ORGAN P.P.S,

,\

PAOLETARJUSZE WSZVSTKICM KR.AJdW tĄCZCll:: SIĘ!
••d•kcl• I Adml111strac!aa t6tll-AL lołdamt Ir. tł tel 111·19
t· ' lłll.lkttr przyimaJe td godz. 11--11 Rtktpls6w alt mlCI . llt- ldlldllł1tr1C)I
,, -~ 1q111 o• ,odz. I do 11 I od 11 do u. lonto w Bank• Społe11, 9'dlł1ł • todll 40
• . W,dawc1, t6dzkl O.IC.R. P.PJ. Redaktor HJ10Wledzl1l1J: WllCHtJ STAWlfiSKI

Rok XXI

===

M 337

Hledzlela 27 Listopada 1918
Cena numeru 15 gr•

Wanenkl prenumeraty• w Łodzi z odnoszeniem do llo:nu zł. t.sa •I„
stcu•te. 11 prowlnc!I ił 1. 11 imlHC 1dm11 gr. 51 Ceni OJł>sia.\: Z• wleru :.
1 mllimetrHJ przez Jed111 szp11ti: (na slrontrr ł sz1nll) • te'.tłcle gr H. l'MJcr1Jat I'· 41,; Nekrotogl łlo 101 mm. gr. 20, powyleJ 111 mm gr. U.
li trełt 1głosze6 r1d1~cj1 nie o d ,10 wI d &
Dram u wini gr. 11

W. obronie praw ludu I Republlkl

1·_. gIi a i Franria

Strajk ~OWIZB~~DJ we Francji

l

i! Socjaliści
I

Generalnej go referatów, socjaliści zdecydo· DLA NARODU I REPUBLIKI ORAZ
wali się przejść do ataku przeciw żĄDA NATYCHMIASTOWEJ DY.
MISJI GABINETU,
Rządowi, uchwalając ostrą rezolu·
cję. która nazywa politykę Rządu który n:e opiera się obeqiie na ża.
w przyszłą środę w całej Francji POLITYKĄ REAKCJI I SYSTE· dnej większości ani w Izbie, ani
w kraju.
MATYCZNEJ PROWOKACJI
oznacza poważne zaostrzenie sy\ Po tych rezolucjach sytuac13
W STOSUNKU DO śWIA TA
tuacji społecznej, do J.1órego dOTWEM Rządu stała się trudna, tym niełączyłn się jednocześnie zaostrze- PRACY, NIEBEZPIECZEŃS
. nie sytuacji politycznej na teren:e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
I parlamentu.
przutączuli
1 socJALlsc• PRZESZLI osEC·
•
•
: NIE DO ZDECYDOWANEJ, A NA.
Uc'1wala

zarządu

w spr:i"le pro,Kor.federacji 24PracygOdz:nnego
klamowania
I STRAJKU PO\VSZECHNEGO

sie do stra1·ku

n~1~d1•nr wnrow~dl~

1!~ic~~~ri,~:,~ OPOZYCJI

~1;.='!"1--1~=~~~= ~--·. ·Uu. uu~ 11. qU ~ ..
.:fuai~~b!~~e:~~~~.n~i ;;~ci I:::::ia!1 ~:::cb z.;:: Stan· Obleienia i SldJ wojenne
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r:ozmow brytyjskich l \ fVari dawnego Frontu Ludowtgo.
· frant:uskich męzów stanu mia • które zmierzały do odbudowania
no uzgodnić, iż Anglia i Fran- więkuoścł Frontu Ludowego na
terenie Izby. Blum proponował
cja nie będą się sprzeciwiały
przedstawic:elom radykałów 1 t.
' ekspansji. japonskiej na konty
zw. Unii socjalistyczno • republlttencie, lecz skierują wysiłki
kOńsk:ej, która posiada w gabine·
swej dyplomacji w kierunku
cie 2 ministrów (ministra robót
~ ąb,tony swych interesów w
, <i:hinach. ,
publ., de Monzie, ł ministra pracy
póln j d J
st •
ret'a)
p
· W czoraj w nocy na terytoe ee
wy anie ws
oma
rium brytyjskie w Koulun,
gac)i do prem, Daladłera z żąda·
. da Ie ko Hong-Kong przeniem
1t1e
szło 100 tysięcy uchodźców
NATYCHMIASTOWEGO
. chińskich z powodu zajęcia
USTĄPIŁNJA,
. pr~ez japonczyków !inii rzeby potem utworzyć nowy gab~net
tt Szamczun. Kilka tysięcy uprzy udziale dawnych stronnictw
rzekę
przebyło
chodżców
Frontu Ludowego. Pertraktacje nie
:~wpław.
..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _....1, dały wyników ł po wysłuchaniu jetiu

W sobotę rano sytuacja wewnętrzno - polityczna we
Francji zaostrzyła się znacznie. Naczelna rada kolejarzy
uchwaliła przyłączenie się do strajku powszechnego. Pre·
mler Daład!er zdecydowany jest podobno przeCiws~awłć się
wszelkimi środkami unleruchom~enlu Instytucji użyteczności
publicznej. W kolach zbliżonych do rządu twierdzą, że
premier przeprowadzi militaryzację kolei oraz przedsię·
biorstw pracujących dla obron y narodowej, jak również
udzieli natychmiastowej dymisJ·i wszystkim funkcjonarlu·
azom publicznym, którzy przyiączą się do strajku W kołach parlamentarnych krążyły nawet pogłoski, iż rząd w razłe konieczności gotów jest proklamować stan oblężenia.
Na odcinku parlamentarnym sytuacja gabinetu coraz bardziej staje się niepewna. Mimo, że prasa prawicowa coraz wyraźniej udziela swego poparcia premierowi Daladier
i stara się zcementować pozycję rządu, sytuację premiera
pogarsza fakt, że kampania lewicy poczyna odbijać się coraz bardziej w łonie rządu i stronnictwa radykalnego.
B. premier Blum na lamach „Populalre" wystąpił z osobistym apelem pod adresem premiera. pisząc, że Jedynym
wyjściem z sytuacji byłoby ustąpienie rządu i utworzenie
„gabinetu pojednania", któryby miał na celu załagodzenie
wzburzonych nastrojów.
Charakterystycznym jest, li apel Bluma spotkał się z apeIem dziennika radykalnego „Oeuvre".
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dam11aia sie natvchmiastowei dimisii Daladiera

Kolei·arze

Kant on

oficerów okręgu wojskowego w Lille, który ma rozpatryco do wyniku wojny. Wed:ug mar-1
wac na miejscu wszystkie wykroczenia przeciwko mfil~ary.
szalka, armia japońska jest bardzo
zacji zarządzon~j na niektórych odcinkach kolejowych we
osłabiona 1 na licznych frontach
Francji pó!nocnej unieruchomionych przez strajkujących
zmuszona jest przejśt od ofensywy
górników. (PAT.).
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.
taiszan, w prowłn·
on1e
re
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za.
na
wałkach
morderczych
~tóra · P"
Tymczasem rząd
itd.
h' · ' cjl Hunan
k
pozostała "'
broń
JJia1a
K'Sk
"ręucm1cz
,.
ang- a1· ze a ma jeszcze w
slrim. Wczoraj po niezwykle krwa
Według doniesień z La Paz, wy 7t>nia. Główny przywódca spieko~j .~alce Chińczycy zajęli Ankue, prowin~jach, do których nie d~·
zostało ~przysi ężenie, Spis· wc6w nazwiskiem Marow zdołał
kryte
t kontynuują nata rcie na Kanton. Il Japonczycy, 7 mllj. terytoraum
zamierzali obalić obecny llbiec. W spisku miał wziąć udział
kowcy
ta·
Mając
ludności.
milionów
200
l
mar·
Jale- dooosł prasa chińska.
i wprowadzić U• jeden generał oraz kilku wyższych
bo-liwj.fa.ki
R.zq.d
llZllek Czang-Kai-Szek w rozmo· kie rezerwy, Chiny będą kontyna·
·
oficerów.
(? ).
komunietyczny
&trój
wie. z dZłennikarzamJ podkreślił, owały walkę do końca.
W stolicy ogłoszono stan ohlę-

lizacia
norma
Dalsza
. stosunko'w polsko•11·1ewsk1•'h

Boliw ii

Stan zdrowia

zarządzenia, przewidujące

REKWIZYCJĘ NA PóŁNOCY KO·
PALNI. OBJĘTYCH STRAJKIEM .

M. in. de Monzie na posiedzen:u klubu Un:i socjalistyczno - republikańskiej zapowiedział, że n:e
cofnie się przed zastosowaniem
wszystkich prawnych środków. ce·
Iem utrzymania ruchu na kolejach.
co zostało powszechnie zrozumia·
ne Jako lapowiedź
MILITARYZACJI KOLEJARZY NA
DZIEŃ STRAJKU f.IOWSZECH.

Papieża

wiadomości

wewnętrzne

wywo·
atmosfery w ko
lach partamentamych, które uwa·
żają. najbt:ższe dni za de:ydującą
próbę sił między organizacjami
lewicy i organizacjamJ robotn1czy.
mJ a Rządem. Próbę sił, która prLy
niesie wyjaśnien!e sytuacjł wewnę·
trznej, jeszcze prwadopodobnie
przed zebraniem s·ę parlamentu.
Zależnie od wyników obecnej pró·
by sił, dojdzie do fOrmalnego po·
wstania nowej w·ększoścl centro·
wo • praw~cowej. albo parlament
rozpocznie swe prace od za!atwie·
nła kryzysu gabinetowego„ (PAT)

I

wadd .' ! Kanton . trwają z nieslab·
"4l<-ł i>Jłf•• Powoli, .Prz.eł~mując ~~·
c:1~ opor przec1wmkow, chm·
sł.ie od.Jz1ały. zbliżają się ku mia·

Spise k

mruej prem. Daladier, jak wynika
z jego prac i rozmów politycznych
w ciągu dnia dZ:siejszego, przygotowuje się do energicznej akcfi
przeciw ogłoszonemu demonstra.
cyjnem.u strajkowi. Rząd uchwalil
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Faszvści

.

1:1 1odzilr sie

.

Komplikacje

lały duże naplęcie

Zburzony przez faszystów . dom
w Barcelonie.

I

Komunikat g!ównej kwatery wojsk gen. Franco donosi,
i~ nocy ub i egłej samoloty gen•
aftro' bumbardowaly miejscow ości Magrall i Pinera w
Katalonii. Ponad:o bombardowano port w Barcelonie,.
gdzie uszkodzono dwa statki .
port w Kartagenie, ·
oraz
gdzie uszkodzono trzy statki. ..
Podczas bombardowania od
łamkt bomb lotniczych trafiły
na stojące na ko.wicy w porcie Walencji statki angielskie ·
„Semenco" i „Bobby'', raniąc
dwóch marynarzy.
Oficjalni~ komuniJtują. · ie
bombardowanie pociągnę : o za
wbą 60 ofiar ludzkich zabitych i rannych.

Antykatolickie· wysttpienia
w

Monach um

W nocy z czwartku na piątek
ub. tygodnia doszło w Monachium
do antykatolickich demonstracj1.
hitlerowskiej
Grupa m:odzieży
zdarła z figU!Y Matki Boskiej zlo
żone tam kwiaty i girlandy. Prze-

chodnie, katoliccy świadkowie ł~j
sceny, rzucili się na świętokradców 1
i kilku z nich dotkliwie pobili. Za·
alarmow~ne oddzia'y SS przybyły
na pomoc 1 uwolniły szturmowców
z rąk oburzonego tłuma.

Upiór z Y4lrksh1re
mordule kob:ety

brzytwą

Władze policyjne poszukują w nich tygodni zdołał on zamordohrabstwie Yorkshire w Anglii ta· wać znaczną ilość kobiet. Wśród
je~niczego zbrodniarza, który mor ludności panuje panika. Wiele ko·
duje wyłącznie kobiety. Przestępca biet zwraca się o asystę policyjną
pos!uguje się, jako narzędziem podczas drogi do miejsc pracy.
...
brodni - brzytwą. W ciągu ostat.

.

Re1kcia Stawarka

tworzy obozy koncentracyjne

o stanie skich zapewniano, te wczoraj nie
pogorszenia. Wczoraj Ministerium spraw wewnętrznych Pierwszy tald obóz ma być utwo·
zdrowia Ojca świętego głoszą, te stwierdzono
w późnych godzinach wieczornych spędził dwie godziny w Watyka. S:owacjl w Bratys!aw:e podję'.o rzony w m~ejscowości llava. KO·
"
ł kroki, celem ·zorganizowania o<Jo. nlecznośc utworzenia obozów konLitew~a .Agen~a Telegraficzna oy~ załatwiane w drodze dyplo- w piątek -;tan zdrowia Ojca Sw. nie prof. Bianch~
ZÓW koncentracyjnych W S:owacji. cen~acyjnych uzasadniają cym. te
poprawił się. W kołach watykańdo'J.fle1: Li~ewskie stowarzyszenie mllt~·cznej.
w S?owacji jest jeJzcze w ele OSób.
tt Wyzwt'łen1a Wi.Ina„ zostało roz. ,~----------------nie zrozumiawszy ducha
lctóre,
l
~
_J
J'}
•
'f"} l
wit&cJne Dety7.ja mi·nistra ;i.praw
nie mogą się pogodzić z
.:hwili,
1 Liai~12iai
V<.aa.zitl
l'ORtZZQ. mu
~wn~tr7.nych jest umot~·wowana
porządkiem rzeczy i usł·
obecnym
7
fakł.,m, iż po Dormalizncji !tlOSUD· 1'
działalność Rzą'du
paraliżować
rują
.
litewskoł.6- dyplomatycznych
I~ 6• • l •
•
i zjednoczonego stronnictwa ks.
,,,,,
polekicb, wszystkie zagadniebia
Hlinkł. _(PAT).
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Str. Z

choroba"°1 Papieża Niezadowolenie faszystów

Poważna
Z kół watykańskich donoszJl, że
Pius XI poważnie zaniemogL
Według ostatnich doniesłe6 w
etanie zdrowia papieża, nasiąpiła
lekJul poprawa. Prywatny lekarz
papieski dr. Milani, e..puszczając
apartamenty papieskie o godz. 11
oswiadcxył, że papież przy jął pożywienie I, ie on osobiście Jest nastrojony raczej optymistycznie.
Dr. Milan.i dodał jednakże, że dał·
azy przebieg choroby zależy przede wszystkim od wytrzymałości
sea ca pacjenta.
Po południu został opublikowany w Watykanie komunikat, stwier
dzający, że Pius X1 dostał po odprawieniu mszy świętej silnego ataku dusznicy. Z powodu pod•
niego wieku paJ.'ieża I zmęczenia
zachodzi obawa dalszych kompli·
Jmcji sercowych.
• Wielki penitencfarlusz kardy·
ml Lorenzo Lauri udzieUI papie:iowi sakramentu ostatniego namaszczeniL
Wiadomość o chorobie papieża

rozeszła Sif lotem błyskawicy

papież

całym mieście,... wywołując g!ębok1 niepokój wśród wiernych. fakt,
że

wszyscy kardynałowie zamieszkali w Rzymie zostali powiadomieni o chorobie papieża jest uwa
żany jako dowód, te niedyspozycja papieża nosi powatny charak:er.

Nale!J nadmienił, te- w dniu
25.go b. m. miał byc wydany lto.
auunikat e zwołaniu konsystorza
tajnego, na którym papież miał
dokonać nominacji 6~ciu nowych
lcat<lyna}ów.
Z pąwod.u nag!ej choroby papieta zwolanie kons)'f.torza b'dzae
odre>eZ'011e. (ATE).

. ze s1otkani1 franc11ska-angielskie11

"Głomate d'ltalia", omawiając
wyni'ki łrauusko - angielskiego
spoikania w· P~ryżu, pisze, że spot
kanie to wykai:alo s:uszność op1nit fa&z.y stowskiej, k:óra pnestrze
ga~ prnd przesadnym optymiz-
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Normalizacja w CzechosłowacJi
wciai sie

op6źnia

W piątek o godr. 15-ej edbylo lko • ełowack.iej rady min.iatrchl z go umlt'Mll 9P0dziewane jeat do-

t,..

w Pradze pod przewodnictwem udziałem crdonkó~ Rzą.~u ełowae piero w począt;kach pnyszłego
prem. SyroTego poeiedzenie cse- kiego i karpatoruekiego. Przed· god.nia. Trudności uzgodnienia sta
miotem obrad była &prawa pełno- aowiak oba &aint.eresowanycll
tnnt'Uictw oraa procedura wyboru !fł.r6n w spnwie pełnomocnictw
puwodują dalno odroczenie oreo
nowego prezydenta RepubHki.
Jak słychać. obrady n.ie prz)nio- gulowania 8"tuacji wewn~trzno
dy ładnym ostatocmych decyzji. poli tyeznej Czechoełowacji tak, iż
Rada tulC7.elna związku kotejaP.t aakończeoiu 2-god7.iłlllego wbrew Zllpowfadu zwołania pula·
rzy uchwaliła wydać do wszyst• posiedzenia, cał1.1.nkowie Ddali ei~ mentu, który uchwałić ma ostawr
kich pracowników kolejowych o- do prer.esa Najwyieaego Trybuna- o pełnomocnictwach i dokonać
dezwę, wzywającą Ich do bez- ba Adminutracyjnego dr. Ba~ba, wyboru· nowe.go Prezydenta, oczewzględnego wzięcia udziału w aby oficjalnie prosić go o przy ję- kiwać należy nie wczeeniej, jak
24-godzinn)'m stra.łku protestac)'j· eie łtandydatury na lłanowiako w koiteu przy&złego tygodni:
Na 1tanowisko premiera obok
nym.
Presfdenta Repnblili
osob7 obecnt-go minietra epraw
Przes eały dzień tomyły ai~ rów wewn~ranych dr. Jana Czemego,
niei obrady mienanego komitetu coraz cz~iej wysuwana jest kancaeskoa.łowackiego celem tt&god· dy.Jatu.ra
przewódey nowoutwome~• atuowiska Rqda w Btaty. rz'lnej ..Pał'lti Narodowej'" i 1Hfa
sławie w lf'tawie pełnomomietw był~gc. Stro'10ictwa Agrarimzy po·
dh pnyazłego gahinet11 i Prezy- da Bent1a. Kandydatura posła
denta Republiki ezeekoełowaekiej. Berana - jak si~ zdaje - poeia·
je 5if moralnie zobowłłza11Jlft SU1n-Die pnedeta„ioiełe eło dać ma w ebwili obecnej aałwi~·
(PAT).
.
wobec Czechosłewacji, ale to • waeg- wyjeehali do Bratysławy. ae
Podj{ICie
obrad
w
łonie
miee~
świadczenie nie uzyskało dottd
bardziej sprecyzowanej interpretacjL
0
Jednoczdnie "Times• stwierdza,
te wiadomości o Jakim przetargu
twarzy naJnowu. apa.ratanU. farbopomiędzy Polsk.} • Niemcami, Ina .,... wara.o.. Bespc wrotne uuwame owkleienf.1.. JmruJeJc, brodawek,
ry polegałby na odst4pienia RuSt
1
-. ~
płegó'!· Lampa ~
Podkarpackiej za cenf wyrzenenia się interesów polskich w Odań
sku. nie q przewidziane. .{PAT)
~ię

a•
u
St. rai•k powszechny we fr::anci•·
Generalna Konfederacja

Pracy

ogłosiła 24-rogodzinny strafk po·

wszecbny, mający się odbyć w
dnia 30 b. m. Strajk, który
ma mieć charakter protestu przeciw dekretom rząd9wym rozpocz·
nic się w środę rano i &kończy się
w czwartek.
środę

•••

·Sprawa gwarancji grank
Czecboslowadi

•1

•Times" donosi, te

po&eł

cze-

·

„..._.

rłdloslow acki

w Londynie Masaryk
· iwręczył Rządowi brytyjskiemu no
· ~ w &prawie granic Czechosłowa

.„.

KOSMEJYCZłf

Nota nie domaga

się, aby podobecnie kroki celem
rwprowadzenia w tycie prop<Hto!W~ych mi~dzynatodowych g•arancyj. Dziennik pisze, it wpraw·
' Idzie 1ir Thomes lnskip przema!Wiająe w Izbie 5 października, olwiadczył, te Rząd br)'tyjski czu-

1~e zostały

J

:C~~te~ ~1~~!!i!

ipiotowe wAmeryce
Burza śnieżna • Poiarv lasów

Kieski

.
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Buna śnłetna,

która w etą-gu

Po~rói min. Pirnwa
Minister obrony narodowej Unii
Potudniowo-Afrykańskiej Oswald
Pirow jest . oczekiwany w najbliż&zych dniach w Brukseli. Minister
Pirow odbędzie narady z członkami Rządu belgij:.k11::go, podczas
których poruszy sprawę nawiąza-.
nia s•ałej ·komunikacji lotnicz·ej po
rnivdzy Kongo belgijskim a Unią
•
(ATEJ.

I

Po:udn~wo Alrykańsk•

Nie ~osląną_
Howei Gwinei

przemówieniu puhlimnym,

ie !"1J>1.ra1ia nigdy nie zgodzi
~ 1wruł

RAFORH
etUJ.l!ZMAIKĄ

Premier Amtralii Lyon oświad
ezvł w

p!omienie pędzone przez wiatt w
ciągu nocy posunęły sif w kierunku górzystych miejscowości San
Bernardino l obecnie zagraają
najbliższym okołicom Pine Crest,
gdzie rok rocznie w ciągu wakacji spędza wywczasu letnie oko!o
2 milionów osób. Pomimo nie~łychanie energicznyc~ wysilków tysręcy ochotników, bior;ący;ch udział w akcfi ratunkowej, najbardziej w~unięte przestrzenie porosłe lasem, sąsiadujące bezpośred
nio z Pine Crtst jut padły pastwą
p~omieni. (PAT).
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Miedzv przviadólmi.„
Niemct GDIDOWDil \VDdaciagi BratJSl11Q
W związku z zajęciem przez
Nieme)' miejscowości Dziewin oraz terenów z urządzeniami wodo
ciągowymi Bratysławy ze strony
przedstawidelł miasta zostały pod
~te kroki w kierunku osiągnięcia
korektywy w ten sposób, aby u~enia te pozostały przy Sio·

Przy zajmowania Dziewła ..,..
szło do nieporozumienia ~

oficerami

niemieckimi a aecJloo.

słowackimi na Ue odmieaaego .,.

znaczenia na mapach termów,-.
jących przejśt w posiadanie ~
miec. Niemcy chcieU o~ te-i
reo większy niż Im się 1181dld I
wacjL KonlUlowl niemieckiemu w map oficerów czecboslowaclddti.
Bratysławie został doręczony me- W związku z tym okazało Ilf -..
morial w tej IJ>rawle z prośbaJ oj nieczne zwołanie tpeejalnej ~
sk{erowaaie 10 do Rztdu aJemJec- aji celem rozstrzypłcda ..,...
lde&'Q.
(PATJ.

Rząd

polski
I

Polaka Agencja Telegraficzna komunikuje:

'i
W awiflku • reotgauizacją pro- •yjnyeh,.
W zwillzku & napaścią na polską delegację do polsko • sło
Na tiifte tej majdwJ1 ai~ m. in.
/1tagandy komunistycznej wydział
wackiej komisji aranlcznej, która miała miejsce na terenie Cze·propagandy CK wezechzwiązko· Jzieła Stalina, prezeaa ,.związku
chosłowacji w dn. 24 b. m. i która stworzyła warunki uniemo:we! Partii Komuo.i&tycznej ogło „wojujących bezbożników„ Jaro·
tliwiające kontynuowanie prac dellminacyjnych według dotychllił uereg nowych i.Mtrukcji. M. iławskiego oraz generalnego prci
czasowej procedury, Ol>UZIALV ORUPV OPERACYJNEJ
Wyuyńaldego .• ~K" PRZYSTĄPlt.Y OD RANA O.N. 25 J>O BEZZWLOCZ·
~ w auządzeniach tych podana kuratora ZSSR jjeat lu.ta autorów, których dzieła Bra jett natomiuł daieł Lenina. : NEOO ZAJl;CIA PRZYZNANYCH POLSCE TeRENó'W W RE_(ATE) i JONIE CZADECKIM.
~leży .eudiować w szkołach par••• Poseł R. P. w Pradl.e złożył Rządowi czesko „ słowackiemu
protest w sprawie incydentu, żądając zadoSću~ynieoia. Równo• cześnie w· obliczu nowej sytuacji zażądał zmiany przewidzianej
:•=
•• poprzednio procedury obejmowania poszczególnych terytoriów
.•• odstąpionych PolsC!ł przez Czechosłowację, mianowicie przekazania ich polskim władzom wojskowym w do. 27 b. m. zamiast
l grudnia. Warunki sprecyzowane przez posła R. P. zostały
Wybrzeża wschodnich Stanów ostatnich 18-tu godzin srałała na
przez Rząd czesko-&łowadd przyjęte.
Zjednoczonych zostały w. piątek całym obszarze Stanów ZjednoPrzy zajmowaniu rejonu czadec.kiego doszło do stan! z postenawiedzone przez gwaltowną bu- czonych 1 wyjąt'kiem wybrz-ety
runkami
żandarmerU oraz czesko-słowackimi oddziałami wojrzę śnieżną.
Pacyfiku, zakończyła się. LiCEba
skowymL Oo dowództwa oddziałów polskłcb, obejmujących obWedług
pierwszych doniesien rannych nie Jest dokładnie znana..
„ i.tar czadecłd, zgłosili alt przedstawiciele wojska czesko-sło5' liczne ofiary w ludziach. LiczWybrzeża Pacyfiku chociat nie •
wackiego, i którymi ustalono ukończenie w dniu
p:ątkowym
„
1>a ofiar jest oceniana na około 50 ucierpia1y z powodu burzy, są za- •• zajęcia tego terenu. (PAT).
•
osób.
grożone o wiele poważniejszym •
· -W New Yorku ruch kołowy u- niebezpieczelistwem. Pożary ta- .........................................................................
legł niemal całkowicie przerwie. sów, które w · ciągu or>tatnich
niektórych miejscowościach za 1rzech dni spustoszyły o'kolice San ł.f"'•R--1-0-~I-KIĘ----L-Ei""s_z_N_o_1_8_1
spy śnieżne wynosz!l 1 - 2 me- ta Monica i Palm Beach zostały
OK AZJ m - GWARANOJA. TEi. u-JM7.
iq. (ATE).
prawie całkowide opanowane, ale .__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..__ _..;.;..;;;.;;,...;,;;.;~;.;...,J

f,

zumienie pomiędzy FrancJ11 ł W1o
chami nie może byt przewidywane. Pomiędzy Prancją i \Vłochaml
istnieje bowiem wiele problemów.
czekających na wyjaśnienie,
począ wszy od sprawy hiszpansltiej.
„La Tribuna'" stwierdza, te ,.a
punktu
widzenia
europejskiego'"(?) spotkanie paryskie dato
wyniki nega:ywne. Cham~rrain,
biorąc pod uwag~ wewnę1rin'1 1y
tuację we Francji
oraz wielkie
trudności premiera Daladicra. inr.a
uony był mu iśt: tak dalece na rtkę, że nie zaproponował Praftcjl.
aby przy~nała gen. Farnco prawa
strony wojującej.
Zlikwidowa•
nie(?) problemu hiszpańskiege
znowu zostało odroczone, zepchnięto równiet na ostami płaa
- kontynuuje "Tribuna„ - •praWł kolonii dla Niemiec I zmniejszono znaczenie projektowanej de
klaracji
francusko • niemieckiej
przez podkreślenie w&pólpracy po
między Anglią i Francją w dzle.dzinie zbrojeń. W konsekwentjl
zredukowano równiet znaczenie
podpisanej w Monachium dekłara
cji angielsko - niemieckiej. (PAT).•

111bec sprawv emigrarii irdowskieJ

Charakterystyczne instrukcje

W

mem, jaki ujawniono po zjeździe
monachijskim i kt'6ra ze sceptycy2'Ulem oc.enłala szanse szerszej
współpracy
czteiecb mocarstw.
Rozważając kolejno
zagadnienia.
które byly temakm obrad paryskich, „U1acnale d'ltalia'" pisze, że
wspl)łpracę w dz1edzmie
zbrojen
francuskich i angielskich trudno
jłf.t pogodzić i dachem zjazdu mo
Rozwinięcie
tej
nachijskiego.
współpracy będą musiały brać pou
uwag_ę państwa osi Rzym Berlin. Równie! kwestia hiszpańska om0wiona została-zćaniem „Oior
nal d1talia," - w sposób da1eki od
rasad a~usznoścl i rzeczywi&tośc1,
to tet Wiochy i Niemcy nadal gło
sić będą koniecznośt
przyznania
gen. Franco praw stron wojującej.
Jest niewłaściwym - zdaniem
faszystów - wiązanie tego prawa
z ~cofaniem wszystkich ochotników hi!z.panskich, skoro jest rzeczą
wiadomą, te drogi z Francji
do Hi&zpanU zostały tylko częścio
wo przymknięte. Poruszając z kolei proje.ktowaną deklarację niemiecko • francuską,
„Oiornale
d'ltaUa" pisze, te podobne poro-

Na temat stanowiska Polski w poniewat zagadnienie łydowsti•
związku ie sprawą emigracji ty- ~a być rozważane ~a plaszczyt„
dow&kiej, "Times" oświadcza co nie 1111ędzynarodowe1 Pola~ ponastępuje: Ambasador polaki ~· siadająca luJn~ści ~ydowsk1eJ .3.~

l.<1ndynie Raczyński dokonał kil- miliona na ogolną Ilość 35 m1ho·
kakrotnych demarches w brytuj- nów, powinna w tych konsulta·
skim M. S. Z. w'kazując na to, ż~ cjach brać udział. (PAT).

Wychodźcy żydowscy

Belgijska Izba Deputowanych czemtwa otrzymała polecenie ndys.ku.s-k nad epraw11 (lriestania odsyłania etwgrantów
pomocy dla emigrantów iydow• na terytorium Rz.eazy i ie l\&lad
belgijski w granicach moiliwoici
sk.ich.
W odpowiedzi na ioterpelacjr ~tarać się będzie o znalezienie bu·
dep. Pholien, mi·nister eprawiedli· manitarnego rozwią.zaoia kweetii
we8ei zapewnił, ii służba bezpie- żydowskiego wyehodżtwa. (PAT).
prow-.dziła

Udlwatv Radv Ministrów
a..

W dnia 25
m. odbyło 1it 1t4d pne- wie aatwierdzenia u.bd• 1 lllle1• JtJ8
W'eclsl~wem
premieJI> gea. Sławoja Nko między Bzvlit~ Po!sq • Wolo1m
Sk.ładJro.w~ega ,.Ued.loeaie rady mi.al· Miiutem GdaUkiem. eełem tleb)lea
$U6w, aa którym pray jęto m. Io. pro- dw'lllk.rotnego opodatkow•ia w •U..
jekt !16laW1 o poromminiach lurtelo- opłat s.lemplowycla od wek.iii.
,,,,...h. projekt noweli do ro~mtdzenia

PsezJdf'n!a RzpHtej a eurwca ł932 r.
() ognmioenią nacłmiemych W)'tlagrodzesi w przedsiębion1-cla. projekt ll6la
wy, amllrmiaj•cej lill&a artykdów kodeksu ornego ....jskowego, projek.J -u cło astawy • eebll'fie1ych lot.tli
61fi.-b.nych Oł'llS JINjekl GlllaWf W lpl'S•

Krms lllini~teDiJ wBmlauenae
I
Powrót zPaijia

Kryzys miniaterłalny, wywołany

Stronnid.wo

Z-jednocz-onych

~stąpieniem kon~erwatystów i Chrześcijan ponownie pragnęłoby
liberałów ze Stronmc-twa Rządowe widzieć na czele Rządu katolika:
go, jak donosi agencja Hava~a. d~ r lmredy'ego, tu~ ka. Paw~a Teleki.
Premier Chamberlain i lord Haprowadza do przegrupowania &tł
Skrajne żywroly, wchodzące w
przybyli do Londynu w pią·
w parlamencie węgierskim.
skład Stronruetwa rządowego po- tek o godz. 17.30. tlpuszczaj'ąc po
Deputowani Stionnictwa Cbrze- pierają rac~ kandydatu~ JJara- ciąg Chamberlain e>świadczyl lako

I

ścijań5'kięgo, którzy glosow,ali prze nyL
a'wf«t Rządowi, opuścili Stronnic-1
rwo. popierające obecnie b. pre•:
lDier:a rmredy. z· drugiej •trony
grupa 67-u depatowanych, którzy
Wed:ug torespon.danta Havas~.
:&&stąpi'li z koalicji rządowej. nie po uchodzi za rzecz pewną, że. m1mtrafiła i1achować jedności. Dwaj ster spr._ z~gr. Kan~a, ~tóry JUŻ .od
b. młn.istrowie gabinetu lmre- kllkil miesięcy llOSll stę z. zam1ady'e~o stworzyli jut grupf 25-łł rem ~tąpi.enia, nie wejd~ie . w
posłów, usiłującą zbliżyć SiC do skła~ nowego Rzą~u. Wym1en_1ani
skrajnej prawicy.
są ftczn1 kandyd:acr na stanowisko
Na temat prawdopedobnego roz mlnlstra spr. zagr., m. in. poseł wę
wią~ania kryzysu minister!alnego giet"ski w. Buka.re6Jcie Bardossy.
lcr~tą najrozmaitS:Jo pogłoski i ,(PATi\··
przwu.ucienia.
· - -- -'

I

w Belgii

W dalszy-m eiąga pol'ied-zeala rada D
niatrów achwalił• powołanie komillJI
dla d>auaia ugadnieó soepodalłJ . . .
bowej w admi.ni.Araeji pa!Ut••-.1.
prudsięhiontwach. 1ai1Lładach.

1 marca 1939 r.
Z kolei rada •hri.włw -~•W-.
ta powołanie lr.omiteta otgaaiwac:yjaep
Pol~kicj WyataWJ Pow-.eduaeJ 19" r.
w Wan:rawle. (l'AT).

Palacze tytoniu f
Motecle w ..,..s1t
l&tWJ l p~m

n1

Ribbentropa

Hava. donoei. ie m.iłlister spl'.
~aw~ .Rihbentrop wyjedzie 28 b.
m. do Paryża. Po wizycie w stoliey Francji min. RtDhentrop zło
'lfj_ epnwęłda_nie 11.iderowi.
~l'An

w wyCDU

lliC w etą.gu ~ P
dzln od palenia.
Zamówcte r.anus

nicznie oblegającym go dziennika
rzoms „ Wizyta ta była bardzo pożyteczna„. (PAT).

wizytą

„

ta :irze.dłoiy R~dowi ..-.woscłaaie

ma.

Przed

moDO.,..

lach i fandwzacb pafu;twowyeb. Ko..-iaje

na.a wteczny pa.
piel'Oll ••Ideał„. a

ochrontcle
Zdrowte przed

nlazcąc:)'IJ1

.we

.vpł)'WC•

nikotyny. -

Papieroe ,,ldeaJ" daje
ait; l oddziaływa
zbawienni°' na błonę śluzową aou l
gardła.
„Jdeai„ wzmacnia ł knepl
er1;an1zm. dają.c zadowolente duchomoźnośó Z&clągania

m. l fizyczne. Mnóstwo Ust.ów
czynnych! -

Cena

dzłtlt•
2.łi. t>lact
aswlekajcieł
Za-

aa.

8't

przy 'll1bione. Nie
m6wcte - póki nie jest zapóblo!
Straconego z<irowia nie Cdzyskaat.
za 3adJUł C4llę! Adres: F-a „Perfec..
tewatcb" L>e.
Warazawa 1. ~
ria6aka 11-L

a.

Łodzianin
Memoriał

Zw. Majstrów Fabr.
do Okręgowej Inspekcji Pracy
. .

Fabryka czy harem ?

I

Chłopiec

W obronie maltretowanych robotnic wystąpili
towarzysze pracy

I

I

DZIAłA

Jestem

dl

• ,,
a tatusia

ZAWADZKA&,

wznowił przyjęcia

seksualnych I akdrnych

PAULINA LEWI
c h • r ł b kobiecych
RE I CB ER SpecJalnolt akuszeria

I
sr •cjallsta chorób skórnych, wene- #
;:,r6dmlejska 28 telef. 240-10
rycznycll I a.ksualnydt.
Lecunie promieniami Roentgena. przyjmuje od 12-! i od ~-1 wiecz;,
Południowa

28, tel. 201-98.
DOKTÓR

Przyjm. od ~11 r. i a-I wiecz.
w nicd.z. i święta od 9-12 pp.

KLINGE R

DR. MID.

u.

„,

ICanc•laria czynna cod..:iermie
od 9-18 po poł.

Spec. chor. w1nerycznych,

DR.

L

uBI cz

SPEC. CHOR. WINERYCZNYCH,
SEKSUALNYCH I SKORNYCH
(włoeów)

Chor. skórne weneryczne i aek1aalne przeprowad1:U

Piłi1udskie10

89

(róg Narutowicza) tel. 141~32
od .8-1_0, 1~- -!,_ ~-8 wieu.
w medztelę 1 nv1ęta od 9-11.

OSKAR SCHLABS

s~ycia, Mierzenia
1 modelowal'lła

specjallata chorób wen.rycznycb
skórnych, 111oezoplotowyd1.

.

GE TR Y

LINY Sz. KAUFMAN

DR. MID.

CEGIELNIANA 11. Telefon 2Jg-02,
tel. 234·12
Przyjmuje od godz. 1-1! od ł-g w.
.
w
przyjmuje od 8-11 2-4 i 6 - M
w niedsieło i •więta od 9-1.
w niedsiele i święta od i-1 w pał.
DR. MID.

1

Slenkl1wlcza
róg Nawrot

LEKARSKI

T R E p M A N E. Wołkowyski

"pracy

i

I

p A R A S OLE

ROJ U,

winę

DR. MED.

I

K URSY,

nych i w stanie ciężkim ~ostał
przewieziony do szpitala Anay
Marii w stanie bardzo ciężkim.

I

I

I

auta

dochodzenie,
Jak ustaliło
za wypadek ponosi chło·
piec, który nie słyazał syQnałów
Sal ski, uczeń szkoły powszech· nadjeżdżającego samochodu.
nej odniósł szereg ran tłuczo·

I

I

kołami

Na azosie pabianickiej został
w dniu wczorajszym przejechany
przez samochód ciężarowy pro·
wadzony przez szofera Chaakiela
Prywesa, zam w Zdu4skiej
Woli 11-letni Leszek Salski,
zam. pn1y ul. Pabianickiej 53,

W dniu wczorajszym Związek . W końcu Związek majstrów
Na rozprawie powołana w
Sąd Grodzki w Łodzi wczoraj
Majstrów · Fabrycznych R. P . . doma~a się zwołania konferen ~ ji
~łożył Okręgowe~u Insp. Pracy 1z prz!mysłem i dyrekcją szkoły rozpoznawał spr~wę 7 robotni- c~ara~t~rze 6wiad~a Geaowefa
mż. Wyrzykowskiemu memoriał, techmczno - przemysłowej w , ków f. Wiktor Kmstler, fabryka j Pięta i mna robotmca Sekundyw którym powołując się na po· Łodzi, w celu ustalenia zasady j cewek przy ul. Suwalskiej 25. 1 na zeznały, ie Kinstler w kan·
stanowienia półrocznej konfe-1 przyjmowania na stanowiska 1Obronę wnosił adw. dr. Loos. 1torze czynił im propozycje, by
rencji ze zwi\zkami pracowni· majstrów, wyłącznie absolwen- i Przed sądem stanęło 7 robot· , stały mu aię ule~łe, one jednak
tów Szkńł Techniczno-Przemy· · ników, oskarżonych o teror ; z oburzeniem odrzuciły ,ohydne
czymi podnosi szereg spraw.
W pierwszym rzędzie majstra- słowych jak również poparcia 1I strajkowy i iroźby pod adreaem j propozycje. Obrona wakazywa·
wie wnoszą odpowiednie na· starati w Min. Op. Społ. w spra· robotników, pozostających przy la, że w •prawie tej prowadzone
jest dochodzenie przeciw Kin·
świetlenie w Min. Op. Społ. wie przyśpieszenia przyznawa· pracy.
odnośnie faktu zmusza·
1tlerowi
;
robotnica
r.
b.
sierpniu
W
.
h
starczyc.
i
inwalidzkich
rent
nia
prze·
na
nacisku
i wywarcie
Genowefa Pięta zoatała wyda· : nia robotnic do uległości.
mysł, w celu podpisania układu
.
.
łona, rzl!koi;no z pow~du nie- /
zbiorowego z majstrami któryby
Gdy , Sąd Grodzki uznał robotm·
dostateczne} produkcJi.
·
regulował anormalne warunki K
wydalona skarżyła się robotni· , ków winnymi stosowania prze·
ary na dozorców
pracy i płac w fabrykach.
nastąpiło z , mocy strajkowej i skaza~ WłaNastępnie związek wnosi o domowych
1k~m, iż wydalenie
nagaby- j dysława Sz~wczyka, Zofię Tom·
Pięta
łż
przyczyny,
teJ
Grodzki
omendaat
K
Ostatnio
ureQulowanie ciężkich warun·
k6w pracy majatrów, albowiem P. P. wydał źarządzenie, aby '. wana .była ~rzez Kinatlera, a c~ak, Cecylię Garb.arską, Wandę
;-vskute~ racjonalizacji pracy organa policji zwrbciły bacz· · gdv_ D:Ie chciał~ mu ~le~, w.y- Ziół~ow1ką, Mari~ Bedn.arek,
i pneciątenia majstrów które niejszą uwagę na utrzymanie dahł J~, robotn~cy P.od1ęh 1tra1k. Sta.n1sśławę Andrzeie;-vską i Cew porządku je2.dni, €hBdnik6w Gdy kilku łamistra1ków konty· i' cyłtę . ląza~ po 1 mies. ~resztu
powodują liczne wypadki.
str~jkujący z zawieszeniem wykonania kary.
nuow.a!o. pracę,
Dalej zwillzek domaga się i podwórz.
Zgodnie z tym zarządzeniem 1 zmusili ich do porzucenia pracy.
uregulowania czasu pracy w
i codziennie w godzinach rannych
zgrzebnych
przędzalniach
tądam
głodna
mniejszych tkalniach, gdyż we jezdnie 0 nawierzchni gładkiej,
zakładach 1tudzież podwórza · i chodniki "
wszystkich tych
majstrowie pr&cują po 12- 16 j muszą być zmywane wodą, po,
.
,
. .
zoatałe zaś jezdnie dokładnie
godzin, ,
W związku z tym, że prak-1 czyszczone z błota i odpadków., Pohcia.nci patro.l':11ący na Placu 1 Zatrzymana dziewczynka o·
W wyniku tej akcji organa Wolności zwr6c1h uwagę na · ~wiadczyła, że nazywa si, Maria
tyka wykazała, iż asystenci ho·
sporządziły protok6ły ma!ą zapłakaną dziewcEynkę Szczepanówna i mieszka przy
policyjne
norowi z braku czasu i innych
dozorcom, sto1ącą .przed gmachem Zarzą- ' ul. Konopnickiej 3. Jak wyni·
1OO
przyczyn nie wywiązuj, aię ponad
kalo t jej słów, ojciec jej jest
wykonali du ~ieJskiego.
nie
należycie Il przyjętych na siebie którzy
bezrobotnym i chciał zwrócić
1
za·
miała
owa
Dziewczynka
tnmi·
ustalonym
w
i
obowiązków, związek wnosi o dokładnie
przydzielenie organizacji płat- nie robót porządkowych. Do· wie~zoną na szyi tablicz~ę z~ za pośrednictwem swej córeczki
nego asystenta, który będąc do zorcy ci zostaną ukarani w napisem: „Jestem głodna i tą· I uwagę na swój rozpa.czliwy stan.
W związku z powyższym ro·
dam pracy dla tatusia".
dysp 0zycji Inspektora Pracy drodze administracyjnej.
dziewczynki Wojciech i
dzice
związku
prowadziłby z pomocą
j Helena Sztzepanowie odpowia·
należytą kontrolę pracy maj dali prze~ s~dem. starościńskim
.
strów:
dzia:::-ka do że·
nakłamame
sk a .,..
t k
Pl
"'ód"'
KADY~SKI
B
.
.
,
aby
się
Związek• I domaita
.
o„. bzaranmy.
o r ow
, -..
n
z w.asneJ wytw 6 rm po 1eea . w podwórzu
• p
Ob wo d owi nspe kt orow1e
klep
racy,
8
S~d starościński skazał oboje
'
Sąd Pracy kierowały sprawy 1 po 7 dni aresztu.
ł
o wykroczenia przeciw przepiały\ • • • • • • • • • • • • •
zos
Warszt•ty
d'
,
przeniesione
p.f.
niu pracy samochodowe
som o 8 go dzinnym
do referat~ karnego, w każdym z ul. Pl otrkowskłeJ 181 na ul. Ks. Skorupki 19 tel. 245·73
IPłytą cementową
.:_
wypadu. uiawnlenła tego wyi pobił 2 policjantów
kroczenia.

l

pod

ii~

na

ul. Przejazd 17

j

I

GODZINY PRZYJllit 1 ed 8-11 I od
6-8. Tel. 132-28.

: :~RW

PRZYCHODNIA

DR. MEO.

WENEROLOGICZNA
J ER Z Y S U O Y A

Dnia 10 Httopada b. r. Kazij lecztnle chor. wener. I skOrnych
mierz Laskowski, z okazji urodzenia się syna zaprosił na choroby kobiece I połoł1tlctwo ZAWADZKA 1, telet. 123-71
1iba1ję sweł!o kolegę Alfonsa LEGJONÓW 11. Tel. 115•27 , czynna od 8 r. do 9 w, PORADA I zł
godz. przyjęt i-10 I 4-8.
Kieazkowskiego i obaj raozyli
'
się obficie alkoholem.

67

I

tel. 113·11

I----------- --

T O NI
Kopernika 16, tel. 140·72

w dni powszednie o iio rlz.
2 pp. W niedziele i świc;ta o iOdz.
12 w pol.

Początek

I.ob~f~ sfa~i~ k~m;1~::!li pij~~ ~:·o
0

0

Dziś

NIEWIAŻSKI Dr• RUNDSZTEIN
1

AKUSZER • GINIKOLOG
'
nym pn.y zbiegu ulic Śródmiej·
spec. cho.r6b wenerycznych
skiej i Piotrkowskiej, ~dzie po·
JA NETTB MAC DONALD I NELSON EDY
POMORSKA 7, Telefon 127-84
skOrnych I sekaualnych
pijack~
fantazją
wodowani
w oszałamiającym filmie muzycznym
Przyjm. od 7-10 r. I 4-8 wlecz.
ANDRZEJA I, tel. 159-40.
poczęli rozbierać drabiny rusz·
towania, ustawione dla remontu Przyjmuje od 8-11 rano I od 5-n,
PORADNIA
•
domu ~ z drabin tych poczęli w 111Mdizlelę f święta od 9 do 1 pp.
budować barykadę na ulicy.
L1KARZ DINTVSTA
Zjawili się dwaj posterunkowi
Piotrkowska 4!l, tel. 147-44
ktorzy
Starzyński i Wydra,
Lecz. chor. wenerycznych
do
doprowadzić
pijaków
chci~li
2.
I
11.00
GODZ.
O
PORANKI
2
DZIŚ
DNI
2
OSTATl'łIE
skórnych I seks•alnycb.
PORAZ PIERWSZY W ŁODZI komisariatu.
WIELKI PODWÓJNY PROGRAM!
.~ieszkowski i Laskowski . sta• Ul. PIOTRKOWSKA 1121 fr. 2 p. Kobieta - lekar.r: przyjm. od 11-1
I. smiertelne zmagania ludzi z najd 7 ikszymi bestiami
w1h opór, przy czym K1esz- . tel. 174-98. Przyjmuje od godz. 9.....2 i od 3 - ~ czynna od 9 rano do 9 w
Lwy - Tygrysy - Pumy - Hieny oto fi lm p. t.
I od 3-8 wlecz.
kowski płyt!\ cementową uderzył,.
Porada 8 złote.
e
i ranił obu policjantów.
Wczoraj S1,a Okr. w Łodzi,
Blaskiem urody -

skala. talentu promieniują na świat cały

ZŁOT OW ŁOSA

„„„„„„„„ „...„„„„„„„....„„„„„„„...
D.fwlękowy

O. TQNDQWSKJ

I
!

kino-Teatr

„URANIA"
Cegielniana 2.

Zagi n1· ona Dz•ungla

Tel. 107-34

gł.

w roll

codz. o godz. ł-ej w sobory, Il.
niedzielę i świ~ta, o godzinie 11,30. ,

Pocz~tek

•

WENEROLOGICZNA

Piękny życiowy
w roli

OAZA''

film p. t.

Ogłoszenie

skazał:26-1etniego ~uon~a ~ie~z-j

Clyde Beatty l Cecylia Parker

kowsk1eg~ na 8 rn~es: więztema, ,

Luisei Rainer l Wlllam Powell
Wszystkie miejsca od M gr.
gł.

_

OSTATNIE 2 DNI

WRZOS
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1

1

I

•

I

arzą

111

•-

CORSO

Dzlł

Łodzi!

I dni

,,CHINSKi BRYLANT''
W rolach

następnych!

;,

głównych:

Constanca Worth, Vlnton Hav.!orth I Leslie Fenton

Początek o godzinie '-ej w 1r:- boty
i nied.r:lele o godzinie 12-ej

teren Gazo~·ni
Łódź-Fabryczna)
fabry~·
furmanek
2) dostarczanie na
cznych dla Gazowni.
Ś lepe kosztorysy oraz warunk i
przetargowe w cenie po zł. 2.- za
ks ż .jy k?mplet do nabyciawbiurze
G~z owm ul. Targowa nr. 13, pokój
m · 4·
w u z. Oferty składać należy do skrzynki
1"1 es
dnia
do 12
Gazowni
w Biurze
nietej1!>wgrudgodziny
1038 roku
nia
Podw6jny program I przejrzystej i nlakowanej kopercie,
nie u w idacz n i aj ą c na niej nazwy

30 pokot .
oferty wraz z płaSzcze16lovre
w biurze
Drugi po
głośnej powieści zna\rnmitej autorki polskiej Marli Rod&lewlcz6wny• Wydz1al1;1 _Go11pod arczego ~r~y ul.
' ~a_watzkte~ n_r. ł~3 8 w kterxunte do
Wzruuaje,ca karta z tycia ml or.J ej kobiety która nie 1
_
ro u.
~aznałamiłości.wrolachgl.:ANGEL E-MEELOWNA ! ma g~u ma _
"WIKLlfłSKA, BRODNIEWICZ, JUNOS1A·STĘ· . Łódź , dtua 23 listopada 1938 toku,
t•d I
d M::I j kl
Z
POWSKI ZELWEROWICZ

11 Listopada 16

Poraz pierwszy w

STRACE NCY''
·
Dramat ludzi niepewnych dnia ani godziny.
W rolach głównych:

Otwarcie ofert nastąpi w biurze
firmy.
Gazowni w dniu l!> grudnia 1938
roku o godz. 12.
Lód ź, dnia t6 listopad a Hl38 roku

Harry Carey, Sally Eilers I John Beal
program: „Z OR RO" w naturałnych kolorach.

Dramat sensacyjny w Chinach i San Francisko.
Następny

Ceny od lJO gr.-""ala wentwlowana

Przetarg

„TRĘDOWATEJ"filmzezłotej:serjif1 lm6wpolski ch. W edług 1, nami ~okali składaćnalety

(dawn. „Mira!")

oz.IB

I

• .
.
_. .
ski w Lodzi poszuk~~e · Dyrek cja Gazow11i Miejskie j w
Zaiząd l\lteJ_
a 27-letmeifo Kaz1m1erza 1 as·
kowskiego na 6 mies z zawie· w centrum mii:tsta lub_ w_ po~lizu f Lodzi ogłasza przetarg nieogrllnilokalu na pom1eszczen1e M1ejsk1ego czony ofertow y na . k
· k ę węg l. a z k o1e1· ( st •
l) zwoz
Instytutu Hi
szen ł em wy k onama ary.
..,
. gieny • 11kładaJ·ącego si„'

M A SK A R A D A

~~~~~~~~~-~~~~~~--~~~~-~~~ • ·----~---~-~~~~~~-~~~~~~~~ I. z

KIN O

I

Dyrekcja
Gazowni Miejskiej
w

Łod z i

PARYZANKA''
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KRÓLOWA EKRANU, WDZIĘKU i URO DY.
DZIŚ! Największa
gwiazda Europy

„ ...„ ......„._„

„„s•~.--------......

CAPITOL

DANIELLE DARRIEUX ' '

w pięknym romansie filmowym reżyserii Hermana Kosterlitza
Współudział biorą DOUGLAS FAIRBANKS i MISCHA AUER

54 gr.
...„„...
„„„...„„„„...„„„
Ceny miej~c na wszystkie seanse od

I

M ETRo I
KINO-TEATR

ws.paniały

dodatek koloroV\ y W A L T DI SN E Y'A

oraz kronika i tygodnik P. A. T.

--·W roli „

głównej:

Dziś I dni nast~pnych!
rep<ezentacyjne dzieło produkcji francuskiej p.t.

NadtJfO gram:

·

D
NAR
~g~LE
~,
~łP.lJ.~
I
.
j
e
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1
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1
Odbito w Drultanli 'lu'itowej hotikowska Ei3: Redaktcr odp<Jw1ed1ialny Winunt, ~ta'Witiski

Nowoczesne

!!il

sprzęt

t

A

Skład

Elektro-Radiotechniczny

a Imarek
ona-itypówpara
y Jako' b
Lampy = wszelkich
na
sezon
elektro-radlotechn. o minowe

ży wa ndo le i

wszelki

R d"

11\.r

spłaty

długoter·

nadchodząry

50 ~r~~::~1:!aj~ncios~~~~ Naofroncie

~ D 1.,

Odwiedzenie mojego bo-

L 8J.b PIOTRKOWSKA

tel. 1ó2-02, 110·88. Pllll nleposladam I Warsztaty repararyfne

Z codziennych walk robotników Zd.-Wola
•mmmEDl!lllllll•m•••••••mmm•ll!l!l!!!llS!O l l kl 8 d Z bł OrOWY dl 8 cze I 8 d Z i
dwańskiej 72 powstał zatarg z
Redukcje na robotach
I
rzez· nic z ej
Powodu wstrzymania wypłaty I
sezonowych
. .
I

Nocne dytury aptek

walk

samorząd

OKRĘGOWE

KOMITETY WYBORLISTY PPS. I KLASOWYCH
ZWIĄZKÓW ZAWODOWY i H uyn·
ne są codzienni• od g. 10 r. do 8

CZE

wlecz6r.

Nocy dzisiejszej dyżurują apteki:
Okręg IV
L. Steckel, Limanowskiego 37, Sz.
Jank.ielew_icz, Stary Rynek 9, T. ., Wtorek, dn. 29 bm. 0 godz.
Stamel.ew1cz, Pomorska 91, A. Bor- 17 30
lokalu dz. Zielone1'"
kowsk1, Zawadzka 1;5, B. Głuchow- : ·
w.
"
.
.
nalezności zaro~~owych.
ski, Narutowicza 6, St. Hamburg i ul. Brzezińska 65 odbędzie się
Z dniem wczorajszym prze- Na konferencii u Inspektora
.
. .
. , .
.
. S-ka, Główna :io, L. Pawłowski, Zebranie Przedwyborcze
prowadzone zostały dalsze rer Pracy firma złożyła zobowiąza- i Od. kilku mies.i~cy c.zel!ldmcy I c1 .w . dalszy}D c~ągu uda"'.ah Piotrkowska 307.
robotników fabryki Biedermana.
dukcje robotników sezonowych. nie punktualnego wypłacania rzetmccy, zrzucili z siebie pa- na1wmak6w i stah przy swoim.
~wolnie n i zo~tali ci robotnic,v. zarobków. W dniu wczorajszym ; tronac.ką. opiekę Cechu i ząru- 1 Pa~ Bau~r wysili.ł się. nawet Teatr dla dzieci „Kot
• • •
kt,orzy. uzyskali prawa do. z~sił- wypłacono · zaległości i bież. J?Owah się w szer~gach Zwtąz- 1~a 01cows~ie kaz?m~, twierdząc, w Bułach"
Czwartek, dn. 1.Xll. o godz.
k?w zimowych, w_ łączne) hcz- 1 wypłaty, tak że zatarg został . ku. Klasowego. Z~iązek, wys~ę- ze czeladm.cy w1001 być przy
(Al. Kościuszki 57 ).
7 wieczór w Jokalu Komitetu
bte ponad 400 osob.
całkowicie zlikwidowany.
I puJąc w obrome robotnikow cechu, gdyz wszak w przyszłośDziś, w niedzielę 0 godz. 12 _tej i Wpybo rcdzego odKbędzi etestiuę Wy
1
Nadal pozostai'e na robota _h
'k
os 1e zen
1 i przeciwko wyzyskowi przed- ci będą sami ma1'strami (?).
1;.15 po poł, grana jest piękna ba] a
b e om
około 1SOO robotników, którzy
I1 siębiorców, wystąpił z żądaniem
W dniu 21 b. m. okazało się „O żaczku Szkolaczku i o Sowizorczego.
zatrudnieni będą jeszcze przez IW zakładach Krusche i zawarcia układu zbiorowego, dowodnie, dlaczego cech na- drzale, co jeden kochał szkołę, a
Ok
V
1
2-3 tygodnie do czasu uzyska· 1i Ender w Pabianicach I na wzór umowy obowiązującej gwałt chce opiekować się cze- ten drugi wcale''. Bilety od 35 gr.
ręg
nia zasiłków zimowych.
.
·1 w Łodzi.
ladzią, wizytacja bowiem Insp. do 2 •20 w kasie teatru na godzinę
Wtorek, dn. 29 bm. o godz.
W zakładach Krusche 1 Enprzed przedstawieniem.
.
K
Na robotach prowadzonych
h
ł , I Na interwencje klasowców Pracy stwierdziła, że czeladnicy
„.Żaczek _ Szkolaczek" JUZ me- 7 wiec2'.:ór w lokalu
omitetu
w powiecie łódzkim redukcje der
Pa~iamca\lows~a s~or Inspektor Prac;y wezwał przed- pracują ponad 8 godzin, a za- długo schodz! z.afisza, to też_dzi~c! Wyborczego odbędzie się
zastały niemal już zakończone na~ eł my nego
tdz~ma s a- 1stawicieli cechu, aby zasiedli robki ich wahają się od 6 do kp~~fn:yieP~~!1::;ć ~~ti~ai;~,baJki Odprawa kierowników obwocałkow ' cie, tak że pozostało za- we Pac .przy a or zi~: db
z robotnikami do wspólnego 15 zł. tygodniowo.
dów i Zebranie delegatów faW takich warunkach na konbrycznych.
ledwie lSO robotników przy pra- t .w wym1d tko~f7rinc1.1 0 by- 1 stołu obrad. Lecz panowie ci
cy.
e! 2: prze s a~tcte am~ ro. o- nie stawili się na wezwanie ferencji w dniu 22 b. m. jeden
Cl • •
tmkow .~tórzy mterwe~iowah "!' Inspektora, za co prezes ich z mistrzów śmiał oświadczyć,
dyrekcJI:
firm~
zobowtąz:1ła
się
,
Kaczmarek
został
skazany
na
że
sytuacja
rzeźników
nie
jest
Wtorek,
dn.
29 bm. o godz.
Orzeczenie w przemyśle w okres~~ dwoch ,tygodm t;>rze- ; SO zł. grzywny.
tak kiepska, 6ridyż tkacze 1•eszPoczątek 12, 2, J;, 6, 8, 10
7.30 w. w lokalu Komitetu Wyfilcowym
prowadzic
··························~···················· i b orczego u I p . O . W . 10 o db ę•
•
, S zczelłołowe
, 6
• oblicze - ,
Na ponownie zwołanej kon- cze mniej z~rabiają.
·
W wyniku pertraktacji jakie nta i wyrownac staw~t.
· ferencji zjawili się ze strony
Po dłuższoej konferencji przedIdzie się zebranie członków ~.0toczyły się w związku ze strajcechu p.p. Kaczmarek i Bauer, stawiciele cechu zobowiązali
J mitetu Wyborczego Okręg v
kiem w fabrykach filcu, spór
stronętow.robotniczą
reprezento- wrzeć
się w ciągu
trzech
tygodni za·
Ę
Dziś, o ogokdrzę. g10 rxano Ze'orazostał przekazany do rozstrzy- Spór o zasiłki
1wał
Cy bak.
umowę
z r zeladnikami,
gnięcia komisji rozjemczej.
Na terenie rz~tni miejskiej I P~zedsta~i~iele kapi~alis!ów a o ile "'. ciągu tego te~mi°:u
W poniedziałek dnia 28 bm. powstał spór z kilku zreduko- i ośw1adczyh, ze ze zw1ązk1em układu nte zawrą, zgadza1ą się
Wolna przeróbka powieści
nie delegatów i poborców fa„
komisia ma wydać ostateczne wanvmi robotnikami, którzy do-; konferować nie będą, gdyż u- na arbitraż Inspektora Pracy. DOŁĘGI- MOSTOWICZA p. t. bryk w lokalu dz. „Czerwonej".
orzeczenie, które unormuje wa- magali się wypłacenia im zasil- ' ważają, że czeladnicy winni być Przedstawiciele Związku oświad
•
runki pracy i płacy, przy czym ków.
zorganizowani przy cechu. Wy- czyli, że jest to gra na zwłokę,
czwartek,
dn.
o
orzeczenie obowiązuje obie stroW wyniku odbytej konferen- j szło więc szydło z worka, chcą lecz w końcu wyrazili swą
godz.
7
wieczór
w
lokalu
Kony . .
cji uzgodniono, że robotnicy o- . opiekować się mistrzowie cze- zgodę na arbitraż.
mitetu Wyborczego odbędzie się
trzymają zasiłki w zależności . ladzią, aby drzeć z nich skórę
Majstrów martwi najwięcej
t ł [Zebranie członków Komitetu ·
od
liczby
przepracowanych
miejaknajdłużej.
I
nic
nie
pomogły
to,
że
nie
będą
mogli
zatrudStrajk okupacyjny
sięcy.
~argumenty Insp. Pracy, który niać robotników ponad 8 godzin
Wyborczego.
w fabryce Griinsteina
1 tłumaczył, że Związek ma pra- oraz w nocy.
trwa
Okręg VI
wo zawierać umowy, panowie
W rolach głównych: Oorczyńska,
D lś 0
d 10
w· łoOnegdaj wybuchł w tkalni Konferencja z dozorcami
go z.
Barszczewska, Sawan, Junosza-StęZ •
rano
firmy Griinstein przy ul. Gdań domowymi
powski, Sielański
kału okręgu
Zwycjęstwo
cegielń
skiej lSS strajk okupacyjny z
Zgromadzenie Wyborcze.
Na poniedziałek dnia 28 bm.
Dzi§ 2 poranki o g.
i
powodu wymówienia pracy, o·
zwołana została w okr. inspekKlasowy Zw. Rob. Budowl. rym zobowiązują się przestrz«:- , 12 i 2 Ceny miejsc
gr. •
•••
raz wstrzymania zarobków.
Związek Robotników Dozortoracie
pracy
pierwsza
konfeCeram.
i
Pokr.
Okręgu
Łódz'
gać
umowy
i
wypłacić
różnicę
I
:=2s=:s=::=:=22:=:==:
Strajk objął 120 robotników
ców Dom6w, Słuiby Domo·
rencja z przedstawicielami stow. kiego zawarł 2 lipca r. b. urno- ' do stawek· za wstecz, która dla
oraz personel biurowy.
wej I Pokrewnych Zawod6w
W dniu jutrzejszym odbędzie właścicieli nieruchomości i zw. wę z właścicielami cegielń, każdego robotnika wahać się
do,zo~có~ domowych, cel~m o- która od dnia 16 września r b, będą od SO do 100 złotych.
Robotnicze Tow. Służby w Polsce, Oddział w Łodzi,
się w Inspekcji Pracy konfemowtenia
sprawy
zawarcia
nodecyzją
Min
Op.
Sp.
uzyskała
I
Wypłata
ma
być
uskuteczSpołecznej, Oddziel
ul. Piotrkowska Nr 1&5.
reneja.
wego u~ładu zbto~owego.
prawa powszechności w SO-cio 'niona do 20 grudnia r. b.
W Łodzi
W niedzielę, dnia 4 grudnia
. W d:im wc~ora~szym ~dbyło \kilometrowym promieniu - od Charakterystycznym jest, iż na
.
.
.
Zlikwidowany zatarg
rb. o godzinie 2·ej po południu
się. pos1e~~~01e m~ędzyzwiązko- Lodzi.
\ jednej z cegielń dyrektorem jest\ Poradnie. Swtadomego .l;\a~i~- odbędzie się Wlelkłe Zebranie
W przedsiębiorstwie budo- we) ko.mis11 na ktor~!11 ustalono
Właściciele zakładów cera- narodowiec i z tego tytułu ro- rzyństwa tm, dr. Budztnsk1e1wszystkich dozorców domów
wlanym f. Getz, przy ul. Ra- zasadmczy plan akc11 o umowę. micznych (cegielń) w obrębie . botnicy zmuszeni byli należeć Tylickiej w Lodzi, czynne są:
m. Łodzi w sali „Angielskiej"
Zd.-Woli nie podporaądkowali do związku endeckiego. WeR)'bna 2/4 w środę i sobotę przy ul. Aleja I-go Maja 2,
11
ll•
się btekj decyzji i niekwypłacali dług twierdzeń narodowców 7L~b:::~:ó;. w czwartek 7 _ 8 róg ul. Wólczańskiej w Lodzi.
Dźwiękowe
zaro , ów w myś 1 u~ ładu.
w.łaściciela .aryjc~yka nie n~leży wieczór.
K i D O
Wowczas to odnosny Zw. Kl. 1 niszczyć, ządamem spraw1edhNA RATY
Żeromskiego nr 74-76, telefon 129-88
w Zd.-Woli zwrócił się z pis-; wej zapłaty dla robotników.
Porady lekarskie w zakresie BEZ GOTÓWKI I
Dojazd tram. 5, 6, O i 8 do rogu Kopernika i Żeromskiego
mem do Inspektora Pracy, który 1 Robotnicy ci musieli czekać, aż ciąży i zapobiegania ciąży.
Kto chce si~ ubrać modnie na dozwołał konferencję na dzień . Kl. Związek wywalczy im podPorady przedślubne.
godnych warunkach niech wstąpi
do firmy
2
b
k
Dziś!
"I
2
· m., n:i tórą zgł;>s~li się; niesieni~ płac i unormowanie
•
. .
.
n
i przedst~włc1e!e ceramikow zl· warunkow pracy.
QDZIEZR.ł\.
w filmie
'i terenu 1 okohc Zd-Woli.
Winno to być nauczką dla
"
Na. yowyższ~j , konferencj~ · wszyst~ich robotn;ków, .iż walkę KINO
9 PLAC WOLNOSCI 9 I wła ściciele ceg1eln zmus2em z kapitałem prowadzić może
1 w podw6rzu parter na lewo
1
I byli podpisać protokół w któ- tylko Związek klasowy.
SIENKIEW ICZA /;Q. TEL• 11;1-22 I Konfekcja damska, męska i dziecinna
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Najlepsza komedia sezonu! Temat, jakiego jeszcze ałe było. Film,
który zdobył 1; złote medale, jako najlepszy film J"eku, za najlepszą reżyserię (LEO Me. CAR Y), za n a jlepszą kreację kobiecą
(IRENA DUNNE), za najlepiej zagraną rolę drugoplanową (Bllph
BO LAM).
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Skandaliczne stosunki
w Oz ~rkow § kiej Ubezpieczalni

oszczędnościowych

Komisaryczny zarząd nie chce
oszczędzać n a wysokich pensjach, na reprezentacii, i t p.,
lecz na zdrowiu mas rabotniczych.
Nie lepiej p~zedstawia się
sprawa leczenia szpitalnego,
o którym tównież trzeba kilka

Jek przemysłowiec chciał mleć
Dziś i dni następnych! I przyjmuje równiet obst-alunki.
robotników wspólnikami?
Maurycy Chevalier i
Na firmamencie przemysło- tach jeden ze smarowników ma
Mary Glory
,Przedsl-=blorstwo

wym Zd·Wola ukazała się nowa z tego tytułu pretens1'e o znaczRusza1·ą na podbó1'
gwiazda. Jest nią p. dr. Ed· ną kwotę. Na konferencji w
mund Fuks, który zatrudniając dniu 22 b. m. w Insp. Pr. pełnopubliczności
k t"l'-11.unast u ro b otni'ków zaczął mocnik fabrykanta zobowiązał
o d tego. że po Iec1ł kilku z nich się uregulować należności rowykupić świadectwa przemy- botnicze do 29 b. m. i do tego
.
słowe. Nie kryje się pod tym terminu przedłożyć Insp Pr. RZ
CA
a
ftP
żaden demokratyzm, lecz inte- księgę wypłat. Tkacze będą
res materialny, aż nadt.) dobrze więc mieli m'.>żność nareszcie ;:tł
robotnikom znany.
zobaczyć, ile im wpisywano do
I!
Lecz niedość na tym, robot· książeczek
obrachunkowych, •
Z
•
nikom nie wydano książe·czek których dotychczas na oczy
obrachunkowych, a robotnicę · nie widzieli.
Inspekcja zaś
NASTĘPNY PROGRAM:
Żtódlakową ·pomimo, iż pracuje 1 Pracy poczyni odpowiednie zajuż w f-mie kilka miesięcy nie rządzenia, co do dopłaty do
zgłoszono do Ubezpieczalni. Po· stawek i t. p. należności.
nadto są i zaległości w wypła-

a

a u st ach

słów napisać. Oto naprzykład
takt' k w 1' a t e k :
Gdy jeden z robotników zachorował na zakażenie ręki
i po całej gehennie oczekiwań
dostał się do lekarza, ten ostatni
wyWsłał go.td.o szpit~la w Łęczycy.
szpi a1u umieszczono go
na sali razem z chorymi. na ty-r
Sktad wózków
łóżek żelaznych
fus i inne ch oroby zakażne.
Zarząd
Dopiero na skutek protestów
.
d
przeniesiono go ąa inną salę. 1
Nie był to w ypadek odosob-,
wł.
niony, lecz fakty takie są zjaPi~aliśmy juź o tym, jak ro- ' rozprawa sądowa 4 robotników.
M. S~~inberg
wiskiem powszechnym.
botme>y zatrudnieni przez Za· Jako rzecznik robotników wyŚródmiejska 12,
Czas już najwyższy, aby
rząd Drogowy Starostwa Sie- stępował tow. Kaczmarek, pretel. 172-13.
bezpieczalnia Społeczna w spo- radzkiego zostali zwolnieni z zes miejscowego oddziału RoCeny niskie.
sób właściwy pojmowała swoje ! pracy bez ustawowego dwuty- botników Budowl.
•.. ;: .:
zadania i inaczej przejęła się ' godn!~we~o
wypowiedz~nia, Na i;nocy wyroku Sądu dwóch -i:-· . . . _ • ,• • ,
swoją rolą.
kwahhku1ąc ten czyn,
1ako robotmków otrzymało po 43
Lecz nie nastąpi to wcześniej sprzeczny z prawem.
Izł. 20 gr. odszkodowania, jeden
nim komisar;i:e i mianowańcy
Swoich słusznych i ustawo· '. 44 zł . 40 gr., a jeden 50 zł . 40 gr.
nie będą zastąpieni przez de-1 wych pretensyj robotnicy pos- i Wyrok podlega rygorowi naNALEŻY KUPOWAC TYLKO
mokratyczne samorządy, w któ-, tanowili dochodzić na drodze tychmiastowego wykoilj.llia
rych -wpływ właściwy będą mie-1 sądowej i za pośrednictwem 1 Nie sądzimy, aby p. KJ.i. U
FACHOW~A
li przedstawiciele mas robotni- Związku Kl. wnieśli powództwa. Wilczek, inżynier powiatowy nie
DOGODNE RATY
czycb, którzy reprezentować , do Sądu.
·znał
ustawodawstwa
pMCy,
będą interesy ubezpieczonych.
Spraw wniesieno 10, lecz wątpimy również bardzo, aby
O wybory w instytucjach u- zarządzeniem
tym
dotknię- takim postępowaniem przyczyPiotrkowska 11;2
bezpieczonych woła dziś wiei- tych jes~ około 60 robotnikó~. nlifł się do podniesienia powakim głos e m Swiat Pracy.
W dnm 17 b. m. odbyła się gr-urzędu.

„GRANICA"

Sieradzki
Drogowy nie
przestrzega ustawo awstwa pracy
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Stosunki panujące w Ubez.
.
1m. w O zor k owie
. wym a piecza
gają oś Nietlenia i naprawy.
W tym mieście przemysłu
i chałupnictwa włókienniczego
potrzeby ubezpieczonych są
zaniedbane i traktowane całkowicie po macoszemu.
Twierdzenie nasze najlepiej
zilustruje fakt jaskrawy, że·na
4 tysiące ubezpieczonych zaangażowanych jest zaledwie
2 lekarzy.
Wyobrazić .s obie możemy, w
jakich warunkach odbywa się
praca lekarzy i jaką troską
otoczeni są chorzy, którzy w
długich ogonkach, stojąc po
kilka godzin, czekają na swoją
kolejkę do doktora. ·
Więcej lekarzy ubezpieczałnia ang a żować nie chce, ze
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POLECA.

j BIELIZNĘ DAMSKĄ i MĘSKĄ

POWLECZENIA -. RĘCZNIKI
FIRANKI - WYZYMACZKI
KOŁDRY - PORCELANĘ itp.
ENY

RATY od 1

C

zł.

P

RZYST

liP

NE

'

TYGODNIOWO

Za got6wkę I na raty ubrania,
palta mQskie i damskie z towuów
bielskich poleca Magazyn D. Joskowicza, Nowomiejska 8. w bramie.
Przyjmuje obstalunki. Ceny konkurencyjne.
Prac:ownle Jubilersko • Zegarmistrzowska Andrzeja 11. przyjmuje wszelkie reperacje wchodzą
ce w zakres jub.-zegarmistrz. Wykonanie solidne i punktualne. Ceny
niskie.

-

Str. I

p rspe

. Nawymyślano już i naiCt·owcip·
kowano się iłe wle&ie na temat
~wielkich demokracyj Zachodu"
Ofaz ich słabo§ci, ujawnionej w
~iach kata.strofy czecbosło-

DOBRZE O TYM

w stopniu mniejszym. i

powiedziałbym ideowej. Bo ..asymila~iil du·
chowa" pewnych kół społeczeti·
stwa polsk;ego .- hłeołogłą ł ~
psychologią z'biorow• „T.r~eciej"
Rzeszy .... to tak samo współ·
czynnik osłą.bienia tJą.szej. o.cł
pornośei i naszej ~mo~łelnośei.
Dlatego kładzieniy tak ~
nacisk na kwestię zmiany 01dynacji wyborczej i n.a lc;wea\ię
konieezn(>ści, by jaknajrychłej
prze~rowac:bone ZMtały nowe
wybory p~rlamentarne ·u a pod~

nami Zjednoczonymi Ameryki

Północnej.
Obawiam się, .ie
punkteni wyjścia tej współpracy zacieśnionej jest probleUl

Wkłady. złożone

w

godniejsze\ dla Państw• dr~ttwyjścia z naszej skomplikowabez
nej, zagmatwanej i niełatwej
różnicy obozów .i kierunków po
lltyeznych - musimy zdobyć wewnNętrznedj sytuhac:ji polityc~n.ei.
aiz otyc
SJ·
się na wysiłek ogromny, by
• · czasowy
jak club t
dzema
stem
fZą.
Je.st,
ka
d b lt · k
·e uchronić samodzielność polityki
tów
·
'U e ow ą
mozna
polskief

wackiej. Teraz można spokojule zbilansować perspektywy.
Najbardziej istotna i brzelllien
IM w skutki zmiana, która za"ła w ciągu tygodni wrześnio
~ch i pa.tdziemikowyich w u·
ldadiie sił europejskich polega i
na tym, te J• Trzecia" Rzesza dtwfgną~ wzwyt naezą zdolność
do obrony ~owej, .
zdo·hyła dła siebie prymat w
Europie Środkowej, i że Polska
wojskowej, gospodarczej, kul
pozostała na obszara<:h Ewropy
Srndkowej j~yuym, samodzielnym w lłosianku do Trzeciej'•

„

fllk Sł\dię, błędem

pnesaid:zać

%~~'h~eti~ ~s~::'llż~eśn~

współpracę
w'!jskoW'łł i d'(PlOmatycm\ I Wtelk~ Bryta~.-

z

iść .11a cietrzewie, ale
nie na ka
"'-'t
·
rab111y :masiynowe . .ueĄlre J nie
'o} tu pO"'oga M•~"'Y U'"•
w1 ... e
.... „.
,_.....,. w.,.' ' 'a 1 k•ogo --ekJ••
tl'lC Z ZY'Cl po S i,,.d, • -

RZĄDY l>eKRETOWE.
PO<i powyższym tyt.ulem wiłeńskie ,,Słowo" pisze o „zdumieniu
· k
....,.,1
ń tw
; Ja·
im ~ecie ~ o nasu pm
I
d
.
...
ł
.I. i
g ą a $1ę o„yw one1. dzIała Ioo~c
dekretowej rządq:
,.Arty~

drogę

i ać uWQlną
realnym, błaiefącym

rz~e, siłom.

Gdy znikn~ ·fikcje, a siły ręalb -O
'
'
i cloł·q do

rządzić

„ Schw~"
Wiinie Wolności, w imie
obronności

być zupełxiie -n~~

wprowa.Qzają najwi~ksze .zml.uy

I

"° __________.___

Biecza

dO GORLIC
u 1. Trze ri ego Maj a 14

Rzear11aspolltei

zycjipozare:im:~::j.~!2~!..:..::
··-w:

Spoleane;,,
. ·
.

Sprawiedliwości

WJbor6w SllDOIZildOllJCh

l'etlmowej nie ma. Ustawowy termin dla zwoła~a sesji budteiowej upływa za tyc111~. ale nic
nie stoi na. przeJZJtodzie wcześniej
.a.emu zwółanlu J.zb, choćby w b.
~"· We by pkros bezfeJmowy

Ilię akotlczył prędzej

ust&W)'

mQttq

być

I by

;D0"9

wyp~cowane

vr :noqnalnym trybie. Wprawdzie

gen.

Składkowski ośwmdczył

d2'll n

llika.rzom, te wniósł do Izb projekt
ustawy prasowej w roku 1927 I

DUET SUWA llERZY NEY

na listv ·Polskiej Partii Socialistrcznei i llasowrdl
Zw1·ązko'w Z1wodowr·•

11. SPANDORFA

w ~wte, al. Grodzka <JO
..,, calym ifeiu wewn~trzn:ym.
poleca po~. rękawiczki, bienależą. wcale dQ spraw i,.k l>ardzo 11,zn~ oraz Wl!źelkfe nowośc.l dla l'ań.
piJny()Ą i nleclerptących SWłOki, Wfo}kJ
....„. V nałniż_Sze,
„ wybór - ........
„ ~
Co ważniejsze jesz~e: wybory
stały zakol'iczone 1 skoi\czyły slę
pe~ ZW1cięstwem ~u, 0 l>Onie

•

bedziemr glosowali.w dniach

Fa.bryka: ~wow. "~

llU

KAPITAN~

u.

MARIS

to dwie atrakcje 6wtatow«1 w proaramie grudniowym

,,C Y G A N E R I 1 11

u•~

.

„„_..

Dr N DAB

Pa1 ństwa, ,oł1pracować l wykonać
pan wrs1 ku 'llastępnego,
•
M. NIEDZIAŁKOWSKI.

KUPUi WYROBY

--U1V

mtej stę.o~. te pesługiwanie slę
nbn1 tna

wybrali kandydatów rzą!'lu ~ po
wiada się im, ae nie motu& poczekać paru dni, ai losy kraju będi

uatą.wy koD:ltyt'tłoyjDł>J

pozost.awiani«t pa:6.stwa w
sytuaeji przymusowej, gdyby ja.ror.stiwgntęt.e przez oo dopiero
kleli --·dzenie. nieprzewt"'...&.De
·'""'brane
J;zb,v
i najważmełs.ze
-~·
~J
..,
,,,
a zupełnie nagłe b„
...... kontęcZIMt,'
l'OMt.r:GY"'& Ilię dekretami"
„y
~.... - •• „
.,.
odwleczenie zaś id\ o s miesiące
S-EK.
(o"'-wyborczy) m""'łoby
-""'ć - - - - - - - - - - - .....-...,
poważn""' niebezpieezemstwem. _
8KLA.D TOWAROW
„...
GALANTERYJNYCH
Tymczasem jednak &ni dekretpra
l!JIOW:f, auł wczoraj ogło~ny ,,dekret o ochronie państwa", które

36 Konstytucji, pr.r;e.

bezstronny bi·lans sb'ąt
i zysków, poddac; NWizji rzę~
LEKARZ
c. zowej drogi i metody polityki prae•ledllł •łfl z

CJICHJI •YC ZADOWQLONY ...

.nt11neją
było nje

wł~Ująe)' W')"dayanłe dekretów ,,.
OkresJ.ł! ~1l8.113 Izb, najwyra-

DlOWane
fikcje
0

ftłe
'one
n,d •
g osa.·ę -~ ub1awnid
ę ~iemy m.... „ spo-

w imie

PKO

PEWNOSC •ZAUFANIE

przeg I d prasy

•••
My ws~ w
Poł5ce -

w optymizmie oo d.o kh wyni~
ku.
Nie motoa twier<fzł~. te Fran
cia wycofała się całkowicłe z
Europy Srodkowej. Niemniej
Francja przetywa boleśnie lwie
·~1' klęskę dyplomaty~ i moralną.
Zredukowała
zalm-es
swoich
zainteresowati
do

przy-

i

nłewuH:niona.

czynnikiem.
,.Nowa" Czechosłowacja znĄj
luje się niewątpliwie w sferze
wpływów Ber1ina. W Budapeszcie istnitił\ tet prądy, zrn.ie
aające ku nawrotowi do daw~
n.ej polityki Andiraissy'ego (starszego) i hr. Tiszy, - do polityki opaircia roli europejskiej Wę
~ier na ścisłym soiuszu z Niem·
-:ami. Wahania Rumunii i Ju~osławii jeszcze trwajQ. Byłoby,

w PKO rc>sn·ą

obrony granicy Reno, - nie pro
pełnym bezpieczeństwie. zapewniając .
blem ogólno • europejski. Przy·
najmniej - w tej chwili.
wkładcom sp.okojną
pogodną
Stosunki wzajemne polsko·
niemieckie uległy przemianie
bardzo dużej, Nie chodzi mi (}
szłość.
złĄ czy dobrą wolę kancelaryj
dyplomatycznych. Chodzi o fakt
obiektyw1lJ: po pnyłączeniu
Austrii, po przyłączeniu kraju stawie nowej ordynacji wyborSudetów sprawy Gdańska i czef.
Kłafpedy, losu mniej~~ci p<>l·
Chcielihyśmy być d<>bc-ze zro
skiej w Niemc.zech i mniejszo§ci zumłan.i.
RA%DY UR:ZĄD POCZTOWY JEST ZBIORNIC\ PRO.
niemieckiej w Polsce przesunę
Nie uważamy wcale nowych
ły się mJtomatycznie z planu W}~borów i nowej ordynacji wy- ·
drugiego na plan pierwszy. Roi
borczej :r..a „panaeemn", u "°9 ••••••--------~~---~iilliQ.'il11:MPmlllllll•M~~-i:.·•4ila10~~~1i1:1·ii1rWitoa:ąr~~"'i"""llW
szeriyła się płaszczyzna tarcia
dek uniwersalny na wszelkie do
~ łtraju los - Pol.ska czeka n~
wzajemnego. Na to nie ma spo·
legliwośoi
życia
pot.kiego.
Uą
twój głos". No, a teraz. gdy wy.
sobu. · To była konsekwencja ważamy je za rozw:ru>.ą i n~jwy„
borcy udali ąi~ t.łµmnie do urn,

I

Bzes~

PAMIĘTAC

.ze Sta.· turalnej i -

pl'7alWI • ~
Die

1'&tl 4ru~
qaltręgę.

"°

• • •

~ ps.rlamem
Die obce llłifc po
nal'llŻllĆ ~ na podobną
W munet41e piątkowym zamieś·
.Alt premier f,aponmiał cilłśmy ,,Jpel", ~ający do

przepchał,

\VłdoCZD.ie. ~

w ta,mtyc4

sejm~

°"

fiat na necz rodiiny jednego z
Qpc>zYCJ• miała wię~ ~ W .Wałaczy Str. Lude>wego; l'()dzhla
obecnym zaś. ~d ma conajmniej znalazła się w aytuacjł Jcortyczn j
96 pr"- ~ol~ników. Sam. l>l'e· 21 powodu uwl~łenła tego d:r:iała·
mier JlAWolywal o.tatnio · ludność cza. ,,Apel" pochodzi od. przy)a

•

® brania udziałµ w wyl:>or!łch. Na. cłół osobłstycl\ uwlęzłoneio.
r.nurach Ozon rozlepiał afiłlze, za·
Ofiary, które napłyną, sltłeruJe·
~wne za zgodą 1 poparciem. właaz 111Y
do odpowiedttieto Komttętu
ad.miJU9tracyjnych: „w twob:p rt- Str. Ludowego.

l proletariacka,
wał na.praw~ historyk, a nie pr6.- Jednym zd,aniem podał pny.pom- syjskiego" - i na tym koniec. Za socjalistyczna
bpjący swyc.b stł publicysta, udl.„ nienie o kaźni „Protetariatczy- to S. O., jako „wódz ruchu i $łraj Warszawa Woli i Pragi (dłaczęgo
jący historyka. A sz·koda, gdyi na ków". Bo notatka. priyczepiona ku powszechnego" wysuwa ha- tylko tych dwócli <lziQlnic?) etraj- '
. tym niepotuebnie $traciło eałe do wiadomości, it dnia 2 l 3 'ierp $ła: 8 godzinnego d.oia pracy, kon ~ powszechnegQ i $więta majo·
dzieło sprawiając w dodatku dtł- nia 1004 '· odbrwał si~ nad Ka- stytuanty (autorowie zapomnieli, wego". Słowem - ,,zwyciężyła"'
żo zawodu. A przl!ciet ia cenę $przakiem st<l wojenny, plerwg:zy dodać, :ie hasło KQflstytuanty w Różą. Lul<sewbprg ze: swoją teori4
minimalnego wysiłku, 111otna było oct pfoceau Wiełkiego „Prolet•ria- Petersburgu) i republiki, oezywi· o łkptęinności strajku generaln~
uniknąć nietylko przesady i bił- t11" nie Jest ładnym uzu.pełnie"iem, ata, wszechrosyjskiej. A potem gi- go, jako jedyMgQ orpa rewolucji.

Pou11wki. · u1 urawda bi1tont1ua 1

Uwagi o ksiaice DOd red. Sl Semaoławskiei
„warszawa wuoraj i

dziś

11

Pod takim tytułem pojawiła si~
Niestety jest i.naezej. „Wa.fSzl·
bl4tka, jako cizieło :z;biorowe kilku wa'' w dziale wydarze.ń hietorycz
etorqw, których nazwiska są tyl- nych I ruchów masowych doby naj
1'ct cifściowo ujawfnione. Zgodnie nowszej, a więc nam najblitszej,
:x zapowiedzią, umieszczon4 na nie jest wolna od szeregu błędów
tw•tępie, ma ta ksląika uwia- i uchybień, często lekkomyślnych
jomić
nie tylko „Warszawla- i przybierających chwilami cechy
ków", , ale też najszeruy ogół i jaskrawej tendencji. Odnosi się to
przeszłością I teraźniejnością stoli do okresu r. 1905 i 1906, do okrefl:f i to od czasów zamierzchłych su wojny światowej i wreszcie do
_; przed history~nycb - aż po okresu r. 1918. Ta tendencja prze
dzleil dzisiejszy. Książka w swym jawia si~ przez cały ten cykl wyłomie l·ym obej.m1Jje szereg dzia- padków i ruchów politycznych i
łów typu infonnacyjnego o treści musl razić, jeteli nie oburzać tych
seogralicznej, przy.rodniczej i po- wszystkich, którzy byli, jeteli nie
p;tlacy}nej a nadewszystko histo- uczestnikami,
to przynajmniej
f'YCZl!O ~ politycznej.
świadkami poszczególnych wydaW ten s.posób wydawnictwo n:eń omawianej doby. Wszak ist·
je&t jakgdyby przewodnikiem re- nieją
dokumenty urzędowe a
gion.alnym dla tych, co interesują wreszcle I wy'1awnictwa, do któsi~ p~eszlOścią i teraźniejszością rych a<1torzy książki mieli dostęp,
stolicy. Nadto zgodnie z zamiara- a więc nie mieli tadnej potrieby
mi autorów „Warszawa" ma być przemilczania, czy td przeinaczaniezawodnym poradnikiem pedago nia tych czy innych wystąpień,
gicznym dla młodych nau~zycieh, choćby to nie były wystąpienia dla
z Warszawą wczorajszą niedosta- nich miłe. Odnosi się wrażenie, że
tecznie obeznanych.
Odyby
wi~ tak

ten dział, bodaj najważniejszy popomyślana ruczono do opracowania ludziom,
kslątka zachowała w całej rozcią· nie obeznanym dokładnie z przedgłoścl swoją bezstronność

woś,ć informacyjną, to
e>gromną usługę w dziale

Ilia lltotaeJ

i-.

i rzecze miotem, a więc nic odpowiednim.
odałaby Dział

ten jako najświez.·szy i najzdobywa bardziej wystawiony rta t":ZUl#l
włcdy
• Wanzawłe.
MtWUjf wpagał,
p opraoo---

br

ob-1

dów, Jctóre ~lę priebacza, ale
przede ?ISZ)'$fkim wyrządzonej
kr;i:ywdy, któfej odebrać nie moż
na i której moje poprawki i apro·
stowania w ea.łości nie odrobif.
Zresztą ten cykl hi1toryCJAy rol
się Od takiego mnóittwł tendencyj
i zgoła nieprawdy, te analiz~„nie ich i prostowanie przekrQC'Zyłoby ramy tego artykułu. J dlatego

gdy! dalej przemilcia nazwiska
powieszQnych KJJ11ickiego, Bardow
skie.go, Piettu$ińsJdego i Oissow~
~kiego oraz skazJny.ch 11a pewną
śmierć w worklch kamiennych
Szliselburga, Wa.ryńakiego J Jano-

wicia.
.t\le wróćmy do opiiu 1005 r.
Qtót ltłłorzy, o dziwo, rozpoczyna
J4 go opowiadaniem - o wypad-ograniczę się do najwa~iejszych k.acb w PetersbQrgu - o „Oapoi najja$kra,wszych objawów,.. „S1J- nadzie". To obowiązuje. A zatem
mienności hłstoryeznej" autorów. w konsekwencji PetersłYJrC inicju
Dla uproszczenia anąlizy pój~ je, opiniuje i dyryguje wy,padkami
dzietny okresami I~ r., 1915, takte w Polsce, Na cioto wypad1918 r. które autorotvle <>praco- !(ów •utorowle wysvwają s. D. K.
wali raczej p"&łł>Jicyst1eznie i repor 'P. 1 L W ten spMób ezytelnH~
tdowo, dodając objaśnienia ujęte iaznaj;unła si~ nareszcie z istniew rodz•i kroniki wypadków, co niem ówczesnych partyj socjalipozwala wyłowić daty, fakty i eza lłycznycb. Cót szkodziło zamiesern nazwiska osób działających.
ścit chot trochf wyjaśnień o ich
Zaczni}my od roku 1905, który wzajemnych rófnlcach polityczw planie wydawnictwa wypadł nych. Byłoby ' to wleUdm ~łatwic
bezpośrednio po r. 1863, czyli, ft! ntem dla czytelnil(ów nie znają
w ten sposób została pondn~ta ca eych tej epok.I. Wspomniana S. D.
ła epoka, któr• symbollzuJe boba- „wywohtje l przeprowadza." pierw
terski l..szy „Proletariat" 1 jegp s:zy atrajk pow1ze1:Ju1y z dni 28 i
czterema przewódcami stracony- 21 stycznia 1905 r. O P. P. S. Jami na stokach Cytadeti Warszaw- k~ gfui::ho. Wprawdzie P. P. S.
skicj. Nie mam o to pretensji, że wydała. wówczas odczwt;'., a1e ogra
nie omówion<> nawet „reportążo-i nic?"yła się rzekomo do stwlerdze.
wo" tego e>kreeu. Ale nie sikodil· nł1 1 te „do ataku na gnij'oy ce.rat
tobt w kroaice ......... ~ P.DJ.b.lw• - atak potetariatla

„

Wii;c wyręciymy a1.ttorów i dodabyła je zcze inna Warszace, nle wiadomo p('zez kogo oga- wa - W uJzawa: walki Jbc'ojnej
nizowane. Wybuchają ,,hflzimien~ I 11etki szubienic.
ne" etralki, no i na wezwanie MoAle możt: tę tendencj~ wyrówna
skwy (?) strajk kolejowy w ~ró
wspom11iana
l<ronika wypadków.
lestwie Polskim. Słowem wuystko l.rtzle po myśli SD~eckiego „or- .Niestety! I tam temperament repo-r
ganicznego'' wcielenia Polski do tera pQlitycznego zagłuszył umiar
Rosji, a tymczasem utożsamienia kronikarza historycinegQ.
celów rewolucji polskiej z celami
w t.ej więc „kronice•• opracowa
rewolucji rosyjskiej. Na gruncie te nej przewa-żnle przez P. z. Konna
go kapitalnego zagadnienia, oraz nową, r-0k 1005 poprzedzają wystosunku do niepodległości Polski, padki 1904. Rozpoczy;na je demon
jako· najbliższego celu rewolucji stracja antywojenna s. D. pod dapotskiej, kształtowały się ówczes- , tą 21-go lutego, .pn~yczym d·e1tton11e rót.nice i toczyły się walki mię- stracje S. D. mają ten przywileJ,
dzy.partyjne 1 głównie między PPS. że wymienia się ilość uezestników
a S. D. K. P. i L„ która zwalczał~ i miejsca (ullee) . Demonstracje an
głoszone przez PPS. hasło walki tywojenne PPS. kroczą niejako w
zbrojnej o niepodległość narodu. ogonie demonstracyj SD-eektch.
Wielka szkoda, że ta okoliczność, Przykład: w okresie kilkunastu
stanowiąca istotę sporu między ctni października I listopada d-0PPS. a SD. na przestrzeni dziejów wiadujemy się, że były demonstra
ruchu socjalistycznego podówczas cje SI).: 23.X na cmentarzu W<tlzaborów, a potem i w Polsce Nie- $kim, pochód ttłlcą Wolską, starpodł4!głeJ, została pr~ez ~utorów cle przr
rogątkach Wolskich,
po~ryt~ zupe!nym' m11ez~~1em ..w 30.X, manifestacja na Wr-0ni'eJ1 Ni
ezy1m mteresie? Chyba me w :n- skiej, Smoczej, OzikieJ1 a d,opiero
ter.esie prawdy historyczn~j . 1 ak t3.XI przychQdzi' Gr~y bów ·„i S1Cop1sa11y r. I 005 końcn s ię l"ate~ regiem qen1onstracyj na peryt~
tycznym wykrzyknildem; „~e obok eowełaA.- ttaJe Ylanawa .o>~ AAO M
~
ną już nazwy partyj, a do głosu <lo
chodzą jakieś demonstracje I wi~

my, ie

na.

Roz kos ze tota lizm u
,,PoPr
O skutkach fasrzystoW&kiego to- wkli<n

ła lizmu
codzień.
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Dla wszystkich dogodny długoterminowy 81~
stem ratalny. Ha telełonlnne wenr1BJ1 (JJ4.2ł)

piszemy często, .niemal woj. ą sprawiedliwą a n.i esprawie- mitetu.
dryna) idea - wciśnięcia pańs!Ma
Ale warto przyjrzeć się dliwą . nie wolno przed.stawiać boi·
WJSJJ1m1 pnedslawldelL
. ,. .
Tak odbywa się ten proces to- w dogmaty stalinowskiego podręcz
temu, do jakkh smutnych objawÓ\I. szewików, jako swego rodzaju pa- talizacji duchowej, który zarazem itika,
w ramy neo - scholastyki.
doprowadza tot·ailizm typu bolsze- cyfistów. Nie wolno przedsta- jest staHnizacją. Sławetny podKulturat.ne rozkosze totalizmu n.ieIUTORnDWllłY PUIXT SPRIEDUY APÓITOW
wickiego.
wiać d:ziejów bolszewizmu, jako ręcznik kończy swe wywody ta&: zwykłe ...
„Komsom. Prawda" doW ZSSR. dyktatura klasy gtała szeregu tylko zwycięstw, bo były .,Można powiedzieć bez przesady, nosi, 'że
11 WARSZAWA.
„w S1ł(me] Moskwie ·sprzesię dyktD tW'ą
partii; dyktatu.ra chwilowe porażki: cofanie si~ .
że po śmierci Engelsa najwięk- dano przeszło · milion tgz. „pod- 11
KR.ALBERTA .·.„ •
partii - dyktaturą kliki; dyktatuWszystkie
te
„nie
W<>lno"
są na- szym teoretykiem był Lenin, a po ręcznika".
ra kliki - dyktaturą jednostki.
śmierci Len.ina jest Stalin". Dzieje Ale
tycil kuriozach jest 7!arazem
Odpowiednio do· tegp deformowała turalnie związane i obecną polity- partii - to właściwie
dzieje Stali- coś głębszego, · poważniejszego.
ką ZSSR. w wiadomych waruncsię ideologia: marksizm stał się le
świadczą o jakimś nowym tlapie
kach międzynarodowych. Najcie- na.
ninizmem; lenlnizm-staHnlzrrie m;
Zastanówmy się na chwilę nad w dziejach ZSSR. PAŃSTWOWY, myślcie o jej leczeniu, bo w tej dla.- zotyczne rośliny Combretum ł nm..
kav.'Szym jest bodaj podkreślenie
sfalinizm - kapl')'6em jedino&tk.i.
tym .całym potwornym procesem· patriotyczny pierwiastek jest pod- gnozie mieści !tę
do pobudzaj<} wą.trobt do właśctWej
I w końcu partia, a za nią ea~ PAŃSTWOWEGO stanowiska w totalizacji i stalinizacji. Ma wy-l _kreślany z wielką siłą. Ale w toa- · żółciowy, kamienie często: woreczek pracy i normt..lnego
wydziela:nla tdł„
żółciowe, żółtacz
wykładach teorii i historii bolsże
·
kraj znalazł swój osbteczny „doka.
Magistra Wolskiego p~e- eł oraz powodują naturalne .wypro,tbitnie prymitywny, azjatycki cha- kim razie-czym jest Komintern?.„ ciw Zioła
wizmu.
cierpieniom wątroby ze znakiem nienle. Do nabycia w apteka.eh l dl'o
gmat", swoją ,,BIBLIĘ". Tą biK. CZAPIŃSKI.
ochronnym „Błllosa" zawierają.ce eg gerlach.
Ale co uczynić ze stairymi pod- rakter. Wszak to czysto samoblią jest znany naszym czytelniNaturalnie, należy
kom w ogólnych zarysach, zreda- ręcznikami?
gowany przez Stalina PODRl;CZ- je usunąć. A co z.robić z dziełami
.., . .
NIK historii partU komunistycznej.
Od tego podrrcznlka wszystko obecnie się zaczyna w ZSSR. CAŁY KRAJ MA OTRZYMAć PRZE- USUWAJĄC ,,BlĘDY"-z punktu
SZKOLENIE NA PODSTAWIE widzenia nowego stall.nowskiego
Cala Enr.opa, ba, cały świat nalny: .J,a zrzeczenie się rosz· ściciele ziemi, p~ k:tól'1! prze· poważnie wilkłać. Ojciec rasizm11
TEGO G~UPA WEGO PODRĘCZ po~ręicznika. Sta/in~zacja Marks~? z;dziwił się, że po ro~""I'omieniu ezeń, do jakich d:ije mi prawo za. chodzić mmieli, obierali ich z re· współczesnego, Hou~ton ,Stewart
NIKA, który jest apologią StaliH Widocznie. Czyta1my dosłownie Żydów niemieokfoh nałożono na mordowanie żydów w MHnzie, żą smek tego, co zdołali nTatować. Chamherlai!n, był p.rzeci~ikieąt
i· koryguje (wstecz!) całą historię paoragraf t 3-ty części 111-clej. są- 'nich miliardowę kontryhncfo. Nie dam tysiąc rontów w l!ltarcj IDO• Bestidstwo towarzyszyło Żydom okrucieństwa i za filozofapii , inpartii. W sensie oczywiście ~ żnlstej ttchwały Centr. .K~m1.tetu ma tu nie dziwnego. Nie bywalo necie ba:zylljskieJ. Aby jednak wmęd7Je: na statkach traktowa• dyjskimi powtarzał. że wsp6łu.a.
(dosłowni~): „Należy zltkw1do- w Niemczech pogromu żydów, wymiecnionym obyw.atelom umo· M
teozy osoby - Stalin~.
iob z nielndaim okmcień· cie, które w każdej ist0cie ~~i
W ten sposób tot.atłzm bolsze- ~ać ~nte~bania w . gospo~arce aby nie łąoezyła się z nim kontry· żlhvić zdohyde żądanej wmy, stwem., a ci, którym n.trndniono samo siebie, jest najwyż~
wicki przybrał form~ tragikomicz- 1deolog1czne1, które w szczegoląo- bycia w takiej 4'ZY imnej po!llłaci. przt-kazujt-my im całe mienie i weią.ść na statek w czasie właki· przejawem człcwi~ca:eństwa „ ;Jm
nq. Całe Ideowe tycie 170-miti<>- ścł znalazły swój wyraz w nleza- Me.ma powiedziee, że lY pogro-- W'97.elkie dob-ro po Żydach zamor- wyin, stawali eię włunością króla. zywit>J objawia si~ " · ezłowien
11-0wego kraju ma być niejako sku- dowalajqcej pracy Instytutu "!ark- mach tych czynnik gosipodarczy clowapyoh w mieście: domy, dwo·
J dzisiaj jest ~ &aino. Niektó· świadomość wewnętrm.ej
te łańc:Uchami stalinowskiego, pod- sa - Engelsa, któ1! dopu.~ctł do od~ał rolę bar1h:o wa~ą, cza· ry, fanty i wsrerkie inne dobra •••" rr;y pn-blicyści zastanawiają się z całą naturą orgame7JD1!, epojni
tym _~o
ręcznika.
Granice nauki sowiec- szeregu nldci~lośct i zmtan ( !) sem decydują~l!· Znakomity psy· Inne mia&ta ctrzymywały roz,..."Tlle· nad banalnym faktem, w jaki to rzymiiej świaiłC2y
to o głębo.ko
przy
tłumai<."%entU
na
rosyjski
uchiatra niemiet'ki, Wiill.matli'I, ma- szenfo w sposób podobnie upro· s.posSb młody chłopiec
kiej - to granice podr~ika.żydowski, ści wejrrenia jego " istottt nieP_rzej dżmy do szczegółów. Centr. tworów Marksa i Engelsa, a tak- ny ze &woich pionierskich badań szczonv. Za to, żeś Żyda zamord<>· ~yn narodrn otoczonego taką po· e?,y. I tylko ze
stanowitikli · ·r..e
Komitet partli ogłasza w „Prmw- :te do na}grttbszych politycznych ńad włóczęgostwem, zwrócił nwr wał, płać Jego mieniem grzywnę! gardą ,,na~od'll panów", dostaje twam asi
(ind~js~ie·: to jetlf#Ji: ry
blrd61'1
o
charakterze
szkodnlc~'
że
nie
ma na przyikład żad:nedzie" (z 15 listopada) lłChwały o
Gdyby Żydzi byli obogimi hf'· · t k ł t
.3_
• snm) ror.mązac się daje w dQt.ha
wo u.o
a mh asa dy me·
. dl. • . k
•
·
nowej organizacji propagandy w kim (f) w do?atkach, uwagach_ ł go antycyganizmo, ale jeet anty· lotami i gdyby nie mo:ima było ~1ę· ak. • a W
•
•
sprawie 1wosc1 we11ha ZW1ltn.l(IL
m1ec
Ie}••
komentarzach
~Olm
masie
pran W tym też kiemnkn podatZa fta11„
do utworów Leni- semiotymn. Antycyganizm powstał· nakladać na ni.eh tak wysokich
związku z podr~C'ZJlikiem. W wy.tcałego ew1ata me przestawała WV·
szych zakładach naukowych (I) na". Dosłownie. Następujący ( 14) by aUJtomatycmie, gdyby Cygani„ kontrybucji;, nie doszłoby naj· • · Wł h ·w w1__ cz •· ka, etw1erd1zaJąc dat'f'mnosć :.prze.
W o d ZJC,
ze
OC o
JU"a a lą·
d
. • ki •••• ł .
•
zostają zniesione odrębne katedry punkt uchwały „poleca lnstytuto- byli pracowici, zamożni i bogaci. prawdopodobniej wcale do po· cych do
Ahisyni'. czeka nieuni'k- prowa ·z~nia J.a eri &e118 eJ 41'~wl
Marksa
Engelsa
Lenina w
•
• , t?;romu. Jak donó![IQ;ą pil!ma c~ niona klęska. Kl:mat miał bn~
„diamatu" (dialektyczny materl.ac~ psyc:hrmi_neJ ?1'ędzy . czło"'ellzm), historycznego m:iterlallzmu, najkrótszym czasie poprawić btę- zt.r_n.a;;r nki~da~o prof. M~r~:n. •lzienne, łącmie' T. poirromem idzie
•·
d a za.trulta, d rogi· nie·
; kk1cm
b
za
01czy,
wo
0
1
• a :nnen:ęc1em
b
•• . wyz~
. 1: . , w
dy,
popP.-„nione
w tłumniczeniu
.ie~ • ~ • Jeden z•• n~J~Ma· ;izMolo zakroiona akcja wydzie·
leninizmu I historii partii. Wszyst·1·1we. wym"lk ał o ze wszys-tk.ie- torvm
o
ecnosc
p1erw1as.C11>0W
amoz
·• •
d
,3_•
~
;:..L&
I Engelsa", a dalej cbetnieJ!Szr:c~ pr.r.ed;-t~wicieli .kul- dz.iorenia Żydów z itch mienia.
kie te 4 katedry maj4 być za- dzieł Marksa
· kles.k
ł
,_ •
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&tąpione „wykładami marksowska „poIeca pr... y:.pteszy ·P0 nownt wy)
•
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•
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tanie kredyty, aby mol?l; powyku· no
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aneJ irmy JeJ popu 1amo ·
uznanej za świętą i nieomylną. ja
Obe~te - Marksa państwo.... ego. ~nstyt,!1CJBB nihe Jest 1 P.ewna. _8W~,'k~o- ~ci, ale n~ podt<tawie re&~rek ou przC'konan1e, ze nie warto im U·
ldeś · nowe · średniowiecze, nowa
Ma"Qty vrzed sobą sp~owde.
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Sążnista uchwała Centr. Komi- no mif'nia. Donosiciel otrzvmvwał
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To samo dzieje si~ z pacy(iz. ccntracyjnych, itdT.ie brat trak1a.
jest służebnicą teologii". Albowiem tetu reorganizuje. propagandę w część skonfi•kowaneao ~l~ma- stadc .się panem .wteh ieJ .1rmlk.Y z mem.
Niemcy propagowaU pacy· je brata z wy!lZ1lkanylll iYkmeieł.
„
b' ł .__ ,_ ." .
Cen•:. Komitet wyraźnie zaznacza, kra1·u na wielką skalę. . W 10 punk· częsc
go zmy na 11:od?:mę ez wie iego fimi ·po wszystkit-h
za tera a. tILKw·ri:ycla: rem~ trudu
krajach i!wia· stwem i mamy nrzed oczami r9
i zachodu.
ie s4 niedopuszt'Zalne „ WSZEL- łach ZSSR. tworzy się roczne kur pnypadała panstwu. Uaz la.d'Z1
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itz• • ta, os'.Jbli'";e we Francji, Anµ:lii, porząiłzenia policyjne, r.akazaJtKTE DOWOLNE TŁUMACZE S'J propagandystów. A w Moskwie było zainteresowanych w d·r.iedzi.
o @ię P?:arz ~wsd zę .ie i Ameryce Półno~j, ale n sieh'.e l'e drf'Czenił' zwie~. Nie wolne
NIA" (interpreta1."je), · które zosta- - wyższą szkołę propagan<ly przy czen'.1! no heretykach! Iłui było ~ws~e V: dZIWlą' hu kz • • nymlb1 sy· każdeuo pacyłi~t- traktowali 1·ak obr:ą•zać
wozu nad siłv konia, nie
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przez autorów n<>- C.en t r. Kom. pa rt••11, o bi.1czoną
"'
- " żywej p amięd
'
1no !?? b ie•• n1e woln o b„
· dna onos1c1e
•
·
k
.nu·
·
·
h
zhrodniarza.
W
wo
te t·~
.
•
~1~z n
za
z~me~ ie suwe·
we~o podre«"znika. A wirc nie wol trzy 12 rta nauki.
. .
Historyk zydost:wa~ Josef Ka. renow Dla lud'ZJ, ktorzy wyzby· mamv jeszc_ze szlachetneno Niem· neiro ~vierz<'Cra. Ale wolin.o zam~
no np. tłumaczyć historii w duchu
· k y•ego, za k atowanl'go
"
brata
Tak ma -~1ę odbywać ideolo- stein. pn:ypomina, że pogromy ,.. wają. idę łatwo ws'ie-Tki!Ch „pnesią· c„, O11-s1etz
kczvć
. na śmit-rć
śl. •
• •• ezłoWit"~S.
.• . . •
nlE'gdyś chwalonego, a potem poglczna tota~1zacja Z~SR. Uchwa!a Niemczt-ch średniowie-eznycJ. mia. dów humanitarnych" możiność za· na śmierć po więzieniach i oho· 1 ~?11' my 1 1 emlJP ~te~ 1nae!eJ,
tęp:onego · oolszewkkiego hi~tory
Centir. Ko.m1tetu powiada. wyraźnie ły ~oiistą meohanikę: władze ·~nrn:ęcia ki11mse~ m!Jionói.- ma· zach kon.centracyjnvch. Nowa mo· mz .le!?o ~ładf'~ chwilo~. !'~!fil„
ka, prof. Pokrowskiego. Nie wol- ~ znronym nam · J'?dręczntku,
•• eh a d,;a nowvm1
·
• d ro„am1· mord-0wac ludZ1 za m' ze St'"
że to brały bardzo wysokie okupy od rek fost pokusą . nieprzezwydężo· ra I nosc
,.. Mh:
l\Cl opierać się na :!yciorys::!ich ,Jedyny podręcznik", że to „urzę- Żyiłów
na
których
prosty l~dzki hu~ani~ z~li:za do in~ej. rasy i za tn; > że
wznmi.an z:1 obiecaną ' im ną.. Wyganiano żvdów, ale ni'?'dy
POSZCZEGóLNYC H
1
OSóB dowe (I), . skontr?.lowane przez ochronę, ale zobowiąizań wzglę- nie wyganiaino
•
srę 1mC przY'Jl1l!l11
1e cechy
- właicli mienia. Prze- t.aryzm }.a two bł ąid z1.· N.ie w1emy
•
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Trocki?). NIE WOLNO PO- Centr. Komitet partu TŁUMACZE- d~m Żydów nie domymywitły
zym SKOnczy si~ ten •strai cillmie, urzą.dzano się ta~ aby Ży· więc, czy ściąi~a się kot11tryhucję, &n~.
MNIEJSZA~ ROLI PAŃSTWA. NIE h'ISTORTJ PARTII
I MARK- I za pogromy ścillJ·gały kontryhnc>e dzi mienie gw')je musieli zostawić a hy si~ zem&cić na rodakach :~h~ zam~ 1?'oral;i!y; kttin;ge
Nie wolno mylnie tJu.maczyć hasła SIZMU - LENINIZMU". Nauka,. z wiinGwajców. Cesan
Ludwik IV w ręku ~cięzców". Co wi~j, Grvns~ann, czy też potrze.hny SK.t;fl1ci zwaliły s01ę .dzm ~a Ż-yd0w,
(stalinowskiego) „socjalizm w jed j'ak wid~ć, zatrzytttr::ła się w swym (1314-1347) wydał z powodu
za- gdy oi nies-zczęśliwi wygnańcy n. był obiekt zems.ty dila możności a mtro .zwalą &I~ i na mnie .„.ąo• •
•
•
L_
1tym kraju". Nie wolne) ogólnik<>- pochodzie. Absolutna f'rawda na- mordowania kilku żydó"· w mie·
b •·
dy?
...
ehod2ili przed krwawym teno· sc1ągn1-ęc1a iwntry U>CJI.
'M) potępiać w~jny: wykładowca
reszcie została zdobyta i prz.ypie- ści~ Miluzie dekret wysoce orygi· rem, nnoe.ząe resztki mienia, wł•
Tylko, że &prawa zaczyna się
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riach". Czyż autorom zabrakło cza' „Warszawy" brnie dalej. Okazuje wolucyjna PPS. się „wyczerpała",
su dla ustalenia tego ;,szeregu d-e- się, :!e J czerwca jakiś „bojowiec" więc hajże na kasy prywatne namonstracyj na peryferiach". Z wy! Tadeusz Dzierzblcki „przygotowu razie. „Pierwszy raz" - a więc ta
liczonych wypadków „kr-oni kar- je zamach na-gen. gub. Maksymo- kich napadów było chyba więcej?!
skich" 1905 r. dowiadujemy si~. wlcza - zabija 3 szpicli". Co sio- Sądzę, że byłoby poniżej godno:le w okresie najgorętszym strajku I wo to tendencyjna nieści~lość i ści odpowiadać na tę potwarz, rzu
powszechnego z końca stycznia niewiedza. A przecież Dzferzbicki coną nie na PPS. tytko, ale na ca- PPS. nic innego nie zrobiła, je- byt · członkiem Organizacji Bojo- łą ideowość organizacyjną pa_rtyj
no wydala odezwę, nakazującą ~ej PPS„ dalej nie. przygotowy- rewolucyjnych w ogóle. Stwierdza
pr-zerwanie strajku. Oczywista - wał, ale wykonał ·zamach bombo- my, że ta brzydka wiadomość zo·
następuje „kompromitacja PPS.", wy; następnie zdradzony na poste stała umieszczona z karygodną
gdyż fabryki dalej strajkuj4, a runku w cuktemi . przy ut. Miodo- lekkomyślnością jeśli nie wprost z
'strajk _„wygasa" dopiero 3-go ·tu- wej 8 rzucił bombę między siebie premedytacją.
tego. Więc któż u licha prowadził I szpicli, ginąc wraz z nimi. Stało
·Datą 18-go sierpnia 1906 r. audalej · ten strajk? -Pocó:! to niedo- się · to nie t czerwca, lecz 19-go torzy kroniki łaskawie kończą omówienie?
maja. Có:! szkodziło uhonorować kres rewolucji 1905 i 1906 r.,
W dniu t-szym Maja 1005 r. we ten akt chocia:! podobnie jak np. gdyż wedl-Jg nich już zaraz podług autorów ksią.żkł Alejami je- wsypę drukarni S. D. z Kasprza- tern „przyszła reakcja i upadek ru
mzolimskimi w Warszawie- masze kiem? Następnie dzień 25-go ma. chu". Uproszczenie baTdzo znaruje 20 tysięczna manifestacja SD. ja oznaczono wzmianką.: „Próba mienne. Do tego okresu odnosi się
Manifestację tę niefortunnie SDcy odbicia skazanego na śmierć O- też wzmianka o powstaniu pornowpakowali w oddn~ Alelł, poz~a krzet.- nie powiodła się". Czy a- cy więziennej. Wyliczeni są dziawionej wówczas wszelkich zalr.J- utorzy nie wiedzą kto to przypad- łaeze tej pomocy. Pozwolę sobie
· dówań, dających jakąś ochronę. kfom·. chciał odbić Okrzeję? Czy uzupełnić nazwiska tych , działaczy
Tę okoliczność wyzyskało wojsko nie organizacja Bojowa PPS.? A nazwiskiem p. Marii Olszewskiej.
, i· . zmasakrowało manifestantów; o procesie PPS. o odbicie Okrzei Nazwisko dziś przemilczane„ więc
padły dziesiątki trupów i setki ran przed sądem . wojenn~m autorzy je · przypominam.
nych. W odwet za to tego samego nic nie słyszeli?
Okres wojny i oku.pacji i wysildnia bojówka PPS wykonała zaAle dość o r. 1905. Popatrzmy ków poprzedzających powstanie
111;ach bombowy na patrol kozacki na r. 1906. Demonstrację majową ~iepodległego Państwa Polskiego.
przy Dworcu (róg ul. Widok). W urządza jedynie SD., a autorzy przedstawiono w specjalnych rozkronice autorowie piszą: ·. „Kolo stwierdzają, że obchody majowe dzią'ach. k'óre nie wnoszą nic nodworca grupa demonstrantów (!) „ujawniają pewne . wyczerpanie wego. Jestto coś z czytąnki, czy
rzuciła bombę w patrol kozacki" lt\llS ciągłą mobilizacją rewolucyj- powiastki już „oficjalnego" chai tyle. „Zakonspirowano" ten czyn . ną". O ty[llie Eaś maju, bo o dn, rakteru, ~ięc trudno w nich doszu
PPS., tak jak zakonspirowano po-125 maja czytamy w kronice: ,,Na- kać się PPS., stronnictw niepądlechód Majowy PPS-owy 1-go Ma- pad zbrojny O. B. P. P. ~. na kasę głościowycłi. nawet Pogotowia Bo
ja 1905 r. jak widzimy, sumien- przemysłowców na ul. Złotej, jowego PPS. i jego wystąpień .
ność bistoryka bije poprostu re-lpierwśzy - napad na instytucję pry-l Wreszcie nadchodzi listopad 1918
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wia się tedy przypadkowo poszukiwana przez Niemiecką Radę De
legatów, by zaraz roztopić się w
pseudonimie „socjaliści"! Ale za
tą cenę wkracza SD. i „lewica"
PPS. bez słowa wyjaśnienia co znaczy „lewica" - jako pierw.sJ twórcy Rady Delt>gatów.
Rada Delegatów PPS-ska powstaje „oczywista później" i różni się tym, że jest monopartyjną(!) i ba.rdzo „umiarkowaną". We
dfug autorów „pojawia się"( I) w
.Lublinie Rząd Ludowy, któremu
Rada SD-ecka, a więc ta „prawdziwa" rada robotnicza wypowiada walkę pod has?em przejęcia od Rządu Ludowego władzy
w Państwie. Przy tej -Śposobności
przytoczono w przypisku stanowiska ówczesnych partyj robotniczych. Wynika z nich, że np. PPS.
na · swoim Zjeździe grudniowym
powzięła uchwały dość „nieeokreślone", gdy w tym samym czasie
Zjazdy „lewicy" .j SD. poszły „naj
dalej" gdyż stwierdziły, że rewolu
cje zwracają się nietylko przeciw
wojnie, ale przeciwko us~rojowi
kapitalistycznemu". Szkoda, że to
„najdalej" nie .zostało zaopatrzone drobną uwagą a mianowicie.
że na tych Zjazdach dokonano po
lączenia PPS. „Lewicy" , I SD
w jedni!! partię - komun~styczną .
Bo wtedy byłyby jaśniejsze powody powoływania z inicjatywy
PPS. Rad delegatów niepodległościowo-socjalistycznych, jako radł

ktoaiki watq„. Tu ,o map1yl ·tnergia re- Wiec trJeba ujawnić te PPS. Zja- Diezależoyt.h -

niu do koncepcji rad w duchu komanistycznym - a zatem rad pro
•sowieckich. Rady niepodległościowo - socjalistyczne trwają prawie
aż do końca wojny z bolszewika-

ście,

upamiętnionego

wystą.pie

niem PPS. Brak nawet - Grzybowa!! Może to poprostu nieuctwo
i niechlujstwo. Prawdopodobniejsza jest jednak wobec przytocz~
inf.
nych w tym artykule przykładów
Poza nieścis!ościami i przesad- - raczej zła wola i tendencyjną oceną znaczenia rad wspólnych ność.
z komunistami, mamy do czynieGdybym miał na. tym . ._poprzenia z nową insynuacją, zawartą stać, to wystąpiłbym pod .t.dre~em
w słowach: . ,,że PPS-cy występują autorów książki o Warsza~ie. :po
z rad. czym osłabiają ich znacze- dobnie, jak w tytule nin!ejs~.~P
nie, jeżeli niepowodują ich zam- artyku'u, z pytaniem: do .aeg{lt
knięcia(?!) A więc kto zamykał? ostatecznie dążyli w swoim dzieMoże policja - a w takim razie, le? Czy do prawdy - czy też jemamy przyczynę, gdy! PPS. usu- dynie do poprawek historycznych.?
wając się z Rad delegatów popro- Zdaje mi się, że poprawek histostu sprowokowała jej zamknięcie. rycznych mamy już wszyscy dość,
A jeżeli nie, to kto zamknął Ra- a ich dobrodziejstwo odcz~amy
dy? Oto do czego prowadzi swoi- w różnych wydawnictwach, posta sumienność informacyjna auto ws~ających jak grzyby po deszczu,
rów.
wydawnictwach, obliczonych na
A tełaz ostatnia uwaga. Autorzy zatajenie prawdy o wypadkach,
zaopatrzyli książkę ma:p·ką War- o roli dzia~aczy, oraz mas w nicll
szawy, na której są uwidocznione występujących. jeżel_i zatem „.War
miejsca historycznych wypadków. sza wa" w swoim dziale nąjnow
Zg~aszam i tutaj swoje pretensje. szych wypadków
rewolucji ~t
Więc jeśli oznaczono na mapie skiej miała się stać źródłem lnforn. p. miejsce gdzie była s!ynna w macyjnym is:otnej prawdy his_tookresie powstania 1830 r. cukier- rycznej, to trzeba było zatarasonia ,.Honoratka" to godzi~o się tak wać drogę przed wszelkimi' próba
że oznaczyć miejsce zamieszkania mi wprowadzania do praw_:dy hitakich twórców i bohatt>rów rewo storycznej nawet niewinny~h _na
tucji 1830 roku, jak Łukasiński (ul. oko poprawek. Nies:ety,,: -~S~ł
Przyrynek) i Wysocki (ul. Wi- stwierdzić, że tego nie tył.ko · nie
dqk). A dalej, dlaczego wyszcze- uczyniono, ale nawet nie s~ró\)o
gólniono miejsca
demonstracji wano. I to jest dla mnie nąJprzy„
SD. t.V 1905 r. i drukarni SD. na krzejsze,, że o tym musta•em ~api
ut. Dworskiej, a nie wymieniono' sać.

w przeciwstawic- iai ani jednego miejsca w mie·
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Wlady slaw

Zeleński
(1837~1921)

„„

w ChopLnie widział ogół tyłko twórcę „narodowych tańców'',
- to i Żeleński osaczony pospoli·t
tością i nieuctwem musiał „stoso"' 1938 r. - w stulecie urodzin Wł&- wać" swą sztukę do możliwości
L ,„ dyaława teJe!ulklego t był trans- słuchaczów i wykonawców. Trze: m!towany na wszystkie rozgloSnie ba było dop:ero z nicości budować schron dla muzyki polskiej,
·
,- ~ Polsklego Radła). ·
"· '· żet~ński _ artysta 1 Żeleński· trzeba było żmudnej, upartej pra.
~. qłowiek był . związany tak istot- cy i niesłychanej żywotności żenyml i silnymi więzami z polskim leńskiego, by w wegetującyin ToŻyciem. umysłowym i muzycznym warzystwie Muzycznym w Wartjbiegłego wieku, że nie sposób szawie „zawrzało nowe życie",
_ :.i.rozumieć, a tym bardziej warto- by postaw ić naukę kompozycji na
~ ścło_wać ' jego twórczość w oder- właściwym poziomie, założyć Kon
1
_, waniu od środowiska, dla którego serwatorium krakowskie,. orga.nizować chóry, koncerty symfonicz·- -_tworzył i pracował.
przesadą ne, słowem, - by stworzyć trwa'-!:" - , :Czyż jednak nie jest
mówić _ o „środowisku'• tam, gdzie le _podstaw~ dla ~':Y.~złeg~ roz·
· miejsce kultury muzycznej zajął wo1u m.~,zyk1 polsk1e1 JUŻ nie „stonieudolny dyletantyzm gdzie za- Mwanei • Ogrom pracy wykonanej przez Żeleńskiego pedagoga i
'
·
organirzatora zdumiewa tym.bar&l
.J -~~ d.ziej, :!e całą działalność „dyreknut
torską'' traktował jakby na mar"'4rJnb„.)!! •
---:.·-,~h./!!f'«l~ ginesie, za istotną treść swego ży.
r-~ill!L'"J, ltnn
• _--"'ł""~ U6t cia uważając twórczOść muzyczjeśli

' • 'CS- e1r.azjl uroczystegD koncertu,
,.-~'7 odbył ato ataraniem ZwilłZ" ą' To\varzystw Muzycznych t apte
„waczych w Krakowie w dn. 20.xi.
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Rozpoczyna ją żeteński oficjałnie nie polonezem, mazurem, czy
pieśnią, jak to zwykle u nas by.
wało, - ale sonatą fortepianową,
najtrudniejszą formą muzyki kłasycznej. I mimo, że zdainiem krytyki „zdawało się zuchwalstwem
- - - - wymagać od niego arcydzieł, bez
„ •kow--o"!"U--po-gl_ą_d_ó_w_i_z_a_m_ił_o__ "których pięknej przyszłości dla
-·. ići""··an!!!!'
klasycznego kompozytora być już
·. •alt, głucha i ślepa na olbrzymie nie · może" _ żeJeński _ przeła\ ~eobratcnia muzyki europejskiej mał raz na zawsze opin-ię, jakoby
.:· ·9fP'aniczała- zasiM muzyki poi- polskiemu muzykowi „przystała
·. -~' ~- do.,.populamych „śpiewów" i tylko rodzima nuta" - i 'wrócił
Z jednej do formy sonatowej zarówno w
, lJ rjtlnów polonezowych.
"' *°"1· samotny wyniosły geniusz swych dwóch symfoniach jak I
- Chhpina, '1 drugiej łatwizna, ba· dziełach muzyki kameralnej, kwar
. · -.aał i „narodowa łezka" - oto kii.
„ "'at· sztuki Moniuszki i szczęśliwoJ:U~:....-:''1"!'
~~

: ,1

· =~1i~zy ~;F~ele:se~fńps~:~~:
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smyczkowym, fortepianotriu ; l czarującej . pqlątem
sonacie
szczerego romantyzmu
skrzypcowej.
Tym samym stał się żele(tskl
właściwym twórcą polskiej muzy.
ki kameralnej i faktu tego nie 'p o·
mniejs,zy nawet, to, że trwalsze od
utworów instrumentality~h oka.za.
ły się jego pieśni.
. Głęboki liryzm - bogactwo in.
:wencji melodyjnej - 'zasłuchanie
.w echa tud0wej nuty - wszystko
·to znalazło swój wyraz w pieśni
Żeleńskiego ,niemniej „ natchnionej
jak Moniuszkowska, nierównie
szlachetniejszej ·w oprawie harmo
- ·
nicznej.
tecie

wym,

Osobną icairtę twórczości że.

leńskiego stanowią utwory muzy·

ki religijnej: msze, Psalm 46, - a
nadewszystko Preludia Organowe.
Adept organistowskiej szkoły p.ra.
skiej, uczeń sławnego· organisty,
Krajczego wniknął tak głęboko
styl polifoniczny, że stworzył
-dzieła imponujące wzniosłością na
stroju i mistrzostwem formy.
Nierównie lżejszy jest ciężar. ga.
tunkowy kompozycji fortepiano~
wych Żeleńskiego. Urzeczony cza
rem muzyki romantycznej nie zdo
łał wyjść· Żeleński poza krąg
środków Mendelsohna ·i Schuma.
na i zarówno w swym koncercie
fortepianowym, ,_jak i w licznych
miniaturach . nie stworzył wiele
poprawność.
ponad efektowną
Cóż za tragiczny paradoks . dla
muzyka, dla którego fortepian był
Instrumentem umiłowanym, po.
wi~mikiem natchnień i najt:itiż·
szym, najlepiej znanym wcieteniem dźwięku.
Tworzył zawsze z myślą o barwie fortepianu. . Nawet wówczas
gdy pisał swe utwory symfonict·

vl

słynne

uwertury
ne,
„W Tatrach", „Echa

koncertowe
„Sui

Leśne'',

tę tańców polskich" odkładał instrumentację na plan drugi dążąc
nietyle do efektów dźwiękowych

,: ,,wszystklem dlatego, że wolny od
- .- materialnych trosk mógł swobod·
- - nie kształtować swój talent w ta.
kic.h , centrach muzycznych, jak ARTRETYZM i PODAGRA Ile do pięktt:?go brzmienia har.
W ciągu sq plagq ludzkości Tabletki Toq<Jl monicznego.
„ Praga~ . Wiedeń, Paryi.
Przy fortepia'flie tet zrodzlły
kilkunastu lat swych studiów stosowane w tych cierpienia.eh w
085~ .. - 18.72) nie tylko zgłębił dawkach po 2-3 1able1ek3 razy się opery żeteńskiego: ,,Konrad
arkana rzemiosła kompozytorskie- dziennie uśmierzajq bóle i pr?;}'Ilo· Wallenrod", „Goplana'', „Janek"
. „go, ale nauczył się rozumieć \ ko- s-z~ ulgę. Do nabycia w aptekach. i „Stara Baśń". Z wyjątkiem ,Goplany" żadna z nich nie utrzymała
cbać arcydzieła muzyki klasycznej
się dłużej w repertuarze operoi romantycznej. Pozostał im wierwym mimo niewątpliwych piękno.
ny przez cały ciąg swej długołetści melodyki rozsia~ych gęsto w
," niej twórczośd. Liryk z urodzenia,
partiach wokalnych.
romantyk z upodobań I klasyk
Liryzm tak właściwy mdywiduz wykształcenia, zawsze świado.
Żeleńskiego, wyrażający
alności
my swych mo:tliwoścl nie po.
się w cudownej formie jego pieśiti,
·
.. zwolił nigdy uwieść si~ nęcącym
Znana fabryka czekolady „Elita", nie znalazł w dramatycznym pa·
eksperymentom modern.izmu muzycz.nego, twierdząc: „Starałem przeniesiona została z Katowic do tosie operowym sprzymierzeńca.
Krakowa przy ul. Pułaskiego 14.
ód 1"ść t
°""" ·
s·
• a e roz. Wyrabia ona czekolady z najszla- Tytko tam, gdzie libretto mogło
i~ z „J „ ymi naprz
r~żniam . postęp od nowatorstwa, chetniejszego ziarna kakaowego i stanowić podłoże dla wypowiedzi
·a- indywiduali'zm od ekscentryczno które naszym czytelnik.om poleca.. lirycznej, a więc w „Goplanie" _
my. Robotnicy zatrudnieni w tej fa- talent Żeleńskiego . tworzy arcy· ści".
bryce naleź'ł do klasowego związku
dzieła sztuki wokalnej o n·iezrów.
-, • , Nirewątptiwie jeooak na trady- zawodowego.
nanym nastroju poetycznej roman
ejonalizm muzy Żeleńskiego złotyczności.
- ' -tyły ; si~ w znaczej mierze wyniki
~eleński nie wziął czyn.~ego uz~a prozaiczne. Jeśli kiedyś Kra Detektor na głośnik bez baterii,
uewskł ostrzegał młodego Moniu akumulatora J . prq.du. Doskonały, działu w kształtowaniu się pot•lc~ przed zbyt śmiałą melodyką, · czysty odbiór. Całość w efektownej \ skiego modernizmu muzycznego,
skrzynce zł. 44, czteroletnia gwa. 1 nie popierał swym aut()rytetem
·
·
rancja. ProdUkujemy wszelkie inne Mł d · p I k""
mu~ycznej, •me
typy radioodbiorników z dwuletnią " o ej o s I
gwarancją. Na żądanie wysyłamy 1 szukał nowych szlakow. Był Jediii'
bezpłatnie ilustrowane cenniki-pros- nak tym, który obok Chopiina i
pekty. Schematy budowy detektora M()niuszki stworzył najlepsze tra.
I k' •
k" ·
1 k" j
na głośnik zł. 1.10 (przeka:zem pocz- d ·
towym) Zakłady Radiotechniczne YCJe po s ie muzy i i po s ieJ
,,RADIOFONIA" Michał Niewiliski, kultury muzycznej.
•
„
Julia Petcting. ,
Warszawa., Moniuszki 6-22.
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1938!1 Fason bel-

':. ·pjski! Typ 6-cio m.1m! Repetuje sio
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ka.Mym strzałem l automaty.

Huk ogłuszałuski!
- jąąy! -Idealna obrona pned napa·
_ dem! Wykonanie luksusowe: lufa
_ pięknie oksydowana, rękojeści kryte
. lśniącym bakelitem! Waga 250 gr.,
· · 250 gr., dług. 10 cm., szer. 7 cm.
·~ Gwar-d.Dcja fabryczna na 5 lat! Cena
_ tylko zł. 6.95. 2 sztUki zł. 13.50. Se t.
.. ,.ka,· naboi syst. „Flobert" zł. 3.65.
Adres.:
~ Płaci ' się przy odbiorze.
;:-'' \ Pne4st. ,,PERFECTWATCH",
.:: WycJL 84, Warszawa. uJ. Mariańska
_ 11.;, - - L UW AGA: Wystrzegajcie
l!lio . ta.JPej tandety, polecanej przez
sprzedawców! ~ądajcte
pąką.tny.ch
-· w~dzie w sklepach tylko automał6w ,.PIORUN" z bezp1CCZD1k1em!
- cznie wyrzuca

War1z~wie
'·Jo

Wy&tawa .współczesnej rzeźby
francm~kiej _w Instytucie Prąpagan
dy .S ztuki przed 4 taty - nie po·
została bez wpływu na młodsze
pokolenie· naszych rzeźbiarzy, Po.
kolen.ie to zrozumiało wreszcie, że
bez wfafnej tradycji plastycznej,
bez muzeów i zbiorów, a w koń·
cu bez kulturalnej łączności z pa·
nująĆ:ym obemie stylem epoki nie p!Jdobna ' wprost marzyć o
stworzeniu własnej rzeźby o więk
szym znaczeniu. Dzisiejsza Francja . reprezentuje bowiem w _ swej
sztuce. całą ześrodkowaną żywot.
kultury świato·
ność plastycznej
wej, · któ-ra idąc po przez , narody i
epoki, stworzyła jedyną tylko traplastyczdycję, . jeden kompleks
nych wartości, którego źródłem
pozostanie .po wieki forma starogrecka.

l

„_

i Grafika wSalOnie
•

r

:

doradcami rzeźbiarza, - One to ra· nie można przejść · obok niej oho·
dzą mu, co ma pozostawić, a co jętnie. ·
odrzucić w materiale, one również
Nieco skromniej przedstawia
czuwają nad jego wyobraźnią I się grafika. Z małymi wyjątkam i
skalą jego uczuć i myśli w trakcie
tworzenia.
Ale oprócz wystawy francuskiej
był także inny m()ment, który ponad orientacją
ważnie zaciążył
plastyczną młodej generacji. Mo·

mentem tym była wystawa rzeźby
niemieckiej w b i eż. roku w L P.
S. Pokaz ten udowodnił bowiem
niezbicie, iż rzeźba niemiecka
wszystko, cokolwiek ma najlep~
szego, najbardziej twór~o przeko
nywającego - zaiwdzi'ęcza niemal
wyłącznie duchowi latyńskiej kul„
tury. Ta okoliczn_ośĆ zadecy.dową
ła ost?-tecznie o w.ybocy:e ,,mro-,
dych", bo naszych .starszych ,wie7
kiem rzeźbiarzy agitować w tym
Przyznać trzeba, że nasi młodzi duchu nie trzeba. I oto widzimy w
rzeźbiarze dobrze pojęli wspania· obecnym Salon.ie znaczne wysub·
łą lekcję fran.cuską. Nauczyli się telnienie rzeźbiarskiego rzemiosła ,
rozu~ieć przede wszystkim prawa które n. p. w portrecie męskim A.
rzeźbiarskiej bry~, którą ożywia Karnego, lub w czarującym akcie
nietylko ścisła obserwa.cja przyro kobiecym J. Mazurczyka, świad.
dy,. lecz głównie inteligencja i wro czy · już o wyższym stopniu rzeTo
dzone poczucie smaku, umiaru i źbiarskiego wtajemniczenia.
ładu. ów właśnie smak i wrażli· samo ·dałoby się powiedzieć o pra ·
wość · artysty, cnoty, które posta- cach . Zofii Trzcińskiej - Kamiń
21 '
RON:A '"-11 CE"L-IMP·„._ Mi'o.dowa
'...J(.'Q'
.-. RA~D-J..Q'
T E L. 5 :· 9 2 - 7 5.
~
,
:i
wiły współczesną rzeźbę francus· skiej; która z masywnej rzeźby de
JULIA ·KEJLOWA
są najlepszymi koracyjnej przechodzi obecnie do
ką tak wysoko 2269
opracobardziej drobiazgowego
Głowa kuta w btasze . miedzianej.
PŁU
wania bryły, porzucając równo.
zaflegmienie płuc,
chrypkę,
Każdy, kto cierpi na kaszel, bronchit,
cześn1e stylizację i uproszczenia. prezentuje ona prace o charakteoraz koklusz, powinien natychmiaśt zabrać się do leczenia. Dobrym środ
klem na choioby płucne okazał się preparat FAGASOL. Przy użyciu
Portret kobiecy O. Niewskiej • rze raczej retrospektywnym, nniże
FAGOSOLU zmniejsza się kaszel, FAGASOL dostać można we wszys
Szcze-kowskiej nie leży w charak- .li nowoczesnym, idącym w jed·
terze dawniejszych prac tej zdoi- nym . rzędzie z poszukiwaniami
kichk~~~
10.
rzeźbiarki - natomiast ory- malarskimi ostatniej doby. Tylko
nej
GRZYBOWSKI
PL.
Skład główny: apteka H. BOZENSTADTA
ginalnie ujęty portret „Fiametty" . w. Wą-sowicz i j. Klukowski wy·
Ulit.JE:SZ SIĘ USAMODZIEL!UC? Ucz sio fachu! Zatw1er.
L. Pugeta, korzystnie reprezentu- stąpili z pracami, które -ujawniaprzez Min. W. R. 1 O. P. Kursy zawodowe M. Gelb&t.ein· ~ ·
je jego styl osobisty, wraz ze ją swój zw:iązek„ ze . stylem i myślą
-1:.:-:::a-11.
Telefon
5.
m.
16
Rymarska
Warszawa,
Russowej,
Al
szc-zególnym upodobaniem ~o "ł
normalne
działy
na
Przyjmują w dalszym ciągu zapisy
e
fektów światła na powierzchni bry plastyczną naszy.ch czasów.
przyspieszt,ne: Krawieczyznę, Krój l modelowanie, Konfek·
grafika ma swoje własne prawa,
cję dziecięcą. Modniarstwo, Dział kapeluszy dzie_c, Zdobnic·
ły. Prace J. Broniewskiej, Gore- a zaktua\izowa·n ie dawnych melwo, z kwiaciarstwem, Gorseciarstwo, Rę1<awtcznlctwo, Kon
łówny, J. Keilowej, K. PietRiewi- tod w tej dziedzinie i -dostosowaKami·
fekcję skór~ną, Piżamy 1 szlafroki, Kołdziarstwo,
cza i S. H()rno - Popławskiego, nie ich do smaku i oka dzisrejsze·
-zelczarstwo, Kanc. czynna cały dziel\.
tudzież wystawiających po raz go widza, jest niemałą zasługą
pierwszy w Salonie IPS.u: F. Hab·
dasa, H. Kwiatkowskiej, F. Masia grafików tej miary, co ·Mrożewski,
ka i K. Tchorka _ nie są pozba- Rak, jurgiele•vicz, · których plaswione zalet, któr1ych bardziej tyczne aspir?cje wybiegają dalęko
szczegółowe omówienie . zmuszony ponad przeeiętność naturalistycz..
jestem odłożyć do najbliższej 0 _ nego zakłamąn-fa i zawodowego
·
rutyniarstwa w grafice.
. kazji. w końcu, ci~kawa grupa p .
K. WINKLER.
Ł „P.at" Stan. Sik()ry, jedyna na
tej wystawie rzeźba wykonana· w
ftu KARNY
drzewie - posiada tak nięprzeci~tqe walory kompozycyjne, ze ł
·
beJ.
:
"GeneraJ „Safąr·Malsak
. I.
- .
..
- ./
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Orzeszkowa wobec Rewolucji 1905 roku
Niedawno wydany przez Towa- swoją tragiczność, swoją wspantia światło na chłonność uciuć i myśli
tzystwo im. Eli:ry ~zkowej łość i swoją straszliwość, więc mo sędziwej pisarki, która nie prze·
Tom li jei ~istów„ •} zawiera ko że zająć myśliciela i poetę, riajbar staje si~ rozwijać i kształtować,
respondencję pisarki z ludźmi M" d~iej choćby od spraw takich o- wyibyiwając $1~ wielu skostnia·
uki i literatami.
derwanego.
łych a uświęconych przez tradycję
W nader sumlen.nym więc opra
Chwila ta jest w pełni przedre- i nałogi żyei()We pojęć.
cowaniu Brunona Swiderskiego wolucyjna, lecz to ją od innych
Mimo tak życzliwegot jakby się
pod kierunkiem tak nagłe i przed. podobnych w bitStorli chwil odró· zdawało, powitanła tej narastają
rwcześnie zmarłego prof. Józefa żni.a., ie skłą.dają się na nią w ca.. cej fali rewolucyjnej, dalszy ciąg
Ujejskiego ukazała się cięść pierw łym państwie dwa pierwiastki wypadków, groza i okrucieństwo
sza Tomu H „Listów". mieszcząca dwa wulkany, dwa huragany: po- tej walki przewata ją i obezwła·
korespondencję wielkiej pisa,rki ze lityczny i społeczny, do których dnia.
znakomitym filologiem polskim w kraju naszym przybywa trzeci:
Po siedmiu miesiącach czujnej
Jan,em Karłowiczem, z publicystą, narodowy. Przedchwila ta jest nie obserwacyj
wypadków {29.10.
historykiem i powieściopisarzem jednej rewolucji, .jak bywało np. 190,5) w następujących słowach,
- Franciszkiem Rawitą Oawroó· w Anglll, we Pranej!, ale naraz pisanyclt do tego samego koresskim, z niedawno zmarłym profe- dwóch i trzech. Naród przedw pondenta, oświetla zmianę sytuasorem Uniw. J. Piłsudskiego dr władzy rządzącej, naród przeciw c,i.i dziejowej.
Henirykiem Nusbaumem i wresz- narodowi, n-ie posiadający przeciw
,tDokoła chaos jak przed począt
cie z współtwórcą
wspaniałej posiadającym. Kipiało to i podno.. kiem świata i te płomienie straszli
t,dwugłosowej'' powieści „Ad a- siło się ku powierzchni od dawna, we na niebie i z1emi, które Apokastra"1 prof. Tadeus:i:em O~rbow· od lat dziesiątków; klęski wojen· lips;t dla końca świata p,rzepowia
skim.
ne przyspiesl:yły wybuch. Otwo.. da. Rewolucja,
kontrrewolucja,
W pobieżnej i dorywczej :z: natu rzyły one o~y na wartość dotych konstytucja, represja, rzez.ie, bunry rzeczy recenzji niepodobna o· czasowego porządku rzec.zy, od· ty, awantury uliczne, strzelaniny
mówić całośeł tego bogatego i in· słoniły wszystkie rany, słabość, dzienne i nocne, tysiąc rófoych
teresującego materiału, który od~ występki, podrzuciły w górę gło· haseł, tysiąc domowych wojen -słania poglądy najwyb.itniajszych wy nurtowane milczącymi myśla.. rząd bezsilny, ludność nam1ętnoś
ówczesnych umysłów na zdane· mi, wypuściły z serc strugę cz.er· ci.ami rozmaitymi ro:i:szalała, wojnia i starcie się myśli i poglądów. wonych gniewów i słychać nad· ska mordujące swuich wodzów i
Z olbrzymiego tego, z francisz· chodzące pioruny''.
wystawiające airmaty przeciw mja
'kańską dbałością i szacunkiem
Ta głęboka i wn1kliwa analiza storn, anarchia, zawierucha, wśród
zgromadzonego materiału zajmij· przyczyn rosnącego ruchu rewotu której, jak chór archaniołów wśród
my się tutaj drobną C'Ląsteczką tej cyjnego, wskazanie trzech źródeł mgły krwawej i rozmiotainej, zary
korespondencji, rzucającej świa.- buntu i wrzenia, z:rozumienie po„ s()IW'Uje się grupa postaci ludzkich
tło na stosunek pisarki do rewolu wagi i głębi f!UrtuJących społeczeń wyniosłych,
wspan.iałomyślnych,
cji 1905 roku.
stwo fermentów, odczucie nie tył- odważnych i mądrych, zaklinają·
Wielka pisarka, jale wiadomo, ko grozy i piękna wypadków, lecz cych burzę, aby uciszyła się, momimo bardzo P,Ostępowych i wol· uspra:wiedliwienle patosu moralne cą największych słów i uczuć ludz
oomyślnych (w lwiej części s~- go oszałamiających zdarzeń, kich. Ale nie ucisza się; prawdogo życia - z wyjątkiem ost:Jtnie- wszystko to rzuca olśnlewające podobnie ał'Chain.iolów pochłonie
go okresu) poglądów, nie była ni._
gdy zwolenniczką nagłych, gwał· ;
OD PRZ:ElZIĘlBIE.A' PESZCZOWKI.
łownych wstrząsów, na SQcjalizm ~
I N l il G O W O l:il, l< A L O S z E
i działalność rewolucyjną tego o·
„R Y G A W A R 11 S. A.
bozu zarówno w kraju jak i IW Ro :%! . '.N a j w i t; ks z T w 1b6 r w f i r m i e

I

CHIONIA

E

patrzyła dość nieufnie.
Rok 1905 zaskoczył ją jedn.ak
szerokim zasięgiem rewolucyjnej
fali, powagą i heroizmem ruchu
sji

Choć
przekonaniowo stojąca
"9ść daleko od źródeł mocy ty·
wej wzina·gającej si~ i narastają..

=...
..,

wy·

1>adków. Pojmuje z:a.ra<tem,' te wal
lca społeczna, jakli. si~ toczy w Pol
sce, nie mo:te pozostać bez wpły
~ na drotszą jej od wszystkiego
spraw~ narodu.
Jak żywo sędziw• pisarka od-

=
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MalJ felieton
f ONTEM DO INTELtGENCJI

cej f.ali rewolucji, pisarka, nie mo·

~e oprzeć się sugestił"wielkich

cENT Ro Gu M

e

.Nowy, najnowszy, kurs ~
trmej polityki ~eckiej moma
nazwać „frontem- do i.n.ieUgencjl"'.
I gdyby Stalin nie był Stalinem.,
lecz Rynardem IJI, 6tanql'1y no
jednym ; placów moskiew1kich i
wołał „króle$two za inteligenta!"
Długo 8%Ukano inteligenta i nie
można było ~leźć. Zdarzało si'J

agenta w

łokieć ..._,
łacinie ro:mwuiio.

-

Wolneso

-

ksteligent ! P"

(.sy:1na

t>anijuż

O~eszkowa załamanie się

Kupiec chc;tnie je Pani pokaże.

Ładna, praktyczna

nego, że wzbudta zachwyt, bo
niezwykłe to mydlo zawiera specjalnie dużo gliceryny, boraksu

i ·czystej esencji cytrynowej. Jak
wiadomo, s;i to składniki, kt6re
chroni\ sk6rę i bieliznę. Nowe ••---mydło „Kołłontar z pralk'l„ jest
tylko o parc; groszy droższe od
zwykłego mydła jędrnego, ale za
to tym większą sprawia przyjemno§ć mycie się lub · pranie tym t•Jrr::-......~IN
mydłem. Spr6bujcie a przekonacie się!

ciowe rewolucji i jej tragiczne roz

ła

całą swoją

bość

i

margin1 esowość,

sła

bezsilność:

„O sobie, cóż napiszę o sobie?
Długimi chwilami przestaję
eiuć
samą siebie I odlatuje ode mnie
własne istniimie moje, jak źdźbło
marnego prąchu gnane potężnym
wichrem burl:y powszechnej. Chwl
!ami jednak czuję Się smutną, bez
dennie tym, :!e nic dla niczego i
przeciw niczym nie mogę, te jestem słabą, że jestem samą, tak
samą, ja~ może ni.td w świecie,
gdy wszyscy w wletki dramat
wpatrzeni i wczuci resztę oezu i
serc swych mają tylko dla swoich,
dla bliskh;h, dla diro,gich, a ja ni·
komu nie jestem ani swojąi anł bil
ską, ani drogą, więc rwśr9d burzy
I przed widokiem dramatu stoję
jed.na, jak brzoza na polu ... "
Tak to na schyłku dflii swoich
sędziwej pisarce na widQk wi-ełko·
ści ruchu masowego sądiono by·
ło przeżyć poczucie tragicznego c·
samotnienia' i zbyteczności włas..
nej, brak powlązanda z jakąś wię

w

for:ma. jasny,

delikatny kolor i specjalnie miły
zapach podoba sic; każdej Gospodyni. Kto je już próbował,
jest nim zachwycony. Nic dziw-

bieżności, k_
t óre znalazły wyrai w
zaciętych walkach między posz~e
gółnymi obozami, jak upodobnia·

kszą, ogarniającą całością, któręj
nie mogla zastąpić drobna grupka
odpowiedział iody1widua1b:ujących inte\e\ttualls·

me

·„K·ofłontay zpralką"?

ez~

w wyobraźni swojej spółczesne
wypadki do Molocha Rewo,lu.cji
Fralfl,ctJSkiej, pożerającego w tak
okrutny sposób własne dzieCi swo
je, którym nie odmawia jednak
najwyższych zalet charakteru.
Wobi!c tych wielkich i wst~ą·
sających ·wypadków sama
crzuje

mydło

nowe

otchłań i. fłie wiem, co niastąpi.
Nikt nie w.ie •.•
- Stoję teraz p~ed widowi.sk~em
tym do głębi wzruszona, ciekawa,
strwożona bez granic o los narodu, do którego należę, a który jest
w tym dramacie jednym z aktorów
głównych i mo~e stać się jego zwy
cięsklm bohaterem
zaróW1110, · jak
jego ofiarą. Nic -jesiz.cu nłe wfa·
domo, nk jeszcze w przyszłości
rozpoznać nie podobna".
Widzimy z tych słOw~ w jak
wstrfząsający sposób . przeżywała

JkJw.e
Jdl6z~

jutt;~

cezara

Puścizna

Od slupów Herltulesa po Eufratu bnegł
mając tłwny podQanycb, l armil SZ«ect,
potęgą awą

apojony,

zapragnął być jak Bóg włełbiOfl}'.
„Nie ma, nie było i nigdy Qie ~

ceur

brzmiało orędZie

.-

na całym świecie równe go genius;ca.!
Zapomniane być maJ11 k8lęgi W Cfgiliu.s.za
i raz na zawsze wartość ti~ odbiera
jeden

bajdom Homera.
prawdy i prawa 4lyktaf0r -

Jest

•'•

Imperator I"
Od sbtpów Herkulesa po Ęukatu WOdJ,
do mouarcby zaczęły modlić Ble; narody,
wieńciy~ Jeiro p>eągi, budować łwiłt'J..Dłe.
palić kad.iiła .

l Ofiary Didt.

Ody nagle gruehn~ 1'łelM,.
Je .btĄ "' odJefł~j krałaic wbrew rozlrazQ wi cezata Jakaś oQwą kwit ni. wiara~
,
wiara w Proroka stabyc b, ~óry w \dl c>bronle
cierniową kOł'OIMł przyozdobi\ lłkroni'Zawrzat gniewein PlllJestat. Wild Pfetorłlm 9lła

_;~

drugi agent ~ ta.h
można..
tów •
irutrukcfi wyroinie pmqiedz;iruw
pn:J!ciwko ołeposłu.aznyrn Bd<ciar:iom runyła.
Listy Oriesikowej, () których
jett „troskliwe podejście do inte· mowa, malują nie tylko ludu i e..
Atę •tało słę - cz:ego roz µm nie <>sarnie:
lisencp....
choć wiQQycłt skązywano na strume ~e,
pokę, -- są powatnym wlda®m i
Agenci pocles1:li do go~io i materiałem do poznania psycholo·
paleni i npcanl bel'tłom na pożarde,
p~edstawili się. ::opytujqp o god·
ostatmm
tchem ewe psalmy W7,,00SW łliJ*dL
gii
człowieka,
łamiącego sit i na·
Mt.Del, ie %llaleziono ja.kie&oi in,. noU.
Nadaremnie siepacze dr~ylł ofiary:
rzucającą
mu
się
wbrew
Je'
s
o
w~
U?Ugerita, t. ;. były wszelkie po.
- Wlod~mien; A./a1łał}ewicz
zabJć umieli dało - nie wnłeli Y{larJ'.
alaki, że jest to ititeli5ent, ale Trobka, seneralny aptekarz, czyli ti świadomością dztejową wobec
podejrzany o inteligencJ'ł tak sta- magister wn ech nauk farmaceu- której stąje, wiedziony iłudnym
Dziś po$.:1gów =ara już się oie spotyka:
rann,U; lco-nspfrował sitJ, ie po tycznych .:...... ~aprezentm.cal ńf poci;uclem swojej swobody i od·
zwyciężył wszystkie ...... ~yi Oą.lllejczykll.
rębności,
jako
ofiara
losu,
Jak
ga·
dłuższym arep;cie nie można lJy• ge>lć; dla Ulięlm:ej zal powagi dePo władcy id, co groźny żył w kadzideł dyde,
ląź obumarła, wydana na pamvę
lo udowodnić mu inteligencji i :: daj(f:C: Protargol.
Mko
dla. podwórzowych psów :zostało hnłę.
wichrów, ł zamied.
z braka dowodów_pruzcsono p
- Po::wolicie przysią§ć się? BĘNBDYKT łmaTZ.
ntl walnoić.
Towairzystwu
tm.
Elizy
Orzesizapytali gen.eralMgo aptekarza.
Niekt6r:ry :ftJpeumiali~ ie in.te·
- Jodipyrin! - kiUJ1Ulł głową kowej nalety się wdzięcznośt za
ligeTl(:ji już nie ma, ' ie „czystka" magister W$zech nauk.
udostępnienie nam tych cennych
w ciągu ostatnich paru lat sjadła
- Wódki butelkę! - zadyspo• wymownych dokumentów.
iriteligencję,
ck „mi.lwodajM" notoal jeden i: s~ntów.
J. N. MILLElt
czynniki nie dtiWały wiary tym
- Nie piję - odparł uczonydefetystycznym ~som. Co tcię piję wyłącznie Spiritus vini recticcj, ogłoszono zarządzeni.e, ii leto- ficati
holwiek będzie nerzyl wiadomo- 'Niech · będzk po tetiSZemu.
śei o braka io ~Sowietach. mteli- Za._W$ze przyiemnie poznajomić
gencji, ten podlegać będzie karze się z człowiekiem mteligentnym.
do 3 lat uńę:rienia be:; sami.on,- 114 Włodzimierz Afanasjewie:: wstał,
gn;yumf.
przetarł oer:y i odrazu wytTzeźz powodu d\l.ŻE;go zapasu książek
Niezależnie jednak od tera no- r.oitJl.
_ PyramUJon.. '· •. chdałem ofiarujemy Czytelnikom „Robotni·
ktBa.1W G. P. U. odnuluink . łll all'
1
ka" 5 cennych książek za zł. 3.95.
lym Związka Sowieckim inteli- pot0iedmć pardon. Coś pan pl'· oto
one: 1. Adwokat t doradca do·
gentóu: i dostarczenie i.eh i)'V1Cem wktkiał?
mpwy, Wzocy odwolaii podatkowyeh,
da Moskwy.
- Pm.ciedziałem; ie $ inteli- skarg qdowy„h, podań do władz I
•--~-•-·
Trzy mie1iąee chodzili jut 4wai
urzędów. Sprewy egzekucyjne, ma.
CZuncwniem...
jątkowe. ek1:1mieyjne, rolne, bu-.iowla·
agenci G. P. U. po mieicie. Za- gentnym
- Sam jesteś inteligent! Wi- ne, spadkowe, wek~lowe. kredytowe,
glądali do uniwer1ytetów, do re- dzisz go! Myśli, że jak człowiek wojskowe, maltefu!kie. Wzory umów
dakcji, do mu.zeóto, do okół i ani u:ypił troch~ s powodu imienin, dzier~awnych, ofert, podafl o pracę
jednego inteligenta n.ie udało im to nn mu wmówi., · że intelinent. i t. p. 2. Polski sel\:ret&rz dla. w~eyst·
kicb. Wzory listów prywatnych. oPrzed kilku dniami depesze przy
Obecnie Min. Obrony Narodo'ftj
się złowić.
Żaden ja ·tobie inteligent, ao nie fert,
powins:zowafl i t, p. 3. Zwyczaje niosły wiadomość o wiell~im poża- prostuje fantastycznz wladom~
]uż zaczęks. ich była. ogarniać wierzysz, tak oto mój dokument
i formy towarzyskie. Kodeks o doczom.a rozpacz i dla przepędze· i zaświadczenie ludowego komisa· brych obyczajach według wymagafl rze w Barcelonie, połączonym z inspirowanej przez faszystów pra.nfa jej wstąpili coi wypiĄ &dy rfotu :z:dl-owia.
eyefa. 4.. „O zdradzie . l 11fewtemości wybuchem amunicji. W katastmfie sy i stwierdza, tę w fabryce pod
..J~--~
małże6sklej" o czym każdy wiedzieć miało zgirtą.ć 400 robotników.
Barceloną wprawdzie nastą.pił wyponczęściło im się.
l
W oazimierz A faruu;jeivkz
powinien. 5. ,,Kobieta t kobietka"
buch, ale nie miał on charakteru
Było to ID dzień iw. Wł.odzi.
sżedł, trZQ.mątC$ZY drzwmmf,.
chcesz poznać kobietę - pt"Zeezytaj
tak poważnego, jak donoszą pisma,
mierzli i słuŻ!J!!Y komiMzriatu
Połów
i tym razem nie udał '~· ten arcyciekawy -zbiór myśli. Cały
zdrowia liidąwego Wlodzimien:
faszystowskie. Wybud1 pociągnął
Za Spiritus . vini rectificati za,. komplet S.95. Wysyłamy na Hl!ltowne
za sobą śmierć 4 wbotników, 3-~h
·
zam6wienle, Płact się przy odbiorze.
Afanasjewie:: nie poszedł do [W4• łacili „,,,enci.
Lalka Ma. Ma jest naj.
P
-o
Adres: Praktyczne Ksfątld Połl!lkłe,
cy, lecz chodził od lokalu do lozostało rannych, a 16 doznało konodpowiedniejszym
poULTIMUS.
Warszawa - Lefl71no oo. ł'7 B.
darkiem, gdyż wzbudza
kalu i pociągał.
tuzji.

•••

czuła powagę i grozę narastających wypadków, świadczą słowa
listu, pisanego i Ol'Odn« do prof
Oarbowskiego pod daq 7.UI 1905
roku.
„Wiem, te~ sprawy młędiyna·
rodowe i międzystanowe - piae
Orzesikowa - mało Pana zajmują, jednak mówić Panu 0 nieb bę·
dę1 bo chwHa ma swo.14 wielkość

'

•) Eliz.a Omeszkowa. List)-. Tom
n. Do literatów 1 ludzi naukL Część

L Nakładem. T~ m.. Elizy
Orzeazkowej oraz Instytutu Wydaw
mczego ,,Biblioteka l'olJlk&" 1938.

DALSZA ZNIZKA CEN

Cud techniki nowoczesnej
T1lko dla znawc6w

·4 urosło do 400
Kaczka faszystowska
I

w:r·

1

Btowuing .WHko„ bł. 6 - · Jeet •
lllllllD.)' pues Jmawc~" a
n.ajlel>Ul
Zahespiecu. .od mimowolnego etrir.ału.
s„~,- belgijtld. pi~· aiklowaa7.
Repet11je pned 1tnałcaa, autosna1yanie W)'r- gihy. lluk kololl&ln;r.
konanie luk!ueowe. R~ojcśni wykłada·
De DIA•'ł bali.cliiow'ł- Gwaraaeja fałtrycs111 1UI 8 lat. ldcałw. ołmn1a pr:r.ed aa·
padem i li.radzieif. Cena '"111 1 futera•
łem ił. 5.70, dwie utarki 11 zł. Setka
naboj 1ystem ..Flllhert„ sł. J.65. Pozwoleftie aiepotneboe. \Vyryłamy na lhto·
wnc :ramó.wien.ie. Płaci ei~ pny odbio·
IWl na poczcie. Adresn.icie: Wytwórnia
•utomatów ,,Strzała", Warszawa, Dr.

w„.

Gdy dwaj agenci G. P. U. weszli do lokalu zalać raba.ka., Wlo-dzimien Afanasjew~ siedział

•

=· *'•
Wątroba jest I Itrem dla krwt

pr't}· stoliku i na melodię „WołZanieczyszczona krew. wskutek
ga, W ołga" śpiewał coi "' obcym, złego funkcjonowania Wlłotroby mon.iezrrJZumiałym dla agentów, .„. że powodowa~ szereg rozmaitych do
1~ legllwoścl, bóle artretyczne, łamar
żyku.
nie w kościach, bóle głowy, podener.

A$enci nastawili r.inu..
wowanie, WZ<Jicta. odbijania, bóle w
Włod • ·
"!
.
wę.trobie, nJesma.k w ustach, brak
zimierz n. anwjewu::e no· apetytu, swędzenie skóry, skłonność

sowym głosem wyciągał:

do obstrukcji, plamy t wyrzuty na

carbolicum, Na. skórze, skhmność do tycia, mdłości,
trium salicylicum, Mes.otem, Anti· język obłożony.
·
_Choroby złej przemiany materii
łamfmhofa 12/R. Uwaga: nasze wyro• pynn...
l.iZln i
ś
_ -·rcL--' „>.
mszczą. organ
przy pieszają
łt7 amane
mjlepae.
50/1
0
..... „ „
-~„ •w..,., ui;en.t ' star~. RaCjonB.tną, ~~ · z Jna.tu-

„.•

-

Acidum

, _ s:-.. , ,

rą. kuracją. jest nonnowanie czynno..
ścl wątroby i nerek. Dwudziestoletnie dOOwiadczenie wykazało, że w
chorobach na tle złej przemiany
materii, chronicznego zaparcia. ka·
mieniach żółciowych, żółtaczce, artl"e
tyzmie ma zastosowanie
•
„Cholekinaza" H. Nlemojewsldego.
Broszury bezpłatne wysyła łabora..
torium flziologiczno • chemiczne
„CHOLEKINAZA" H. Niemojewski,
Nowy $wiat 5 oraz
1Warszawa,
,_,...,
1a.p...,.U. i składy apteczne.

NI SW. Mik O11 j I

podziw i zachwyt dziecka. Pięknie przystrojc>-

na, posiada blond wło
sy, 1 niebiesltle oczy!
Ręczki i
nóżki ruchome, dzięki czemu · lalka
może stać oraz siedzieć!
Mó~

głośno

i

wyraź-

nie ,ma-ma", ,,ma-rna".
Wielkość półmetrowa!
Cena reklamowa wraz z pudłem zł. 4.75.
W lep. ga.t. LALKA CHODZĄCA
- NOWOść!! w pięknym naro..
dowym stroju, mówiąca, tylko zł.
6.90. Płaci się przy odbiorze. Skł.
zabawek: WALERIA OBORSKA,
Dz. A. Warszawa. I, ul . święto
krzyska 27.

Warszawa„ Praia
Zł.

70.-

SlmDIDłlmi

Jnformaeje:

Wam:aw1, Jeroia.UJQskie JS.
tel. aaau. 8D86D
t wazysWe biura poclróą.

J .

„w kierunku· nieznanym"

Nowr plan obronnr demokracji
po •monaclliiskie razwiatr tie

Złudzenia

Narady paryskie - to zaledwie
fragment noweJ fazy współdziała
nia dwóch wielkich demokracyj.
. Po: Monachium &dawału Ilf niektórym politykom zarówno w Paryżu jak i i.undynie, te obecnie
nadszedł okrea pomyślnych rokowań z Niemcami w kierunku „roz
ładowania" napięt wywo-!'anycb w
polityce międzynarodowej wzrostem siły dynamicz.neJ Niemiec.
Obecnie, jak rodkreśl:iją ir. mia
rodaJnych kołach angielskich, o-

dlu, krąteniom autarkicznym i stać
się może w razie przyłączenia się
w ten czy inny sposób innych mocarstw demokratycznych skuteczną
broni4 w wake1z ustrojami totalistycznymL

Trzecią wreszcie kwestią, poza
zagad.nieniaml śródziemnomorski
mi I środkowo europejskimi, jest
kwestia' zabezpieczenia interesów
Anglii i Fraooj.i na Dalekim Wscho
dz ie.

Na wrpadek woin1- dziatwa za miasto

W dodatkach filmowych PAT-a ·nej przed groźbą ewentualnego aa·
przygotowania Lon- padu lotniczego.
dynu na wypadek wojny, ale do..
W czasie owego „kryzysowego"
piero teraz w fachowych pismach tygodnia każde dziecko w Londy.
angielskich omawiana była kwe· niei szło do szkoły z paczką, za.
stia zabezpieczenia dziatwy szkol- wierającą pled, miian~ bielizny I
oglądaliśmy

po:.tywienie na jeden diień. Specjał
nymi telegramami szyfrowymi miał
być nadany
aygnał ewakuacji..
Szyfr mia1 brzmieć: „Pied Pipper'"G
Ten tytuł popularnego poematu ""'
raz oznaczał, te grona nauczycielskie, wraz i dziecmi, udadq aft
do na-jbfitszej stacji, by po~H
plętdz.iesiąt do stu mil ang. w .,1111
runku nłeznanymN na przyg~tow...,
ne kwatery, za które Rząd~
wiązał się płacić dziesi~t i pół są
linga tygodniowo za katde dJtee"
ko (około 13 zł.).
W jaki spoSób naut"Zyddlfwti
tłumaczyło dziatwie owo stałe ,,pe
wsławił Sff Jako oslt~deł png- gotowie turystyt.-zne·•. niech ,,...
sterów. Now:y jork jednakowoż W)' · słu~y przykład zaczerpni~tJ 1 pia.t
brał gabematąrem ru jeszcze .se. . ma „The Schoołmaster„:
1
mokra~ Lebmana.'
,Jedna & nauczycielek,.,.,,_.
Kalifomia, kraj sf01\o, pogody i
dząca kia~ najmłodszą, powtefilm11t ma zamiłowanie do u:opij
działa dzieciom. te krót licif,
nie tylko artystycz~ych, ale i polipieniądze, ażeby przekonać stoi
tycznych. w Kalifomii walczyl
czy ma ich dosyć, aby urqdzi~
przed łaty 0 swój słynny plan pradla wszystkich ładną wycieczfcł
cy dla wwystki<;h, słynny pisarz
zamiejską.. Jeżeli nie będźlę lltłłl
Upton Sitrcfair. Tam równiet uodosyć, to nie powinny· bJ,ć
dził ,,~ plan przyutania pensji do
czarowane; zawsze jednak ....,
tywotniej wszystkim, ·którz1 przesz4 być w pogotowiu'~.
kroczyli 50 lat tyda. Autorami teNie wiemy, jak wypadfO uld8
go planu ą dr. Towns~d 1 adwo· królewskiej kasy, ale wlelll'y, te
kat Downey, któr)I był glownym Mr Chamberlain „popsuł ,.am„
"-spó'pracownikiem Sinclaira Aa· ping;. dziatwy londyńskie) ł tani torowie wyłotytl swój plan w bru urządził wycieczkę do MonlctliuM:
szurze p. t. „Jaja na uyn« dla Ka- W parę dni później, zamfa!lt szytifornijczyków". Dotąd rozeszło siv fru „Pied Pipper''. przyszlc> Odwo.
IOO.OOO egzemplarry tej broszury tanłe ewakuaeji, pnyl10lląc od•
Liga, . popierająca ten p.lan emery- prffenie zdenerwowanem11 nauciy
tur, liczy przeszlo 200.000 człon- cielstwu.
ków ·i wysunęła jako swego 'kand~·
1 a nas nle br.ak zatecdli 1Jrow!ł»
data . na gubernatora pewnego dzenia odpowiednich preygotocpas-toffi Roberta Noble. Renta pro wań, tym wię.cej, te wi~e mia->
ponowana młałaby wynosić 30 do-- sta naste są połoton.e bfisk-o gra.
lar6w tygodniowo. a Ilość tych. nle. Twlerdii sif, te płn łakl le-.
kt6rymby miała p~śt w ud'.da- piej motne opracować w· va•
te, ob1ltzaj4 11a 800 łysi~. Plan łach wl>wczas, gdy sł~ nłJCollfa lł1e
ten Jednak rtzez rozsitdnyeh ludrl łpi~ ł gdv nie zagrała Jeszcze
pnyjmowaaf jat... I warusraiem nfetietpłecze~stwo, nit intp'fO...,
nmioa.
wa~ IO w deqdujłceJ ehwlłl

Po wyborach wStanach Zjednoczonych
.

statnie posun1rc1a Rze:uy, wysuwa1qc tym samym na plan p1erwsz1 111 kwestii '!ydowskit/ podc1po
szanse piJrozu1111enta l Rztsz.ą. W)'
8-p lłs~opada odbyły sł"' w Staić
:1uwa1qc tym samym na plan pterw
•
w wskazowk~, / jaki sposób Auy z.u gadmen1a 1w1ększema obron nach Zjednoczonych wybory cz~ś· mc:ryka reaguje obecnie na dzia-

1938 iako wsteD do 1940

ci posłów do Koqgresu, mające
go dwuletmą kadentję, ~ części
senatorów, a więc 32 na 96 oraz
32 gubernatorów poszczególnych
stanów na ogólną llczbf 48. Wybory amerykańskie stanowi4 zawsze przedmiot wielkiego zaintereso
wania ze względów polttycznych
i ... sportowych, ludzie bowiem zwy
kii się zakładać na temat wybor·
czych sukcesów i niepowodzetl, a
wreszcie materialnych, obsada arzędów bowiem zalety w wysokim
stopnł"J od ujawnionego w wyborach układu sił politycznych łl kra
ju.
tym wypadku wybory nstopadowe z r. 1938 miały jeszcze
głębszeo znaczenie, uwa~ano je bo·
runków strategicznych w Eurup1e wiem za prognostyk ewen:ualnych
środkowtj.
szans wyborczych prezydenta Roolnne zagadn:enie podniesione w sevelta, gdyby wbrew tradycji, panarad~ch angielsko - francuskich nującej w Stanach, zechciał w ra.
to kwestie międzynarodowej współ ku 1940, po zakończeniu drugiej
pracy gospodarczej w oparciu o swojej prerydenckiej kadencji, a·
znany plan van Zeelanda z uwzglę biegat się po raz łneei 0 najwyt·
dnieniem wytyC"Znych za\\·artych w szew Północnej Ameryce stanowit>Słatnim układzie handlowym ame sko. Roosevelt w danym wypadku
itykańsko - angielsko-kanadyjskim. nie jest tylko osobą, ale wyobraziTraktat ten oparty, według zgod- delem okrdlonef łclś~
w
łtef op•nU kół gospodarczych, .,,,,_ stOlllllkacb amer,UłAddc:h pom,.
bifl:Jle no 11totywach p0litycznych, kl. rwłłzanef a New Dal (NowJIW
jest płerNSzą uersz• prób• prze- ł.adem). Wynik wyborów wlfe w
dwstawłenła zasady wolnego han. ocucił obserwatotów miał 9tuo-

lalność i plany ekonomiczno - społecme swojego prezydenta.
Obie Izby Stanów Zjednoczonych mają od r. 1932 wię.kszość de
mokratyczną, a więc stronnictwa,
którego pr:.redstawicielem jest Roo
sevełt. W wyborach w latach 1932
- J.934 i 1936 demokraci uzyskali
kolejno 314,323 i 3:M mandaty. Republikanów było 116,98 i 89. Reszta . mandatów przypadła mniejszym stronnictwom, postępowcom,
socjalistom i niezależnym. Senat,
po wyborach uzapełniającycb w
roku 1n-i5
11·czył 75 demokratów • 17
~
republikanów 1 4 ='rzeds:awicleli
mniejszych stronnictw. z pośród
32 senatorów, których mandaty
wygasły, 27 zalicza~o się &o srronnictwa demok1'atycznt'go, a 5 do
repubłikanskiego. Z 32 foteli gubc1
natorskich, mających wielkie znaczen.ie dla tycia politycznego, administTacjl kraju, a tym umym i
dla wyb()rów prezydenta, znaczna
większośt znajdowała się w rtkach demokratów. O mandaty do
Kongresu ubiegało się obecnie 927
lcandydató• z tego 426 demokratów, 3M republikanów, 37 socjalistów i 15 postfpowców. Ilość . man
dał6w do Kongrn•, pr&Jpadaj,ca
,u utd1 tła• &ałd7 od ·11c:zb1 mie
azkait\c6w, aatomlast w •en•de
ltatdy stan, ba wzgl~a na liczbę
tlldności, reprezentowany jest przez
dw6dl senatorów.
Pra:,.tent Roosevelt wzl•ł lnte1ywny •dział w -organl:zowan\u
·~
llłi
gtoeowanla wstępnego • łonie
W
.
--1.-a- ....-s
lttoanictwa demultratyanego, maMlenltaflcy maleńkiej oeady Błl
~ tej ~...'"" -·•• MceiG aa ceł• •yznaczenie kan·
Ungs pud Detroit postanowili • ~2 lftleazkaftców oud,. posiada- dydat6w do wyborów. Oranka,
tych dniach unądzić zb1orowf wy J4cydl razem 453 ~modlodJ. Je- dzieh1ca zwolenników • ptieciwni·
eł .czkę samochodową po autost.ra- den samodtód bfdzte musi~ ~ ków New Deal nie pokrywa Sif z
dach Ameryki PółnO':'Rej od srna- stać w garatu. Wycieczka pomy·
gan_ego wichrami jesiennymi De- ślana jest jako Impreza propagantroit do skąpanej w blaskach upal dowa na r?eL"'Z zakładów aamocbonego słońca KałiforniL
dowych forda.

nosci Francji Anglii.
1
Ostatni krytys europejski i dominująca rola, jaką odegrała w
nim dyplomacja niemiecka w opar
ciu o siły zbrojne Rzeszy, będące
podstawowym autem Niemiec w
ich grze międzynarodowej. nie pozostały bez wpływu na stanowisko
oł,>u k1ajów wobec problemu niemieckiego.
. W .ustatnkh tygodniach sztaby
generaine Anglii i Francji pozost:iwaly zt sobq w ścisłym koniakde i jak podk~eśla jedno z pism
. sk.1ch we wza1emne1
.
. wymta.
ang1e
1
nie zdań i poglądów ustaliły zagady nowt;~"O planu de/tnsywnego,
opartego na dokonanym ostatnio
prusurrirciu s11 mlitarnych ; wa-

w

I

nowet

Zmotorrzowana
osada
dl
.
Wi1eteI samo

6•

lldzl

'

.

linią podziału między

demokratami a republikanami.
Prawica demokratyczna, wystę .
pająca w ostatnich czasach coraz
silniej, utrudniała, a w pewnych
wypadkach udaremniła niejedną re
formę, proponowaną przez prezy.
denta. Odnosi się to przede wuystkim do reformr najwytszego try
bunału, nastrojonego niechęt1de ~
s~sunku do projektów Roosevelta, zwłaszcza zas tych, które d4tą
do większej centralizacji agend rzą
dowych w Waszyngtonie.
Na ogół więc można powiedzieć,
te lewicowy republikar.in ma wlf·

'°'"

cej sympatii dla programu prezy·
dema od prawicowego dcmokraty. Tym bardziej odnosi się to do
postępowców, którzy do niedawna
stanowili lewe skrryd'o partii repu!;,likańskiej, a obecnie sympatyzują z Rooseveltem.
Wybory tląły pewien sukces
stronnictwu republikańskiemu, któ
re ilość swoich mandatów kon-gresowycb zwifkszyły o 60, a senackich o
Republikanie zdobyli
część ataao.wigk c.abcrnatc·rów sta
nów.
Trudno pnewłdzlet Jati '90dzie
stosunek Izb do politylcł prezyde11·
ta w czasie ostatnich dwóch· lat jego drugiej kadentjł. Masryny pu·
tyjne w Ameryce "I bardzo silne, • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
ale dyscyplina frakcji w lzbadt
jest dosyć lutna. Republikanie, uch~ceni powodzeniem, bfd• . •it 1
tym wlększ• energł• przygotowJ
wali do wyborów aa prezydenta
w rolua 1940. Utrudnia łm tę aktję
brak kandydata, llt~ 111611 ata
now~ prtedwwaft dla bardzo Ml

a.

mo wszystko popularnego Roosevelta. Za takiego uchodził prokurator nowojorski Dewey, który

Maszt, którr budzi
Wiekszr

niż w~eia

Eilla

Spuścizna ·Romana Piłata

Znany milioner amerykański, nie projekt oryginalnej darcw.izay,
król stali w Pitsburgu, «Jumcy,l przy czym wielu radnych wyraia
post-anowił
podarować
miastu obawy co do trwałości k«>Młrukrji,
maszt wysokości 900 metrów. Na przewyższającej prawie tnykrotmaszc1e tym, ibudowanym całko- nie słynną wieżę Eifla. Chodzi głó
w\cie ze stali, umieszczona będzie wnie o to, by w czasie C:Zfstych
flaga amerykańska długości 400 m. burz i wichrów huraganowych
i szerokości 25 m.
maszt stalowy nie runął i Die stał
Rada miejska rozpatruje obec- si~ pnyl-zyną katastrofy.

Rozczarowanie
W willi pewnej głośnej artystki
paryskiej dokonano włamania. lu
pem z~ziei padł zbiór kolorowych, szlifowanych szkiełek i kamieni, które włamywacze wzięli
za drogocenne ltle1noty. Zdziwiło
icłl jeuynie, ie mimo
ujawnienia
kradzieży ,nie zanądzono posz.u·
kiwania ia skradiion,ymi 11klqncr

Uporządkowano

włamywacza
Obe:mie okazało aię, ie rzekome
klejnoty były imitacj4, Uiywalł,1'
do wystąpieil na scenie. jede11 ze
złodziei, który chciał spnedat klej
noty paserowi, na wieść. ie Iwnienie są fałszywe, dostał ataku azału i rzucił się na pasera. Zaalarn:iowano policję, która w ten • .,.
sób z~ała ująć spra.ir."cow alefor·
tunnego włamaftia.

tami".

Inocy.

11ieaszanowaałe

Za

świ~tego

i

księdza

Legend~ t• opisał Mikuła 11a.
wzór wierszowany.:h legend lud<>wych. wplątając widow1sko pleśna
weselne z regionu kra,kowskiego I
sądeckiego oraz z innych stron
Polski, towarzyszące na scenie od
głosom zr'..,awy trwającej w zało·
pionej kat'czmie ,na dnie stawu.

do .Pana
Tadeusza„. Piłat był pierwazyil!l
polskim historykiem literatury, któ
ry obją.t naukowo swój przedmiot.
traktuj.fe go sumiertnie i metudya
nie, według zasad współczeanej
nauki.
Uporządkowanie

fego spuśdlllf

:>tanowi bogaty przyczynek dla
badań nad rozwoj.em polskiej . , .
śli aaukowej.

CAJ! CER!! WIECZNĄ Mtooośc!

Sympatie Szwecp dla Chin

dnia

końca śwlatL

11p. dosktlnalJ wstw

.#WIJ.IA~
SIX·SIX.~

jadące

do
chorego spotkała taneczników ka·
ra: zerwała się burza i zatopiła
brczmę, w miejscu które utworzył
aię staw, na dnie którego muszą
teraz tańczyć bez przerwy u do

ł

NllWIOOCZNY NA $KdAZI

Legenda o zatopionej karczmie
W serii Teatru Połski a:ywej,
dawanego pnez „Książnic~
A tlas" ukazała się ostatnio „Le~nda o. karc-tmarzu Ccntoryi„ Ma
ir1ana M tkuty w formie widowiska
scenicznego.
Cenwrla jest stawkiem znajdojącym się w okolic~ ujścia Ounajca do Wisły a lud przywiązuje do
niego następującą legendę:
Na m1€jscu, gdzie dzisiaj roztacza Cen toria swe wody, stała dawniej karczma, której właściciel
nosił ta kie ume nazwisko. W karczmie tej odbywały się hu.lanki
irwające ~d niedzielnego śwttu dO

ostateft:łlie

wpisano do katalogów Ossolineum.
papiery i korespondencjf Romana
Pllata, profesora uniwersytetu jana Kazimierza, U'-"Znia i następ\.")'
znanego grama tyka Małeckiego.
Piłat jest autorem następujących dziel: "O literatur.ze polityc:inej ejmu czteroletniego", „Pieśń
Bog~rodzica" i "P~'2ątft publicystyki literackiej w Polsce", oraz
szeregu drobniejszych prac, jałt

Jak

wiadomo w NCllWYftl JOrka Odbywa Sit monstrualny proces
upiegowskicb agentur bitlerow~k ich w Ameryce.
Rysunek nasz przedstawia wybi tniejsze postacie tego prOceaa.
Pierwsza od córy (od łewej do pra"'eJ), - to Johanna Hoffmann,
kosmetyczka . ze statku ,,Europa··. druga - to jej wapó{Oskarżoaa
pielęgniarka Kaete Movy • Bu~b.
W drugiej linii (niżej) - Otto Hermann Voss. technik I ryaownlk
zakładów lotniczych. ostatni - Erich maser. poprzednio urzędnik
z Ministerium Lotnictwa Stanów Zjednoczonych.
Cala czwórka jeal oskarioaa o · udział w akcU szołe20w8kiel.

Przyznanie tego~nej nagrody
Nobla pisarce amerykańskiej Peart
S. Uuck uważane jest jako wyraz
pewnej politylo szwedzkiego jury
tak w stosunku do ojczyzny pisarki, jak i kraju, w którym całe swie
iyeie spędziła.
Szwedzi praAU zamanifeato.
wat swoje uczucia cRa Chin, ktOrycb orędowniczq i najwięksą

poetq zrozumia„

ków, atala sit w1aśnłe autorka .,Zie

1111 b!ogustawionej„.
Drugim motywem było q·iellłe
do t.aklasytikowania literatury aftle
rykańsldej w rzędzie innych lileta•
tur europejskłcb. W chw1h obeoo
.nej, po przyznaniu nagrody Nobla
Pearl S. Buck, literatura ameryka6
ska pt'd względem laureatów 1rO.
wnała sit z literatur• angielską.
fi.la EuropejczY,• stołąc na trzecim miejscu po lite"

ra1111te f raacji l Niemiec..

„„„ „„„ „...„„„ „„„.....,„„ „„„ „.......
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Swiatla i <ienie gospodarki

Jak .sie .pra<uie i mieszka
w C. O. P.!

rech wiosek zarobiła za pracę i za
BRAK SU. FACHOWYCH.
około 400 tys. zł.
zwózkę
C. O. P. ma włełką zas!ugę spo
ta miała duie zaległo.
Ludność
leczną. Obalił on legen~. która
Polsce,
w
jak zmora dławiła tycie
te mamy nadmiar inteligencji, te
%1 dut<> jest w Po~ Inżynierów,
techników, adwokat ów, lekarzy

i t. d.

Uruchomienie C. O. P. pok:na~

Io, it brak nam wykwalif ikowa.

aych 1ił in.tynierskich i tech.nici·
nych oraz brak wykwalifikowa.

aycb'

~botników. Mo~ zajść

inna

•~ość, w której vkaże się.
mamy za mało pn.wnikó w, a
na .wypadek wojny mote sił oka.
zać, it mamy brak lekarzy.
Priasa socjalisty czna od pierw·
nej chwili pojawien ia się w opinii
głosów mówiących o nadmiarz e
Inteligencji nie dawała im wia.
ry, a cbiś bardziej nit przed tym
jesteśmy pewni, te byly to suge.
stle zewnętrzne, m'ające na celu
atriyman fe Polskt w stanle kraju

u

łntelektu'atnle

upośledzooego,

śd podatkow e. Duże - oczywiście na miarę małorolnego chłopa
Po upływie pięciu miesięcy bez
JakJegokolw~ek nacisku ze strony
władz

proc.

•yeh f'O'bbtntków.
A wfęe do fabryki

płatowców

!W Młe& sprowadzono 40 fachow
e6w s ~óm1 na Okęciu, lctó'ft'/ dolcszlałcaJ• na mlejscu m.
botnltCÓW nitwykwa lifikowan ych.
W fabryee obrabiare k H. Cegieł.
e'kJ w Rienowłe zespół zatru.
~Ian~ ~eta przedstaw ia
llt. Jat aastwuJe :
to pt.Oe. wysoko wyłcwalin1co-

1Wanydt rmnlełlnlków, epmwa.
dz~dt 'I okręgu wamawsłcłego;

łre,(ł.nlo wykwalłfiko.
rremld""łków spmwadzo

30 pme.

-.nytb

r Włdkopols1d I
ftO proe. mał<~ lub wcale nie wy

lłyrft

balifiłrowanych

na mi~Jsn1.
I Jalr podC'las wojny skraca Slf
hrs mkołrnla podchorątych, tak

aa łet-f'ftłe C. O. P. odWYJĄraf~ sif
kursy lmlfl<'łnłnfąct wiedz~ łacho
śrl'dnio

Z rozpoczęciem robót w C. O.

Z początku uto ko w ano robotni-

ków w barakach , dziś bądź jut
powstały, jak w Statowej Woli.
bądź tei powstają olbrzymi e osie
dla robotnicze i urzędnicze. W ta
kim np. Mielcu, liczącym 8---0 ty.
sięcy mieszkańców, powstało dru
gie miasto, ska.dające się z kilku
ul'ic zabudow anych wielkimi blo.
kami domów. Przy tym nowym
mieście niknie Mle~ I staje się
jakby jaltimś dodatkiem , PfZ1·
C!f'Pkł do olbrzymid a zakładów
budowy płatowców s Ida osiedlem robotniczym.
Budowf osiedli finansował
U. S., lub T. O~ R. lub Fundusz
Kwaterunku Wojskow ego. Miesz.
kania aą od półtora Izbowych do
czterofib owych w osiedlach urzęd
nlczych. Komome wynoai od dwu
dJ.iestu kilku li. do ata zł. młe

darkł

przemawiał
nad grobem Ratha 1

v

•••

c. o.

nadzfel w . ludnokł
:y robót nie po
lderownlc
wiefskieJ
Wiełklcb

kroku w wyścigu

praey.

Prócz mlef!llCOW~J łudnoRI moł ,
na na tt!rcnadt C. O. P. srotka~
Jt.nybysrów z naiodłeg1ejszych u
k~tk6w Polski. S~ tu więc ro.
l>ntnicy, kfóny f'f'ZY\Vfdrowali t
Pnmorra f Wielkopolski, z Woły
tlfa, z Podlasia, a nawet ze śląska
·
ł Polesia.
s~ w
zdanały
Nai po~ątlcu
tym miesz:iinym !t'Sf'Ole łntdno.
łd... j~zvkowe . Robotnik, Pole.
$zuk z Pińszczyzny anł w ząb nie
:rozumiał dysf'O!ycjl, którt mu wy
dawał gwar1J śląsk-t tatciś .,pie.
Jon„ i ł'od świętochłowie. Dzlsla;
~sknnale sic porozumiewałą
PIENIĄDZE WRACAJĄ OO

SKAnBU.

K'Perownłk robót w S&l"'tyltt. za
pewniał, t· w dągu :łęcfu m~.

okollczn7 eh

t
t
cito..

władanych

powatny ch zdail o ko·

nłccuośef ratowani a ogrodu, prze.

rządku.

Nie wszystko jednat dzieje się
najlepiej, na dowód czego wysuniemy dzisiaj pierwszą z brzegu
sprawę, a mianowic ie sprawę uia w młeścle terenów,
szczuplen
śmierć syna. Na to ojciec odpowie
na ogrody i skwezonych
przeznac
SYNA
dział, że nie uważa MOOIL\'
DO
IEON'E
ODPOW
ZA MIEJSCE
OLOSZENIA ZEMSTY. I dodał Jeszcze ojciec Ratha, ie fORMAL ·
NIE PROSI, BY NIE MóWlć O
ZEMSCJE wobec tego, że wykonawca zamachu , jak się o tym dowie
dział on, Rath, w Paryżu, dzła!ał
raczej z pobudek rezpaczJ ' niż

wali się na słynny Lasek Bufoński
w Parytu, jako na dowód, te i tam
przeprow adzono ulice przez ogród,
co nie budziła sprzeciwu. Ale wy·

starćzy porównać rozmiary Lasku
Bufońskiego

i naszego niewielkie..

go Saskiego Ogrodu, aby odrzucić
wszelką analogi~.

Zresztą

Lasek

nie znajduje się wcale w
środku miasta. A niechby kto spr~
bowal „oporządzić'' w ten sposób
ogród Luksemb urski - miałby si~
dopiero zpysznal
Potrzeby komunikacji przez śre>
dek miasta, w związku z otywieniem tycia handlowe go - oto co
mieli w odpowied zi zwolenniCYJ
przebijan ia ulic kosztem drzewostanu w ogrodach i kosztem zachowania ich parkowe go charakte
ru. Ale przeciet przeprow adunie
kolei podziemn ej (merro) zaspokoi
loby w dużej mierze tę potricbf .
Teraz dopiero, w przededn iu wy-.
borów, mówi Sif 0 podjętych studjach przygoto wawczyc h do tiudo
wy kolei podziemnej.
Mote to troche późno. Wszak
kolej podziemą posiadaj • 11ictylkc wielkie stolice europejsk ie, ale
nawet takle miasta, Jak Madryt;
Bar~elo~a, Budapesz t, Mo1kwa ,
Konstant ynopol (słyMy tunel p.,..
ra - Gałata), Aten1 (tunel. dcl,
Pireusu). Budowa ta jelt a>alłct ,c.1
tneb.1.
Oospodarze miasta jetdq wtpa...
niałymi litnuZJM mi, wl~ nie wt....
dzaa, w jakich warunka ch Jeidd
sł~ u nu tramwaja mi, awłancza
we wczesnycll godzinac h rannyclt.
gdy wszyscy śpiesz4 do uj~
Gdyby raz alf pnejecha lf. .iapew-•
nabraliby innego przekonania a
konicczno&ci 1Jcblego urucbomia>t
naa metra.
Buloński

jett dzlellfdobotałl
ruch, ale nawel w gudzł.
nach powrc>tu z pracy w11y1cy lłt
pomieszc zt jako tako w licznyM
wagonac h pociągu podziemnego.
U nas ta potrzeba dawno jut dojrzała, ale się 1 cym lbe śpieszono.
A zaprowad zenie sieci kolei fXldzle
mnej uczyni w wielu wypadka ch
zbytecznem dalsze niszczeni e ogodów, które są płucami miutL

W

Paryłłl

większy

Ody si~ o takich ruczacb mówi
czy piszt, zazwy~"Zaj słyszy łif w

odpowied zi stereotypową uwagę:
A zaprowad zenie aieci kolei podzie
mnej, która jest sprawą, według
was pllną, poprzedn ie zarządy miej
skie. na który mieliśmy pewien
'
zemsty.
wpływ odrzuciłJ przecie!. Przede
, wpływy te były bardzo
wszystkim
Te słowa Ratha, wypowłedzla·
względne, co chyba nie tydno udo
nc w obecności oko?o 20 osób, prze
wod.ruć. A po tym, nalety przecie!
raziły otoczenie Hi~era. W innych
pamiętać, te do r. 1923 Polska nie
okolicznościach stary Rath nie a·
miała nawet ustalonyc h granic, te
zemsty
a po mledqcu 1wraeałe1 pownecłiaca
szedłby natychm iastowej
zmagała ii~ nie o swą połę&f, lecz
w
Hitler
razie
Na
z Jego strony.
u~ niezwykle aubtelnq ł anaq c:e1q. bo
o swe istnienie; te jej s.ył"J•
nie.mat
gniewie najwyższym odwrócił się
mydłem mcrldecro uplqkazy aa kaldecro
acja finansowa w okresie marki
od Ratha t ośwłocczył, te nie bę·
polskiej była opłakana. I jakte tu
dzle przemawiał nad grobem jego
mówit o wlellcich Inwestyc jach go.
spodarcz ych?
, . Rlbbea1rop.
..sanacyj ne"
......
Zarządy mlejsk;.,
miały tę przewagę nad innymi. te
uwsze znajdowały poparcie Rztdu, zarówno moralne, Jak materiał
ne. Nie robiono łm trudnołcł pnJ
PAA·
LA
TAWICIE
Czytelnicy nasi pamlłłaJlł zape-1 TA, PRZEDS
mlqo
budtetów
zatwierd zaniu
BaW
SKlEOO
fflSZPAA
STWA
kon·
przez
wne świeżo wynłesio?ą
ludzie.
swoi
wszak
to
Byli
sklch.
gres 1e>cja1łstów belgijskie~ ucbwa Oli"'.
~
nie mogły lłQ
łę, sprzecłwlająą się wys.aniu dol Ten samozwańczy poseł jest by- I Za~dy miejskie
pneszkody,
na
uskartać
rownie..t
bisz.paó
a
poselstw
em
selaetarz
łym
j'
Burgosu przedstaw iciela bandlo·
~i~
Rady Miej
plenum
na
im
akłego w BelgU. który po wybucbu stawiane
wego BeJgiL
~.;.- •
Rada Miej
ostatnia
Wszakte
sklej.
aa
I Obecnie bratał organ ,,Peuple" rokoszu w Hiszpanii, przeszedł
dor
charakte
miala
ska
I
franco i ,,zro_bD
dokumen t;
i przynosi
ta·
ał
udaremni
mogła
nie
i
radciy
oposła,
0
tego
prawowi
na ouejsce
świadczący NtEBYWAł.EJ BEZZanądu. Zrentt
zamiarów
dnych
za.
a
zgodą,
J
wi.ediia
z
czywiścle
J.
OWSKIE
fASZYST
$CI
CZELNO
•
C •
wyłącznie ie swoJcb
Oto okazuje sit, te w Belgii ,Jest pewne nawet z polecenia franco. składa się
flców.
mianowa
z
łudzi
do
słusznie
aię
zwraca
„Peuple"
ban·
iciel
Jui" nletylko przedstaw
zaszkodziło anłe
motcby
Więc
dlowy Burgosu, lecz„. poseł Hiaz- władz z wezwani em o ukrócenie
Ulf:lRSZAW~ · TRĘ BACK
gospodar ki
do
8if
wat
stosunko
zdrajcy
ści
panlJ faszystowskiej. Dziennik eo- samozwa flczej działalno
. . , T~L6.61-23 ·.··
mcm.
lcryfycyz
pewnym
z
miejskiej
boZu.lueta
pan
laa~u,
cjalistycz ny podaje w ca?oścl pis- własnego
w,\·111JJ11e ·.1w<&!,h ,;i .,,.:._;;:l
ści
działalno
stronf
ą"
Polityczn
••
prowad.zł
lecz
próżnuje,
ale
wiem
posłów
do
Belgii
'lniu-..m:yh i ;.;,,~PJ„;.;,r„ycb. nit ~Tii:f.~~' mo, adresow ane z
aceze
dzlł
ego
schodząc
Zanądu,
pra
franco w innych krajach l rekla- wytężoną propagandę przeciw
motnabJ omówi~ łnnJm ramujące nowe wydawni ctwo fuzy- wowitem u posłowi republild hłsz· ny,
z-em.
bellil·
stoaunki
zatruwa
ł
pańskiej
poto
Pismo
.
Hłszpanff
j
stowalcle
woluje się na rozkaz „JEGO EKS· lko - ~e.

„.

Samozwańay poseł

Wyręczył

faszystowski

w Belgii

Jdadafi,, gdyt trudno Jlł Y>O<fcł~.
~łJt do "anufącego na tl!'ł'enle C.
O. P. tempa pracy. Młodzlet na.
lfromiast rokuje na}łef'SZe nadz.łe?Je,

kldnoś~

Id pneprow adznne. Wierzym y najnpełnłej - onywiłeie, o Ile na
ratuszu atrwatlłby sif dotJchei a·
sowy lcierunelt rz4dów.
A ltd fO łnn,ch pf~łnt)rdt drzew
padła pod toporemł ~ pny·
pomnłec! dzieje pięknego ogrodu
Prascat\, skweru na rogu Nowego
śwłata l Ałet )erozoUmstdeł, częki
parku .,, La2icnkach na potneby
konlcurlllw hipicznyc h łtd. jakaś
zaciekłość nisznyciełska opanowa .
ła „sfery„, rada zaś przybocz na.
zwana Radą Miejską. nie znalazła
ani słowa protestu.
Wszyscy , koc:halfłey 1Wi! mia·
sto rodzinne, bołdi nad tym, alt
ciche protesty utonęły w powodzi
fanfar reklamowych.
Zwolennicy n-isuzu.ta powoły·

dano na cele reprezentacyjne MSZ,
a wreffcie. mimo włelekrot wypo-

błto przez jego środek ulicę: od
Marszałkowskiej do ~lanej Bra·
m1. Mało~: ulcaut,. lfę zapoehociat czpto m6wł ~ o polltyez. włedzl, te to M.piero początek; te
nym podlotu dztsiejszych wybo- jeszcze nowe alice bfd~ w nleda·
rów, to Jednak zagadnie nia goepo- lekfej prrynlości przez Ogr6d Su.

Dlaczego HiUer nie

rzemieślniete dla młbibłet
W "Trz~r· Rzeszy. weszło ja.i
która ukończyła szkoft }JOwsz~h: w zwyuaJ, ze H_mer, JeśU bierze
udział w pogrzeb1e któregoł ł za.
ZAROBKI ROB~
bitych a~ych łudzi, albo dygnita·
ferenach rzy ni~e~ch,. zaw~ze wygłasza
Kierownicy robót u
e przemó·
P. d,o robót nre wymagają. o~pow1edme agatacyJn
y pogrzebu
uczestnic
też
To
waenie.
rnede
a11gałUJł
cych kwalifika cji
(pogrzeb
Ratha
Paryżu
w
:wszystkim mtefscową ludność zabiteg~1
byli nie
fłe),
Dus~eldor
w
ę
s
odbyt
wieji;q. W Sarzynif. wł.dzieliśmy
,.lu·
razem
tym
ze
,
zdzłwłeni
mało
złcmnych.
robota,eb
Jcobifty pnJ
.
mlJczal.
brei"'
Zarabi-am onf po ~ groszy
Przyczynę t-ego mUczenła wyjaś
za ~~n~. Jest to, zwatyws zy
prasa zagranicz na. Oto łłiHer,
nia
dętk•. pract. ba~dzo nlewlele. Są
kondo1encj~ ojcu zabiteskładając
one 'Jednak zadowolo ne. gdyt
oświadczył mu, te naród nie·
.go,
l"f'ZYftaJmniej głodu n le cierpią, a
młeckl Już jednomyślnJe pomśdł
Sarzyna lety właśn.ie w tyrtt za.
Jcątka rot~l'(>bniont!) do ostatecz..
llych J?ranle własnoi'cl rolnej.
W 'Młełeu I łn. okolłc,ach niewyltwanrnro wany robotnik zarabła
ilJO.-SO groszy za ~O<hln~, wykwa
lfl.kowan y od 70 do 1.20.

f.!ęer

miejskiej i natury necz1 musą stat na pierwszy m plaale.
Mówi sfł naJCZfśdeJ o zani~
niu pnedmieśt Warszaw y. Mówi
s~ o tym chyba nłe bez ~ storo nawet kandydac i ,Jedynki z mprzedmiefsldch okrtaó•
mych
wśr6d haseł przedwyb orczych umleszczaj4 w p\erw~ym nędz.te
podniesie nie przedmi dt zan.łetłba·
nycb. Omija li.f natomias t zupełnie
sprawy śtódmJdcia Warszawy,
jakby wszystko tam było w po-

I

sl~nłe.

wykwałlflkowanych

ły

dotrzyma

ry, co wiąże si~ i ze zdrowotnośctą
miasta i z prawem obywate la do
wypoczynku wśród zieleni, bez ko·
nłeczności udawania Sł~ na peryle·
rie miasta
Ludzie mają krótką pamięć i naj
widoczniej zapomnieli o zapocząt
kowanym przed paru laty niszczt:·
niu Saskiego ogrodu. llet to wrza·
wy podniosło Sił niedawno z tego
powodu, ile proteat6w I Nic nie po·
mogło. Oospoda ne miasta czynili
swoje, choć zapewne zdawali so.
bie sprawę z tego, !e nie znalazła·
by się tadna Rada miejska z wy·
borów, któraby zaaprobowała go·
spodarkę tego rodzaju.
Ogród Saski byt od dwóch wieków dumą Warszaw y. Mało które
miasto w Europie posiadało tak
wielki rezerwua r zielen.i w samym
środku miasta, a iwtaszcz a w jego
dzielnicy handlowej. jeszcze IO l:?t
temu była mowa o konieczności
zat-c?pieczenia jego zdrowotnego
charakte ru przez usuni~e zeń
wst.elklch budynków tak, te jut
nawet toczyły się pertrakta cje o
przeniesienie gdzieindz:ej szpetn~
go bu:fyntta teatru Letniego. A gdy
na priekór temu zbudowa no na terenie ogrodu mały paW11on "Kropli
Mleka'', ile! wrzawy było z tego
f'C)wodu.
Po tym jut n1e łiczono się 1 protestami. Nadeszły nądy „silnej rę.
ki„ na r:ituszu. Część ogrodu od-

z.

i"Obotnl1u\w. I otwierają si~ 52f<o.

!e

Oospoda ne rafuna stołecznego
si~ reldamow at tak często
umieJą
się
Osobna wzmiank a nalefy
te wyręczanie przez
siumnie,
taĄ
i
'
wybudoym
domkom dwuizbow
• instytucy j rckla.
niezalettt
pra~
f
przedsięprywatne
przez
wanym
biorstwo w Rzeszowie a które ro mo • propagan dowych przy oma·
botnicy mają . nabywaĆ na włn-1 wianiu ni~~tpliwego postępu go·
sność. Zobow1'łzanie się robotni. spodarki m1e1sklej byłoby chyba
ka do nabycia po~owy tak:ego rzeczą zb.yteczną . .Wszak nie tylko
domku na własność czyn-i go w 1 prz1 otwarciu dla ruchu no~ej ulizupełności zależnym od przedslę. 1cy, ałe czasem nawl"t przy amstafa·
blorstwa. Jeśli znajdzie lepiej cji podziemnych pisuarów odbyi
Of)łacalną pracę w Innym mtekle, wały sif podniosłe uroczystołci
bo·
ane
nieprzebr
dając
mowami,
ie
to może on opuścić oczyw!śc 1
swój domek, ale strad wszystko gactwo tematów teatrzyko m rewio
co do tego czasu wpłacił. Je!ełł '. wym, którym w tej dziedzinie poszcz.ęśliwym zbiegiem okonczn e. zostawio no trochę wifcej swoboŚCi spłacił całkowitą wa~ po. dy, 1ńt przy prót-ach !artobliw ego
łowy domku t. j. 8500 zł., to nie omawian ia kwestyj politycznych.
W ostatnich tygodnia ch - zapemajdzle ~atwo nabywcy na tę
nie bez związku z sytuacją
wae
swoją połowę. Robotnlk nabywarcz'ł -wszelk ie usiłowa
przedwybo
ć,
1·
własn
na
fący polow~ domku
s:im. staje slę własnością t>rzed· nia krytycznego omawiania gospo.
Dlatego robotnicy datki miejskiej w okresie lat ostał·
s1ęb1~twa;
chętniej m1eS?kają w dom:ich łub nieb spotyka się 1 niebywałym po·
blokach ~ieszkałnych, gdz1e apła dratnieniem prasy, popierającej
cają komorne i nłe 54 związani z bez zastrzetcń Zarąd Mlejsld.
Tak, jak gdyby przeciętnemu oby·
mteslkaniem na. całe tycie.
watelowi nie pozostawało nic inStalowej
w
e
D001y robotmcz
Woli są ła~e, estetyczne, łecz są nego. jak podziwiał z otwartą g~
wszystkfe J;<inakowe, standar)'(Z~· bą 1 pnyfączyt się do chóru onwane, zgb,J('hs raltowane ; oko n.1e I cjalnych chwałców. Ota n!ekłórych
ma się na czym ntnyma t 1, oba. ~ amysł6w krytyka władz, jut ntc
wla"!' się, te trtlższy pobyt w łak ' tylko politycznych, ale nawet mtefzgla1chszałtowanym mteśdc, mo. l sldcll, tak przyjęta na Zachodz-ie
Europy i nawet uprawian a w dośl'
~e łatwo si~ upreyluz yt.
Kończąc, muszę Jt'dnak pod· drasty~nej formie wydaje si'
nłeśt rozmach, ptanowośł, entu. czymś niezwykle • zuchwałym i
zJa~m ł temrx>: Jakie cechują wszy wręcz niepoj~tym. Staliśmy lłf
stkie placówki pracy, któ.re :rwie. widoczni e pojftnymł uczniami nie
ce błltuego Zachodu.
dzłtiśmy w C. O. P.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _R._ll_ A jednak trzeba ~zie ~ liczył
sle z tym i swobodn ie omawiat
piórem i słowem gospodarkę mieJsq w r6inych Jej dziedzinach. Bo,

nrmieślników,

zwffbnwan~dl

._,,
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P. wytoniła się kwestia mies.tkań
dła tysięcy robotników, których
śc!.ą~ięto z różnych sttOft kraju.
M1eJsoowa lad.Rość przybyw a do
miejsca pracy bądź pieszo, bądź
koleją lub na rowerach .

półwykwalifikowa.

dokszbłłca

chłopi

SPRAWA MIESZKANIOWA.

w

którym obcy intyniero wle, obcy
prawnicy 1 obcy le.karze mogli by
znaleźt pracę I zjawić się tu jako
kulturłra'e~erzy·z tej tUgestM nafe!y jaknajprę·
tłzej otmrsnąć się, a fm prędzeJ
ło zroblmy, tym dla nas lepie/.
Narazfe otwierające się na te.
renie C. O. P. fabryki urządzają
się w fel1 sposób, it sprowadzają
kadrę, wykwatif tkowanyc h robot.
ników, lióra w szybklm tempie

skarbowy ch,
zaległości spłacili.
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,,·Koronkowa robota•• IFARBY ••„,...

· · · · · - · I sagranlc•n•
ANfL'llOWE
farbowania wełny. bawełny, Jed·
do

„Kurier Poznański'' z dnia 25
b. m. (wydanie poranne), omawi'.l
wyrok skazujący redaktora
„Merkuriusza" Babińskiego na ~
m:es. aresztu i 200 zł. grzywny za
o~razę „Społem", pisze:
Jąc

ezezególnle dla

••P••;,•:.:~~";;b!;~;~t::: Warszawa-llalewkt 21tel.11.01.sa

społeczedstwa złem

~~T.ii;E Wiadomości

ZAMACH SAMOBóJCZY.
Podz_iwiat .należy . „'koronkową
„
.
„Kuriera". jaką ch·ce za· 1
5.łużba ;kolejowa . na staCJI W
sugerować czytelnikom, że pro·
gram spółdziekz.Ości jest bliskim We}herow.e zauważ~ła . tuż przed
ma1ą~ym ruszyć poc1ąg1em tetące
K
.
boi
k e 'ak·
szewizmu.-. •• u. , go na szynach jakiegoś mężczyz.r ~ni • iem
rier u~:łuJe nawet, z~pomm~ć, te nę. Dwuch konduktorów rzuciło
z~lo~yc1elem sp~tdz1elczośc1 na się do niedoszłego samobójcy i z
z1emsa~h zach~dnich był ks. Wa- trudncścią oderwało go od szyn.
wrz.~mak.•Po~1eważ rozwój „S~o~ Desperata przewieziono na poste.
łem budzi. niepokój ~ś~~d kup,ec .r unek policji, gd1ie okazałe się. że
twa" „~urier„ P?z11anski śla?em jest to syn portiera z fabpyki krze.-inu Zwfłzku ,.Społem" z hasłamt ,,Merk:.musza bije '!' ,,S~ole.m - seł w Gościcinie, Józef ślenicki.
głoszonymi w ZSRR, jest bardzO kt?.r~ ma
Pozn~niu świetnie roz Powodem zama~hu samobójczego
była zawiedziona miłość.
Es.
Wymowne i głęboko pouczające w11a1ący ssę oddział.

nie możemy oce:n1~.„ czy w procesie warszawskim
llOstał przecllotony cały materiał,
llµstrują.cy ideologię Związku „Spo
łem" ·1 czi; wskutek tego zagadnit'
ble to zostało do głębi zbadane ł
'41r)tcierpane. Ale l to, co powie·
·azta.no· w uzasadnieniu wyroku SI).
du · warszawskiego o powlnowac.
twte odnośnych punktów progra~ą. dystans

E. sz·EJNBLUM1'1 1.J. SZWEID

robotę'·

z całej POiski

Oszustwo wyszło wówcz::.s na jaw.
a ponieważ przeciwko sprawcy, ł.j.
córce, sprawę wobec jej śm'.erci
umorzono, pociągnięto Natonika
efo.odpowiedzialności za to, iż w:e
dział o fałszerstwie. W wyniku
rozpraft'Y sąd skazał go 11a 6 miesięcy więzienia z zawieszeniem
kary na :2 tata.

I
I

l

~ajcte wszędzie obuwia
· gumowego marki

V:

śMIERTELNY \VYPADEK

NA DWORCU TOWAROWYM.
Wczoraj wieczorem uległ nie.
szczęśl!iwt'mu wypadkowi na dwor
cu towarowym w Poznaniu 26·let
ni przetokowy, Tadeusz Bla~zczyń
ski. (]padł on pod przejetdżający
pociąg i koła wagonu obcięły mu
jedną nogę. Przewieziono go nie·
zwłocznie do szpitala i poddano o·
pera:cji, jednak wskutek silnego
upływu krwi po kilku godzinach
Błaszczyń~ki zmarł.

NIESZczesuwv WYPADEK.

Z powodu kryzysu sprzedajemy I

tylko za zł. 3.85.
IU!lt,\~ek
one: 1) ADWOKAT I DORADDOMOWY. Wzory odwołatl ~

cennych

Oto
CA
datkowych, sądowych. skarg l!llłdo
wych. poda11 do władz t urzędów.
majątkowe,
SpraW'Y . egzekucyjne,
eksmisyjne. rolne, budowlane, spad.
kowe. kredytowe, wojskowe. mał.td·
.kle. Wzory umów dzlerżnwnych. nf~rt. podań o pra~ t t. p. 2) NO. •
'.WY SEKRETARZ dla wszysTKJCR. Wzory listów prywatnych. ofert,
poda!\ l t. p 3) DZIELO LEKARSKIE. Włl"lkt v.bl6r ~pt I rnieptll6w
JUJ.· r6me choroby I dolegllwoścł. ł) TANIA KUCHNIA Nlł. CIĘ1;KIE
CZASY. Setki cennych przepisów. 5) Dr. Ostrowski: IT'EALNY AR•').
J)ĘJc ZAFOHJF.GANTA CIĄ.tY. Nowe wyd. 1938 s Oustracł11mL Cały
komplet tylko zł. 3.85. Płaci się przy odbiorze. Adresujcie: Wyd. „PER

W"Ecr • WA'l"CH" Dz. 84. WaJ'l'IZ&Wll. ul.
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W Mikołowie. pow. Radziechów,

_

SQanowlec ł Dąbrowllka li.

Otwock

111. F.dward Wlnawer -
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Nagrodę '(>OCłene:nła wy\ot!Owała'.
Bronisława Kłopotowska, 'Mod~
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W powyższfł figurę wpi.sać pozfo~
l i o~
lllO. '1 słów o podanym znaczeniu.
N~·~
~
Litery w kratkach oznaczonych w
~e drugim l piątym odczytane PRZY
• podanym porządku dadzl} aktual~

G

PRZEZI
i

w niewytłumaczony sposób znaczna ilość drewnianych
krzyiy z cmentarza. Wszczęto ' do~"'esztowano Iwana
chodzen'1e I n„
Festera, u którego w czasie ~ewi.
zji znalezlonp resztki krzyży. jak
się okaza~. utywał on ich r.a opał.
TRAGEDIA RODZICóW.
Przed Sądem Okręgowym w Katowicach odpowiadał Augustyn
Natonik, pochodzłC)' z powiatu

-'

I

sprawie tow. Łuka·
d
myś 1 któ re1· zarzą
i Oddziału postanowił w miarę moż
ności przyjść mu z pomocą mate·

ki fajansow firmy Winogradow
S-ka w Nowym Dworze.
Na zebranie przybyło ponad 70 riatną.
Ro b o tniry swoją zdecydowaną.
•· tycznym
osób, któ rzy w en tuz1as
nastroju wysluchały sprawozdania postawą d:i.li wyraz temu, że skon
tow. Ostrowskit'go z przeb:egu czyli z dotychczasową biernością
I jednomyślnie postanowili przydotychczasowej akcji Związku. ·Robotnicy potępili postępowani-e stąpić do Związku Robotników
pszczyńskiego.
' j fi rmy. p rzemysfu Chemicznego, Oddział
·, Sprawa. . ta odsłoniła nieoczekl- a d mIn Is trac11·· wspomniane
·
·
oraz l wielkim uznaniem przyjęli w Nowym ·Dworz'e.
wanie niezwykłą tragedię osk:rion,egQ. .w. paździ'erni~u ub. roku
ł7-leŁnsa 1ego córka c1ęiko się roz
m~Slde, jesienne zimowe
chorowała i lekarz rozpoznał gru1!11
n
źllcę. Wiedząc o swej chorobie,
Gra"lcana '13 111• 9
HARCfARSKIE
KOSTU!HY
ó
c rka błagała rodziców o ratunek.
łel.5 IO•&J,l•Sztpf•tfl», front
meakJe 1 damskfe
"'
Nie mając pieniędzy Natonik zabiegał o uzyskanie pożyczki w : - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - a .....,.
K.K.O. w Pszczynie w wysokości
180 zł. Pon!eważ n!e rozporządzał
on potrzebnymi 7yr~mi, córka za
jego wiedzą sfa,szowała podpisył
t
· ·
d
~ tk
ma1ą owo o pow1edz1alnycb ży•
rant.Sw, dzięki ~zemu uzyskali po.

PALTA

I

I

Mając pieniądie, Natonik leczył

forsownie córk~. jędnak.pomoc ju~
nie skutkow'\ła I ch~roba p(>czvni-

Iła tak ·znaczne postępy, te Nato·
nikówna . zmarła w kwietniu b. r.

7

·ITNIE wysyła
BEzpl
li
.

w·li.doma. o• Kob.ieie

3 egzemplarze
okaz.owe ilustr. tygodnik l i

,

ś'

W zwierciadle tygodnla

!tJ~łY. dziennikarza. - O pogodzie. -Ryzykowny zawód;
śdaU SDUercL - Czarne karty. - Co rzekł mędrzec?...__, Od•
powiedzialność zbiorowa. - Morderstwo Hartmana. - Radio
w stajniach. - Konie i osły. - O endekach i Blumie. - De-

Aby cło wiosny!.„
: Spotkałem znajomego dzienni- wo. Biorę się do czeg~ innego. ·
- Do czego? - pytam rzeczohrza. Patrzę. a chłop wygląda

Zbieg z Legii. -

mizernie .Blado ,jak numer po kon wo.
- . Do jazdy motocyklem na ścia
fi5kacie.
, - Co cl dolega? - pytam go nie śmierci. Zawód spokojniejszy
i mniej wyczerpujący nerwowo, niż
ze współczuciem.
;:-. Kiepsko - odpowiad:i I dra-J dz}ennikarstwo. Mówiłem już z ła
pie się w głowę. - Nie wiadomo, kim kierowcą. Id( do niego w termin. Będę miał wreszcie spokojną
o czym pisać.
głowę. '
- Pisz o p0godzie, - radzę.
- Już próbowałem, - nie war- · Pożegnałem przyj~ciela. przyrze
to. Ryzyko. Nap!sałem o przejścio kają<: mu przybyć na pierwszy jewy:-b zachmurzeniach ·t · wiatrach go występ.••
z zachodu, no I szybko przekreślio dużej
łem. · Potem nap'.sałem
chmurze. I ma~m deszczu. I sam Gdyby Torquemada, wtelk1 mtstrz
szybko podarłem. O czym tu pi- , inkwizycji, ws~a~ dziś z grobu i
w
spojrzał na to, co się dzieje
sać? Poradź, przyj ·c'.e'.u.
zarum:eniłby się i po.
N:emczech,
· Zamyśliłem się głęboko l nic ml
nie. wpadło do głowy. Mój przyja- wiedział:
- Bardzo przepraszam, widzę,
ciel w pewnej chwili westchnął
byłem marnym partru:zem. Nie
ze
cł~ko 1 powiada:
Tak, zdecydowałem słę... dorosłem im do pięt. .
I ze wstydu zapadłby się pod
Dzlen·nikarstwo to zawód zbyt ry·
,zf.kOWllJy. Zbyt wyczerpuje ne.rwo- ziemi~

••••
•

IJ · · · · · · - ·
Skrzynka 113

To. co dzieje się obecnie w
Niemczech, należy do najb·cdz:ej
ponurych 'i najczarn:eJszych kart
historii. Małe dzieci wygania się z
sierocińców nocą, nie ubrane. w
pole. Chorych wyrzuca się ze sz.pitali i każe Im wykonywać ćwicze
nia gimnas~ne. Zadaje się niewinnym tudzio111 najst1'aszliwsze
tortury fizyczne I moralne. jedyną
winą . tych nieszczęśliwców jest to,
że n!e uirodzilł się aryjczykami.
- Piękna byłaby ziemia rzekł pewien mędrzec - gdyby na
niej łudzi nie było.

•••

Straszliwą swą, zwlerzęcą
furię· wobec żydów tłumaczą

fu.
hitlerowcy jako akt zemsty za zamordowanie sekreta1:-za ambasady
n!emieckłej przez 17-letll'.ego ch'.'op
ca ty-dowsk:e.,.o. Duto pisano ju~
na. temat „odpo·..,iedzialnoścł zbi.orowej'' za C"Zyn jednostki. jest to
bezmvśtne barbarzyństwo.

NIEDZIELA, 2'7 Ust.opada
WARSZAWA I: 7.15 P1eś6. 7.20
'Ork. Poznańska. 8.00 Dziennik. 8.15
Audycja dla wsi 9.15 Nab. z kośeło-

:Mar11.00 Orkiestra
Krzyta.
la
11.45 Audycjft
l aollśd'·.
Webera
ka św.
dr.
w programach ~mówi
szkolne
Irena Skowr·>nkówna. 12.00 HejnaL
12.03 Poranek symfoniczny <z Kato..
wie). 13.00 WyjiJtld z Pism Józefa
Pi!sudskiego. 13.05 Muzyka oibadowa (u Lwowa). H.40 „Wszystkiego
po trochu''. 15.oo Audycja dla wst.
16.30 Recital skrzypcoWY Wacława
Niemczyka. 17 oo Tygodnik
kowy. 17.30 Muzyka operetkoWa.a W
przerwte 01t. godz. 18.215 Chwila
Biura studłó\v. 19.30 Orkielltra BBC.
<płvty). 20.l5 And. Informacyjne.
21.00 Koncert polskiej muzyki ope-

Czajkowsltl •płyty}.
angielska (płyty).

W dniu 24 listopada r. b. od.by· uchwałę. w

~ tyczkę.

„
~

Radio warszaws'<~e

22.00 Muzyka
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warunkl
Mrrs 11łrcr;0a137(Wpocfw0rm)rel.J7!·•5 UN[ON· KOSMOS KORO"A Najdogodniejsze
ratalne. Solidna obsługa.
t
•
l fil'JE'UA
t ~Rłł poleca naJn. modele rad coc:Ibiorników

krety we Francji. -

g„.0_ru

I

„„..,

„_

U<lliua.

i Chór Pol&kiego Ra·
dla p„d dyrekcf• M. MłerM"jcwfldego. :•
Bcrhl"" Ko3trzł'W9ka - sopranmka i
Ada Witowska • Kamiń111ka - mez'zosoprartiistka oraz rener Janusz Popławski.

z Pol- ·
23.00 Ost. <!zi~n. 23•05 WJ.ad.
ski w jęz. an~.
WARSZAWA n: 1uo Bollkl.
15.10 Twórcwść Chopina (płyty).
16.00 Muz. tan. (płyty). 21.00 Piotr

ło s1'ę zeb ran Ie o b o t n1"kó w f a b ry. szewsk"1ego, w

_
14

g11 i RóiyckJego loko wvkonawey ...,..
siąpią: Orluo.1tra

wsii'"122 ~lt=-~;:~~o;~~

lek. któryin się zatyka otwór
7• Karta.
beczce.
~
Nagroda:
Rozwiązanie zadania Nr. B2:

2. Stanlaław 'Olek ...:.. Wana:a-

ZADANIE Nr. 85

APTEK

Robotn:cy masowo wstępują do zwf ązku klasowego

w

bnm Nobile" - MoniD1tzkl. wrl11tk' z
k'Qmpo-.,vcji Żeleń!!iklego. Statkowelde-

dtwi"°

WYRda

~::::;;, ~=;~"c!,p~i: zniknęła

0~

k81ątk&

Now~ao

raiiawv

Wodpowiedzi naszvkflDY fabrykanta NARESZCIE RADIO

~~=:.:i::i=z~~~~ KRADŁ D~~w~~!~E KRZYŻE

pracy głosuje w wyborach samorzlł•
dowych na Usty P. P. s.
· .Jrmdkówka - ul. N. W. Dtur6w
Nagrody- wylosowali:
Posuwając lllę ruchem konika sza
L Roch Młynarczyk - emtelów,
ehowgo od kratki oznac:wnej od· PodkokfeJe lL
rozwJłZ8llfe.

z

tata.

~-= : .=~ t·ezłowtek

Nagroda.:

L ••. .-: L ---1
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selu. Dwaj ucze-;tnicy, Józef Wet.
ke I Augustyn Wojge zostali niebezpiecznie pokale::zeni siekierą.
Obu rannych przewieziono do szpi
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tury. 3 · Zbiór obowłlłZUJQcych prze.
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wa bójka na odbywającym się we-

UMYSŁOWE
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~IERAH1·•~"'PRZY:

BóJKA NA WESELU.
Pogotowie Ratunkowe w Gdyni

1.

11 -

' ~
,O~
CMRS"llCA~i:
K

nieszczęśliwego
SzkoPaństwowejwypadpadł uczeń
kuOfbrą
f
s
ł
G
k'
M
"'·
ors .ej w dyn, te an F ilk~,
ner, rat 16. Filkner znajdował się
w grupie uczniów, maszerujących
ulicą. W pewnej chwili ~~ przy
kotumn:e maszerującej zder:::·!y
się dwa auta, z których jedno wpa
dło na Filknera. Uczeń doznał złamania podudzia.

Kącik

POU:KA MUzyKA OPEROWA.
W niedzielę, doła 27 listopada o goda.
n.oo rozgłośnia berlińska trana.nkuje
z War9Zllwy konurt polskiej mmykł operowrj Dzięki tej transmisji tadloda.
rh:cze niemierc.- po1J!18JI! się z fragmentami najwybitniejszych dzieł polskiej Jl.
teratury operow„j dotychczas - poza
mpełnie sagra•
małymi wyjątkami i;icą nie zu.inej. Koncert rozpocznie
Korpińskif'gi. nwr.rtor• do opery ..{)wł„ ,
chstki" na~ptlie pl'Ogram ptnoi-de
fragme-nt„ a .Strnimetto dwom" I ...Vefo

Gdybyśmy ct1cieti uznać, fe zbio
rowlsko jest odpowiedzialne za
CZYfl jed.nostkl° ,to co powinno bvło . si~ dziać w Ameryce, gdy Niem=ęc Ha--tman zamordor.\-oał dziecko bohatera narodowego. Lincfber.
~a? Powi.n,ni byli Amerykan.fe wymordować wówczas · wszystkich

,,WA"BIB ••
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NOWOSCI
. '
TECHNICZNYCH'.

Patentowany ROZGl.08NIIL Deta
i:kn.ynce. 2-letnia gwa•
rancja. Bez prądu, baterii, akwnula·
na
po wpłaceniu
tora.
zi. 16. Pol•
PKO. Nr. 12.239
konto W~'SYłamY
skfe Zakłady ,,ATA„ WarazaWL o..
grodowa 27.

torowy w

POlVIEDZU.f.EK,

u

lillopada.

Gim. ,
I: 6.30 Piciń. 6.35DzleuWARSZAWA
nastykll.
6 .50 Muz. _ płyty. T.OO
nik. T.IS Mm. _ płyty. a.oo A.ad. dJa.
szkół u.oo ..N• .VJ!ikim po(łwórb"alllL ~ dzied młoduycli. 11.lS ()o(k.
M·~ki VloJ. li.ST HeJmł lU3 And.
poł. U.OO Audycja tl'.a bpeów i. nem'·•3ln!k6w. 13.30 Melocłia w ipiewie i
w mceyce fost\'mll('ntalaeJ. u.on ·;Jlat'o
tłomiej Nowodworski _ 113 łoŻ\'cłel llllJ·
•t.:1..-.„,„.0 ,:mn:t"i"m w Pcl~r" - lfn.
chowisket clla młoih. 15..10 Or\ Lwow'ka. 16.00 Ddcnn:lt ł wlad. go•11. lUO
Kr'>n~E nel"linwa: Fllltaofia. JU!i Moaart: Ork. WileńJra, ~tan!~hwa Czechowie•/.·-„ _ fortt>pian. JUO Or.,.o!u.,..
- ooucj:i -ltu z raki"m w Poh~e - odczyt
W"l'f:i. dr. Fraucluek ł.Mue.usyk. IT.35
20.leele Marvna.T'kf Wojennej Ili.OO
w
Anti. dla ml. l!ł.~ Aud. Legli Abde..Uokiej. 19.00 K.oMeTt rn~„,.. b
Pozn111!::1 ). 2!1.35 Dri~~k. '!1.00 Tem
„!'r1ur1~·1?ty - powi~~ mów~oa. 2JjS
'\'f •m"a Lando,.,•eb - klawe~.,,, ·- t>ł'r·
~. 2uo Nowości ł!łemckic. 22 .oo w wf.·
,,.:1;„ ,„,...n~ p:ł.,,otanill L!!lł„'?ll~Jow„„o.

~2~'i5

pre~

f o!t. dma. 23.CIS
.
WARSZAWA n: H.00 Trio P. R.
15.00 D:rW'Df' tań~e i uowe piosenki ·
~ły!,, 16.00 RJ'Snrd Wagner (nowe oagra:i°ła). IUO W!ad. sportowe. 16.4$ ,
Por(' fn!onmrti. 16.50 14~ sol~6w.
~,
: ..
lT.lłl W..mówka waT?."W. IT.25 L...-de
''
\•{f.unl~~ stoH„•. IU~ Pr-,'!ram. n.a.
. WARSZAWA
~u::. taft, - „łyt„. 21.00 Mam.~. MAZOWIECKA1
-:-~. 21.SD Pnem•ałtt' ni<"rwia,stków„d.rzvt ,.,..gł. prcł. L~wik Wert"""1f'łlł.
Na prowincję wysyła na· żą.danie obszerne katalogi ilustrowane
"'!.lll 'MDTYb fa.,.ońf'b - Tf'tł"rł11ł.
E"ell111D'n! JO
nasza Centra~
~2 2') l\f uz. tan. 'Il drnł'in.u. 23.20 SelmW 8 I 11 a W
_ _ _·_sp.;;..la_t._ _..;·~·_ _ _ _ _...; , 03 n. Gra Yehudi Menahłn (uowe ..__ _ _9"."'"_ _'"".""_ _n_og_odn~e-warunki
e:rauia)
Pr.:ulttd
Wi""· " Pnt- w

·~· fnne. .
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Niemców, z21Jnieszkałych w Ame- powiedzą. Ale teraz · widzimy, jak
ryce.
wyglądają zdobycze robotnicze po
Na szczęście inie cały świ~t przy skierow~1niu rządów przez Dalajął prawa· i moralność germań diera ita· prawo. Minister skarbu
skiego plem:enia ludożerców, któ. Ręynaud wydał szereg dekretów
re odbywa swe uczty w samym finansowych, nakładających na
sercu Europy.
ludność nowe c;:lężary. Podn'.esJono
ceny wyrobów tyt()niowych, opła.
*.*
Doniósł nam PAT, t e w staj- ty poc~towe, t~!egraficzne, taryfy
nlach wojskowych i policyjnych kolejowe itd. Również 40.godzi.nKanady zainstalowano apar·.ty ra ny · tydzień pracy został przez obedioh~, które kilka godzin dziennie cny rząd mocno podważony.
To wszystko wywołało wśród
nastawiają na n:jgłośn':t'jsze ' tony. ·celem tego jest przyzwyczaje. robo~ników wielk:e wzburzenie.
nie koni do hałasu, do tłumu itp. Robotnik fran.:uski -nie pozw:-da
jest to bardzo motłiwe - w Ka- sobie · pluć w kaszę. Ciężko wynadzie. U nas konie, słuch 0 jąc walczonych zdobyczy tak łatwo
·
programów Polskiego Radio, na- n:e odda.
We Prancji zbliżają się ciekawe
pewno wpadłyby w sza~ I rozbry.
wypadkL
kały się •
•.,,•
Endecy w swojeJ ak:~jl przedr j'1 Gd I ł ·1 •
D0
wyborczej wskazują paluchem na
yn ~os~ . ssę
- ~o ic :'
Francję i powiadaią:
- O, widzicie. Blum zrujnowa! . I 4-lłet~s jałn ż~ ad!O.chaL s.. oćswd1ad.
u zoFrancję. Co dał robotnikom? . N:c c~y • z.e .,~ u ąc w " egu
w Afryce. zamordował
z1emske1
d
·
h
·
k
~ ·m
1
k" h
f" ó f
nle d -. 1 • 0 szu a 1c t oprowa. t
dził do nędzy. Na rządach .,fołks- am 4 ~ :cer w ran~us LC • pofrontu" zarobitł tylko kapitaliści. czym zb:egł do Polski.
Zaresztowano go · ł policja
Możnaby spytać en.deków: '- Dlaczego więc prawica tak ~'Si;częla dochodzenle, które trwa.
długo knu?la, at rząd Bluma oba- ło 4 miesiące, bowiem t-rzeba było
zasięgać informacji u władz fran!iła?
A na to m~rc:y endeccy nie od. cuskich. 1 tu okazało się, że Sadło-

I

cha nikogo nie zamordowa-! Cała
opowieść była wytworem jego fant;::.zji. Nie służył w „Legii", a Afry
kl nawet na oczy nie widiAał.
Wytoczono mu więc oskartenle
o wprowadzenie władzy w błąd.
Przed sądem tłumaczył sfę Sadło- ·
cha tym, iż będąc bez pracy, chciał
się dostać do więzienia. Sąd skaza~ go . na 4 miesią•N! więzienia,
ale równocześnie zaliczył mu 4- ·
.
miesięczny areszt śledczy.
I biedny s~.dłocha został wyrzucony zno;.o.'U z więzienia na bezlitosny świat. I cói ma biedak zrob'.ć? Zbllta się zima. Pracy nle
ma ,mieszkanie nie ma, ciepłego
okryci2. nie ma.
Bogata fantazja pozwoliła mu
4 m:eslące mieć ripewniony dach
nad głową i łyżkę strawy. I co dalej?
Pojedzie chyba d~ innego miasta i ,„vkombinuje nową opowieść
o morderstwa~h !akie popełnił
I znów posiedzi kika m~eslęcy, at
na św!ecle ociepli się..• Aby do wło
"'
snyl
Nie 1cafdy ma tak bu•ną fatazię, jak Jan Sadłoch„„ Nie każdy
chce p:-zetrwać cł~kle czasy w
•
więzieniu.
1atr K""1tZUt '

6łówny

Nr. ~37. ::

.

Zawodowyc~

Komitet Wyborczy P.P.S. i Klasowych Zw.
zwołuje dziś w niedziele,

dn. 27 listopada 1938 r•. o gudz. 1D r.
.
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.B Zgromadzeń przedwyborczycłi:
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ila temat

18-IJ grUdnia ·dniem zwy cie stw a Demokr ac:jl : ·
Zgramadzenlii

odbędą s:ę1

.'_.·

„

sali 1,FHharmonli11 przy ul. Prez. Narutowicza 20, przemawiać bądą: adur; HKrlman,. dr. Wieckowski, H. V11chD111ia I ini. Z'Włll.·
sali Kina ,,Ars„ przy Bałuckim Rynku 5, przemawiać będą: E. Andrzeialr, W. Jurczak, l. MalinDurskl, S. Pielrzak i 1.. Lelt
sali Kina ,;Uciecha'' przy ul. B. Limanowskiego 36, przemawiać będą: W. Staurińsii, M. Fandrrcb i W. Jedrzejtza~.
·. ..
sali Kina „Kos'' przy ul. Zawiszy 22, przemawiać będą: S. Goliński, S. Krzrnowek i J. Mil1tze11slcL
sali „Angielsk1ej'' vrzy ul. 1-go Maja 2, przemawiać będ~: J. Potkań1kł, A. PurlaL B. Brzeziński i L HempińskL
.
w sali „Dzlelnlcy Widzew P.P.s~·· przy ul_ Ro~icińskiej 62, przemawiać będą; A. Szewark i Z. Szulman.
. ·,
w sali ·Kina „Resursa•• przy ul Kilińskiego 123~ przemawiać będą: adw, Kempner, H. Domieradzlci 11.. Wilasze11sld.
' .
w sali N. S. P. P. przy ul. Lomżyńskiej 14·, przemawiać będą; L -1kowslti, W. M1tu:1 i M. SumierowskL
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w
w
w
w
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_Walrzrmr o ł6dzki

.

samorząd

„~1or11~ ~~mokraWHDJ, ·to ~aiłion

przeciwstawiaiącv
,

Ob. pułk. w s. s. Włęckow8ki Ati
toni Btanłalaw, dr. filozofll. i medycyny, b. redaktor naczelny „Nowego Ladu" (lll05 r.), Wapółpl'aco
wnik „Lodziaruna" i prez. Koła
Patriotów (1914- 15), lekarz te.
gionowy (1915-1919), b. szef sa·
nitar. 10 dywizji, b. komendaut
szpitala DOK4 (1930), b. szef. sa·
niŁ DOK ł (1933), b. prez . .Ligi
Obrony Praw Człowieka i Obyw.,
założyciel gimnazjum POW i „War
sztatów Pracy dla bezdomnych„.
prezes Klubu Demokratycznego
w Lodzi - jest czołowym kandy·
datem listy PPS i kl. Zw. Zaw.
w Il okręgu, z ramienia Klubu

Demokratycznego.
Ob. płk. dr. Więckowski dzieli
się z nami · swymi uwagami na te.
mat zblliających się wyborów:

Od czasów starożytnej Grecji
aż do ogromnych zdobyczy \Vielktej Rewolucji i jej wiekopomnych
następstw, które w ciągu XX wie·
ku stworzyły ten wspaniały świat
cudownej kultury i cywilizacji, na
poziomie przez ludzkość dotych·
czas nie osiągalnym, zawsze i wszę
dzie, jako czynnik w historii aktywny i twórczy, występuje miasto,
ściślej mówiąc, szerokie sfery jego mleszkańców - Demokracja
miejska.
Wszędzie i zawsze przekształca·
ła ona szlachecko - obszarnicze
rządy przywileju, tuczącego się
na nędzy całej pozostałej ludnoś
ci, na ustrój, zapewniający rozwój
właśnie tej ludności, a nie tylko
garstce szlachty. W konsekwencji
następuje podnies:enje poziomu n
możności I oświaty szarego czło.
wieka w całym tłumie.
Ten tłum, a nie elita, staje się
podmiotem hi-storii.

••*

Komisaryczny zarząd miejski jest
w zasadzie biurokratyczną machiną. W tych warunkach nie decyduje potrzeba istotna •tworzenia, ale tylko formalne załatwia
nie. Miast twórczej 'pracy, mamy
tylko urzędO\yanie.
Wykonawcami tej polityki są
przedstawiciele sfer posiadających,

'

Zagadkowa zmiana. stanowiską

komisartcznego '·zarządu ·
sie zalewowi · fasżvzmu··· · _ w sprawie wykupu rzeźni mieiskleJ:
Łódź

pozbawiona jest własnych
mion, bądź też powodując osłabie- przedsiębiorstw miejskich, jak np.
nie, rodzące się z poczucia klęski. rzeźnia, tramwaje, elektrownia i
Merytorycznie, każda placówka, t. p., które w budżetach naszych
zdobyta dla Demokracji, tio jeden miast odgrywają tak poważną robastion więcej, uzyskany przez tę. jeżeli dodamy do tego jeszcze
masy ludowe, to jedna piędź ziemt fakt odebrania miastu przez pań
polskiej, wyrwanej i zalewu fa· stwo wpływów z podatków bezszystowskiego.
pośrednich, które wynosiły w roku
Pomimo wszelkich ograniczeń, 1932 siedem milionów z:otych, zaś
warsztat taki, jak samorząd 650
r. 1937 miasto otrzymało z tych
tys. Łodzi, to fort nie bylejaki, to wpływów zaledwie ponad 1 micel, dla którego warto nie skąpić (lion zł., to zrozumiemy, że gospo-

na co wskazuje polityka w dziedzinie poc!atkowej, opieki społecz
nej, szkolnictwa, zdrowotności itd.
W zakresie tych resortów będą
się liczyli z ewentualnym ujawnieniem się niezadowolenia, i dlatego
będą się 'ililili na tr.vorzenie pozorów troski o potrzeby mas i wy·
każą s:ę nawet odpowiednią staty·
styką. jest rzeczą jasną, że mieszkaniec Bałut nigdy nie będzie trak.
towany tak, jak mieszkaniec ul.
wysiłku.
Piotrkowskiej.
Samorząd z wyboru musi wyjść
z zasady p9zyty~nej, że opieką
otoczyć należy szarego człowieka
robotnika i prac<>wnika, a nie elitę.
składającą się z „wyższych IO·ciu
tysięcy". W tym kierunku winna
iść działalnośe resortów: zdrowot·
Od poniedziałku 28 b.- m. Wyności, oświaty, robót publicznych dział Opieki Społecznej
Zarządu
i t. d. -W szc1ególności stojąc na Miejskiego w Łodzi przystępuje dą
stanowisku równości obywatel- wznowienia akcji dożywiania dzie
sk!ej, samorząd, wyłoniony z wy- ci w publicznych szkołach poborów, nie n:ioże czynić żadnej ró- wszechnych.
żnicy między mieszkańcami z powodu rasy, religii lub pochodzenia.
Pozostawienie aparatowi biuro.
kratycznemu pracy technicznej, 'a
natchnienie go duchem szczerego
przejęcia się troską o wydziedziWe wtorek, dnia 29 b.m. o.godz.
czonych, będzie to ,,novum'', któ- 12-ej w południe odbędzie się uro
re samorząd, wyłoniony z demo· czystość przemianowania
ulicy
kracji, powinien wprowadzić do Podleśnej na ulicę im. Marii Sk!ogospodarki samorządowej.
dowskiej .- Curie, zorganizowane
Przeobrażenie urzędni·ka - oby· przez ·zarzą·d Miejski w ·porozu.m1r
watela, _ sprowadzo,nego do roił
maszyny wykonawczej pod rząda·
mi komisarycznymi, . może być dzie.
łem jedynie samorządu demokra· ·
tycznego.
Wałka, jaka się dziś toczy mię
Jak podaje jeden z tygodników
dzy obozem reakcyjnym a obozem
wolności, ma znaczenie psychicz.- londyńsldcb, książę Windsoru, po
pogodzeniu się z dbmein królewne. I .merytoryczne. Każde zwycięs sklm,
oda się w ~ 1989 roku
two, odniesione na jakimkolwiek do Londynu z wizytą do matki fłWej,
odcinku, ma swoje reperkusje na królowej wdowy. W końcu ~
całym fronde walki, stwarzając ksłął.o w towarzystwie swej żony
uda się z oficj&lną wizytą do Turcji
bądź to podniesienie samopoczucia i zwiększając siły zmagających·
się przeciwników, mózgów i nt-

Wisielec

\V Parku
Poniatowskiego ·

Przy ateł głównej parku Ponia. oraz wezwano lekarza pogotowia.
towsklego, przechodnie zauważyli Samobójcą okazał się Józef Sitek,
na przydrożnej lipie wiszącego o. ~amieszkały przy ut. NapiórkowSóbnika. O swoim odkryciu r.a. skiego 13. ·Zwłoki Sitka przewietychmiast
powiadomili
policję ziono do kostnicy.

w

darka samorządu łódzkiego skaza
na jest na tragiczną wegetację.
Od pierwszej chwili istnienia sa
morządu łódzkiego przedstawicie1~ łódzkich warstw
p.racujących,
frakcje radzieckie P. P. S. prowadziły ·wylęi.oną walkę o wydarcie
ren.own~ch

~rzesi.ębiorstw

uży-

tecznośc1 pubhczneJ z rąk prywatr.ych dzierżawców, pasożytujących na ciele łódzkiego spoleczet'Jstwa, i przekazanie tych przedsię

~l.

Obozu Narodowego, wiedz4<;' '·'te
dla uchwalenia pożyczki potr'ub.
na jest kwalifikowana większość_
świad<>mie dekompletowali posiedzenia Rady, grając celowo na
zwłokę w interesie
k.aipitaUst'°""·
<lzieri.awiących rzeż.nię. .
. ... ·~ ._
Rada miejska została rozwlą-za•
na w kwietniu 1937, a miastem .n}ldal rządzi ten sam kbtni.83ryczny
Zarząd miejski'; ·który ·opierając
się na uchwałach Rady. Mi.ej6kiej
z r. 1929 i 1935 i zgodnie '. z. życzeni::rni całego społeczeństwa, .,Ystąpi~ przeciwko rzeźni miejskitj,
ustanawiając nawet sekwestr są
dowy. Zdawało się więc, że teraz,
po rozwiązaniu rady, nic nJe stół
na przeszkodzie do wyk\łpieńia
rzeźni.
·
'
jednakże sprawa ta zupełnie ·'&cichła i
wieści o petraldacjach
l koncesjonariusumi · w sprawie
wykupu przestały ukazywać ' się ·oa
łamach prasy. Opi·n ia- publiczna
została uśpiona .... Różne siły I sprr
żyny działały cicho, w ukryciu.
I otóż zupełnie njespodzłanle
d1t1ia 24 b." m. oświadczono przed„
stawicielom prasy, na. konferenćji
zwołanej tajemniczo (zawiadomłe
nie głosi~ „w ważnej dla miasta
sprawie"), że Zarząd m:ejski nie
tylko że zrezygnował z wykupu
rzeźni, lecz - o dziwo! - przodłuża koncesję która wygasa w r.
1940 _ do r. i947.
,
Opinia publiczna została zasjcoczona tą naglą decyzją tyrpc~O.
wego Zarządu miejskiego. Zasko-czona - i zdumiona. jakże tQ?
Ten sam .zarząd miejski wy-stęp<>
wał przecież przeciwko prywatny111
koncesjonariuszom, rozumiejąc ,do
brze, jakie korzyści da miastu
przejęcie tego
przedsiębiorstwa.
Tenże sam Zarząd zmtenia nagie
poglądy, jak rękawiczki I oddaje
rzeźnię na łup prywatnych W'f!-Y:..
skiwaczy na dalszych lat 7 •. ·co.s
_tu jest nie w· porządku!
:,
Dziwny również bardzo jest po.
śpiech. z jakim dobita została_ ta
t·ranzakcja, w przeddzień wytwrrów do samorządu, z których Wyłonią się władze .miejskie nie- Z. ń<>min~cji, lecz z niesfałszowaflej
woli sze~okich mas Mdzkiego spo.

biorstw miastu.
jaż w r. 1925 Magistrat rządzo
oy przez Obóz Narodowy i N.P.R.
(p. Wojewódzki), wbrew woli spo
/eczenstwa i mimo wyraźnego
.;przec1wu Generalnej Prokura1oru
Panstwa, oddał Elek.rownię Łódz
ką na diug1e lata w r~ce zagramcz
oych
kapitalistów, pozbawiając
Akcją · dożywiania objętych bę
miasto
wielkich dochodów.
dzie 8000 dzieci. Ponadto akcja
Od
d.uższego czasu toczy się
dożywiania rozszerzona
zostanie
na pr.zedszkola miejskie i spo:ecz- również walka o przedterminowe
ne, obejmujące dalsze 1000 dzieci. wykupienie rzeżni ?Iiejs~iej z rąk
prywatnych konces1onanuszy. jak
wynika ze składanych przez rzeżnię miejską Nr. 1 Zarządowi Miej
skiemu sprawoz~a~ - ·a nie bilan
sćwl prze~s1ęb_1orstwo. to d~wało koncesjonariuszom . ponad
s1edemse~ t~s1ęcy zł.. rocznie ~oniu z łódzkim
towarzystwem chodu, nie l~~ząc pob1e~anych wyzwalczania raka. W uroczys:ośc1 sok1ch pens11 przez cz ..onk~w zawezmą
udział
przedstawiciele rządu, dyrek .?row, . ~~ onkow_ ra~
władz samorzą.dowych oraz świa dy nadzorcze], kom1sJ1 rew1zy1ne1,
ta lekarskiego i instytueji spolecz- i wielu innych wydatków, które
n·ych.
tąc~nie wynoszą dalsze 500-700
tys1ęcy zlo[ych.
Klub radnych P. P. S. i Kl. Zw.
Zaw. zdawał sobie.sprawę, że akcjonariusze rzeżnl uczynią wszyst
ko, by bronić swych praw do dalszego eksploatowania społeczenl Egiptu skąd wyruszy w dalszą stwa łódzkiego w imię swoich pry
podróż do Afryki połuclnJowej.
w · t.en 6posób książę Windsoru watnych i egoistycznych interewraca do swe' tradycyjnej roll „do- sów.
Gdy więc komisaryczny Zarząd
atąjoego wojażera imperium brytyj
skiego", którą z ta.kim skutkiem Miejski z p. Mikołajem Oodlew· spelolal Jąko ksią~ Walll.
skim na czele, w zrozumieniu do,
nios!ości przejęcia przez miasto
przedsiębiorstw miejskich, wszczął
kroki w kierunku wykupu Rzeźni,
inicja:ywa ta spotkała się z pełnym poparciem radnych P. P . . S.
. .
. •
I.
.
•
Endecy rad1ni, rzecz jasna; prze1ciwni byli wykupowi rzeźni, tłuNa mocy wydanego ~ we ków przemysłu wojenego wspólną. maczą.c swe stanowisko obro.ną
wrześniu przez
prezydenta Roose- sieclę elektryfikacyjllJł, oraz stwo. „inicjatyv,;y prywatnej". Prowa. łeczet'Jstwa.
velta zarządzenia specjalny · komitet rzenie rezerwowych elektrowni, któ d . .
.
.
,
dla mobillżacjf źródeł energetycz. re ; będą. uruchomione na wypadek
~1 11 om prze!rzys.ą gr~ "!' ce 1u
Ostatnie tranzakcje tyroczasonych z podsekretarzem stanu, John· znts:r.cnmte elektrowni głównych. w n;edopU5zczen1a do prze1ęc1a rzeż wego Zarządu miejskiego zostan4
sonem, · na czele, opracował w ra- myśl planu 16
najważniejszych ni przez miasto. Ponieważ na wy- odpcwiednio ocenione przez całą
mach . ogólnego planu obronnego, oorodków przemysłu wojennego• po. kup rzeźni potrzebna była wi.ęk- uczcio\\ą opinię.
.
pl.a:n mobilizacyjny tródeł energii siadać będzie własne główne i do.
e"lektrycŻneJ. Plan ten pmwiduja datkowe tródła energii elektrycz- sza suma 1 w tym celu należało
Do sprawy tej jeszcze poW't'6cl~
m. in. połą.czenłe wszystkich ośrod· nej.
zaciągnąć pożycz.kę, członkowie my.
/. Potkański;. . -

8.000 ·d zieci

Olita Marti nło~owikiei-[ntie Wto~li
Ks : ąięcv :

·wo1azer

-lmp.erium brytyjskiego

11obllizow_anle :źródeł energii
elektrycznei

Odbito w drukami ..Robotnik'', .Warszawa, Warecka 7.

