. Z. N. wystawi listy pod

Ło.dti.

Komisaryczny Zarząd Ubezpieczalni

wła·

c-,ach. południowych i północnych SD'! firmą jedy.11.ie w okręgi.eh Il,
miuta, t. j. w I, ITI, IV, XI, XII V i VI, t. j. w śródmieściu. Jei :':III okręgach listy po'd firmą clnym, z czołowych kandydatów
,,,O. Z. N." nie wystawiać. W o- O. Z. N. będzie podobno Aleksy
kręgach tych do wyborów stanie ruewski. (P. A. A.).
„.-...:•-~·--•lil'D-M» -~.._..~ . FWWiłlD"
Wsulkle
Poleca na najdogodwyroby
niejszych wa.runiach
Z A K ŁA D
·zACH'G llNIA ~ 9
K~.łHlfRSKI
fr. wejście z bramy
.,..,..._1:11~------------iallil---~»o.sisi...,_._.~~ ~ ,..._...„,,_

F u y· R Z A N E

M. GRY NB A-UM

m~

SpoteczneJ w

jedno lekarstwo • spro1towanle

Rejestracja rocznika 1918
dnia 2 b. m. winnł
do powtórnej rejestracji
w wydziale wojskowym Za.r2'4du m.
Łodzi przy Al.
Kościuszki 19, męż~
czyźni rocznika 1918, zamieszkali na
terenie 5 komisariatu P. P. o ·nazwi
skach na litery A B oraz za.mieszka
li na terenie 12 komisariatu· P. P. -o
nazwiskach na litery A B C D E F
Jutro, w

Łodzi

urzędowe

W:nwnene 265 ,.Łodzianina" • dnia
ie dziwne również jest poetępowanie nie. Cz1żhy ta sama miarka nie odnoej.
21 wnebilia 1938 roku zamieśJ.Uiśmy ar· lekarey Ubezpieczalni, któny :niejedno- ła się do władz komisarycznych? Wi·
ty'kuł. oświetlajqcy nie r.godne z prawem krotnie bez k.lini07lllych badań chorego dooznic tnk, jeśli władze te publicznie
stanowisko Ubezpieczalni Społeom.ej w mają odwagę wydać tego rodzaju onre· do tego się przyznają. Ubezipieozeni fak.
fprawie leczenia umysłowo cb<lrrch. czenie, wyTokując, źe choroba jest nie· ty te subie zapamiętają.
Oczekujemy więc od władZ' komiuryai;
Wsk.i~liśmy w tym artykule:
uleczalną i leczenie szpitalne nie da wy.
nych Ubezpieczalni, źe nie będą już
że komisaryc.zoy Zarząd Ubezpieczał- niko;
ni Społecznej łódlliej niezależnie od
że izolowanie takich chorych, jak chce prastować tego, do czego się prz}'1:nają,
ustawowych ograniczeń stowje swoje komi&aryCZ11y Zarzlłd Ube1)J>ieczalni " o podadq do . publicznej wiadilmośd,
niczym nienza.sadnione ogranici:enia, Łodzi może być tylko w więzieniu, gdyi ze błąd &wój z dniem takim a takim po·
chyba tylko dlatego, żeby wykazać nad- poz'ł 's~italami psychiatrycznymi, in· stanowili na.prawić.

wyżki budżetowe

j

środę,

się stawić

G H Ch. I J.
Zgłaszają.cy się do powtórnej reje
stracji winni posia<lać dowód osobi.
sty, zaświadczenie o pierwszej_ reJe·
stracji, świadectwo szkolne i zawo·
dowe.

•

pochwalić si~ .,do- nych Zlikładóiw izolacyjnych Die ma w

fieleria łYUóW Wli!~D. ml. !theml~ra i 6rohmm :s:::::.~:::„"'.~:.:„: 3'::;.~7.=t: ~ .:::::; z codziennrch walk robotników
Niesłychanym

szykanom

należy położyć

ny Zanąd Ubezpieczalni w Łodzi ob- w Nl'. 289 ,,Łodzianina" z dnia 12 paź· =-=.-crfl'
myślił swoi&ty !posób, a mianowicie: d:ziernika 1938 roku sprostowanie, w któ· PODPISANIE

kres I

*R

;::ue

. BORENSZJEJN
A.

Ws.zelk1·e Wyroby'
Futrzane

.lrwawr.epilog zabawr .-

.27•1etn1•ego bezro'-otnego

lłarakl

4-MIESleCZNY KURS
MASIZU LEKARSKIEGO

RAKI ETA

o

T

N

Ko1ernlk1
1&, tel. 140·7.2
w <lni powszednie o godz.
Poczę.tek

2 pp•. W

'

niedzielę

12 w

Dźwiekowv

i święta o godz.
poł.
.
.

2 nazwiska, lttóre

gwarantują wyborną.

:zabawę.

CLAUDET.rE,

reż.

OSTATNIE KILKA DNI

TBZEOI TYDZIB:& REKORDOWEGO POWODZENIA.

„U R~A 11 A" ł :/.~!!K~n~a~~~:z:I &:ee:,~:f~~it::::
Dziś początek

I.

o godz. 11-ej..

Ceny od 50 IP'· -

złożona

·

Delegacja ta zgłosić miała na·
zjeździe kilka wniosków zmierzających do u.normowania warunków
pracy w przemyśle transporto-wym.
Dzisiaj
wieczorem delegacja
łódzka powrócić ma z Warszawy ·
do Łodzi i zda na najbliższym p<>siedzeniu Związku Transpo.rtowO:
ców raport ze zjazdu jaki t>ię odbył w Warszawie.
KONFERENCJA Z FIRMĄ
B-CIA LANGE
Jak wia " omo przed n·iedawnym
czasem miał miejsce w odlewni
żelaza
i fabryce maszy·n firmy
Braci Lange przy zbiegu ulic Andrzeja i Gdańskiej strajk okupa-'
cyjny na tle nie przyjęcia do pracy zwolnionych swego czasu robotników.
Na odbytej konferencji firma
oświadczyła,
że musi unierucho- · ·
mić na pewien czai; jeden z działów produkcji, ·•v związ·ku z czym
zredukuje część robotników. Jednocześnie
firma zobowiązała się 
w razie u.ruchomienia owych. dzia- :
łów przyjąć z poWll'otem robotników do pl'la•cy.
Tymczasem firma Braci Lange·
nie unieruchomi~ żadnego z działów produkcji. natomiast -z;redokowała część robotnikó.w.
W związku z powyższym · po- .•
wstał zatarg. Inspektor pracy wyznaczył konferen<:ję na dzień j~
trzeJszy.

______„ ___

Tancerka

w-.--=~-

odmłodziła się

o dwa .

lata

W dniu 3 października b. r. Kazimiera Stec, tancerka, zaangażo
wana do re~tauracji „Wersal" dala swój dowód osobisty celem
przeprowadzenia formal·ności mel
dunkowych.
Urzędnik badając dowód stwier
dził, 'że data urodzenia S'.ecówQY
przerobiona została z roku 19i 1
na 1913.

Stecównę pociągnięto

ka-mej

do odpo-

za

fałszer

ubra. stwo i w dniu wćzorajszym zasiadamskie z to· dła na ławie oskarżonych w Są
warów oieif.kich poleca Magazyn D.
Joskowicza, Nowomiejska 8, w bra- dzie Okr. w Łodzi.
mie. Przyjmuje obstalunki. Ceny
Do winy się przyznała wyjaśnia
~onkurency~ne.
jąc, że jeszcze przed sześciu laty
U1JY wybór resztek wełnianych na
suknie, kostiumy i palta oraz na poprawiła dowód osobisty, nie
ubrania. męskie i dziedzinne. Bardzo zdając sobie sprawy, iii jest to katanio. IGlińe;ldego 36, of. ll w. I p. ralne.
A

Z

RATY

RACOWNIA jubilersko - Zegar·
Sąd Okr. w Łodzi skaz.at 27-letmistrzowska Andrzeja 18, przyj. nią Kazimierę S:ec na l mies. a:--

W rolach

muje wszelkie reperacje wchodzą.ce
w zakres jub.-zegarmistrz. Wykona· resztu
nie solidne i punktualne. Ceny niskie. ry.

głównych:

WIELKI

BEZKONKURENCY,JNł'.

.l<'~I!

Kino

zawieszając

wykona.nie ka-

p ZED
żeromsldego

74/76, t.el 129-88

Dojazd tram. 5, 6, O 1 8 do rogu Kopernika i Zeromskiego
Dziś superszragler produkcJI 1939139
MOTTO: KJbieta, która wielka miłość uczyniła znów młodą i

zdobywczą

W SIECI WYWIADU oRliGAHfOiióSl::~,·~~0•0~~
.w

~-ej

Sala wentylowana.

chała z Łodzi delegacja
z 18 osób.
·

MŁODOSC P

filmu „MATEU'M(A", obniżyliśmy ceny na wszystkie seruLSt.
t. j. od 0.5! gr.
Film ten w tym sezonie w żadnym innym kinfo wyświetlany nie będzie Stępowskj,

PORAZ PIERWSZY W ŁODZI?

z ca~j Pol~ki w Warszawie w dn.

30 i 31 października r~ b. wyje-

wiedzialności
GO'IóWKĘJ I NA
nia, palta męskie i

Q

O

Zacharew;cz. Kaz. JunoszaM. Znicz i inni

arcydzieła

o gOdzinl'e 4.ej w soboty

1 niedziele o godzinie

DRUGA

drobne

Ogłoszenia

Pocz. o godz. 4, w soboty, niedziele i święta o godz.12 Maria Gornyl\ska, Witold
Dtwia:akowe
Celem um_ożłiwiema najszerszym masom społeczeństwa . Qbejrzenia

CORSO
Początek

film polski!
Dramat kob.ety wykolejonej
ptzez drugą miłość p. t.

ERNESTA LUBICZA

DziC prżepiękny film w języku żydowskim

ł

Największy

ÓSMA ŻONA SINOBRODEGO

1

Udt•. Ceg'elnlana 2 ·
:.
•
1811o 107 34

DZIŚ PREMIERAI

COL-

BERT i GAJU' COOPER w kapite.J nej komedii

5 tydzlei'i

Kino-Teatr

-·--

Dz1j I dni nastqpnych'

AJ•

E#

UMOWY ZBIOlekarze Ube7lpieczalni po prosto orze. rym zaprzecza, że stosnje os«zędn-Ości ROWEJ DLA PRACOWNIKÓW
W Zjednoczonych Zakładach je :łyrekcja, &tarająe się za ws.zeł· kają., źe choroba jest chroniczna, że le- na świadozeniach, źe stowje ograni·czeTRAMWAI DOJAZDOWYCH
Scheihlera i Grohmana, które ką cenę ominąć delegatów, jako czenie szpitalne nie da wyniku, a izo· nia wydatków o.a leczenie umysłowo cho
.
.
z.naJ·duJ·ą eię obecnie pod zam:A·
robotników· świadomych i · kla·
eh eh,
i...:i
b
ry•i. że nie obmyślił sobie nieprawneW
dniu
wczorajszym
w wyniku
"'
laoja takich
ot'Y
ze wz:g. ~u na ez.
......,
dł
ńrw
dem Banku Gospodarstwa K.rajo- sowców. Nic cłiziwnego, że na te· pieczeń&two w zakładach zamkniętych go sposobu, sprzecznego z ustawą o uhet· 1 · ugo
ałych pertrakt~cyj podp!wego, system szykan i nadmier- renie zak.ła.dów wybuchają często ni"- należy do obowią2Jków Ube7lpieezal· piemeniach społeoznych, żeby u.mysło· sana została umowa zbiorowa mię
pych kar rozpowszechnił się w zatargi i strajki. a cała dość słu- ni.
wo chorym odma.wiać pomocy ~pital- dzy d)'lrekicją Łód~kich Wą~kotopieS1potykany sposób. P1zegląda- gwsów dyrekcji zwa.-aca się w kienej. Ale w dalszym ustępie swojego spra.- rowych Elektrycznych Kolei Doże interwencje rodziny i otoczenia cho·
· d
h
eze salowi i in.ne kacyki prześci- runku delegatów, na których ustowcmia komisaryczny Zarząd Ubezpie- jaz owyc a pracowini'kami tram.
eh
rych u komisarycznego Zarządu nie od·
.
.
gają l!i~ · vi gorliwości lVJSługiwa- rząd.za się na pady i w który
czalni przyznaje, :ie Ubezpieczalnia nie ·Waj owymi.
· nouą żaooego skutkn,
nia się firmie, kosztem bzywdy kierunku płyną róiinego ro d zaJU
ma obowi.ązku umieszczać w szpitalach
Umowa zostai11a podpisana na
że niektórzy odiwoł-oją się do miano·
l'Oh'otniozei. ·
groźby. Dyrekcja patrzy na to
takich
umysłOU/O
chorych,
dla
których
warunkach
ogól.nie przyj'ętych, a
r
wanej Komisji Rozjemceej, której przeDobrda •ię poza tym galeria przez palce, tłumacząc naiwnie,
według orzeczenia 'lekarzy specjali&tów mianowicie obowiązuj·e na okres
"'
wodniuą.cym jest za·wodowy sędida. Ko· .
tel!'• ro.dzaJ·a typów, J"ak: Skibie- że są t-0 zwykłe politycme rozrocz,ny z zastrzeżeniem, że w wy-"
misja •:i z reguły zatwier du orzeczenia leczenie szpitalne jest bezcelowe".
ki. podżegai
prowokator,
Kaligrywki
i
spory.
Lecz
w
końou
ta
.>- Ub
,_
A
więc
naj.przód
,,nieprawd11
jest",
a
padku
nie wypowie<izenia w ter.,..
kot':1huycznego Zarząuu
ezpieczaUii.
ezewski, któremu setki robotni-· zabawka w ciuciubabkę &kończyć
Niektó.rzy proszą o umieszczenie chore· późt.iej przyznaje się, że ,,prawdq jest". mi.nie przedłuża się automa+.•c.zni·e
'J'
ków
.·. zawd·z i„cza
\VV1'7.11cenie
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.
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W tk a )on.i· na 1ezące1
·
· do fillfmy
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po cenac_b kant6df, Kilińskiego 89. Tel. 183-78 daliśmy sobie trud zbadania te,· sp;awy ry toymaga izo '1' ze wzg ?'u na ez. zkos a . powo ny o s uz y WOJ.
s owej
kureną1nrc b
Skiep t ron,ow.r gruntownie i oto stwierdziliśmy, że sła· pieczeństwo, zamiast leczenia.
•.
. •
nowisko komisarycmego Zarz-..1u Ubez.
Na te pytanie pragniemy nsłyszeć od· . W_ zw1ązku..z P.owyzszym pod1ął
'f""
pieczalni SpołOC2111ej ,.. Ło.dzi ani Ko- powiedzi, bowiem całe postępowanie w się m terwen.c11 msp. pracy mz .
"
·
kt ory
·
misji Rozjemczej, na czele której stoi tej &pr-1wie zakwalilikowaliśmy jako her:· St an.k'leWICZ,
w wym'k u kon
sędzia zawodowy w Ustawie 0 111be7"'ie· prawie.
f~re.rue:ji
zatarg _zli.kwido.wał.
. .
.....
Sprostowanie, ie oszczędności U.bezp
bo
ł
czeniach nie majcluJe żadnych podgw,
W czaf.ie niedzie\.nej zabawy w\ Radogoszczu w &ta•nłe ciężkim.
1rma zo w1ąza a się przyiąc
lokalu $piewaczego Towarzystwa
W zwiąi.ku z powyższą bójką W ustawie tej nie ma takiego pn:episu pieczalni Społecmej r.a Tok 1937 wynfosły z p_owro tem rnb o. tm'k a d o pracy,
tylko zł. 963,363, Il nie 2 miliony, i ze
df
ł
ć
a pona o zap ac1
mu za czas
przy ul. Piotrkows~iej 92, Bole-\zatrzymani zostali przez policię: prawa, który by ograniczał w prawach
kwota ta zoslała nżyta na rozbudowę t
f
t•
d
sław Zieliński, zam. przy ul. Luto- Jan Majewski (Młynarska 42), St.a do leczenia chronicznie chorych. Gdyby
rwania za ar.gu l· o. czasu pochorzy na własneg„ Sllpitala, również nic nie PfO• wrot u ro b o t m k a z WOJ s k a do czamierskiej 105 odniósł podczas bój nis'.aw Staszyński (Pocztowa 12), przepis ta.ki istniał, W!"'"""
-, --,
stujP, gdyż rozbudowa ustawowo nU! mo'ki ciężkie uszkodzenie ciała i zo- Władysław Krause (Brukarska 5) róine inne dolegliwilści chroniczne, J'ak
su przyjęcia go do pracy.
że się odbywać kosztem świ.ailczefi dla
stał przewiedziony do szpitala w i Władysław Klimczak( Wolna 5). groźlica, reumatyzm, choroby nerek i ca- ubezpieczonych.
Na ten cel Ubezpiecztzl. POWRÓT DELEGACJI ZWIĄZKU
ły szerrg innych pr-zypadków chorobo· nla Społeczna powinna posi.adać ustawo- TRANSPORTOWCÓW do ŁODZI
•ru
wych, byliby pozbawieni prawa do le· we rezerwy. Przecież za brak takich re·
Jak wiadomo, w związku ze zjaz
•
Jl
czenia. Gdyby tak było, komiisaryamy zerió Zarząd :: wyborów był przez wła· <iem Związku
Transpodowców
Zarząd Ubezpieczalni niewątpliwJe w ced:::e
nadzorcze
rozwiązany, a przema
Dom przy ul. Krasickiego 7 stał
Jęki rannego zwabiły sąsiadów. lach O&t<C>;ędnościo-wych prawo i do tych
czanie funduszy, przewidzia11ych na
5ię. w. dniu wczorajszym o god~i którzy zaalarmowali pogotowie chorych by zastosowal. Jeśli · tego- nie
świadczenia dla ubt!zpi.eczoJJ.ych, na inaię J 1-ej ran9,. feren~m wsti;zą~ają Czerwonego Krzyża.
robi, to :IJl:Ulczy, źe nie ma prawa do te- westycje traktowanE. było jako wykrocze.
cego samobójstwa.
.Lekarz stwierdzi! stan ciężki i go, .iak nie ma prawa do wyżej opkaLokator tegot domu 27-letni Ed po udzieleniu pierwszej pomocy nego P?•tępowania z umysłowo chorymi.
przez Ministerstwo zatwierdzony z
mund Pilecki korzystając z chwilo przewiózł samobójcę w stanie cięż
egzaminem i dyplomem WojewódzNdecy tylko się dziwić, źe p~tępo·
wej nieob.ecności członków rodziny kim do szpitala Ubezpieczal1ni Spo wanie sprzeC'7Jlle z prawem aprobuje Ko·
kim. Zgłoszenia osobiste między
godz. 4 - 6.
w celu samobójczym zadał sobie lecznej.
m'.sja Rozjemcza na czele z sędzią za.
nożem k-.ichennym
DR, J. HANDZEL,
Przyczyną rozpaczliwego kroku wodowvm., któ~ej zadaniem jest stać na $
kilka uderzeń
straży o.prawnień ubezpieczonych;
ienkiewicza 40, tel. 141-22
Sienkiewicza 20, tel. 141·41
było bezrob-Ocie.
w brzuch.
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Rel. Robert z. Leonard

WESOŁA

KOMEDlA.

Dzieje szajki !Zpiegowskiej!

Blaskiem urody-sf<al~ talentu promieniują na świat cały

„z

Ł

Ceny miejsc: Im. 1 .09, II m. 90 gr., mm. 50 gr - Kupony ulgowe po
70 gi:. z prawem zajmowania dowolnych miejsc. Początek przedst.: w dri.i
powsz. o godz. 4, w soboty, niedziele i e.wi<Jta o godz. 12.

Jeanette Mac Donald - Nelson Eddy . , . ~.
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ludności

-Po zw.rcieskiej akcji

Spisy wybQ.rców do Rady miejskiej sporządzone zostały niedokładnie. Pominięto w nich wielu stałych mieszkańców Lodzi oraz
. ; nie wciągnięto do spiSów służby domowej.
Wzywamy klasę robotniczą Łodzi do sprawdzania spisów wywypadku
borców do Rady Mie_jskiej, a w każdym stwierdzonym
pominięcia w spisie uprawnionego do głosowania, należy wnosić
reklamację piśmienną albo ustną do protokółu.
Spisy można sprawdzać codziennie od godz. 10 rano do 12
w południe i od 5 do 9 wieczór, ate tylko do 2 listopada włącznie
w lokala-<:11 Okręgowych Komisji W ybnrczych. Adresy Okręgowych
I Kc.misji są wskazane w zawiadomieniach wyklejonych w bramach
·
·
l domów;
się
zgłosić
powtórnie
należy
W wypadku wniesien1a reldamacji,
sprawi
listopada
13.
Jub
12
dn'a
Wyboi:,czeJ
Komisji
, do Okręgowej
N A DZIEŃ OSZCZE;n.'rvośC) ,.dzić, czy reldamacja zO'Słała właściwie załatwiona.
Prawo wyborcze do Rad·y Miejekiej posiada każdy obywatel pol.,Oszczfdnościq i pracą
bez. różnicy płci, który ukończył 24 Jata i zamieszkuje w Łodzi
o;:ki
,
l,udzie się b ogacą".
, "rzynarmniej od roku.
·
:
Niecha.i naiwni się łudzą.
ŁOKRPPS.
i
l
oracą
.
,
ością
Oszczędn
Ludzie się bogacą,
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26-letnt'<ł

.
Mana

Magdalena
\\' enc, swżąca zasiadła w dniu
wczorajszy.m na lawie oskar·żonyc w ~ądzie Okr. w Łodzi.
Wencówna w dni1u I 9 czerwca
b. r. porzuciła w wydziale opieki
~pcłeczncj przy ul. Zaw<id7kiej 11
swo.ie dziecko liczące 4 miesiące

'

I
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Czr-aicie prase
soc1·alistrczna .
Pod ostrym
....-...:

Desperatce udzielił pomocy wewezwany lekarz pogotowia i przewiózł w ·stanie ciężkim do · szpitala.
Powodem rozpaczliwego kroku by
Krzynowka ły nieporozumienia małżeńskie:

Filcownicy ·. prąklimowali strajk
w niedzielę

I

Mi.ej. bienieni Frontu I.udowego i lt"Zl"óStem
_,,_.;„; ie~zcze nie zost.rJa rozpoczęła, tt foplywÓUt prawic,..wych. 1f'iedzą v tym
mdn.q pr::ejataiają jui ogrumne !Ule- najlepiej robotnicy polscy we Francji i
.ętwierdziła to niejednokrotnie prasa
„„ :rnwani.e.
1
po- polska we Francji bez względu 110 kieVic dziwnego. C:wją UJinącq
1.-iPtrzu nieuchronnę klęskę i 1u.sykiem ~1mek polityczny.
1 r/Jt1e.i pi.•:-e „Oredownik„ rok:
11 ., ił11.ią pokryć przygnębienie i , trach
„Na.si l,okolni .,f.-ontowcy" niby o
11r::1?d w•oboclnym i uczciwym głosem
nie wiedzą. Na terenie Łodzi,
tym
J,odzi pracującej.
która ma być wedłllg nich awanga:rDzień w dzień na łamach „Orędowdą mw-ksizmu, montują .Jron1 ludo·
niko" ukazują się sqżniste OTtykuły na
wy".
temat wyborów MmDrządor.oych, tlll)'1lńe.
W jakim celu~
rzone przeci1pko P. P. S. i Kl. ZwiqzW obronie iydo,ęt11'a pr.::eciu·ht Po·
/. om. a na.<;zpiJwwarw ,.folksfrontem",
.. 0,ydo-komuną" i innymi normalnymi ' liikom, w .obronie zagro:i:onych intere·
"ów kapitalizmu. żydowskiego. Przez
rodzynkami a repertutlTU endeckich
analogię nasuwa się wniosek: ,;Front
m ędrców.
ludowy" tri Łodzi, tok, jak we Fran·
Rzecz zrozumiała, :le artykuły te rocji, wystąpi przeciwko ludności polią .ęię poprostu. od kalumnji kłamstw i
ski.ej w imię swych m.ięclzynarodo"~zc;;erstw. Polemiz<nOaĆ po prostu nie
tuych 111.arksistowskich haseł.
warto, Zacytujemy .ieden przykład ' : ar.
Tylko, że Polska to nie Francja
1~·kułu p. t. ,,Marzenia ściętej gl~:
blumowska. Na czerwoną anorchię
,;Francja .,frontu lridowego", którą
P9lacy odpowiedZ{i, t,ak zdecydowa.
przecież powinna obowiązywać mię·

I

solidarMŚĆ prolet.ariału,

wyrzuciło tysiące polskich robotni-

hów, którzy w kopalniach i hutach
lrancushich stargali .'!We :drowie, . :,a.
/
budowując · pr%emy.~l francuski"'.
K.a:i:dy wie dobrze. że ni.gi polskich
,„>bottiilrów mi.ały miejsce za rżąilów
f.avak1, po dojściu ::oś Blum.a mtaly zu.
{feł~ie. S%ykany wobec polskich robot·
·rików ro?:poct!ęly się na nOIJOO z o$la-

30 )

'

-~

.

, .

n"."' . cz~m, ż~ się mar~si.~tom · o~echce montmvama wszelkich frontow.
MaTzenia o zwycięstwie „fro1łtu lu·
dowego" w Łodt!i - to marzenia śdę·
tej glOU>Y"·
Można na to ty1.k() odpowieclzier:
brednie.
I jeszcze· jedno: m.arzenie o zwycięstwie obozu ,;narodowego" w Łodzi ··tlJ marzenie ściętego półf!(lówka.„

.

..

,,Wizerunek·czlowieka wr.1906
w Polsce potzciwego

ny przez samochód 53-letni Karol
Fajfer, zam. przy UL Czarnieckiego
72.
Rajfer odniósł złamanie prawej no
gi i inne obrażenia ciała i po ot1atrzeniu przez lekai:za pogotowia przewieziony został do szpitala.
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Elekfrił

Telefunken

R

ex

w cenie od 160.- zł.
na dogodne spłaty

RAD,Q• RE'CHER.
Piotrkowska UJ

W teatrach

Dr. med.

D. TO N. DO WS I( A

TEATR POLSKi
Cegielniana '11

Jezy Sudya

l
~r.
:ed. TREPMAN Paulina
LEWI

ZAWADlKA 6

·„'.

w n.iedziele ·i ś~ęta od 8-:-1 w po~.
0

. DOKTOR

Dziś,

poł.

we

poraz

wtorek o godz. ł-ej

po

bezwzględnie ostatni.,.
nOI•

numentalna komedia heroic:ma

rano de Bergerac".
Dziś i w czwartek o godz. 8.30 w.
kapitalna komedia. B. Shawa. „Major
Barbara.".
W !irodę teatr nieczynny.

TEATRY:
POPULAR~'Y

I W SALI GEYE'&A

Komedio-opera j. N. Kamiiiskiego
„Skalmierza.nki" dana ·będzie . ·dzis,
we wtorek oraz w czwartek o godz.
8.15 w teatrze Popularnym. _

Zebranie wyłoniło komi.się stria1
kową i po oośpie-"lvaniu „Czerwo.Teatr w sali Geyera za.prezentuje
nego Szta,n<laru" zostało rozwią- or.
m- ··
dziś o godz. 4.30 popoł. sztukę K. H.
zane.
SPEC. CHOR. WENERYCZNYCH,
Rostworowskiego „Przeprowadzka",
Strajkiem objętych będzie około Cbor. skńrne, weneryczne i seksualD1'!
SEKSUALl'::t l' ~l I ~,KORN~CH
a wieczorem o godz. 8-ej Fredry ·(włosów)
Piłsudskiego 69
400 robotników.

H. L u BI cz

,

Norne dviurv aptek
Nocy dzis~ejs~ej dy~urują a.pteltl:

1M. Kasperkiewicz, Zgierska 54, A.

KLI NGER

„Pan jowiaJski".
teL 141-32 przeprowadził się na
<róg Narutowicza.)
ul. Przetazd 17
s-8 wiecz.
· 12-2,
od ~lo,
Dr.
GODZI N\ Pm~Y.JI;,(:: od 9-11 I od
w niedzielę i święta od 9'-11.

Poradnia Wenerologiczna

tfE';J'iAżsKI R E I [ HE R

or.

-"' ,,_..,
h r6b sk6m„......,
j li
'
med.
Piotrkowska 45, tel. 147-44
spec a sta c o
Rychter i B. Loboda, 11 List9pąda
seksualnych.
i
rycznych
weneryczuycb
chorób
spec.
wenerycznych.
chor.
J..ecz.
j 86, M. Ztu1delewicz, Piotrkowska. 25,
Leczenie promieniami Roentgena.
skórnych i seksualnych
skórnych ł seksualnych
I S. Bojarski i W. Schatz. Przejazd 19,
Południowa 28, tel. łOl-91.
ANDRZEJA 5 tel 159-40
• lekarz przyjm. od ll·:-1 l
Cz. Rytel, Kopernika 26, M. Lipiec, Kobiet~ czynna
·
·
•
'
od 9 rano do 9 wiecz.
od 3--~
I Piotrkowska 193, A. Kowalski i $-ka
Przyjmuje -0d 8-11 rano i ed 5-P Przyjm. od 8 - 11r.i5 - 8 wł-.
w niedz. i świeta od 9 ~ 12 pp.
w niedziE'le i święta od 9 do 1 pp.
Porada 3 zł.
Rzgowska l.47.

I

Uderzy grom. Ogłuszy. Ale nie. wszystkich . . Tych oo będą.
w sali. Inni uciekną. Sprowadzą pomoc. Pojmają.

•

WRONY

wyborcy_

Więc niema -ratunku?
Ucieczka!
Przyszła mi ta myl do głowy jeszcze wczora, gdy wracałem
późnym wieczorem do.domu.
„Myśl tę". trzymałem w bocznej ki~s·ze.ni.

Szaleństwo!

Uciec z sądu w cytadeli?
Jak mogłem pomyśleć!
Więc lepiej. zginąć na szubienicy?
Dać się „ukarać" . ·
śmierć w ucieczce?
Czy śmierć z woli wyrdku?
Żyć jeszcze jeden dz.ień„.

__

.

-

Cha-cha„.
Tak ja uczynię.

-

oficer, ,O.

_,... A co takiego?

kury-1 ,.

..

pogrzebał w piaskach.

godzinę 6smą - mówi
spodarz kasyna, do wysokiego pułkownika gwar~

Szaleństwo?

~"

Widząc Mojżesz, jak Eg~janin bij~ żyda, zabił wroga lUda

i

•.• A sala nam potrzebna na

Wszedłem do sali,
.
Iluż tu ludzi?
Sześciu przy stole, sekrelarz siódmy. Dwóch oficerów, dwóch
żandarmów - żołnierze. I trzech - w odwodzie, w sąsiednim
A formę'miata·~~dur.ej-·metalowej „papierośnicy".
,
pokoju.
~
· Pocisk.
portier na dole i stratże.
kasyna,
sł\tlżba
dalej
A
.
.
-WSzys.fkich.
n~
dość
go
. '"Było
Tak, „nic nie straci" - wszystko zyskać może.
Czułem się opity mocą i wzgardą tej mocy dla ludzi tak pe·
„Nic„ _ to znaczy „nic prócz życia''.
wnych swego zadania, tak strasznie pewnyoh prawa ~ładania
„Wszystko" - to mała blada szansa na tyle wrogich, ilu jest
·
·
• ·
miejscami; ·
żołnierzy w cytadeli.
Tak tępych, że poddanie milionów ich mocy pocz.ytaJi za wiecz· śmieszne.
ną kóniecmość.· -. ··
Iść przeciw śmierci.
Tak .n~eznużonych w tworzeniu mordu i łamaniu ducha wielu
Liczyć na cud.
pokoleń, że ta przedoskonała miara jadu, którą nam wtruli
· d na k.•.
I Je
w żyły od dzieci.ństwa, - czyniła często z ludzi tego kraju szalk
dz
h
h
og-romną rzeką przerzuciłem kładkę, jak przez ruczaje.
Nad
staję
jedną
o
nietylko
ie,
o
Zac
na
o
niely
leń<:ów niepojętyc
WstąpHem na nią _ na wysokość śmiei;ci. . Byłe,m pijany.
;:a rubieżą, ale nawet w tej samej ziemi śród sytych, wołających
jeszcze_o cichszą po~orę i po-dqańczy psi skowyt u:-nóg ,tyranó~. · Przeciągłym hukiem_ zawrotnym szumem ..;.. rozpu'stn"Ym niłofem nienasyconych sił.
- ' · -:
Drgałem w gorączce.„
, .Myśl swoją" - rzucę w sali podczas posiedzenia.
.
„
Nie było godzin - wieków ~ chwil.
Jeżeli Jana nie zabi.ją w sali sądowej, , ,sch:wytąją - na
człowieka
prawo
niewoli
z
nrwane
Prawo moje - cudeµi
.
.
ta.rzu.
,
prawo pomsty~
Przebiją bagn~. Zatłuką. Zbiegną się zewsząd. Od 'koszar,

od bramy.

IZn ako

wobec wyczerpania wszelkich
chorobr kobiPce i położnictwo
środików polubownego załatwienia QI. PIOTRKOWSKA 152, fr. 2 p.
11. TEL.115-27
k>\lestii umowy zbi{)ll'owej, zebra- t.el 174-93. Przyjmuje od godz. 9--! LEGJONÓW
crodz. przvjeć 8-10 f 4--8
ni nie widząc i·nnej możliw-0ści zaf od S - 8 wlecz.
fatwienia 7atargu po!.'tanowili jedstra1k.
proklamować
nng'.ośnie
med.
Akcja rozpocz·n.ie się od ra-na din\a
2 lisropada we wszystkich fabryspecjalista chorób wenerycznych
kaic-h wyrobów filcowych i kontySpecl•hlołł cbor6b koblecrdl I 1kunerl1
•k6mycb, moczopłciowych
nu-owan.a będzi~ aż do zwycięstwa
tj. do zawa.rcia układu zbiorowetelef. 240-10
23' :12 Sr6dmiejska 28
go, JlrOjektowanego przez robotnie od 12-2 • od 4-8 wiecz
~rzyimui
..,
„
- .ll „
.-.--. i ~ w .
przyJmUj e od 8 ·ków.

11

t>AM1~1'NIK ~. p. WIESŁAWA
przemysłowca, kupca, obywatela. i

i

\V wyniku dyskusji postanowiono

,

.

'. .

i .'l k

że

„

dzynarodowa.

fadeusza Seredyńskiego (ze Lwowa).
3.00 Dziennik poranny. 8.15 Muzyka
Protokół przewiduje okulary o-• l ~yty z W-wy). 11.57 Sygnał czasu l
chronne dla dmuchaczy, rękawicz heJ,n:ił z Krakowa .• 1~.0~ !oranek mll)o
_ opowia
7.) l'zny. 13.00 „z zaawiatow
t
b ~ ·
· h dl
k .I 1· f anuc
u •
J ani~ szczepk ows..iea ro· o.ni
·• ·
. c, za ru- danie au•eutyczne
•v
.
go. 13.17 Muzyka obiadowa. 14.45 ..Mam
dmon y.ch przy srebrzeniu.
Mi·nimalna stawka dzienna, za- l~ Ja.t" - . I?owieść Janiny M11rawskief
trudni·onych w malarn i i pakarni da młod.Z'lezy .. 15:00 Audycja" d1a wei.
.• ..Kwar- 15.25 „O , mnzyce i muzykach
dl •
" 2 I ?Q
c;.
ł• ka
-'gr., a i.ICZC tet J'ako J'eden z typ owyL"'ll
Z· nl<t
wynov.C
zespo ow •
· 1 ł
rne-alnyl'h". Wykonawcy: Kwa.net smy.
· z. 60 gr.
lllC
Mi·nimalr.a stawka dniówkowa czkowy Konserwatorium. Prelekcja:
dla dmucha CZ\, którzy w zasadzie prof. Bronis-ław Nagujewski. 16.00 ..;z.
akord. wynosi 2 zł. 50 piesm'I po. kirajn" - andytję prowad~
P racu.ia n.a
prof. Bromsław Rutkowski. 16.30 Recital fortepianowy w wykonaniu Z<>fii
gr.
Protokół przewiduje, że za ak- Rabcewiorowej. 17.00 Teatr Wyobrnźni:
cję strajkową nikt p-rześladowa- „Z tamtego swiata" - poemat Marli
n"'m nie będzie, a przemysłowiec Kc>nopnickiej. 17·50 Ko111Cert popularny.
19.20 Transmisja z cmentarza Obroń.
r
zobowiązat się, że w roku przy- c6w Lwowa na Łyczakowie. 19.50 •.Za·
szłym wszyscy robotnicy obecnie du:s?ki" poezjomontaż w o~. J. Bujań
zatrudnieni przyjęci będą do pra- &kiego z udz. art. dramat. i cbónr recyt.
20.15 MuzY'ka (płyty). 20.30 ZMorowe
wkidomości sportowe. Dziennik wfeczorcy.
Protokół podpisali: przedstawi- ny. Wia.domoSd rneteo·rologiczne. Naf!'Z
ciel Kl. Zw .. d·elegaci i właścidel proJ?ram 21.00 Stanisław Moniuszko:
„Wid'ma" - sceny liryczne pr. poema•
zaikł.adu .
tu Adama Mickiewicza ,,Dziady". 22.00
ł
\V dniu wczorajszym cała za o- ..Od :iu•oMografii do nowiesd"· - szkie
ga fabryczna przystąpiła do pracy. literacki Hieronim,„ Michalskiego. 22.15
Włoslde sonaty s~owe w wykona·
nliu l'ł'eny Dubiskiej skrzvpee i Jerze,go
Lef'!lda - łortenfan. 23.00 Ostatnie wi•
d,omości dzien.nika wieczomeg&. Ko_.
,
niikat meteorolo~iomy.
Bryła, ·zam. przy ul. Stefana 65 i po-kłute J
odniósł rany
źgany nożami,
P

~- .Dzial LEKARSKI~

wyborcza (#() Rlid1y

Kon.cert poranny w wykonanie

\Vych.

l

dnia 30 b. m. od- po złożeni.u przez tow.
***
było się · ogólne zebranie robvtn,i- St. sprawozdania . z dotychczaf;oNa. ul. Łagiewnickiej, nap~ęty
l~ów fabryk filcowych, rua którym wej akcji w sprawie zawarcia ttkładu zbiorowego dla przemysłu został w nocy 27-letni Kazimierz
"'---filcowego i z odbytych konferen- •-h _.,
kątem
f.'yj w Inspekcji Pracy, omow1ono
plan dalszej akcji. Rozwinęła się
.
na_Rtępnie s.zero~a dy.skm:jra, w kt~
ścietego półgłówka
rei uczestmczylt zarowno deleg~c1
.
,. ' Ll:KAR'Z DENTYSTA

Marzenia

,, 11111parUa

7.20

rzemysło- ;:hkiosiry Rozgłośni .Lw11 wskiej pod dyr.

Wypadki, rozprawy, ·.samobójstwa

·Przed Sądem oskarżona flumaKOLDRY -- PORCELANĘ itp. czyta, _ że dziecko było chore i goCE~-Y PRZYSTĘP1'TE. rączkowało, a \\' wy-dziale opieki

1
TyGODNIOWO

wych dla robotnikó~

Robobnky maj:J prawo wyboru
delegatów w stOS>u111ku: 1 delegat
na 15 robotni'ków. Delegad korzy
.
.
..
. · h
społecroeJ odmów10110 jej porno- - t .
cy zmuszona była d'Zieck-0 porzu- s ?Ją. z ogho1·ny·c upraw;: i en b~rze
z tt>ro,.
wt zianyic W umowac
.
cić.
Sąd Okr. w Łodzi wydał wyrok,
na m-0cy którego UZ'llał 26-letnią
Marię Magdalenę Wenc winną - po
zos.tawienia . sweco dziecka, uwaW mieszkaniu własnym przy ul.
7ając jednak, że uczyni·ka to z wyż
21, usiłowała pozbawić
Olsztyńskiej
szej konieczności, gdyż dziecko
było chore i gdyby nie udzielono się fycla przez zażycie większej do- brzucha i rąk.
,,_*,.,
mu pomocy, zmarłoby, uwotn·iono zy sublimatu, 25-letnia Franciszka
został najechaZgierskiej,
ul.
Na
Głowacka.
Werncównę od kary.

Pi.llEtA:
BIELIZNĘ:, DAMSKĄ i MĘSK,).. żvcia.

RA.TY OD 1 ZL.

stępny.

która · podrzuciła dziecko

Przedsiebiorstwo
dla! handlu ratalnego
Ł. o D 120t.
.tSTEllA11 PIOTRIOWSKA
~R~ZN~ZE~y ż'y~~c~~~~

matke

nies.uześliwą

~

dodać, że pracą-cudzn . . ·,

lecz trza

WTOREK. 1 li&topada.

Sokcłowa

· robotnikó"'

W niedzielę, dnia 30 b. m. ukazał się w „Łodziiaoil-inje" artykuł o
likwidacji strajku okupacyJnego w
fabryce ozdóbek na choi·nki Soko!.owa, przy ul. Senatorskiej 4. W
artykule tym podawaliśmy, że
r'obotnicy opuścili mury fabryki po
strajprzeszło dwatygodniiowym
ku na skutek decyzji fabryka!llta
zamknięcia przedsiębiorstwa i rezygnacji z dalszej produkcji ozdóbek. W tym czasie jednak fa.bryka11t rozmyślił się, wezwał przed&·tawiciela Kl. Zw. Przemysłu Chemicznego i delegatów i na odbytej
konferencji podpi-sano protokół, w
którym fabryka-nt poszedł na ustępstwa, podwyższając pła-cę w
granicach od 20 % do 40 %. Układ
przewi<l'Ziainy jest na rok 1938 i na

Radio

.

- Dziś wieczór taticujący•••
- No„. na godzinę ósmą - fo może skoiiczymy.
-- Jutro - koniec!
T szept. Mówi o wyroku.
-- Naturalnie - przek głosno pułkownik.....; naturalnie.
Naturalnie, Jasiu.
I naraz odwróciłem się od okna. Szybko przeszedłem ohok
rozmawiających i z całej siły ..• nastąpiłem pułkownikowi na no_l!e.
Syknął.

-

Pan jest pijany. Vous avez bu plus que de raison1

Ja? Cha-cha ... Ja jestem pijany.

Wykupił się bólem nagniotka, gdy ja miałem /
pocisk w kieszeni„.

kilkufuntowy

Na placu teatralnym z pod kopyt koni koza-c kich wyrwała się
kobieta. Ze splątanym włosem, z raną na ~łowie, umazana krwią
i prochem, biegła ~~ost na komisarza.
- Chłopie<: mój - chłopiec - ja miałam syna„.
I wie Warszawa, ze on ją trzasnął w twarz.

J'di. ·biz plus que de raison ...
ZatocŻyłem się.

Ja„. wykonam, wykonam w sali ...
Badają świadka dwudziestego z kolei... Wch,..rl.,."l - wvchodzą. Gruba nić s'ię snuje przed oczyma z napoły ~.ilego kl~ba
i musi się ona wywikłać do ostatka.
To tylko już jest zadaniem patrzeć jak ona, się przesuwa

