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Francii.wprzededniu walki
'

~Lud

Akcia Generalnej Konteder.acii ·Pracr olliel1 calr kraj
kierownic·

Bąnel wielkich zakładów spożywczych, hal I wielkich magazynów

two akcji strajkowej na terenie całej Prancjł zajęła już sprecyzow•·
.. ne stanowisko co do dalszego rozwoju wypadków. Wszystkie poważniejsze syndykaty pracownicze zgłosiły już na ręce O. K. P. swą

towarowych. O. K. P. czyni wysiłki, by do akcji strajkowej przylą·
czyt się również dtobny handel ·
Równocześnie w łonie Rządu opracówany został przez premiera
Daładler; który całą akcję ujął w swe ręce, plan przeciwdziałania
·unieruchomieniu instytucyj publicznych.
Wszystkie fabryki w okręgu przemysłowym paryskim, które za.
strajkowały, zostały już ewakuowaate przez gwardię lotną i policję.
·Praca jednak w tych zakładach nie została podjęta. Również w departamentach północnych wszystkie fabryki metalurgiczne w okrę
gach przemys:owych Wałenciennes, Rouen, Havre i LUie zostały
·ewakuowane w 110botę.
Wiai!.omości, któ.re napływały do Paryża w ciągu drtia sobotniego
z prowincji, potwierdzały fakty, że akcja Generalnej Konfederacji
Pracy objęta cały kraj. W całym szeregu miast, a nawet miasteczek,
zgodnie z nakazem Generalnej Konfederacji Pracy odbyły się zebrania i wiece demonstracyjne.
·
282 manifestantów aresztowanych w z;ikładach· Renault stanęło
w sobotę przed sądem. 4-ch manifestantów skazano na 10 dni włę·
zienia i 25 franków grzywny. Po południu odbyły się rozprawy doty·
czące 270 manifestantów, oskarżonych o zakłócenie spokoju publicznego ł opór władzy.
W kołach miarodajnych Paryża zaprzeczają kategorycznie włado·
moścJ (podanej przez PAT.), jakoby gen. Doumence wraz ze szta·
bem l(dal ~ eto Vatenclenne w celu utworzenia tam sądu wojen„e·
go, który wQbec grótnej sytuacji strajkowej miałby jakoby -~o

Generalna Konfederacja Pracy, która

formatnłe

objęła

gotowość zastosowania się do nakazu strajku powszechnego, który
tym razem, jak się to zapowiada, przybierze istotnie charakter powszechny i może sparaliżować na 24 godziny normalne życte kraju.
Kolejarze, którzy najbardziej może zostali dotknięci dekretem mini·
8łra Reynaud, oświadczają, że są zdecydowani przystąpić gremialnie do strajku. O ile chodzi o okręg paryski. unieruchomiona ma być
kolejka podziemna, t. zw. metro oraz autobusy.
Nauczyciele zawiadomili swe wtadze prze?ożone, li przyłączają się
· również do akcji strajkowej, tak, że nauka w szkotach podjęta by
została dopiero w piątek, czwartek bowiem iest z zasady w szkołach
. wolny od zajęć.
·
Dzienniki lewicowe zapowiedzłaly, iż dobrowolnie nłe ukażą · się
w środę. Ze swej strony syndykat pracowników drukarskich czyni
starania, by w ogóle dnia tego nie ąkazały się we Prancjł żadne
dzłennłkL Strajkować mają również urzędnicy bankowi, giełdy, per·
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ffjtler~li

Walka z pomnikami

\V1konanvmi 11rzez neilllarzr ild1wsW1clt
W Wiedniu
miejsc

zostaną

usunięte l \

mniki ary}czyków, będące dziełem
dłuta rzeźbiarzy żydowskich.

publi<:znych wszystkie po

wat w permanencJł.
W niedzielnym dzienniku
kret o mrutaryzacjł kolei.

urzędowym ogłoszony miał zostać

Tylko pi~ni~d~e
żydowskie
.
stosunki
nie sm1erdz1...
.

Pierwsza transza ko·n trybucji na
w wysokości miliarda marek na żydów niem ieckich musi
być zapłacona do dnia 15 grudnia
1938 r.
W Berlinie utworzona została
centrala zakupu biżuferii i dzieł
sztuki znajdujących się w posia.
daniu żydów; w centrali tej czyułożonej

ni będą specjalni eksperci, których zadaniem będzie oszacowanie tych przedmiotów. Ma to na
celu „ułatwienie żydom wpłacenia
tej kontrybucji".
Trzy następne transze· będą mo
gły być wpłacane na zasadzie ze„
zwolenia ministra finansów wato·
rami hipotecznymi i gie!dowymi.

I

· Cofniete ulgi dla Niemiec

·Traktat anglc -amerykański godzi winteresy Nle.mlec
Prezydent Roosevelt npoważnlł ml
nlstra finansów Mo1·geńthau'a do
nłesto11owa~Ja nlg taryfowych, 1,rze..
widzianych w traktatach handlo.
wych, opa tych na klanzull najwłęk
sr.ego uprzywilejowania wobec Niemlec, ponle-naż Rzesza niemiecka
st.omJe dyskryminacje wobec towarów Importowanych ze Stanów Zjed
noczonyeh. Poza tym rząd Stanów
Zjednoczonych domaga się zalatwie-ł
Ilia sprawy długów b. Austrii.

l

Jak wtadomo, zawarty nłedaWDo
nowy traktat handlowy poml'°y
Stanami Zjednoczonymi .z . jednej, a
Wielką Brytanią, Kanadą I kolo$·
ml brytyjsklml z drugiej strony,
p1'7.ewlduje cały szereg ulg eelnych I
ułatwiel'\. Wszystkie t.e ulgi mlisq
byt'i zastosowane aut.omatycznłe wo
bee państw, które posiadają ze StAnami Zjednol'zonyml traktaty bań.
dlowe, oparte na zasadzie naJwłck·
szego uprzywilejowania.

Dekret
o obrwatelslwie
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W oficjalnych ko' ach paryskich Zgodził się on Je.d~nie wysł~~ do
1
Paryża swego J..mm1stra lotnictwa,
w celu skoorgynowania zbrojeń
ciągu najbliższych kilkunastu dni lotnicznych. ,
·
od inicjatywy w zakresie po!i1yk1
Prem. Cłiambe:lain nie ma tad- '
zagranicznej a zwłaszcza kanty- nych zastrzeżeń co do francuskonuowan ia akcji rozpoczętej w Mo niemieckiej deklaracji, nie ukrywał
nachium. Nie przewiduje się aby on jednak zdziwienia ·z powodu za
w związku z og'oszeniem francu- proszenia do Paryża Ribbeńttopa."
sko - niemieckiej deklaracji miały
Prem. Daladier uzyskał od aribyć
podjęte dalsze rokowania gielskich mężow stanu bez trudu
między Paryżem i Berlinem.
obietnicę, że generałowi franco
Starania prem Daladiera o stwo, nie będą przyznane prawa strony
rzenie w Anglii korpusu mogącego · walczącej
przed
wycofaniem
skutecznie dopomóc wojskom fran wszystkich w!oskich i ni~mieckich
cuskim, spotkały się z wymijają-I kombatantów z Hiszpanii.
cą odpowiedzią
Chamberlaina.
, ;„

I

Daladier podpisze deklarade
francusko· niem ie ck ą
ścisła data wizyty niemieckiego
ministra spraw zagranicznych von
Ribbentropa w Paryżu, gdzie ma
oo podpisać deklarację francusko.
niemiecką o nieagresji, nie zosta·
Ja jeszcze ustalona.
W
kołach
poinformowanych
twierdzą, że wizyta moze ulec
zwłoce z powodu sytuacji wew-

I

nętrzno

• politycznej we Franclł. •

O ile ruch strajkowy

będzie

&ił'

nadal rozszerza!, a sytuacja par.
lamentarna zaostrzy się jeszcze .
bardziej, to odro<'Zenie przyjazdu
von Ribbentropa nie jest -A· '
czone.
W kołach poinformowanych pod
kreślają, ie rząd podejmie daleko
idące środki ostrożności, aby wr
łączyć możliwokl incydP.Dt6w lub
wystąpień
przeciwko min. . von
Ribbentropowi. Zachodzi obawa,
że pewne elementy
mogą wyzy.
skać przyjazd min. von. Ribben.
tropa dla manifestacji anty.niemieckich.

Wybory do Sejmu

s!ę przychylnie do zwiększenia .woli obu Rządów regulowania
wzajemnych o!lrotów handlowych; swoich s!osunków wzajemnych na
3) oba Rządy są zgodne co do pods'. awie Istniejących umów dwu
konieczno~ci pozytywnegQ zała- ::itronnych przez lojalne wykony·
Z Bratys!awy donoszą: Au'onotwienia szeregu bieżących . spraw i' wanie trch umó~. Ta obustronna
wyplywających ze wuijemnych sto tendencJa zdaje s.ę stwarzać do- miczny Rząd słowacki · zarządził,
ounków umownych, a zwłaszcza stateczną gwarancję stabilizacji Iż wybory do pierwszego krajowe
npraw zaległych orąz likwidacji stosun!,ów na pograniczu polsko- go sejmu s~owackiego odbędą si~
w dniu 18 grudnia b. r.
pcwstałych w ostatnich czasach sowieckim".
incydentów granicznych.

slawadciegD

•••

Polska Agencja TetegraF.czna upoważniona jest do og:oszenia na
stępującego oficjalnego komentarza do komunłl<atu w sprawie stosunków polsko-sowieckich:
,,Rozmowy przeprowadzone ontatnlo przez ludowego komisarza
spraw zagrankznych p. Litwinowa z ambasadorem Rzeczypospob
tej Polskiej w Moslra-ie p. Grzybowskim I komunikat og·oszony w
wyniku tych rozmów w prasie są
wyrazem trwałej i niezmiennej

·Popularnośf

Li-tewska ustawa

,„

...

przypuszczają, że Rządy francuski i angielski pows:rzymają się w

polsko-sowiecki
e
·

WARSZAWA (PAT). - Szereg rozmów odbytych ostatn~o mię
~y komisarzem ludowym spraw
~granicznych Z. S. S. R. Litwlnowem a ambasadorem Rzeczypospo
u:ej Polski.ej w Moskwie Grzybow
skbn doprowadził do wyjaśnie
nia, że:
1) podstawą stosunków między
Rzeczpospolitą Polską a Związ·
kłem
Socjalistycznych Republik
Rad i .nadal pozos~ają w catej swej
rozciągłości wszystkie istniejące
umowy łącznie z paktem o nieagresji pOlsko • sowiecldej z dnia
25 lipca 1932 r. i że pakt ten, za.
warty na 5 lat a sprolongowany
dnia 5 maja 1934 r. na termin dał·
szy · do 31 grudnia 1945 r., posiada dostatecznie szeroką podstawę
gwarantującą nienaruszalność s!osunków pokojowych między obu
paflstwami;
2) oba Rządy ustosunkowują

W · sobctnim wydaniu gdań- Gdańskiem, oraz jeżeli na wezwa
9kiego „Dziennika Ustaw" ogło. nie senatu w ciągu postanowione·
ez~ny j~st dekret Senatu w spra· go przez senat term!nu nie wróci
Wczoraj w Warszawie, w sali
wie zmiany ustawy dotyczącej na na teren w. m. Odanska.
kina Ton„ na Mokotowie miał
byci~ l. pozbawi~nia oby~atel~twa Dekret wchodzi w fycie w dniu ·f się odbyć wiec przedwyborczy
g dansk1ego z dnia 30 !11aJ~ 1922 r. 1 grudnia b. r.
·
O. z. N. do Rady Miejskiej z
Dekret usuwa możliwosć a utomatycznego nabycia przez dzieci
osób bezpaństwowych obywatelstwa gdańskiego. Następnie de.
kret przewiduje możliwość pozba·
ob•watelstw~e
wie11ia obywatelstwa obywateli
'
t
gdańskich przebywających z1graWedług Informacyj prasy, przy. zagranicy, będą mogli otrzymać
nicą, jeżeli ich działalność szkodzi gotowana ustawa o obywatelstwie obywatelstwo
litewskie bez ża·
interesom wolnego miasta 01ań- litewskim p1zewiduje możliwość dnych formalności I bezpłatnie. Nie
ska: jeżeli dany obywatel gdański pozbawienia obywatelstwa 'Jsób, Litwini „ będą mogli kor:zystać z
przebywa bez przerwy conaj- które zerwały kontakt z Litwą. tych przywilejów tylko w razie
mniej przez 5 lat zagranicą, nie 1 Poza tym projekt ustawy przewi- 1 specjalnych zas:ug dla Litwy.
Jńrzymują c kontaktu z w. m. A duje. że Litwini, przyjeżdżający z
_

\.

francuska•niemieckicb

·Ro1muwv i komunikaty ofici1lne

:

gdańskim

.

de·

Po rozmowach·

.. 1

o. l. N...•

przemówieniami pp. sen. Dąb·
kowskiego, Giżyckiego i innych.
Wiec naznaczony był na godz.
10-tą. DO GODZ. JJ·e; NIE

PRZYSZEDŁ

DOSŁOWNIE

ANI JEDEN SŁUCHACZ. Na
sali poza mówcami, którzy przy
;echali truma limuzynami i kilku policjantami
NIE BYŁO
WOOóLE
NIKOGO, . WOBEC
CZEGO NIEFO.'?.TUNNI ORGANTZATORZY zR-,;-zYGNOWALI
ODBYCIA WIECU

-

.

Obiecali • a nie dadzt
Sprawa poi1aki angielskiej
Korespondent Agencji Telegraficznej „Expres" dowiaduje się z
kół dobrze poinformowanych, Żt'
londyńskie sfery finansowe odmó·
wny wyp:acenia Rządowi czecho·
s!owackiemu dalszych rat pożycz ·
ki brytyjskiej.
Według obiegających Pragę po
g~osek poza wypłaconymi IO mil
funt. szt. Czechos:owacja nie o-

trzyma pozosta!ych obiecanych 20
mił. funt. szt., a to .dla:ego, że bry
.yjskie kola finansowe nader sceptyczńie oceniają rozwój sytuacji
w Czechos!owacji, zwłaszcza ·na
odcinku politycznym.
·
Wiadomości te wywołały w Pra
dze nader przygnębiające wraże
nie.

Trzy wsie wpłomieniach·,
protestem przeciw

rządom

Niemiec ·

Wedtag nadesz'ych do Pragi
Ludność czeska zorganizowała
informacji na terenie stu kilkudz1e szereg demonstracyjnych .wystą
sięciu miejscowości. zajmowanych pień przeciwko Niemcom, a gdy
przez wojska niemieck:e, w miej- wystąpienia te nie wywo'.ały nascowościach zamieszka.łych przez !eży · ego efektu, w późnych godzit.. zw. Chodów, w okolicy Domaż- nach wieczornych podpalono 3
•
nic doszto w sobotę do ostrych wsie jako akt protes.u przeciwko
Powyższy fakt ma swo;ą ·wy-! zajść między mijscową ludnoscią decyzji praskiej, od.dającej Niemmowę,
tymbardz.iej, że nie jest czeską, a w kraczającymi wojska· com wspomniane wsie czysto cze.
on ódosobniony.
l mi niemieckimi.
~kie•

z

Str. 2

Logika wsłużbie polltyki
OZłł

n1a l nie zdała dobrze epamln11 ł

tolfC~ tl0.słrej610, ~eh llp0-

ifcla.

łecze61two. ł>ła

Ciekawe „ideały", nłeprawdat?
czającą. Jednolity, n~mal całkowi· Pisał o nich w tejte ,.Oazecie·•
Cie zglajchszaltowany Sejm. Prze. 1 niedawn~ p. Kar. jak widzimy,
cie nawet ci nieliczni polscy posto- .~deałem·· jest Sejm „zorganizowa·
wie, którzy do OZN·u formalnie ny•-. ideologicznie jednolity, ze
nie należą, należą jednak do obo- I „zorgani7owa11f" (pne-z kogo?)
zu ,,sanacji" w szerokun tego &Io. inicjatyw• poselską.
Posłuszny
wa znaczeniu.
Sejm i posłuszna Inicjatywa. W
Jaką wi~c będzie polł~yka OZN. Niemczech taki „parlament" · jut
„obee nowego Sejmu? A w szcze- lstnieje.„
gólności t:zy Sejm rychło zajmie
Ale w takim razie, skoro tUł
Się sprawą nowej ordynacji wy• jest „Ideał'\ po co jest potr?ebna
borczej, wysunittą (nie zapominaj. nowa ordynacja? Przecie nowa
my) w orędziu p. Pra:ydenta?
(bardziej demokratyana) ordyna·
Czytamy OZN·ową prasę. „Ku- cja nieuiwodnie przeszkod:tł reałi
rier Poranny•• z radoklą wita no-: zacjl zglajchszaltowanych „Idea.
we dekrety, wydane w przeddzień łów" „parLameritarnych''I
zebrania się nowego Sejmu i wi,Gazeta'• nie może nacieszyć się
dzi zapewne w nich wyraz swej nowym Sejmem. „Obraz-pisze „kierowanej" i „zespolonef' demo- odmienny I nowy. Pruwatająca
kracjl...
większość - wyznawcy te) samej
Ciekaws2~ Jest „Oazeta Polska„. łdeotogjłł'' i ł. d.
Zabiera w niej głos (piątek) prof.
Jeśli urzę~owy organ. OZN . tak
W. M1tk0wskł i swoim „wycrajem zachwyca się tą jednolttoścht 1 do
w słodkawym, namaszczonym to- patruje się w niej wielkiej zdeby·
nk! kaznodziei wygłasza orację na 1 czy, w takim razie zachodzi pyta·
temat koni;olidacji narodu. Mówca I nie - Jak I kiedy ten OZN-owy
wznosi sit na tak niebotyczną wy· Sejm zabieric al~ do sprawy ordy•
iynf, że tak ,ctrohnE'" . sprawy. jak j nacji, postawio~j na porządku
ordynacja, maleją. Poprostu znl. dziennym przez p. Prezydenta?
kaj;. w oczach. Problem ordynacji Trudno ~owi~ jednocześnie by~
poprostu rozpływa się w powie- cbwatcą jednolitości Sejmu i zwo·
~. Czymte bowiem jest problem lennikiem
demokratyzacji tegot
ordynacji wobec potętnego prob!e Sejmu! Naturaln.;e, motna „logi·
1
mu konSQlidacji i ,,powszechnego ką" kręcić, !ak szewc kopytem, ale
dobra''?
katdy widu, te to raaej kopyto.
"a
nie logika.
T o ~ iaka metoda: pomnieJ~le jednej sprawy przez powl~k
Trzeba prz~nat ,, mlodokonse!•
szanie drugi-ej. z perspektywy „po- watywn~j „Polityce , te ro~unlle
wszechll{'go dobr:a„ u p. Makow. Z'lt::tczente reformy ordynacji wy•
skiego ordynacja staje si~ drob- borczej, skoro w ostatolm (27)
nym, marnym punkcikiem na hory· numerze olsze tak:

I

l

Cało~ wyborów

Prof. Makowski nłe widz; (l zn.

te'-ohA eh
IUWV .„„
ce
Wja

'.&.• - ' )

Wlu&l""I: •

,a_
c.lC'

ord Y·

Jest łrodkłem prawdziwej

kon~łldacjł.

llkcfł

prowadzi

--fotłłoa

pracowała

pełni

RO%umne slowt. „Polityka„ utai dodaje. te ,,Innego wyjścia
nie sposób sobie zresztą wyobra·
złć beJ podkopa$ wW, do tych
czyMików, które zaufaal!a w na.
redzie bez najgorszych dla pan·
stwa konsekwP.ncyj utracić nie
powinny". „Polityka" odnosi się z
łroni4 do tych, którzy twłerd1', te
dobra frekwencja przy Ntatnlch
wyborach jest wynikiem „popular

charakter prawa

udręki

wyJlłtkowe

eo.

Poltanowłenla

dekretu eklerowa
ae Bił m. tD. przeciw nawoływaniu
l agitacJl u „powaeclmym aamJt.
llłeciem zakładów przez pracodaw
cdw"". W tym aformlłłowanlu mie~ ate D1oR ar6wao poJłde aokaub&. Jak ł eweotualn& demon•
1tracJa pracodawców, polecaJ•ca
ap. na r.amkntęcłu aklep6w l fa.
beyk. w walce pollt)'cZneJ lub go-

eon

I~ tadna „ntozofla" na te.
•wetnych fJ'T" głosujących

Ili* nie pomote. Szanowny pro-

~ dlyba wte, Jak to byłoł
Prof. Makowski stara s14 kp~ (n

I

odezwy,

ale

takte

kolejoW)', kawie.mit.

wa·

cukier-

ba.sady.

łltklcb

tycb młeJllCaCb. mote

wmana

za

prowadzolUł

. „publlcz.

Ponostdelst.wo, aplcloatwo,
prowokAcja Ił.ad llif tu mote chlebem codziennym ludności. Polacy
01uslellby Il~ zamleDi~ w naród
Jlłemy, aby unllmlłt następstw e·
dość llłeostrotnle

kalemtwo Kerala "~

budzi w nas te same wq.tpUwołct.
Jakle swego cza.su budzllo azale6oo

wy

stwo innego llłeacqłllwego
ca: Van der LUbbego.„„.

powłedzt&nego słoWL

Takhy ldt teł lldaW&e mogło, te
a pierwszych czynności no.
wego parlamentu powinna byó no

IJU łfWDo4cl do miast.

Natomiast, wbrew pogłoskom,
nie ma w dekrecie ani ,Jodnego
wyruu o strajkach ekupaoyjn)'Cb
l leh Z&lłazie".

wełłzaeJa

dekretu o

kt6rycb lateresów

„ochronłe

.cbłof

s-EK.

jedJuł

ale

PUDER

pal18twa".

Z artytcurów OZN.owej •• oaz~
łJ Polskiej"". omówiQnych powy·
Za oajważniejszy artykuł dekreNIEJASNA SPRAWA. '
!ej, wynlka, te OZN, łagodnie sit tu ~aża „Kurier Polski" artykuł
T
d 'k
wyra!ając, nie doc~a znaczenia 11, który brzml:
ygo n1
„Czarno na blatem''
problemu ordynacji. P. wlcepre·
"Kto publiczme rozpoWReclulla , podnosi szereg mejasnoścl w spra
mler JCwlatkow~ki na OZN-owym
fi"•-....,.. wtadomo4cl monoe WJ• wle Qrynszpana:
.._~...
'
,.Nie wszystko ~ w aaleAlt·
wiecu w Poznaniu mówłl Janllldzió dotkllWlł azkodę łntereaom
wte Gl")'UZp&D& June... Na kilka
koś
inaczej...
Zachodzi
więc
patistwa, blłdł oelablć ducha obdni praed dramatem otnymał on \
pytanie, ay pewne czynniki pusz·
ronuego społecceMtwa. b:łdt teł
kwoto a.ooo franków. sqd na.deczą w ruch hamulec w pracach
o~ powage nacaeloycb organad nową ordyqacJą. Przecie ,,aa.
nów pe.Aat\va. podlep karze wił"
zeta Polska" pl$ze o tym nowym
Sejmie tak, jak gdyby miał lsmleł
przez długie lata.

ZPUStKl&Y

Karol Zellermayer

Zbiera tlf nowy Sejm. wytnny
pod hasłem noweJ ordynacJI przed ws~vstkim dla uchwalenia
tef ordynacji. Społeczeństwo z niepokojem
patrzy na ,,łogłczne„ ła·
do
mance OZN-owej publłcystytcl.

STVDENT ł-go BOKU PRAWA U, •. IL WE L\VOWDD . ·
łnliOI°' dala Zł .,. aa.. p~ ...

u.

.................

IL UAPIASKI.

~

do ambllA-

który. korzystaj4c a cr.ynu O,,..
ezpana, wysuwa f.4dabJe: „PiarJt,
ostatnia forteca, muat być oc:zy•
czona, tak 11aJJ10i- Jak Wlede6 ł ~
ga„.

by.!

nie".

weotualllego,

Czyżby Włtęp

dy był dla wazystkteb tak łatwy f
Tego samego dnia w „ VoelkłJelłer
Beobachter" ukazuje Ilio artykUfo

ay.
Rozmowa. prowadzona we wszy

Dekret swraca dalej swe oatne
prr.ectw aa..wtywaniu t agttacJt ia
atn,jJdem powmrecbD7m pl'&OOW1llk6w oru a ~em dowo-

Co z tego wszystkiego wynika?

t.ycb Die wyałalL Aby móc taq w.mt wysłać a Ntem.łec, trzeba mte4
zezwolenie włada
~il.
Nutępnie, łłerael QryQu:pu s.Jło
sil się do amballadJ otemleckleł
prey rue de LWe.. Tam. Jak W)'Jl1&
ga procedura, poda.je swo IJłllt I
nazwisko ł zostaje D&tyebndast
wprowadzony do eekretarza ~

nit. nst.aurac.ft, tramwaj, t.eatr.
ktno, sklep, tabeyko, warsatat pra

8JIOdarclej.

ności" OZN-u.

aleuczęścla

azl)r te pi~ f Jak l!lło okuelo, rodztce G~ana pieJUCdq

waystkJcb,

dla

druki,

PllMOK&\TYOZNA llŁOD'aB8
A.&ADDUCKA WAJUIZAWW

"'

Jest taka
..b10lldacJa„,I te
która odsuwa
od - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - łej konsolidacjł na}szeme masy

lnał

prasy

PoJecse
"publłcznle" Jeat. bardzo rozc14gte.
Obejmuje ono wiece, ubrania, pra

gQ,

r6wllaJeg1e

tr6dłem

ste mote

"Dekret o ,.ochronie niektórych
Interesów paflstwa" połJiada w

.., parlamentarnej.

lłuQklusJI. te WJbrane lzby dtl"'
oo ..,claJeJ "3fąp'6 tł&MsjłQll ~
tlłe,/&qfM
repr

bJ

...

„„„młl„„„„..a„~--~

Dl!KRB I O .OCHRONIE NIEKTó lllenl& dl> Jat 2 ł srzywą".
RYCH INTERESóW PA~STWA''
O powyższym artykule pisze ey·
,,Kurier Polski''1 zajmuje sit de. towane pismo:
"Obawialll1 .ao. te ten wlaśnle
kretem o „ochronie niektórych in·
bardzo
szeroko l ogólnikowo zre.
teresów państwa". Pisze „Kurier
dagowany pararraf dekretu stać
Polski'':

obok c:elego ueręgu koml9yJ bu·
dtetow)'cb tak. teę glóWQ1 col 0'beCIGycb lab .... ....... latbłeł
.wlokł s powodu eodziemleJ rut)'-

I
I

~n<:~

mniaQ oJ'd1B&eji
YeytJorczej llOlltał awoł&DJ Sejm.
a t)'11ł w1Jma ll08ta6 aru aa Jednym a płerwazycb zebra6 iaboW)'Cb wybrana apecja.ln& komiaja,
łltdra

...

~„ltm„„„

Przegląd

a non Selm. Sgrawa ordnadl

Rozpoczyna swe prace nowy
Sejin. OZN-owy Sejm, w którym
OZN stanowi większość przytła·

...

Obchód 20-lecla Niepodległości · De

bosz~l1sk.-w,n1en

W Dkrell IOrJsllWSkilD

101boiu

Na wokandzie Sądu Apelacyjn4: w myśl wniosku prokuratora 1rwa
go
we Lwowu: znalazła ••ł w w- llfikacjc c:iynu oskartunego, uinał
gd)'ł - powiada - w Anglii (we- EAl.USZ.
Dnia 19 ł>. aa. o &odi. 12-ej ro- wszystkie kopalnie I fabry1d.
bot~
apra wa Int. Adama Dobo- łnt. Doboszyńskiego winnym Jo.
dle słów angiełsldego satyryka)
w P•'łtek, dnia t I b. m. w aałi botaiq zatnymałi całkowicie nach Znaleźli tit jednak tacy kietow· szyńskiego.
konania ibrodni rozboju i art. 250
włenono, te wraz 1 ~formą wy„ Domu Robotnł<:zego, odbyła sit A litopalnlan1. by udać sit na wiec nicy, którzy starali .sic przeszkoW wyniku przewodu sądowego i skazał go na trzy lata i sześć mie
boreq "wszystkie dziewczęta znaj kademi'a 20-lecia Niepodległości, i pochód manifeetacyjny. Do kll- dz.ić w dniu Obchodu Nlepodtegl'odą mętów, uczniowie n~ będą mu· urządze>na przez Komitet PPS, ku tysi~::y zebranych wygłosił ści, namawiając robotników do trybunał apelacyjny, :i:mieniaJ11c w sifC)' więzienia.
alełi kut wierszy. ła.ciń~~ich, ~dą :zo i TUR. Zagaił Akademif t. przemówienie wiceprezyden.t rnia- n:eprzerywania pracy, bo... kapit::4
tanlej kupowali ciastka itd. Cha- Kopieniecki i :i: 9 prosil do prezJ- sta tow. int. W. Kobak, który francuski 1blednieje. Ta akcja spa
rakterysty~e te kpiny - w da· i' dium ttow. Józefa Śmietańskiego i przedstawił przebieg wał k o Nie- Ula na panewce.
11ej aytuaeJI. „Ptawo wyborcze Juliana Nowickiego. Deklamacje po<ileglośt Polaki. Zgrom::dzeni
nie jest nit łylko eefem samo w 90. wygłosiły młode towarzyszki i to- gorąc\) manife~towali na cześć bo- RYPNE
Bezpołrednlo po sako6C!lll!llła woj wy kun wyniłan7, ale aau.owam.
W niedzfełę dnia 20 b. m. przed
bie, ale nie jest nawet narzędziem i "'arzysze. Orkiestra CZO pod kle- jowników NiePQdległośd
i na
połu~iem odbył się manifestacyj- a:t' ablayilsklej Bqd wioski prz)'lltą· nie dały wt1:kaeycb re&Qltatów I
powszechnie skute.cznym„ - pou- rownictwem k:ipełmlstn;a tow. ja cześć pierw$zego Rządu Ludowe.
pil, Ja.le wiadomo, do wprowadumła wkrótce odnośne za.rządzenie liQllta.
ny pochód, a następnie w sali Do- w
Ablsynll Ura. Jako wo.lucy oble;u- to cofnięte. Od tego CZIMłU tallU
CZ3 nas doktr1nalnie p. profesor giel.nickiego przygrywa'a w czasie go.
mu Robotniczego Akademia 20- weJ, pny czym aapotkał pa powU- l\larU Teresy notowwa.r jelt& w wol•
Trzeba, powiada, myśłeć o usuntr· Akademii. Robotnicy z rodzinami
Naałfl)rtle pl'1emlwlał tow. Ha- lecła Niepodległości urządzona ne trudności, kt6rycb dut)·chczaa nym obrocie po kursie około U
cl~ lcnywd społecznych, a nie o wzięli masowo udział w uroczysto tuch, który też od4.-zytał list od ro. przez Komitet P'PS, TUR I CZO. nie ndało ało zwa1C&f6. l\lleJscuwa lirów, a zat)'łn dwukrotnie wyłMz)"Dl
ordynacji. „Dobro powszechnet„- ścl.
bot.nlk6'N zorganlzowan)'Ch z Za· Zagaił tow. W. Borek, a ponad:o bowiem lu~ oddawna J•t prq. od wał1otlci awartego w .una .,..
awymaJona de uebrnego talara bra. W tycb warur.kacb Jaaaym
oto cel, obwieszcia słodkousty łca·
Nastrój był bardzo podniosły. oliy. Treść łistu była przyj~ta bu. preeydium stano~·m
tow. ław. St. Uarll Terea1 t nlflebętnie prayJruu- jeat, łAI u.ereg mennic wykonf9tuJe
zlłOdzieja. A nie np. wybory po- Uczestnicy wyrazili solidarność z rzą oklasków. Na wiecu były zaSkrzynowski i Hipolit Lewicki. . Je nletylko '117 ~lerowe, ale teł tf llonłunktur~ I dot1tarcza łalarJ
wuechne.
programem pierwszego Rządu La instalowafle meg-lfony i wszyscy
włoskie moaetr erebme, które r.e do ArubU ł Afryki nJe wloaldoJ po
Przemawiał tow. fr. Dehm.:ita z wzgll:Clo na mniejszy fonnat QJe znacznie niższym. nJ:ł " Ablqldł
Błąd logiczny Jest oczywisty- dowego w LubHnie.
mieli mo~ność wys~chania referawsł>ud~ w mej zaufania,.
Ofłł- kurllle.
Wobec utwlnloneJ lwatroll
właśnie do pracy nad „dobrem po- SCHODNICA.
tu. Zagaił wiec I przewodnic:tył Borysławia. Młodzlet wykonała noM!
cło naotllwle qybklegu wy&by• i.Jary łe 811 pr1.e1Dycane aulępnle
pięknie deklamacje i chór odśpie
wszechnym'' potrzebne są wybory
w niedzielę dnia 13 b. mies. preze& OKR PPS tow. fcltks Prze wał
da Ile 0 trsymanycla Urów, pooilł- do 4bi"ynil. Walka prow11łbr.ctna
szereg
%

reformy wyborczej. Wszak nle-

Trudno~cl Włoch

powszechne. Właśnie dla usunięo·
r
Rob , .
odb ł
cia tych lcnywd, o których mówi ~ sa 1 0 omu
otn.czego
Ya
M k
k
się Akademia 20-lecla NiepodlegP
a ows I. Cey p. Makowski !ości, urządzona przez Komitet
istotnie sądzł, te dekrety i zgtajch PPS., TIJR. I CZO. Zagaił i ,_.e·
s~a ltowany S e1m
prowadią do U· wodnlczył tow. jóJ:ef Suwała. „.w
Prze
••„ni ci k
d?
011
ę a rzyw
mówiente wygłostt "~ccprezyden-t
Naturalnie. p. profesor tak nie miasta Borysławia tow. int. W.
qdz:i. Poprosfu stosuje pewną Kobak.
metocfł - deprecjonowania (po- BORYSŁAW.
zbawiania wartości) reformy wy·

hymnem pa6stwowym

'*'

„

Irlandia domaga sie

Mlc1dewlcza, Kościuszki, SłowacObc.hody 20-lecia Niepodległo.
Zlellbk!e. łti w nauym okrrgu Of'ganizowago. Poza robotnikami A. S., brały ne przez PPS, Klasowe Związki
udział w pochodzie w wielkiej

1 liczne grono robotników z rodli· niczyeh.

t. zw. „pozareż1mowej'' premiera pierwszego Rządu Ludonie było••,Oazeta•· pisze:
wego tow. Ignacego Daszyńskiego
~te wdaJ~ sto w b&rdziej aCM- w obwodzie lampek ełektryc:i·
~ &Qlt7.e, stwterdzió wypa- nych był symbolem wszy$tkich
da. 6e · llłalx>Ać awoJ'ł 1awdztęcza- walk pod jego przewodem o NicIJ izby poprzednie pn.ede wuyst. podległość i Sprawiedlwośt Spoldm &mkowt ~c,-.,.e; orflłłll„ le...-zną. Portret lgn. l);:e;zyń&kiego
-~ oparte; o o4'f'e4lORq icleula- przypominał nam wiełkJ strajk
pont11c"'"I l zdolnej do kiero- naftowy w 1904 r. w Borytławiu
wania praeamł par1-Jnent.u. Ujaw. o 8-mlo godzinny dzień pracy i
·.uo ldt to • azczególq wyrut.- jego przemówienie na "''łcUdm
~
zakresle poselskiej łnicja.. zgromadzeitiu przy asyście wojska
t;ywy ustawodawczej, która pozo- austriackiego, które broniło lnłe
A&wlona IDdywldnatnemn uzna.- resów zachłannego kapita?!u l &ta·
•
... ltq;ła u WJlllOkoilCl zada nu pasladaała Au&trił.

opozycji

„Małopolska" priygrywała

kiego, Legionów I Oen.

°

nami. Dom Robotniczy, pi~knie u~korowany zielenią oraz Huminowany, tworzyl nastrój wielkiego
święta. Na gmachu powiewały
flagi: państwowa i PPS. Portret

'°"'

pieśni.

Orkiestra firmy pęia u
łldne aapotrzebowa- prr.ciz władze włoskie z &ym pne1117.
w cza- nie aa uebrneco talara. eo a kolei tem Jeat ogromnJo utnadnlona. 09
i PPS
sie pochodu I w czasie akademii. wplyn~ na powataą jego awytko- wpływa ~emnle aa aonnallueJt
'
Rz11c1 włoald probc>wał przeclwdzla- at.oaunk6w plfSDletnycb • Abht,J..U.
p
.L. ••
h
ł
I
I
W
Drohobyczu,
w
Sambotzt,
w
a.6
t.aQa. wpnnvadza.Jae obowłapko- 1
0 pnemvw 1eniae ruszy we „ Stry1·a. w Brosznlowlt itd. odbvły
'·I
hód li
I LI
te.ie
•
"
' poc
u cam : manows • si" równiet akademie.
.
go, LłEtopada, Wojciechowskiego. 11
włockl. P'nemówlenle popriedziła

orkiestra

liborczej. W chwili zwołania noweW piątek dnia 11 b. m. włeczo- C2bie kob!cty pod swołm szanda.
go ~jmu, który ma zająć się or- rem o~klestrał1- Zwh, Zawodowych rem. Bralł tet udrlał urz~cy I
dynacjąl Charaktervstyczne.
odegra,·a. n.a u K,;ac miasta cap- kl
i
k
I"' i fi · ł
d
„
strzyk. W pochodzie capstrzykocrown cy opa ''
CJa na eA w sobotę ten sam naczelny wym brała udział kompania A. s. lega::ja Zw. Pol. Techników Wiert

organ OZN.ut „Oazeta Polska'',
iamleszcza drugi artykuł o Sejmie.
Poprzedni Sejm (35-38), po·
wiada, nie był w porządku, bo nie był Jednolity. Nie był całkiem
zglajchsznltowany - aczkolwiek

wAbisynii„

Wielka ta manifestacja za1cot\„
czyta sic po pochodzie na Placu
lgn. Caszyńs1dego - priernówleniem tow. Halucha. Punl<tuałoie o

godz. łfJ..e! robotnicy
'

uruchomlłi

n111,bmlasto11ego

Zawodowe l TUR wypadłJ iłnpo-

11łąaeni1

Ulstera

0brad7 delegatów stronnictwa "Ził ał.eby ludnośó tamt.e.jsza unala Illo
nująco.
Oqeego w lrlandll, zgromadzonych za ~ oarodu. Lepiej Jelłl &doby~
Jak dał«e roboflnlcy naftowi są w liczbie 1.000 Ull6b na doł'OOZUym sobie p61nocną IJ'Jaadlt
w~
sebranla w DuhllDle, &eirGdkuwaly drogą, nlł Jakąkolwiek hln-. mimo
priywiązani do wielkich tradycyj tlę gł6wnle aa sprawie ~zła.lu te °'ote ona wymagd dłułar.ego

a..

nlepodteg~oJclowych l do PPS.
świadczy o tym fakt, te przerwaIł pracę 1ta 4 godziny, rezygnuj4c
z zarobków ia ten czas, aby nale
2ycie uczcić 20-lecie Niepod!egtości i pamltt poległych w walce
o Nrepodległośt I Socjalizm.

w•••••••••••••••••••••• •••

Likwldac!a zatargu
w bekoniarni plockiei

w

lrłand1L W111Wlłęty pnez ~ delegatnr wnlotC!k. opłewaJiacy. li
wlad&e atruunłctwa uwa.t.aJlło że
na.d8zedł czaa
clla proklamowania
lrlandlł wotwa I niepodległą Repultlllaa. llłał sio pnedQlłotem dłuilizeJ

C'Z88U„.

W wynika RIOWJ' do ValerJ .....

sek

Jęta

opadł, została

uchwała,

powzięcia

nat.oodut Pr&J•

nawotuJ'łCl

Bz4d do

wszelkich motUwych łrud
k6w w celu &akoilesenta pocldala
deklaracjł premiera de Valery, kt6- (flll.lldll.
r, wska.zal, żt. poś,&Jlecb w t.eJ 11prawle n1a pl'Z)'&łułył by llłt. lnter8'10llt
L E C Z H I C A
kraju. Dla fakt-ycznegu prokłwn6•„Dworcowa" prywa~
wania reputd11U wystarmylo by od· płciowe
Męzczyzn pny3mu,te
wołanie uataw1 uchuwująceJ pewne t.IMllLN.
lekarz 8 r. - ł v·.
hmkcje korony w d&iedzinle 11tut>UJ1. Kobiety przyjmuje lekarka ł r. t.
k6w Dll(NDlt'ZDYCb. w6wczu kiedy

WENER
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c:6wnym zadaniem stronnictwa wtn

no

b)·ł ruzt.i1u.rnt~łe

obecnej

kun·

atytuojl państwa na catu!M! lrlandU
• włlłczenlem AeM-.iD hrabstw p6ł-

::rr.:

llOCllycb.

„.

AKUSZE!łKAUdz.uat.-wiua pn.ea
•
pruł. tJ. .a.
ł'OKADt 8K~PLATNE

Mar·1a GURFINKIEL

.,mk1I odbyt7cb koafereQCJl
J•t podata._ "Ja ..........
s:..:::pl:::.:c~!~."J=
w ~wte Op. Społecznej, do- daProtokuł
uldadq U>Joroweeo a w wypadlw kim na lt~ 011tatecr.n1 astróJ pań.
~
atarp
bQonia.nd w nie uzgodnienia wuystklcb punktów atw.. Odpowłeddalq •
poclUal
N~możnym - ua~patwo
Płiocku, l!Olltal pod~ 38.lU. 1.931 nowego układu do SO Uatopada r b. jest W. Beytanla.
BADAN A. JRYGA.CJE, TAMPONT
proto1w1. IDOC'ł którego arma pe sprawy sporne będt poddane arbl·
,.Pragniemy posladanła całej li'- i wszelkie ZLECENIA LEKARSKU!I
urucbomieniu
aa.kładu
aatrudn1 trażowt Kiai8t'1"11twa Opieki Społees ::~ ~=:e~~J·
ul. CHŁODNA

„

;_;!:.:;

Jl8j.

111a '70. Je.I 1H;JłoduDI, ale l te;o.

38 m. 11, teł. 231..JJ

Godzin~ preyj~ć 10-1 - 2-&

,

Festival Muzyki

iJkoualiika „niemiet~l~ ~omner

Współczesnej

w Polsce

Wkr6tce maJit

'f11 drugiej połowie grudnia o~ które z:otsaną wybrane przez: mię
w Warszawie obrady ju· "zynarodowe jury w składzie: Fi- ,
ry w związku z organi:r.acją w Pol telbers (Polska), Defauw (Belsee w roku przyszłym X Vli Festi- gia), Clark (Anglia), Gerhard
będą się

walu Międzynarodowego Towa- fHisz:panio)
rzystwa Mu:r.yki Współczesnej. Pro gosławia).
grom Feativalu obejmie te dzieła,

Vuchovie

onu;

(}•

nie

niem JachowcórD, 1pathietoał lit
też należy, że wiele linij outobuaow."ch prze prowadzi na wi.osnę
r. p renowację swe&o taboru ou•ul.usowt.-&u, 1:aopa1rujqt: ~JUS ..,

dużo wrmagać

wego. Esser stwierdził, te jetelil
wymaga si~ od hotelarstwa, by
zapewniało gościom wygodę,

femny

blicznych w związku z. zasileniem w
energi~ wodną pustynnych okolic
tego kraju. Wśród nich wymienić
należy gigantyczną budowę rezer·
wuaru wodnego nad rzeką Luta na
póinocy Laplandii.
W tatach 1919 - 1023 szwedzki urząd wodospadów wybudował
kt'sz:em 12 milo. koron olbrzymią
zaporę wodną w miejscowości Su·
orva. po?ożonej w północnej Laplandil już ponad kołem arktycznym, w celu zebrania wód z lańcu
cha Jezior, położonych w dolinie
rzekł Lula. Wezbrane w ez.asie
włoefty i lata wody przeehodą w
mfeshłcadl Jesiennych i zimowych
przez tunele, sllOnstraowane nad
zaporą zadaję w energłf wodmf
etac]ł w Potjal, rozwłJaJłą moc
80.000 kw. Obecnie przeprowadza
n 8' prace nad rozbudow, zapory wodnej w 5aoł"Ya, celem aregu-

mie~ki,
na terenie Sląs

znnjdujqt:ych lif
ka Zaulzańskiego, jak Frysztat,
Bugumin. Karwin, Orłowo, J„
11łonków i Trzy1&iec. Przedstawie"ia obei'"'ł :arów110 dramat, jole
t operę i operetkf.

kacJI poeQ'clddt w t.

m

Pe •

.,Blbllete_ ,.... _ . _

.-.,dddl
„snroo=·• mhli)'la ... WJ'dałllle •

QW7stula,ydll

.....,.

W robotach tych bierze udział zerwuar
załoga, złożona z 400 osób. Pro· wody.
jektuje s~ budowę dwóch tam. Ga
tąż wschodnia mierzyć będzie 315

mtr. długości i skład:tć się ma z
19 luków. Ponadto wschodnia ga!ąt. zaopatrzona ma być w 2 wiei·
kle zewnętrzne tunele l jeden mniej
szy dla lokalnej stacji wodnej. Da
wna zapora wodna o wysokości
8.5 mtr., zbudo\91ana w roku 1923,
b~dzie rozbudowana o dalszych 7
mtr„ przy czym prace te przeprowadzone zostaną w dwóch eła·

gać

aześc.

Naiwrższa

marca b. r. wynrienłl należy plan
utworzenia z lat.cucha małych Jezlor w dolinie rzekł Lala włellde·

„
•
Irancuski
osnr
pisarz
a• •• .
•

o WOJnle "

wanysi.om broni z pod Tcrvela.
W ,.Nadziel„ znajdujemy wiele
pięknych opiSów ,dotycz.ących od·
d~alów brygady międzynarodowe}.
Powieśt kończy sił dużym rozdzia
włeśt kończy sic dużym rozdzia·
Iem p. L "Chłopi·-. z którego fteś..
ci wynika, te nadzieją repubtikań-
sklej Hiszpanii są chtopL (PAA).

Aptekarstwo

na nowo1orsklet wystawie

Farmacji. w kt.óreJ pom.leszc'Wne wstanie, pud egidą przemyału, aptrzy wystawy. Pierwszy od- teka domowa, zawierając. Vodkl
dział zawierali będzie hist.ort~ aple- let.'Zlllcze, etusowane w 881Dolecznle.
Id od masów naJdawnJejszych do twte. Oddztaa trzeci będzie pośft'io·
t.erałnłejszeJ doby I a&ługi lekarza, eony farmacji, Jako zawodowL

!

Nowości

operowe w Berlinie

Cała

flota Stanów Zjednoczonych
na Atl1ntrku

W zwł111ka z przygotowanymi skiej rozciągat się bfdzłe od .,..
na styczeń 1939 r. wielkimi mane.. brzety kanadyjskich do Amcf11d
wrami amery1cańskiej floty wojen· południowej.
n-ej, departament marynarki zarzą·

Hindus - burmistrzem

Jak podaie ..Muzyka Ws,,ólcze- 1'rzeci,ą rwwokią będzie ui Niemie
1na", Opera berlińska zapowiada ckim Teatrze O perawym pierwsze ddł Jut częściową koncentrację
na najbliżazy sezon dwie nowoaci: ipylwnanie ,,Katarzy11y" .,il. Ku- floty wzdłut wschodnich wybrze·
t.y Ameryki.
atolicy Twcii a płaczem ~gnu iwego Pruydenta i eoiel- ..Peer Gynt", W. Egka i „Die Bur· stererG.
J ier von Cal.au" Wagner • Reseny.
kie~u re/ormnloro.
Powiększona na mocy tego za.

Cesarz
i niemieckiego przełożyła

Halina Pilichowska.
k8łątki poQróżn.l·

'l&każe oak.lad~m

klóra 81~

1naL W)'<l.

.,Jlł

"~•w Polaka".

lnstytUCJ~ cesarsrwa pojąć moi·
aa tylko wówczas, gdy się ją rol..
patruJe w najsc1śleJslym zespole·
ltiU z japoi1sk1m patnotylmem. Ce·
sarz pochodzi od bogów, jest podobny do bogów. To dogmat
Wśród 100 milionów Japończyków
nie ma nawet jednego procentu
sceptyków. Instytucja cesarstwa
jest tak głęboko zakorzeniona, że
niktby s:ę nie ośmielił o jakiejkolwiek bądź zm1an1e bodaj myśleć.
Pod tym względem panuje całko·
wita jednomyślność między japon·
czyka1111, należącymi do najrozmarl·
szych partyj politycznych-od sta.
rych konserwatystów at do wciąż
rosnących na siłach socjalistów.
Cesarz jest święty, tak święty,
:le nie wolno o Dllll mówić. Cz~sto

dostr~gałem
walkę

zupełnie

wyraźną

na llwarzach Japończykow,
gdym si~ bez najmniejszych skru·
ł)ulów dopytywał o osobę cesarza,
o żyC'ie na dworze cesarskim. Dopiero później dowiedziałem się, te
zaspokajanie ciekawości n1eświa·
domego Europejczyka musiało być
dla nich męką. Ale Japończycy są
tak wewnętrznie zdyscyplinowani,
że nie da.wali mi tego odczuć i n..
dzielali odpowiedzi na wszystko,
o co ich pytałem.
Ody cesarz wyjeżdta z pałacu,
aby uczestniczyć w jakiejś uroczy·
stości, bądź paradzie,
to wszysl·
kie ulice zostają hermetycznie od·
grodzone. Japonia jest krajem za..
machów politycznych i już sama
myśl o tym, że święta osoba cesa·
rza mogłaby_ ponieść jakiś szwank.
jest dla nich okropna. Nikt się nie
waży patrzeć przez okno. Nie dla·
tego, te jest to oficjalnie zakaza·

ne. Zaka.ty 1stmeJą wsUtk po to,
aby je przekraczać. Nikt nie bę.
dz1e patrzał przez okno, bo naJ·
młodszy naiwet uczniak japoński
wte, te mkl me muże stać wyżej,
nit cesan, nikt nie może spoglą·
dat na niego z góry, nik1 z okna
swego domu nie spojrzy w dól na
samochód, wiozący cesarza. Akredytowani w Tokio obcy dyploma·
d fllie mog~ wyjść z podziwu, !e
osoba cesarza jest przez najwyt·
szych nawet dostojników państwo
wych otaczana tak wielką czcią.
Podczas oficjalnych przyjęć, które
cztery razy do roku odbywają się
· w cesarskim pałacu, nie ważą się
obecni tam ministrowie i najwytSi dygnttarr.e w ciągu całej biesia·
dy na obn:ucenie jednym bodaj
spojrzen:mi «Sarza. który siedzi
na tronie sam, na podwytszen1u.
Poszanowanie zasad monarchicz.
nych jest tak wielkie, że rozciąga
si~ równid i na innych władców.
W małym kinie na pn:edm:eściu
Tokio „szarzy" ludzie, robotnicy,
studenci, którzy Siedzieli przeważ·
nie w kapeJuszach, po ukazaniu się
na ekranie jakiegoś napisu obna·
źyli głowy. A gdy po chwili zaczę
to aaświetlać film, akonstatowa-

I

ISZPIDll

PapalaFllJ padltawidel mlodcJ walczy po lłrOale łliaZpanl ,...
prozy lr8neu.Skłej, Andr~ Malraux, bllkańskiej, Jako dOwódca eakadtf.
po swGicb glośnycb kliążlcacb o eamolotów p. a. .Eskadra śdlłet'
przemianacb polityczno • lpOłeC1- ci''. Książka, stanow14ca autobfo..
.nycla w Chinaeb ł w Nlemczecb grafię Malraux w hiszpańskiej woJ
(„Doła czlewiecza"", ,.Zw1cię.icy" nie domowel, pc>świpna pt to-

I

llledą

zadowoleni, działają na szkodo
powszedmej gościnności. Aicbf.
wi~ miętlzy
gospoJan:em I go..
ściem
panował właściwy
stola"'
nek, 1.11iknąć muszą raz na zawne
pojęcia „drogi„ i „tani„, rtal~
miast usprawirdliwione
bylobf.
tylko pojęcie "oopowiedniej ce.
ny•·.

Tr•@ą. prowadzą.eł przez gól')· ma•n• linię- kolei ielamej. Llaia
H'4"ło,Jeanikie, przechodzi oajw)'żej la l4t'Z) EngaJin{' 1 V ałt.c:line i
roluiuoa linia ułejowa w Euro- l'oecltiavc,
przechodząc
pnetll
pie. Nie ehodai l'll bynajmniej o pncłp alpejlllk., lłcrnin• U ę
jakąLulwiek poetać kolejek gó1" tukuści 2.256 IDCtrÓWe

A·1

s

gość

linia kolejowa

i „eza., p«>gardy„), napisał uatał·
21 liltopada ~e •it w
Tu::-cji, łłuwunii, Jalf>Pła ....ii I nJo Wtelq ksląikł o Hiszpanii p. a.
1tenach
ajud .aefów utabów ge- Grecji. Obrady .ULowców p1'118• "Nadzieja„. Książka IOllłała przeneralnych pai..iw, Wd10Jzących Cił&Dł ei~ do S-go rrudnia.
tłumaczona prawic na ~ystkie
/ w •kład Enteaty bałkaó@k.id, L j.
Języki świata. Ma aił ukazat r{).w·
niri w przekładzie polskim. We
Francji w paJl miesięcy po pierw·
saym wydaniu, powieśt ta osiąg·
śNiatoweJ nęła ponad pięćdziesiąt wydań.
Należy ta dodać, ie Malraux
ledlut a atrakcji łwłat.owe.j wy· polot.one aa niwie lldrowła publłczne
ałaWJ' w Nowym Jorku ~e sala eo- W oddziale drugim wyatawlona

c.. „ Ww'"' m„r„,

więcej,

w Europie

„

Zi1zd szefów sztabów

-

Z.OOO.OOO.OOO m.

pach: pocątkowo wyso~ zapo &kich (np. a(lhatych), aJe 0 no~
ry podwyższona ~ o 3 mtr
po czym dodane zostaną dalsze 4
Gł
mtr., tak, iż w r. 1948 tama młerz~ będzie 15 mtr. wysokości. Z
pośród prac, ld6re 1'9Zp«)Cqło w
• •

Entenll Balkańskiei

Wyjątek

przJ

c:iystośt,

ont- do tego, it nie wolno wymanit
hotelowy po

Na terenie Szwecji przeprowa-1 towania ~as wodnych, napływai. go Jeziora. Nowoatwrzo11e )ezłoro;
dzany jest obecnie szereg zakro· C)Ch z Lilla Sjofallet i wodospa· posiadać będzie 40 mil długuśd i
4 mile szerokości I tworzyć ma re
Jonyc!t .na wielką skalę robót pu- dów w dolinie rzeki Luta.

aeres

:.:.-:::·.:-=-.:.:i.:::.::..~-

czeJ p.

idealną

sprawną obsługę, a nawet nie ma
łą dozę troskliwej opieki, to z drd
giej strony równiet i gość nta pe.
wne obowiąz.ki. Sprowadzają sit;

w Szwecji

teatra

...ep poe&JekleJ. pnewai111e 9low'lll6aldeJ
. . . . . . . . . Jlfaj&owWJ' .....
WJllttwl& ..,....,... UteracJdm. • w ....,..._ ..,..,,.,.. ellek ..._..,
r s6-*l ..-Jl, • mote lleą6 erypualDeJ łw6fteoAel f«'ł'ddeł
....., • łl'wa'7 *7wo1 - tymcra. ~ • Apollłnalre'a ona ..,.

~

pobyt,

I

a-nw

w

za

~
.

....W ....- IOd.zaJa Jubllema: alał dzWzlele ............. ~ .,..
• "t l i lllllDllll' tep ,,._.., eo ... ejalee ·~ ~ elM!eJ

.wt JM •

maże

Karanewic:-Tokarzewski.

:Jubileusz Kamen1··
"
„.
a.a-,,-.

...... ,..,_ ...... ,....,....

kumentów a łyda Bzymhut I Ger·
nuua6w jak I UJ wutJenanycll et.oelm
k6w kultu.rahlydt I band1ow)'da.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - - •

Po~t,e, smalen no lcorzyJJe nowy1..h sakladóto samoehodOłA1)'ela.

1" prqiJym .e%0nie teatral- zostanie cały

uteraeld ,.Kamena",
aelliclu la& w Cbel_.. 14be'•lrłat pod NdakcA Ka&I...._. UdneJa lawonklep, •

.,...

ezerep do-

winien oczekiwać, uwzględt11w1z1

stałego
w Cieszynie

111ee1erm•1r

Camuatłwn,

dzłewa llit &nalezienia

•
k
•
~:.~-:;t:~;~ Olbrzym·1e prace eIektryI1acy1ne·::~.:~~E~~~s~:::.:

Powstanie

~ ed

ce nad odkr,ydem

Podczas odbytych niedawno w
Wiedniu obrad hotelarstwa z ca.
łych Niemlec, przemawłał kierow·
nik niemieckiej turystyki zagrani·
cznej, Hermann Esser, który nuó
cił uwagę na la.k rzadko na ogół
Fragment : defilady b. Obrońców Lwowa : aymbolicznym mie· poruszaną sprawę obowiązków go
cz:em, ~ którym postępuje jeden z dowódców obrony Lwowa gen. ścia hotelowego lub
pensjonato.

na drogach polskich

nym projektuje się ulworzente w
Cieaytue staleJ /ilii teatru im.
W yspiańakiegu w Katowicach. W
bieiqrym sezonie przedstawienia
bęaą odbywały się sporadycz11ie,
pray c:ym uwzględniony w nich.

ktab amoayda, prowi..Jqą,....

uko6caoae pn

Gośc hotelowi wNiemczech

Nowe IJPJ autobus6w
W poeątktJ(lla roku przys:łego.
·prrawdopodobnie już od lutego,
ro•pocznie iif: produkcja nowych
typóu· iamochodowych w Polsce,
·tVPdług licenryi niemied•ich. W
:WlfłZkU a tym Ulniejqce dotychCSQ.3 montażownie przeprowadziły
W!łpoinq kon/erenc;ę. celem usta1.enM planów przyszłej produkcji
i 1'4-d::iału iwych wpływów. Zda-

by~

ce
wyk~owe
biat.oeyczaesu
mlallta Camuntium, uaJdującegtt
alt nad Dunajem. 1\Uasto to, poch«>dzqoe a CZWIÓW rzymaldell, u.zwano
nlemlecldml Pompejami.

w Londrnie
Burmistrzem lundynalucgo przed
mieścia Tilbury wstał wybrany
czystej krwi Hindus, dr. Kalial. W
ten sposób dr. Katial jest w bi.torii Londynu p1erwszyJn Hinda..
sem, który dostąpił zaszczytu gospodarzenia oficjalnie w charakl„_
rze burnustrza.
.~

rządzenia alłantycka eskadra floty
Iem, że dotyczył on koronacji kró· Stanów Zjedno1..oz.onych składa się
z 7 najnowszych krążowników
la angielskiego.
Nie mn1eJsze wrażenie wywarło IO.OOO tonowych oraz 7 kontrtorna rnme prz)bycie paru ksiątąt i pedowców. Eskadrą dowodzi wi·
księznrczek krwi cesarskiej na kon ceadmirał forde Todd. Teren wiei·
cert słynnego eurupejskiegu dy· kach manewrów noty amerykanrygenta w największ~j $ah Tokio,
Hib1ya-Hall. Książęta m1eh na so.
bie ciemne, szare ubrania, ks1ęt·
niczki zaś kimona, jak większość I
in:tych słuchaczek. Nikt n.je mógł,
wątpić o tym, że są to członkowie I
domu cesa.rskiego. Nikt si~ 1m nie 1'
pn:yglądal, nikl nie wytrzeszczał
ciekawie oczu, nie lomelował u~'
dynymi, którzy to czyniłi, były
europejskie i amerykańskie siu..
chaczki). Krzesła ksiątąt i kslężnJ·
czek były pokryte białym suknem,
Io było W1łzystko. Ale później, gdy
się publiczność tłoczyła ku wyjś·
ciu, to katdy się . i.g1nał w glębo·
kim ukłonie i stawał, jak wryty,
aby przepuścić znakomitą socjetę.
Czyt znajdzie 9ię w Europie jaki·
kolwiek bądź władca c:r.y ret spra·
wu,iący rządy mąt sta~u, któryby
podczas
publicznych występów
mógł się oby.ć bez" $Zpalerq .połl· Wtith ormii kuoań.ak&eJ
8flł wa, 111 a-ny11wae ae/a _,.,,..
cjantów, chroniących go przed armii amerykamkiej &en. Craigcs • •mbaaaduro Kuby • ll'oay..,.
ciekawości.f i obJawami sympatii? łonie JT. Frase. "' drodu Jo W• uyn,ętunu. sd:ie. .Wt,4 .U,..
1

I
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ZYC·i e gosp of!la rcze

Człowiek i gospodarka

Bezrobocie i Fundusz Pracy

Czasy obecne zostały nazwane v.ie - 20% było niedożywionych). od.setek tych dzieci jeszcze spadł
Warto zapozna~ się z katdora. · bezrobocia, rozwa!anego jako za
alt bez podstawy „czasami po gar- 1Obok braku odżywienia, pustoszy ( 4 l %) . Dzieci robotników rol- zowym sprawozdaniem „Fu 11du- gadn!enle
p~staw~e - Fundusz
~y•, czasami, w których po prostu 1 zdrowie dzieci brak słońca i C7.y- nych
było
niesłychanie mało szu Pracy'', rzuca bowiem ono Pracy Jest mstytucJą podstawo„zaponanian9 o cz(lowieku". Rosną 1 stości w mieszkaniu. Wciąż mamy (0.8%), tak samo znikomym by~ snop światła na problem ~z.ro, wą.
.
~iągni~ia techniki, rośnie zdol-1 ogromne przeludnienie mieszkań odsetek dzieci chłopskich (2.2% bocia.
jej wpływ jest z konieczności
ność produkcyjna, ale jakżt daleko naJnan1ejszych. W p:;ne ze spu- dzieci gospodarzy od 15 do 50 ha,
Pragniemy podzieli~ sił z C~y- . rzeczy ograniczony. jest tak ogra
du zaspokojenia minimalnych po- sto:szeraiem fizycznym - idzie mo 4.3% od 5 do 15, 5,1 % do 5 ha). telnikamł szeregiem .uwag, ktore niczony,
ograniczonym - w
trzeb człowieka! Wielkie, ambitne raln~. Stąd - przestępczośt m~ W dalszym ciągu 21\l.·róclć należy nastręcza nam ostatnie Sprawo. stosunku jak
do potneb rynku pracy
fUchy, prądy społeczne oparto cal- docianych (w r. 1935 skazano 23 uwag~. już wśród studentów, na zdanie Pundusza za czas od 1.IV
- jest zasób mobilizowanych cokowicie na podstawie pogardy dla tys .nieletnbcb dzieci, w r. 1936 - koszt studiów specjalny~ (np. 1937 r. do 31.111 1938 r. Jak 1wr
rocznie i w}'dawanych funduszów
Jedn<>titki ludzkiej, jej niezawisło- 26.000).
technicznych), powodujący kształ- kle jest ono wydane starannie, z na cele walki z bezrobociem. Wy6'.i, jej •vłl. jej własnych dąte6
Dalej - niedorozw6t szkolnlc- cenie się wbrew upodobaniom (n.p. licznymi tablicami ł wykre~i, noszą one w r. 1937/38 - niespeł
I ambicyj.
twa, brak jeszcze gmachów I eta- w dziedzinie filozofii).
odzwierclaJla też dośł dokłaanic na 172 miłn. zł., z czego jednakże
A jc:dnalc w tych caeach nie tów nauczycielskich, przepracoI wreszcie pu+or zapytuje, mó- dzialalność tej instytucji, w ktorej wszystkiego nie wydano, bo po.
brak przeciwdziałania ••• Zjawia się wanie nauc."Zycieli (praca ich jest wią~ o bezrobotn~h:
ręku
ześrodkowano ca'..okształt została nacwytka 19 miln. 260
reflekaja, rozszerza aię odruch w „produkcj11 masową"), słaby do„Cll)'ł możem, •lt łodai6, ie iyde problemu walki z bezrobociem w tys. zł. Z dopłat skarbu państwa
formie humanizmu, personalizmu, stęp warstw ludowych 'l robotni&eJ milionowej masy ludzi, będących Polsce.
blisko 17 miłn. ił. przeznaczono
prób napełnienia nowt ·treścią sta.. czydl do studiów wytszych. Autor
pełnoprawnymi ebywatelamł Rzeczy.
Możnaby coprawda zastrzec, ie na lpłat~ zadłużenia z lat minio.
f'1Ch form i baset.
przypomina, te znikomy tylko od- pol!llH'liteJ 11anowi
Pań!łWa
poza Funduszem dok<>nywa s!ę nych, a Skarb wypłacił tylko I ml·
Zjawia 11, refleksja, czy w ogó- setek dzieci włościańskich znajdupo1Jl1wnt i konstnrktrwuq? Czyż n:e wielkich prac klwestycyj państwo lion zł.
le ma jakiś sens najwspat1ialszy je dostęp do szkoły średniej
8' eru •
mal'gineale ,.poddęgan!a wych, mających doniosły wpływ
o kierunkach działalności fun
aparat przemysłowy, oparty na ••„ (w pierwszej klasie szkół nowego
Polski wTMyi"?
na rynek pracy. Tam jednak pod duszu świadczy następujące ze.
zdławieniu osobowości ludzkiej. typu było 11.7% dzieci gospodaWłaśnie ten shm rzeczy mamy stawowym kryterium jest
stawienie wydatków (w zaokrą1 jakie odmiennie przedstawiać rzy od 15 do 50 ha, 4.t % dzieci zaiwsze na myśli, wskazując na ko nanie szeregu inwestycyj, a dokoefekt gleniuJ: administracja 6 miln. 600
$ię ~zie tycie społeczne, gospo- gospodarzy od 5 do 15 I 3,1 % - nieczność realizacji wielkiego spo- w dziedzinie iatrudnienla jest nie
tys., zatrudnienie 82 mlln. 368 tys.
'9arcze ł polityczne kr&ju, w któ- niżej 5 ha gruntu). Wskazuje też łeczno-gospodarrzego pianu prze- jako na drugim planie„. Z drugiej
pomoc społeczna 2 miln. 700 tys.•
tym z interesem Cl:Ólno-spolecz- na niedorozwój szkolnictwa zawo budowy. Planu, któryby stronił od strony mamy akcję pomocy
zimo· zasiłki 32 m!ln. 540 tys. pomoc
:11ym idzie w parzt inltrts /tdnost- dowego I na brak prawie zupełnie naśladownictwa pobliskich wzo- wcj, stanowiącej przejęcie C7ęści
doraźna 19 miln. 367 tys.
łi, w którym nit ma przepaści mit dla dzieci robotniczych i chłop- rów „hociowll człowieka", a posta dotychcza~owej działalności
Funitzy itdnostkq a narodem i pań- skich dostępu do studiów wyż-I wił cąłą stawkę na jego samo- duszu (w dziedzinie pomocy
do.
Poza tym: koszty poboru opłat.
• Jlw~m.
szych. W r. 1934/35 było na 48.254 dzielno~. na Jego poczucie obo- raźnej}.
koszty bankowe, obs'.uga pożyw ostatnim rumerze miesięC7.- studentów zaledwie 3.J32 dzieci wiązków i pre.w.
W każdym razie, jeśli chodzi o czek i różne.
llłka ,,Drogi Polski• (Nr. 11 r. b.) robotniczych (6.3%). W r. 1035/36 1·
L. BUKOWSKI.
planov.e poczynania w dziedzinie
jak widzimy, największe inacu
p. Wacław Kietlicz Wojnaclcl za- • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • nie ma
akcja w dziedzinie zatrud·

„

~6~~i~kp:e~!~~is~~~uł :;:~

.n,

~mowa łn1·11·1· 1· ~IBDO'W lJ·~~DO[lODJ[~
posiada r611r11lei sens poU1um
J
q

gkie:j". Sygnałizujemy ten artykuł
z tym ~kszą chęcią, te kierunek
tego pis.ma jest od naszego - dalekł, a zapewne między nami a
autorem artykułu byłaby dośt znaezna rótnka w pogtą<bie na spraw~ sposobu realizowania zasad,
Traktat hałld1awy anglo • ameAustralii Stany dostarczyły to„pnysposobłenia moralneg~ nam- rykań&ki, o któtym tak głośno w waru za 73 miln., a nabyły JedY·
dtf'.
lnfonnadach gospodarczych nie nie za 39 miła. Nowej Zelandii Chodzi Jednak nłe o to. Chodzi test pOZbawłoay pnwnakM polity. sprzedały za 24 ml1n. dot, a kuo roisądnłc postawiony problem czneio.
piły tam za 21 nriln. dol W Afry.
problem stosanła obywatfla do
W aferach WUl)'ftgłolHI nie ee Połudn. kupiono towarów za
państwa.
ukrywaJł, te współdziałanie wiel- sum, 14 mlin. dol„ a sprzedano NaJc:iy tu równfet llL łlł::
kich krajów liberalnych ma na celu u sum, 88 młln. dol
„po~e heapieezemtwa peł Jese przeciwdziałanie rozwojowi goWprost pneciwie - w Indiach
(Pamtwa) epiekf, da.ma • pnynaleł- spodarki autarkicznej. a w w1~ zakupiły Stany Zjedn. za 102 miłn.
„~ do nędn Jego ebrwatell, 11;abet kszym jeszcze stopniu - kompen dol., a zakupy Indii wynoszą
e;.rawai~i\. do wpływam• aa hloeg sacyjnym metodom handlu mię- zaledwie 4l miln. Tak wifc z In.
~nw pinstwowycłi.. WTemele ... I thynarodowt:go , propagowanym diami brytyjskimi bilans Sta"6w
rtmkf ~tmil'"' (ł1tweU •robltow„ przez "Trz"ią'' Rzeszf. Nie błak ZJedn. jeat wybitnie ujemny.
me, penom ..,..., pabti-,eb>.
równlet oświadC'leA, ie traktat
W czasie rokowail - St. Zjedn.
Zdaje si~ te nie będzie ozna- ten ma przeciwdziałać ofensywie wyratały nawet zgod~ na pewne
czało .,materialistycz nego" podej- gospodarczej Niemiec w Ameryce ulgi dla przywozu towarów prześcia do takiego „lmponderabile ", Potudniowej.
myslu angielskiego, ale wzamian
jakim jest miłość ojczyzny, lojalOczywiście na pierwszy ptaa za to domagały się zni·żek, niezbyt
ność wobec Państwa, aktywne do wysuwa się sprawa nie potltycz.· zgodnych z zasadami preferencyj
niego ustosunkowanie się w sen-· na, lecz gospodarąa - wzmote. (przywilejów! krajów frtl1'erium
sic wspódzlałania, jeśli podkreślić, nie "'Z::Jemnych obrotów obu wiei- brytyjskiego. Chodziło tu zwłasz.
te właśnie na tej drodze - po- kich krajów.
cza o produkty ro1nlcze. Godząc
przez poczucie przys!'ugujących
Droga porozumłenia nie była się przyznać ulgi dla angielskiego
jednostce praw, poprzez odczucie łatwą. Co pewien czas pojawiły przemysłu tkackiego, wzamian za
korzyści z należenia do liczby oby- się wiadomośd, te jut, jut roko. to domagały się ulg dla swego
wateU - wzmacnia sir patriotyzm., wania będą przerwane. Nic to dzl wywo~ w zakres:e przemystu me
wylwarza pozytywny konstruk- w~egof Przeci~ż w grę tu wc~o- cltanlcznego I maszynowego.
tywny stosu~tk do Panstwa.
d~1ły skomplikowane z?gad:n.:eW rezultacie zgodzono się na
A jakże Jest w Polsce? Jakież n1a ogromnd donloslośc1 - Jak kompromis, Ulgi celne, przyznane
są warunki rozwoju twórczości np. prrejśc!e Anglii po r. 1931 na Stanom Zjednoczonym dotvczą
jednostki, będącej · według słów system protekcjonizmu i zawarte' zboża owoców fu.szczów drzekonstytucji „dźwignią tycia zbio- w Ottawie w r. 1932 porozumie- wa, r:iaszyn d~ pisania 'niektórowego"?
nia, na podstawie których uprzy·
Oddajmy
p. K.Wojnackle- wilejowano obroty
Im- '
i
mu. Stwierdza on szereg faktów. perlum brytyjskiego.
Jak załan;.;.nle się ruc!;u natura.I- In.ny trudny problem był n-astę.
nego ludności. Osiągnęliśmy - oujący: jak pogodzić dążność Sta I
właśnie pod wpływem biedy l nów Zjednoczonych do utrzyma·
·
złych warunków - „rekord szyb- nla 1)newagl wywozu nad wwo.
koścł zmniejszenia się urodzeń"•). zem z dążnością Włełkiej' Bry.
Dalej ogromna śmiertelność tani! do redukcji biernego bilan·
dzieci ( ~ część dzieci umiera • su handlowego. Nalefy zwrócić I lmtytat bed..m koaiaDktur •~
wieku do 14 lat), cherlactwo po- uwa~. ~e ten niedobór dotyczy darc.ydi i ~ • · aal!tępcrJteJ es-ób
zostałyitil przy ~rciu, niedotywie- tylko Wielkiej Brytanii. Dominia ~«YllOJtl ąLuacJ~ g-oapod:arc::zt •
nie (na 200 tys dzieci w wieku Imperium mają przewa~ wywozu 3<im itwartale r. b.
szkolnym zbadanych w Warsza- nad wwozem na sum~ 246 · mit:o. VI mfędaynsodoweJ syt1łaqji IOl!lponów dolarów, gdy niedobór Wiet. clarczeJ w kwartałe •-Olild&wcaym
•) PeAttOamy. łe 1P9dek
kiej Brytanii wynosi 328 mitio· · ~ adiecydowaoa •młllDlllt p~
Iła laclnoiei w Polsee nie ma ale wtpól· nów (r. 1037). W r. b. AngUa ze
Jp o clalszym rozwGju 9J1.WK:ji Pl'ZJ·
nege • apadk.łem w krajadt aachoiłnida. w~ględu na realizację programu -.J1111tłe:ł na
najhllrbsy okrw - .
powstałym bynajrnAJej n.le aa tJe nęmy. zbrojeń zwiększyła
znacznłe przy Mianowicie w Staaecb Zjednoczoayob
wóz ze Stanów tkdn., a wywóz aastąpłła oddawno pnewidywana .mo.
do Ameryki zmniejszył się.
rWllMI popr- fO&podarCH, ~
Oto - porównanie wart~cł (w wana w OllłaLllicła miuitach pnea WJtysląeat'h funtach s:r:terUngach) w datkow:mill ,.._ Rąd iłbiJdt na
drugim kwartale:
nWftlyeje, WW'Otll een mebli kolon-
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A - plue rohotnleze w PneDl7·
Ile. 8 - kciat7 •&.n.,ymanla, c eeaay burtowe.
Wykres aa pod!ltawfe ,.Konlnnkta

17 . 00.poclarczej" (zesz. a): 08tatnle
IJaae W) kamJlł at.an płac nominalIU'ell 88 ( lDllł = 100) wobec łl6 w
IDatto r. b. Zwytka jest więc tylko
j&ezu&czoa. ~ spadły (spadek cen

tiki>.

0381 wyda.

przywóz z Ameryl<ł 23.381 26.115.
wywóz do Amer
7.MD 3.814
Ten wletkl spadek wartości wy
wozu fest w l'ewnej mierze wywo
łany spadkiem cen wyworonvch
przez kraje Imperium do Ammki
surowców, Jale kauczuku z C ejto.
!fu, ka •„ao ze Złotego W yb f'1.e!a,
'<awy z Kenii ł Ugandv. herbaty z
C~'Jonu, rótnych mlnera•ów ł t. d.
Wymiana Stanów Zlefłnoczo.
nych z Kanad!J - w r. t937 prttd
stawiała stę jak nastę-pttfe:
wvwóz ze Stanów do Kanady - 510
miln. dol.. przywóz do Stanów -

394 mHn. dol.

wynosiła

najwyższa (luty 1938) -

a.

194.200.
Wzrost liczby zasiłkowych wobec
roku poprzedniego (o 11.3% prze
ciętnie), jest wynikiem wzrostu za
trudnienia na robotach sezono"
wycb I rozt:zerzenia obowiązku
zabezpieczenia Nie trzeba jednak
zapominać, te maksymalna liciba.
zarejestrowMy ch bezrobotnych na
1 lutego 1938 wynosiła 549.271.
Oczywiście, ie równiet i akcja
zatrudnienia w stosunku do roz.
miarów bezrobocia nie jest wici.
ka (wynosi ona 13.206 tys. dnió·
wek), ale trudno byłoby nieoocenić jej znaczenia.
Nie będziemy si~ rozwodzlt na
temat pomocy doraźnej, gdyż wo
bee powołania pomocy zimowej.
dotyczyła ona tylko okresu majlistopad 1937.
A teraz - parę uwag o charak.
terze ogólnym. Działalność fun.
duszu Pracy doprowadziła jedy.
nie do częściowego złagodze:-iia
następstw bezrobocła. Wp'.yw jego jest bardzo ograniczony, a ł'Oll
strzygnfęcie tego patą.cegó probie.
mu możPwe jest fedyoie w ra..
lllBCb wlełkłeJ akcJł ~cto.w:f,

Sytuacja go$podarcza Polski·

Cenr i place
!.:.I!

zasiłki,

miesięcznie pr.zeoiętnie 78.043,

ae••-. i•••••• '•••••- •••••- .•••••• •••••• ••••-

wewnątrz

'""'°"

~

otrzymujących

popieranie chałupnictwa i drobne
go przemysłu, zatrudnienie mło.
dzidy (TO rniln. zł.), roboty budowlane T. o. R. (tyleż}. Na łnwesłycfe. wydano 11.568 tys. ~„ z
czego !2.9~ w formie potyczek,
rych mastyn rolnłezych, elekłó. reszta - w fonnte dntacyf. Po- gaepoclm1d epo1eczneJ. OgranłcrA
rych Innych arzędul\ niekłóf)'dl ddał o.fej enmy 11a roboty ąs1ra. q jest akcji zatrudnienia, łeACZ8
wyrobów skórzanych (bałJ, wer. teonione przedstawia sił ja.t • · mniejsze maezenie ma 1'0ftlOC I
tytuła ubezpieczenia ustawoweg&,
Id 1 l p.). Pr6c2 tego W. Brytanii stępuje:
zgodziła aif nie podno6lt da Gd
Urq~ miast I mltcfzymta. pomoc dodatkowa oparła jest lłłl
wwozu aamochocłów moey wfr Iłowe _ ftC).8 S • drogi bite - podstawie dodatkow)Ch ......
knej nit 25 K. M., lfłrzJntac! wolny J f..!~, drogi wodne _ 2.7~. me- ezet\ lpOłeezet\etwL
przywóz kukurydz, I w r. 1942 fforacje _ 7.4S, lltfeszłcanla Prapiem1 jednak podb~
zbadał spraw~ przywom tytoniu. 14.0", inne_ 3.9,%.
te, Jakkofwiek działałnoU Fand•
Dowóz
Dłekt6rych produkt6w
Robocizna bezpośrtdnta ~ ....-ti szu Pracy byłaby nie doskoaaq.
(konserwy owocowe, pewne ga- ła t.S%, nleco mniej nlt ;";;,; trudno mu ()dń\ówł~ jedne) '&&IN·
4
tunkl ~rewna 1 l p.t btdzie racze} lD3&'3'1,
ldJ MHna ta WJW'Mlła gi. Zagadniestie bezrobocia nie IO
utrudniony.
48.3'5.
stało u tej drodze rontnygnlfłe,
W. Brytania otnymała 7Jllaczną
ałe zoetało poetawlone i pnepra.
ilośt ulg: dła przem,n włókłmZnaczenie ubezpieczenia od bez eowane ~le. 01wnłel
niczego, szklanego, porcelanowe. robocia jest kiśle ograniczone. zbyt jednostronnie mote pojtno.O
go, maszyn tkacklch, przedmlo- Od dawna ju1 przesta~ ono być wano pom~ dla bezrobotnych jełów skórzar.ych, pewnych gatun- głównym środkiem złagodzcma dynie drogą bądź zasilk6w, bądł
ków papieru 1 t. d.
skutków bezrobocia.
robót pu~licznych. Pominivto ta.
Należy doda~. te na podstawie
Wiadomo, te pewien tylko od. kie zagadnienia, jak poradnictwo
klattzttll największego ttpTzy\vłle- łam bezrobotnych podlega reje. I 1'rzyspott0bienie zawodowe, jak
Jowattia skorzystają z tej umowy stracjl Otói w r. 1937/38 przec1~t sprawa młodzi~ nie2atrudnioniektórzy kontrahenci tych kra· na liczba zarejestrowany ch mie. n.ej, jak pomoc dla chałupnictwa
Jów.
sięcznle wynosiła 373.483. Stano· I drobn~go nemloała. Jak rótne
Cz~ w!ęc ta wietkieJ wagi umo wl to niewielkie jedynie zmmej- akcje dodatkowe (dodatkowe iak
wa oz,nacza zwrot do „liberałlza. szenie (o 7.949) wobec przeciętne cia ludności rolniczej), twon~ie
dl' mledzynarodow ych stosunków go stanu z r. J936i37. Spadła łicz wal'S'Ztatów pracy, ogtQdki d~ał.
gospodarcr.ych? Czas pokate. Nie ba bezrobotnych wykwalifikowa . kowe I t d. W czasach masowenalefy Jednak zapominat, te fru. nych, za to niewykwalifiko wanych go bezrobocia, tamte dwa zagad.
dności szeregu krajów „ubogich„ nawet wzro&Ja fo 4.863). Ten nienia w~uwają sif n1 czeto I
Jeżą nietyTko w zaporach celnych. wzrost fest związany :r: podrasta· muszą byt rozstrzygnięte, ale by„
ale również w braku dopływu niem młodego pokolenia robotni- loby szkodliwe pominąć ł te pto•
kapitałów.
czego w Polsce, które nie miało bierny. Dość wskazać chotby na
sprawę kwalifikatjl i ewenfuatnego braku robotników wytcwaun.
kowanych przy wielkim bezrobo.
ciu niefach9Wych. A L: zagadnienia Fundu~ Pracy przynajmniej
pt:>dniósł, jł'śli akcja jego w tych
kierunkach była jeszcze nie wiel-

w trzecim kwartale r. b.

•

sposobności odbyć odpowiednie.
go przeszkolema.
Już z tego widzimy, te - mimo
poprawy sytuacji gospodarczejproblem bezrobocia jest wciąż w
Polsce - palącym. A cóż dopiero
mówić o bezrobociu nlezarejestro..
wanym!
Przeciętr.a liczb& bezrobotnych,

który fm w paichieftib obJłł
równi8 i pi>'IJOlltałe earowee pruimy·

1'łowe. Skutki

teJ ~ me da.łJ •it
~ bezpo8r~ odcmć w ~h
enrflP'J~ Pie ..aoo.1 ~aubi
tn1dra..1• lekko m11zk~ 1- JOii

wckr~ .wła-. wobec intengyfikaeji
7.brojen popr- koniunktury •inna
.,
·-•-· • . . .
..__
111)'&tqp"' IA'lptu:nHJJ rolOIUa • ,... "'°"'
.
.:.r..:
trnencw europe,,.,....,..

Y Połeee -

m&wł daleoJ IIMtytal sytuacja go~a katahowab .tę
na otół .Qfezaledmfe ed - wpfywcłw ~ych. Produkcja przem,..łowa po
przojśdGwym osłableołu w kwartale po·
~nim wyka~ła
pobOWIIT W'Z1'06l.
oeitsalite poziom • piMWuogo kwasta-

ką.

ka r. b. KW11rłałny w.bi• ~ji
1.....,_,słow~j ( wodłu1 •-ej metody)
rn1 u2a = 100 podniósł elt ae u1,a
do 119.t myli o l~ proe. i
6%
wyiszy, aaii.eli w tzozedm kwartale roku abie-głego. Zatnyll!Mlie Mt swyiko-

Tak. Problem bezrobocia wyma
co skłaniało nunej 4Jo ecrmte„la •·
..,uów. \V każdym btdź r.ie - dodaj. ga nieustannej czujności I faknaj •
'ystematyczneg o, grun„
my oJ &iehie - btllk ~ w cizie. bardziej
d:1iaie dóbr apoi)'eili Die hńHCSJ • łownego JK)łraktowania.

-f

W'9k.rw.ły

„,.. •

ten:l~ji

prodakcji w kwadale poprzednim wynikał• ae abiep cmJ8Dł
ków „ra,.ptclkowyela. • młanowide 1
tendeac:j; clo liilw:-daeji 11111-Sw w p&
pie do'br &pe>iycla., główuie - wł~·
ołootwk, 11 wprowadzada aow,da
pracj)MW hodeiwlaayeb. ee w pnej.
iiełowTm okreaie edcbiaływa„ łaaaa111ił'
co na nach lt11dow1Mt,..

W'ZrOŚm

mmożaoeei społeczcńat.wa.

1-estyeje

mas'Z)'IDO- w pl'Zl!'lllyiile
w

kwmtale

ltell...._

.,.._oMaw- Place na rallotacb
..,„,... -• Funduszu Pracv
.-e- WZt...........„ .......„ ............_ _„

mym wznel
~,
(' 3 gwoe. - ...., paaiocnle
45 proc., eaiie1i w anecirm k.warułe

r. Db. Ped koni« kWlllUha
.dmwarqo urmamrb •it poaownje aiJ.
niejsu t.endeneja ..,Uowa. oełabialw
. , . 8Jblwici WVOSW ia--,cyj n)WICllWyda • praem}'i]e ~
pneóieiowy i pocsolłaje •
""~11
W kw8r\aie 11prawwdww&)& •sttPH
P™Jiei_.,.....
aieuDO!lllym
arellltf,
WWCNt bndowakt- mied
!lplldk.iem produk.eji w k.warta!e ..,
Wskaioi'k proda.ke;i dóbr wytwół'tl'l!,.ds
prllednim.
o.1UD4ł padom Hl.I wciboe 137,2 w
Ogób l'OflDlliHy epoireia w kwwtałe
kMW'tale popraednim i 1311,ł w ple""'
epraworz~
aległy
llł.cJelmko
;orym kwarl&le r. b. W9bliałk prodalej~
tylko 1116%naesnemu ro!Z~ ~
dóbr BpOIŻyelit w,bzal maiejSIJ lło.
iyeie clrołdiy. eakra ł IP~ nie
!lllDk<>Wci W'lll'Mt w: 107.l de 108.9 I nie
wrb&:iło w~b 1mill!IL Bard:o Dioos~ptfi poaiom1a a pierw.,.. kwarta·
meemw swl~łe -.lę ..,Mycie aaftJ.
hi (Ul.I).
Tabeaa. podana
~j)niej ntocnilN& ...-la k,-eja ty.
podatawte ....
Procluk.c;Ja dAr łlpOłyril w kwartale tenla I piwa.
~ Fundusw Praą wy-...
~mym ~ ef.v . na pnerobotacb, pro~dl
Na ~-- ·~ ogólnep po. Je praee
e~ym posioląie a . pi~' pói-. sioma ~ boraow,eb w kwartaltt epra- s nunłenla Fwulaaza. ~
eza. · Bnik .,,.raśniejasydt
wozcbwesym wp~ w •ydowan) plam od I do ł si. Stuowłlit ....
W'S'09t1I w t:reh pł~eb "1!W~ł spoe6b silna m~o eesonowa ..u. GU" w r. 1931/SB (81.8" w 1936/lf
"ll.ę§ciowo tłmnaezy 1iv nniZko1q
61.1% w r. lDM.136). Jak wlllaimJt
ten- b eea zbóż, &pinvodowam obfilymi •
dfttch oen iłó-.ła we wł6kiennłetwie. ro~ w iw.ieeie i w knJu.
alftlduop l•._......,

-•ego.

•

„

„

tendeoen

Str•.__________________..........__ ________
_..

i sport

· Prąca

•'

Pod· tym _, hasłem .·. odbyła się w
ciekawa impreza, zor
gapizowana w czasle kongresu
duńskich org:.niza~yj r:obotnicz.yr;:h.
W :.awodach tych br.ąfr udział:
tragarze, tzdnlcy, kelnerzy, kelnerki, murarze, a nawet pomocni.ce domowe (sJ~żące). ,
Starto-Wall oni w .swoich, niejako, konkurencjach ·zawodowych.
I. tak r.p. tragarze startowali ·w
stłafecle, podaj lic sobie ,przy' zin.I:
nach; zaml.a st pałeczki , walizkę, a
murarze - klelnię, kelnerki natomiast napełnione naczypia! (pół
czaroej!). ·.
Kelnerzy, których . praca zawodowa wymaga giętkości kręgos~
pa, st~ctowałł tylko do skoków.

.

'

ROBOTNICZA·
...,.._________
,.___
,...„-.....................
--.;.....-.....__________
ORGAN .________________________
ZWIĄZKU ROBOTNICZYCH
STO\VARZYSZEN
SPORTOWYCH
R. P.- „

DrukarzOłw. Pozaszkolna

Cieka"-·a ta impreza dostarczyi śm ! echu licznie.
zebranej rzeszy

l(opehłradie

.

....--""""'-----

.._------------------------~------

ła dużo radości
bo 24-tyslęcznej,
Wld•ZÓW.

Może ·i . u nas
zorganizujemy?

coś

podobnego

Rozegrane towarzyskie spotkant'
wyniki:
Sia.tlc6wna: I>rukarz przegrał 2:0
(15:9 i 1:5:8).
Koszykówka: Zwyci~ł Druka~

przyniosło

32:31.

Trzed bieg przelalo\VJ
w Warszawie

Wczoraj na terenie ~ollborza od.
trzeci z .rz~du biegł przelajo·
wy. Bieg zorganizow!llly przez mło
dy, lecz żywotny R. K. s. „~ła"
.(„SZldane Domy") wywołał ;luże

zaintersowante mieszkd.e6w
rza.

był się

~llboo

Trasa, urozma.IMna, bległa ul. ul.
Suzina <Klno „Awtat"); Cieall?W">
skiego polami do Potockiej, .Mary_.
moncką, WltJśclańsk'1 obok to"1 .kG
lejowego, J(rasillskiego i do metx na
ul. Suzina razem ok. 8.100 m.
Pierwsze ctwa miejsca zajtll zaw.
Skry Urbal'iaki l 'Molenda, naatępne
W dniach 4 i 5 lu!ego zbierze śląskiej, z jej swoistym czarem. miejsce pamiętnej śmierci bohatedwa niestow. Marclnłak l lromga..
Ostatnio w Amsterdamie repre. cząc. 430 cm. Wynik ten predysty·
się w Cieszynie VJJ Kongr.es Zwią Nle ma tu wprawdzie majestatycz rów lotnictwa po:skiego, .Zwirki i
siewlcz. Piii.tym był młody za\Wdnłk
zku Rpbotn. Stow. Sportowych Rze nych niebosiężnych gór, przepa$- Wigury, celem oddania ho:óu ich zentacja robotnicza Holandii ro- nuje go do rz~du najlepszych tycz Kowalski (Skra W.).
zegrała z:iwody pływackle z re-· karzy świata,
czypospolitej Polskiej.
cistych ścieżek, niedostępnych tur- pamięci.

•
zimowy
Zlot
•.4 dni na Zaolziuu

Sport robotniczy .za]raaicą

I

W ramach ogólnego programu prezentacją robotnlczą Szwajcarii. ••••••••&1111•••~•11!::1•111„•••••••
Kongres sportowy poprzedzony ni jak w Tatrach, ani też odludSpotkanie to v.'.)'grali H91endrzy
będzie Kongresem Robv:niczego nych i trudno dostępnych puszcz Zlo:u projektowane są również im
:I'ow. Turystycznego, który zbie- : w~chodnio - karpackich, skalistych prezy o charakterze sportowym, 72~46.
Szwajcarzy zwyclę:!yU tylko w
n~ się dn. 2 lutego w Trzyńcu, na grzbie~ów Oor~an czy po:oni11 jako to zawody narciarskie, mecz
IBl;jsku Zaolzańskim.
Czarnohory; · Beskidy śląskie są hokejowy między · reprezentacją skoku i 200 mtr. na wznak. Resztę
· Decyzja od·bycia masowych zja- „łatwe'' o szczytach niewysokich rob. -warszawy a reprezentacją pierwszych mi~jsc zajęli Holen.
zdów naszych sportowców l tury.- (ok. 1000 tn.) .1 łagodnych. Al~ pod śląska, wreszcie akademia sporta . drzy.
Z cyklu. o m?1tnostwo śl. R. P. A. nej pflrnżkl od Widkieb lfajdok. Gwftlo
W ramach tych zawodów . odby? pr<a)'Ui• 'ły nieocn:eł..iwanie wyniki w zda w1st9piła do tego 11potkaai11 w 'ł!'I
s!ów na śląsku Cieszyńsk!m zapa- "':zględem k.ra'Jo.brazowym ma1ą s? wa z nader bogatym i różnostrondła w chwili pamiętnej , kiedy na- b1e tylko w.a~c1wy urok, a z rac11 nym programem, która odbędzie się mecz p:łki wodnej, który wy. puątari
P"}Ct~twa
diroiyny
Haj· zerwowym !kładzie. C... aao'ół ł11fna.
stąpiło zjednoczenie z ca:ością swoj~~ dostępn~ci nac.ają si~ do się w niedzielę 5.Xl po zamknięciu grali 13:2 Holer.drzy.
a~. która na obt;)"Jll ł>oi&kq pokonała I. J< K. S. NOWY BYTOM - „TUR"
FRANCJA - BELGIA mecz tekSZOPIENICE 3:2 (2:1),
spopa . ar~zowania turystyki. W ra- oficjalnej części Kongresa.
Rzplitej ziem zaolzańskich.
iobr• jtuenastkt „Gwiody" - i po·
Me„1
->db1ł ti~ na boiBku „TUft,a"'
z
tego
krótkiego
przeglądu
włkoatletycz.ny
robotniczych
repreNle ulega wątpliwości, że lnlcja- zie sprzy1ających warunków ś~i~ż
ra :ki „TUR.a„ Szopienke, któr1 ole gł
"'
~
opienic<1ch
I priyniód po qei~J
dzlmy,
że
tegoroczny
nasz
Zlot
złientacyj,
Jaki
odbył
się
w
Paryżu,
ływa ta spo;ka się z powsżech-j nych (na. co trz~ba miec r.adz1e1f)
równif:~ na włamym boisku IRKS. No·
11ym zainteresowaniem, to też spo- I odbędą się wyciecz~! narciar~kle mowr b~dzie niepowszednim świ~- przyniósł po raz czw:tty z rz~du W\ fhtom. Po nie~~;eJnych PJeczach $y• w~Jre zwyci~stwo Nowemu Bytoł'Qowi.
dziewany jest przyjazd nietylko na Godulę (schronisk robotnicze tem. Powinien on zainteresowat zwycięstwo .robotnikom fra~ji w 11111„;. w tabeli staje się bardziej wyraź. llri.;yna goiti przewyi&zała swego ~
„a, I'rowadii nadal bu &traty put!lun 1:iv. nika technicz,nie. Gra toc:1y •ił Blt1'
llcznej rzeszy delega:ów na oba w budowie>:. Ostry, Ropicę i Inne nie:ylko sportowców i mi!ośnlków stosunku 65:37.
turystyki, lecz równiet i szel'$ze
OSOLIN. znany sowiecki za- It<l'łS, .Nowy Bytom, którego pozycja ostro, a 11ięk1óny graC>Ze „TVR·a" okongresy, lecz także wielu gości i · szczyty Beskidów śląskich.
ciekają sio do gry brułalaeJ. Zetpół
sympatyków nasŻego ruchu.
Ci uczestnicy, których in~eresu- rzesze naszych towarzyszy, dzia- wodnik, osiągnął ostatnio dosko. leaJ ~ n ligi jest cor11~ · pe·wnieJsza. Ni('
łaczy zawodowych, oświatowców, nały wynik w skoku o tyczce, s.ka„ ue&zll! dziwnego; drii.i)na tego klubu-- JRKS. odmacza się brnoicl• i dytefDla tej licznej rzeszy uczestnl- je ~rze!11ysl, ~~d~ mieli ~~os~bnośt
to ze, 1,ół naprawdę ambiUt)', idyscypli· plllzl'ł• Z"yc:łn&two usłnżotie.
łów Rob. Tow. Turys :yczne orga-1 zw1edz1ć Zag ęb!e ~arwmskte 1. po a także spó'.dzlelców, którzy na·
nowiu,y • graj'ł'CY Jal.r„, &&ybko i tech·
'1
nłzuje 4.dniowy pobyt na śląsku, 1 tężne ~ak~ady hutnicze -w !rzyn~u, pewno będą chcieli obejnec i zwie
w ab. ...,bo~ odbył •lo w w~ nłtznie. · · ·- · eł:.ejmujący po za częścią oficjalną, ten w1elk~ przem~s! śląski, na któ dzić twierdz~ spółdzielczości roboSKRA - PASTA. . .- ~·
równiei wycieczki zwiedzania i t rego pod otu bu3n1e rozwinął się tnlczej.
..
wte Alub ob. · JEZNA~ \Vlady• -' ·) t. K. "s. HAJDUKI WIELKIE · Zapaśniczy meci o mi5trz~ .kJ.
,,GWIAZDA„ JjORKI 2:1.
W$1f$C)' oni wzbogacą twoje
- ' ,· ·
· .
p. '
· przed · kilku?ziesi~ciu laty potężny
i bodą mogli czegoś ~~ s -~~· 1,.ud~. ISłASZCZWY 'Drogi ' nieci o -mlstrt0M.wo odbył, 1ię A wygrała Pasta 15:7.
pomlęd~y 4 dn1, przyJ)adaj!J 2 ruch robotniczy, będący podstawą doświadcżenie
•
i
t k...
ć
_,.. „_ • P1'łlW-csateyql .
•
dni iwi4teczne (czwartek 2 lute- odrędzenla na~odowego tej ziemi. s,1ę nauczyc.:, ~ , ~ z;e z~ty p~ru dni B. s. K. 0 dłu oletnhQ -ezlonldem w Bbrkaeh, gdzie miejsc:owa „Gwiaada" ELEKTRYCZNOść U - PĄSTAcll
doanała lia· własnym boi51ku nieoczeklwa· o mistrzostwo Id. B. 17:4.
1 n1ecodz1ennych wra- ..s- w „
g kl ,
go i niedziela 5 lutego), to tet spo
Ruch ro~otn1czy na śląsku .ze Odpoczynku
teń.
-J
. arszaws e„.
clziewa~ sit nalely; że wielu towa . wszech miar wart .Jes,t po~nanul.
Hastem niech bfdiie: Wsiyacy
allodeJ ~ ~JmJa „S.tafowzyuy zainteresowanych tą impre- St~orzony twardym! d.on'!11 ro,~o
na Zlot zimowy na Zaolziu.
łJ
QobotJJi~J .· •kłaa. ee~ec211le ty
~" postara si~ . zawczasu zapewnić ł?tk~ P?l~k_lego w .cH1gu kllkudz1ecminla dłaglep I sr.cz~wego pof01;le urJopy, aieby mogli wziąć u- sięc1~le~nt~J pracy,._w. w.alce z. _ger:
K. DOMOSLAWSKL - .
ooiU' dzisiejszym rozpoczyna Kaida Erik („Siła" Janów $1.); •.'
cJzlał 'fi calości programu.
· man~zacją .i· clećhrta~ją, .pod -pn-ł ;
sto w Warsz<ł'.,.,'il" się Kurs SanltaOkręg Lwowski: Baócta~ St.
Co poznamy na śląsku?
wodem oharnycll dualaczy, .r.ach • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • riuszy Sportowych I-go stopn!a. (ZZK. Zagórz), Oreher W. (RKS.
Przede wuyst\dm wart iest t'O- ten posiada bogaty dorobek iar6zorganizowany przez Główny Wy. Lwów), Wolfram M. (Podsk,
znania sam starotytny Cieszyn, do wno na potu kulturalnym jak i godzia~ Techniczny Z.R.s.s.
Lwów).
a!cdawna sztucznie przepo~owiony spodarczym.
Na ktus t<ln zgłos !ło si~ ogółem
O':ręg Warszawski: Skutki Wł.
laą graniczną, dziś jedno mias:o, Ruch spó'.dzlelczy służyć mote
17
uc„estników
z
prowincji,
nle
(ZZK.
Brześć n/Bugiem).
kt re gościć będzie sportowców ro za przykład ~szędzit. ,,Centralne
Ucząc uczestników warszawskich,
Uczestnicy
:amiejscowl, zlkwa·
Stowarzyszenie Spożywcze dla ślą
botniczych z całej Po:ski.
którzy ·uczęszczają na kurs, jako te~owani zostali w Doma Turysty~
- Będziemy mieli sposobność bliż- sk~ w. Lazac~", t. z~.. S. ł.., O·
Ub. nied1i.U bawiła druiyna aa ;łowłct prowacht 6:0.
dochodzący.
cznym. Wykłady I ćwiczenia od~iego poznania tego pięknego mia- be1mu1e swoim zasięgiem gospo~ pdc.ięia ,.Siła" Mysłowiee w Le·
Faga lekka: Sitko - Moretto. Dob..,.
~ poszczegó!Jlych
ośrodków bywają się w Państwowej Szkole
•tii, malowniczo po :ożonego nad darcz~~ ca.ty $1ąs~, w k~żdej naj- ~.1cayuach, gdzi<. rozegrała przy• Sidło. ktÓl'f oatat.Qio kroesył od ••1ci~ zg~osili, się:
.
.
Higieny.
~eką Olzą, jego zabytków, życia ~robme1sze~ ?~adzre p~s1ada. s~o- jac:iebk~ Jawody l•paśnicn • •twe dQ .wrrio•tiY•• tJ• rar.em trochę
· okręg Łóilzlcl: Guzicki Z. (Wł·
Kiętoknlkiem kursu jest dr.
1połecznego oraz pięknej swoistej l~ placówki, 1 !e&t. dzisiaj na1po.ęż druiyną ,J..ew"\ przy TSL.
rawiódł oeiu•Jtc t1lko wynik remi.o., dzew Łódź), Pachowski Wł: (TUR. Pobozy.
kultury luda śląckiego, k<órej prze r.1e1szą spó.dzaelmą w .Polsce.
Spotikani~ to wygrała pew. wf• 'fo apotkanis było aaosół WJrihma· ł:.ódź), . Słomkowski T . (TUR.
jawy i dokumenty pieczo:owicie
Chlubą śląska Cieszyńskiego są nie i pr.iekonywująoo drużyna ne. Zavodaie1 waleą awareie"' 1miea- Łódź), jerwańskt K. (RKS, Konschronione st w nader ciekawym domy robotnlcze, znajdujące się w Mysłc..wie, której zawodoicy gór09 111Qł 1K&fbilfem. to tej ru Jec)eo tu tantyinów).
.
.„
•
. •
•
]w\u~eum Etnograficznym w Cieszy- każdej większej osa.dzle, środowi wali nad swymi prieciw.qlkarni om1_ł anaJdaje •it w aichezpiec&nej •'!·
Okręg częstochowski: 59(:hacki łednorazoweJ dan.LQy. od klub~
nie. Muzeum to zwiedzą wszyscy &ku kultury i życia społecznego techni01.10ie. Całość iawodów wy. tuc;ił. Moretto jeet wy\nrmał1 i ll'łf• M. (Skra Często· howa)
ZRSS na rzecz Komitetu Polaki
uczes:nicy pod kierunkiem facho- klasy robotniczej.
padła sadowalajiaco. Lic&nie ze. DM de>bne aso~~ - i &o '? może ur•·
Okręg śff[Ski: • Gwóźdź Adolf Pracując~j. Obchodu 20-lecia Niewych przewodników.
Osobna wycieczka zorganlzowa brana publiczność (pełiua sala) da to.w do od porażki. PcdO mmot1eb wal. („Siła" Orłowa), Englert Walter podległosc•·
Dalej poznamy piękno przyrody na zostanie do Cierlicka - na r•yła popczególnycb sapaśników lca ko6ca1 1i~ WJ.niltiem rend""1"'· i N'i,nich T~odor (Naprzód Biel- 10.Xl,1938 1· •
hucznymi oklaakami. Walk.i pao· Stan mec~ 7.S:l.S dl• ,,Siły„.
sko) •. S()n j. (łRKS. Katowice), RK.S T?R C:ho}tly ił. 2,20; RKS
gół etał) na wyl()kim, poziomie te· NaatępnJe walka &acho6 - Maoderek. Palucll Ęngelbert (TUR. Chorzów), „S·ia G!.Sz-0w1ec zł. 2,60; TUR Ka·
chni~ym i były przeprowadza. Z.wodnik L&SZOZ)"P poe:cttkowo walcsy
łusz zł. 1,25,
Qe ze stronf obydwóch drużyq w bar41o nybko i •illlie, lee1 zbyt nef•
14.XI.1938 r.
sposól. fafr..
'
„ . wov.·o' ł lO ' " bardzo ~rp\lje fl~,.
RKS Wielkie Hajduki zł. 1.7().
Z drużyny g08ci najlepiej Wf• cmiie Stacho{. ri>aguje na ' tÓ oiernle. J~.
19.Xl.1938 r.
padli: popularny i doekoqały te. dua• • tnct..i11ł miaaeie M1ałowica1nii1
W związku z przJ'gotl}waoial'Jll do
RSGS ,,Naprzó~ Biehko · zł.
chnik Jasiński, ,,szybki" Andro1 •t„ta.jt de>bne wykoaan• rula~ i rz.11· VD Kongresu Z. & s. s. ruzesłaQB 2.-. Razem lieta Nr. Z zł. 9,8S.
i Stacb oń. NaJ1epe-zymi z gospoda· ca pr~ na ma1.9 aa ob1dwte ł•·
Poprzednio zebrano (łi~ta Nr. I)
1 ,_,_. J F
zostaJa do wszystkich klubów tn.
.M
oretto w elfi.Ale i uJar. patki. łłlld.łtk wiokaa e11ęić ciała waJd'U
zł. 50,10. Ogółem od dnia 14.x.I
~· tereute Nowego Bytomia egzy ry wszystko łacbllt W)'Błuchał. pó- ray by1l
l!ltuJ• TObotnlczy klub sportowy L a źmej oświadczył. że za.rqd ma c:r;yk W półciężkiej. S~dziował do- Je 'i~ poza materacem., tak, ie ·~dzła strukcJa w sprawie sporządzenia wy zł. 59,95.
K. ·S. Klub ten utrzymuje się wyłlł- wnidć wnioaek w tej sprawte a OD brze tow. Meisel. W posuiegól- nie 11 oie pnyznać zwy-cięstwa. Walka lm2:ów ci;ynnycb sportowców.
Wykazy te ma.Ją poS:utyó do Acf.
CZDłe o wł&anych siłach, dzifld ofiar postara aio wszystko w
krótkim ny.rh . wagach wyn:ki osiunięto tuu) •it daleJ . w pamne, 11 d,łe Sta·
_. uJ
(
c1n· MYINOWU:
.ł
•
slego stanu liczebnego poszczetrół·
eJ1or. sw1cltia pnea poddanie aio prze.
nej pracy zarz,du i członków. Pra· czasie uregutować. .- Mloclsl robotni. na„•{IP ąee iawo · •~y
ciwnl~.
nych klubów (co się wiążo z za.kot\.
Ukazała się w druku pamilłtkowa
• tej organizacji Idzie po linll krze cy wszystkie formalności w myśl na pierwszym mir~oo);
Fap
lcopcio:
Pawłow91\ł
Xubfea
'IJ"ap
p6lcifike:
Aildro•
_
FitJarczenlem
rejestracji),
oraz
do
oprl100
kslątka,
wydana z okazji 20-lecla
wtenla kultury ,fizycznej wśród Daj- wskazówek p. naczelnłka sałatwm
walb
nieshyt
elekawa,
1d1i
Kubica
cs1k
była
to aajładolej$U
walka
wania
zestawteli
statystycznych,
istnienia.
zw. Prac. Kornunalnycl\ i
Ubotseych maa robotniczych, któ- oczekuJą.u rycJlłego załatwienia Willo
rym najwi~j potrzeba świeżego fi'> sku. MłJały dnie t tygodnie a L R. an~ł walki swartej, a csaeami ratował wieczoru. Praewąii;a .,.1,.0ki"' And.roi. według poszczególnych gałęzi spor- Użyt. Publiczn. W k814tc:e tej ~
wlettza l ruchu. Przeete:t mfżna po- K. s. ładnej odpowiedZi w tej apra· sif ue~m• • mat7. To tei Pawłow.kl k&Óf1 1ór<-wał aa.d pneeiwuikieii nyb- tu, uprawianych w klubach Z.R.S.S, dujemy cały dzłał, omawtający 4aUI,
nię mógł tutaj wyiuiiać ewych Wlllorów kokit i leplJCł orlentaeJ,. Fojarozyk ad
Kluby obowiązane q 1\1,>0rządzlć łalność tego Zwtą.zku '1łL polU ęor.
Ilia.wa tolnlerza poJeklego zalety od wie nie otrz)'!nał do dnia dzialejeze.
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-Panie naczelniku.Basisio ·

Komun"1kat1

to nleladnlel

Od ·Redakdl

tedmłnnych. Cała walka toczy tło w poTymczasem wysłano kandyda·
iyeji atoJ'4'8J· M1tłowicuai• ••fdaje
t6w na kura • s zebranych wa-ód
sit przes •b t'UI w ofeDS)'wie. Po 10
członków ofiar.
mii.utaeh swye~ w11oko na ponkty
Panie naczelniku - TO Nm LA· Pawłc:-•aki.
.,,... piórłoa: Jaeińsld - Bo1•ia.
DNIE! Nalety obietnicy c:lotrzymł.e.
Najleps1y
11wodnik ,.Siły"'. którf miał
~ba wqyatkicb . traktować na
1góry
aapewniilae
awyci~two do11ć 11yb
równi. Musimy podkrel!U~. te sdJbY
robotnicy tak eprawo wyehowanta ko siafatwia aft H •WTUi pneeiwaikiem.
Joi w drugiej mlnacie kłacłai. 10 ea
fteycznego p(>Jmowall _i docenlali J&k
obydwie łopatki dobeym pnenetem
. władze I'. w. i
p••----•-•
._....k - to
pne:s biordro. jednak eodsi•. ale włdqt
w. F. mueiaJyby kura odwoła6. Je. te.go
·11ie odgwiWaje walb •it toesy
dnym słowem byłaby klapa!
dalf'j. W czwartej mi.nocie Jadóoł.i O•
Prosimy w ·przyszłości p. a&czelni (Ibi"~ praticlwnłb w Pl• dol111 i ład.
ka aaaisto, aby ęrawy takie 'trak· n)m • ailnf111 pne-zutem kładzie 10 aa
tował' t~ powamiej • apatry. lr1pdki Popolaroe110 i •111'P•t1canero
wał att na me objektywnie i !oJ&J· '••·a.kieso obdarowałt publiogiiośc nie
nie.
m~ ok!awmL ,Po teJ walee M1··

jego sdolności fizycznych. Silne mtę ·go.

*'le to zasada, a przectet iołnie~
~laki to syn robotnika i chłopa.
'To tet człoDkowte Zll.rzlłdU IRKS.
wy~odząc z tego założenia pte
m~Jlło. naletytycn 6rodków rozwoju

~

'postanowili

~ę zwrócić

do

zarzą

du ' irminy. jako praWlli obywateleo · pon1QO nui.terialJl4. gdyi wyałP.li
kUku · C$łoaków na kura P. W~ i W .
I'. ·P<madto proeUt o przydztelenie
1m uli stmnastyczuej, gclzil'by mogU kontypuować prac:o wychowania
,..,.cznc,o ' podczas okreau minowe.

P.
·W tY!Sl celu udała Ił~ delegacja
Jllubu do P.· naczelnUca Bułaty, Jrt6.
:..: \. „

,

,,
ł

c

~~

pr1ew7iszał M1ałowle11nina fiz1emie.
Całe walu &oesy 1it barcł110 ,,fair"; aa·
wodnicy id• iwareie i równo. Wioowuia
pi~ momenty te.J walki W'yllllJracłaa
okla•kami. Wynik nittoutrzygnlot, t ;
cho kraJWdal Andcoąa,

i..;

do

dnia

10-go towym, oraz aprawozdaJU&

GRUDNIA r. b.
Sekretarlat generalny z. R. S. 8.
zwraca flff " ar„lem o nlo przekraczanle tego terminu, gdyrłó ws:zellde
opóźni~ utrudnią sprawozdania
Końcow) w7nik spotkania brzmi 12 :3 na li:ongres.
dla Mydowłe. ,,Siła" te zawodJ tr•kto.
Kluby, które nle otrzymały Jesuze
wała, jako wl'łw próbny przed meczem wspomnłaqej Inr.trakcji I wzorów,
a lll]Nini.knm.i Z:iobia RKS. ,,s:ł:i" TZll'1 l zechcą się, natychmiast zwr6Ci6 w
1
nfee. który odb~i:ie tlę niebawem, ho 1 t.eJ sprawie do Sekretariatu G:::eral·
ł grudnia b. r„ w Mysłowicach. Piefw· nego Z. R. S. 8.
łl)' W'flłD doekondej dnioiyny Zaolzla
*
Podaje się do władomo§cl
o wcląJellł ouekiwany w My.;.łowicach z bard-io
wielkim salnteresowaniem, gdyi 1rspół gnłęclu do rejestru ldubów Z.R.S S.
Dn. is.u. 88 r. za Nr. 78 R. K. s.
1apaśnic11y ,,Siły" Mrsłowlee równid
należy do ailn7eb ł ,,eketra„ klaay sapa· ,,SUa" .K!i.nvtna (zaolzle).
iinld;wa l'Oboblkzej Poleki.
Sekretars Genera.Jn7
lleweni odb~zie &ft w Mysłowicach.
K. Domosławski.
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RTKS „Sarmata" 1 RKS.
ność".

z

tego miejsca Redakcja

zw.

noścl"
Zarząd G!dwny
ZR.SS. otrzymał
zaproszenie na Jubileuszowy Zjazd
Zw. Prac. Kom. l Utyt. Publiczn.,który odbywać się będzie w WarsM
wie w dD,lach 3 - ł grudnia r. b.
Na. zj~ ten, ZRSS. wyśle awego
przedstawiciela.
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„Sźtate.i

ty Robotniczej" uwata za '1\Uy obo
wiązek wyrazić uznanie
Związkowi
Prac. Kom. l Użyteczn. PubUczn., J„
dnemu z płeiwszych
Zaw•• który irozumi~l doniosło44 QUZej łdet
i czynnie ją. krzewi w swej działa!.
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Pot~lny ro1ma[~ al{[ii urie~WY~Dr[lej ~. P~ ~~l~B~:~~:~;:Có~~~;~ :::ą;~~~~~:.
zgromadzeń odbrło

aptek

I~~~~ni~k~aż~c~e;ni~~r;~~~::rku:!~

I

sie W dniu wczora1sz1rm

-Akcja propagandowa PPS. i kl. wysokości. blisko 5 milionów złoZawodowych nabiera tych, co stanowi praw"ie piątą
coraz bardziej rozmachu i zatacza część budżetu m. todzi. Również
coraz szersze kręgi, obejmu1·ąc
tat .
k
.
t
k . "
os ni.e „o azy1ne
ranza ·CJe
swym zasięgiem najdalsze krańce tymcz. Zarządu mają na celu w
lodzi. Dzień w dzień odbywają pierwszym
rzędzie obarczenJe
się w lokalach dzielnic partyjnych przyszłych
samorządów
takimi
masówki ściągające li.czne rzęsze długami,
które
un·iemożliwją
_mieszkańców. Ukoronowaniem pra ws2lelką racjonalną gospodarkę.
.cowitego ostatniego tygodnia by· . Przejęcie · samorżądu przez przed
la niedziela wc.zorajsza, podczas stawicieli mas pracujących ma na
której odbywało się 8 . wielkich celu rti-e tylko uzdrowienie gospo·
.zgromadil:eń, które ściągnęły ot. darki rujnowanej przez tyle lat
brzymił! tłumy. Z dumą stwierdzić przez komisarzy.
Nadchodzące
możemy, że tadnej partii w Łodzi wybory będą plebiscytem, w któ·
nie uda się zorganizować 0 tej sa- rym masy wypowiedzą się za lub
mej porze takiej ilości zgroma- przeciw faszyzmowi. Oczy całej
dzeń, k~óre ściągnęłyby taką 0 • Pols~i skierowane· są na · Łódź. W
gr~m?ą ~asę .ludzką.
.
od . dniu 18·tyrit grudnia . masy pracua1wię sze zgromadzeme
- jące Łodzi rozprawią się nie tylko
~ro s:ę w sa.li Fil~a;~o~ii.
p~- z endecją, lecz i innymi ugrupowa
~ !cde zagramczn.eJ 0 s 1• sśy uaqi n.iaml reakcyjnylllli. Łódź stan.ie
mię zynarodo'weJ i doniosło ci wy w dniu tym na czele mas pracują·
n.iku wyborów samorządów w Pol
sce. a zwłaszcza w Łodzi, na roz- cych Polski walczących o Wolwój sytuacji w Polsce, mówił tow. nośćf
adw. Hartman. Następn~il tow.
Przemówienia były przyjmowaE. Zerbe omó,wił stanowisko ro· ne z entuzjazmem i raz po raz
botników niemieckich w Polsce, przerywane burzliwymi okJaska·
którzy" wypowiadają się beżwzglę- mi przez tłumy zapełniające salę.
dnie przeciwko barbarzyństwu hiWielkie. zgromadzenie odbyło
tlerowskiemu, łącząc się z robot- się r'ówn·ież w sali N.S.P.P. (Łom·
ni'kam 1 polskimi w walce 0 demo· żyńska 14). · Ogromne tłumy ro·
krację.
bottiików zapełniły salę i zaległy
Skolei głos zabrał ob. dr. płk. podwórze. . Przemawiali
ttow.
Więckowski, wyjaśniając, dlacze. Kr.uczkowskl, Matula I Szunerow.
go Stronnictwo Demorkatyczne, ski. Następnie w dyskusji z.abie·
!dz.ie razem z PPS. i kl. zw. zaw.' rali głos delegaci fabryk Buhlego,
Walkę 0 Demokrację, walkę 0 Hofrkbtera,
!faeblera, Polesia,
Wolnego Człowieka mogą prze- WolfSona i ~tingona, wzywają<:
prowadzić jedynie masy pracują· masy robotmcz_e do "':ytężoneJ
ce łącznie z całym obozem postę· propagandy za hstą PPS. 1 ~I.. Zw.
pu
Zaw. i wyrażając . pewność, że
•
•
.
_ 18-go grudnia Łódź robotnicza od
.ostatm z mówców, tow.. Wacno niesie · miażdżące zwycięstwo nad
wicz w dłuższym przemówieniu zo reakc'ą
.brazował obecną sytuację w PolJ •

Związków

?

ł

drżur1

Nocy dzisiejszej dyżurują apteki:
H. Pastorowa, Lagiewnlcka 96, J.
Kahane, Limanowskiego 80, S. Traw
kowska, Brzezińska 56, J. 'Koprowski, Nowomiejska 15, M. Rozenblunt,
w dniu wczorajSZ)tn w lokalu
1 Kl. Zw: Tr~nsportowców.
•
przy ul. wprowadzając w całej rozciągło- tlródmiejsks, 21, M. Bartoszewski,
•
•
1Południowej 28 odbyto się zebra- , .
.
Piotrkowska 95, L. Czyński, Rokiclii
.
lnie pracowników biur ekspedycyj- SC! zasadę S godzmnego dnta pra- ska 58, E. Zakrzewski, Kątna M, L
. .
„
. .. nych na którym przedstawiciele cy.
Stniecka, Rzgowska 51.
W kinie „Resursa przemawta1~ zarządu złożyli szczegó'.owe spra KONFERENCJA W
SPRAWIE
~to":. adw. ~empner, Domeradzki wozdanie z przebiegu akcji o OKUPACJI u ORUNSTEINA.
t Witaszewsk1.
zmianę warunków pracy i zawarw dniil dzisiejszyrr odbędzie
Dziś, w ponledzlaełk, 28 b. m., w
Na wszystkich wiecach zgroma· cie dodatkowego układu i znie- się w lm;pektoracie Pracy konfe- lokalu
przy ul. Al. Kościuszki 19, udzeni z entuzjazmem przyjmowali. sienia trzeciej ka :egorii p'ac z rencja w sprawie zlikwidowania rzęduje dodatkowa komisja poboroprzemówienia referentów i re-w- li jednocze~nym podniesienie~ plac strnjku powsiałego przed kilku wa dla PKIJ. Lódź _ Miasto IL
lucje.
dwóch pierwszych kategoryj.
dniami w fabryce Griinsteina
Zgłosić się winni poborowi' roczmZgromadzeni akceptowali cal- przy ul Gdańskiej 155.
ka 1917 1 starszych, którzy dotychJak wiadomo, strajk, kh?ry ob- czas nie stawali do przeglądu w-:>j •
jąl' ponad 120 robotników oraz skowego, nie mają uregulowanego
·
personel biur~w~ powstał z po-1 stosunku do służby wojskowej, 7,a..
wodu wymów1en1a pracy I wstrzy- mleszkują na terenie· 1, 4, 6, 7, io,
i;;
...,
mania zarobków.
12, 13 i 14 l;omlsariatu P. P. i otriy
KONFERENCJA Z DOZORCAMI. mall imienne wezwania z łódzkiego
glosował
w dniu dzisiejszym odbędzie Starostwa Grodzkiego.
się w Inspektoracie Pracy konfeW piątek, dni•a 25 listopada b. r.
W konkluzji przemóO\iień wszy- rencja dla omówienia sprawy no
eałrÓW
o godz. 3-ej po pe» w lokalu 5-go 'scy robotnicy tejże fi.rmy postano- wego układu zbiorowego między
TEATR POLSKI
komitetu wyborczego odby:O się wili współpracować z 5-ym komi- właścicielami nieruchomości,' a do
Dlzś, w poniedziałek teatr nleczfn
zebranie robotników fabryki Frei- tetem wyboc7ym, a w dniu 18-go zorcami domowymi.
ny.
denberga, na którym przemawiali: grudnia b. r. głosować na listę
Konferencji pr;.ewodnlczyć bęJutro, we wt
_ orek, 0 godz. 7 .30 w.
ttow. Lewiński, Witaszewski, Szul- ·Nr. 2 tj. P.P.S. i Klasowych Zw. dzie insp. Wyrzykowski.
ogromnie interesująca sztuka Jerze.
ma.n i Głowacki.
Zawodowych.
K MISJA ROZJ MCZ ·
O
E
A
go Szantawsltlego „Most" z Rem~
DLA PRZEMYSŁU FILCOWEGO ...
k
H-"'
M Uno ...,._
7'eroms ą.
....czą.
a w„"""'
W dniu d;'!isiejszym odbędzie się Leszczyńskim, Nowakiem i Wlnawe
•.
posiedzenie komisji rozjemc.zej rem w rolach głóWllych.
.
W dla ustalenia układu .cbiorowego w środę o godz. 8.30 wiecz. raz
8
8
dla przemysłu filcowego w.Łodzi . . jeszcze jeden „Skąpiec" z udzl&.łent
A
Jak wiadomo, po · strajku w I mistrza Ludwika Solskiego.
przemyśle filcowym obie strony
TEATR POPULARNY
W związku z wyborami do !'lad wygłosili tow. Czerwiński, Krau- z~odzny się na ~ydanie orzeczeDziś
i jutro przedstawienia zawle
1
gromadzkich w pow. łódzkim, od- ze E„ ob. Rutkowski ze Str. !:>em., nia w drodze arbitrażu.
szono.
było się w sobotę dnia 26 b. rn. tow. Witczak i inni. Mówcy nak.re.
w godzinach wieczorowych wiei- ślili potrzeby inwes'.ycyjne gro- .....
kie zgro.madzenie - zorgan:zor,.,ane mad Sikawy i Stoków, wskazali na f t
przez P.P.S. i Kl. Zw. Zaw. dla zaniedbanie tych osiectii przez
NALE1'Y KUPOWAC TYLKO
5.35 Muzyka poranna {płyty). 8.35
trzech gromad gminy Nowosolna, zniemczałą radę gm:nną i weGimnastyka 6.50 Muzyka (płyty).
a· mianowicie' Sikawy, Stoków· I i zwali zebra.nych do g·~o::owaniJ na U.
7.OO Dziennik poranny. 7.15 Mużyka
Stoków Il. Zebranie zagaił i prze- listy P.P.S. i Kl. Zw. Zaw.
(płyty). 8.00 Audycja dla szkół. DOGODNE RATY
wodniczył na nim tow. Boroń
Na.strój w3ród li.czn:e zebranych
11.00 Audycja dla szkół: „W Wlej.
Adam, przewodniczą·cy koła „Sto- był wspaniały, wszyscy wyrazili
sk1m podwórku" audycja dla dJ:iect
ki" P.P.S. Przemówienia, charak- gotowość pnyczyn:enia się do
1
•
·
młodszych. 11.15 Koncert ork1Ntr7
teryzujące obecną sytuację poli- zwycięstwa listy socjalistycznej .
PIO'.IBKOWSKA Hl
Marynarki Wojennej. 11JS7 Sygmil
tycz.ną oraz położenie klasy robot Zebranie zakończono odśpiewaczasu i hejnał z Krakowa. 12.03 Ad.
·
nioczeJ na terenach poomiejskich niem „Czerwonego Sztandaru".
dycja p.Jłudniowa. 13.00 Audycja dla
kupców 1 rzemieślników. 13.30 ·Melo
dia w śpiewie, w muzyce tnstrumen
talnej. 14.00 Muzyka obiadowa VII
J u~
~'
Siłtraorząd
wykonaniu Orkiestry Rozgb§n1 KaO.KRJJ,:GOWE KOMrl'ETY WY- towickiej. 14 M Lódzkie wtadomokl
Przemvsłu
BORCZE LISTY ·· PPS. · 1 KLASO- giełdowe i odczytanie programu. ......
pokrewnvcłl
WYCH
ZWIĄZKOW
~WODO. 15.00 Teatr Wyobraźni dla młodZie
WYCH czynne są codzlennie od g. ży. 15.30 Muzyka obiadowa w· wykb
Piękna uroczystość odbyła się bertowi, a ten chorążemu tow. Sza
naniu Orkiestry Rozgłośni Lwow10 rano do 8 wieczór.
·
w sobotę w sali Angielskiej. Cen- irańskiemu, który złożył uroczyskiej. 16.00 Dziennik popołudniowy.
OKRĘG IV
tralny Związek Robotników Prze- ste przyrzeczenie ... ronienia sztan16.05 Wiadcmoścl gospodarcze. l~.20
Wt.orek,
dn.
29
b.
m.
o
godz.
17.SO
mysta Budowlanego, Drzewnego. daru do ostatniej kropli krwi.
-N lokalu
dzielnicy „Zielonej" ul. Kronika naultowa: „Filozofia" prof.
Ceramicznego i pokrewnych zaChór T.U.R.-a wykonał szereg Brzezifu!ka 65, odbidzle się Zebranto Ka.z. Ajdukiewicz. 16.35 Utwo1·y
wodów w Polsce, oddz. V w Ło- pieśni, a Scena Robo:nicza kilka p -zedwyborcze robotników
fabryki Wolfganga Amadeusza Mozarta. _._
1
dzi, dokonał odsłonięcia sztanda- dl)skonałych inscenizacyj.
17.20 Organizacja walki z raklem w
Biedermana.
ru.
Przemawiali następnie t.tow.:
Polsce - odczyt wygł. dr. FranciNa wstępie tow. Zybert Józef, imieniem Ł.O.K.R.P.P.S. Golińsk1,
szek Luka.szczyk. 17.35 „W 20-iecle
*
Czwartek,
dn. l.Xll
o
godz.
i
w.
przewodn. oddz. V, wyg;osił krót· oddz. J Fabrycznego Krzynowek,
Marynarki Wojennej''. 18.00 Rozmo
kie przemówienie, ·w którym omó- przedstawiciele dzielnic P.P.S., w lokalu Komitetu Wyborczego od- wa z radiosłuchaczami. 18.10 Muzybędzie się Posledzeałe Komitetu Wy
wił historię związku budowlane- przedstawiciel pabianickiego Oddz
ka (płyty). 18.20 O -wszystkim po
go, rozwój -jego, pos.ępujący sta- Wlókniarzy, przedstawiciele od- borczego.
OKRĘG V
troszku. 18.25 Wiadomości sportowe
i.! ·naprzód, pomimo wie:u szykan działów budowlanych Zd.-Woli i
k dni o"' b
wi
lokalne. 18.30 Audycja Legii Akade
W„_
""re ,
a "'"' . • m. o g. 7
e- I mickieJ.
. . 19.00 Koncert
i represyj. Następnie g!os zabra! Zgierza oraz przedstawiciele bratrozrywkowy.
czór
w
lokalu
Konutetu
Wyborczego
. inf ormacyj ne: Dzi
tow'. Feliks Socha, sekretarz· Za- nich · organizacyj
. .
20 .35 Aud Y<!Je
zawodowych.
.
en
rządu Głównego, podkreślając do- . Orkiestra dz. „Ba:u'y" P.P.S. ode- odb~dzie mę odprawa kierowników nil< wieczorny. Wiadomości meteoro
niosłość i znaczenie uroczystości; grała „Czerwony Sztandar", ,,Mię obwodówh.i Zebranie delegatów fa- logiczne. Wiadomości sportowe. ·brycznyc
,
składając oddziałowi V życzenia dzynarodówkę" i inne pieśni rewo
**
Nasz program na jutro. 21.00 „Tem
pomyślnego rozwoju •
*
łilcyjne.
peramenty". 21.15 Muzyka taneczna
_wt.orek, dn. 29 b. m. 0 god& i.30 (płyty). 21.40 Nowości literackie.-'
Odsłonięcia sztandaru dokonał
Po części uroczystej nastąpiła
przewodniczący Zarządu O:ówne- zabawa towarzyska w
atmosfe- wiecz. w lokalu Komitetu Wyborcze 1 22 .00 życie kulturalne. 22.10 Kongo, ul. P. O. W. 10, od~e się
cert rozrywkowy. 23.00 ·ostatnie wia
go, tow. Kurzela, i wręczył sztan- rze serdecznej i braterskiej.
branie członków Komitetu Wy~r- domości dziennika wieczornego. Kodar przewodn. oddz. V tow. Zyczego Okręg V.
I munikat meteorologiczny.

i klasowrch ·zwi:.zk6w
zawodowuch
'I

8 .wielkich

t;orne

Rejestracia roczn1ka -1917

Robotn1·,,· Fre1"'denb&rg ,:f
bedil na liste Nr. 2
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danych na kilka dni przed zwoSejmu.
Następnie przeszedł do miażdżąccj krytyki' polityki gospodarczef komisarycznego Zarządu Miejskiego w Łodzi. Opiera·
jąc się na wydawnictwach· Zarzą.
du Miejskiego, mówca wykazał ra
_żące. pogorszenie za rządów ' komi·
.s arycznych stanu opieki społecznej, zdrowotności i poprostu załamanie ·powszechnego nauczania.
Rządy komisaryczne zadłużyły
miasto na sumę 24 milionów. Obec
'nie miasto spłaca rocznie długi w

Walczak. Przemówienia
ttow. Szewczyk Artur i Szulman.
Wielkie zgromadrenie odbyło
się w klnie -„Ars•'. Przemaw.iali
ttow. Andrzejak, Jurczak, Malinow
ski i Leks.
W ki·n.ie ,,Uciecha" przemawiali
ttow. Stawiński, Pandrych i ję·
drzejczak. W kini.~ „Kos" przemawiali ttow. Goliński, Krzynó~
wek i Miłacżewski. Ppdkreślić
należy, że na Bałutach odbyły się
równocz~śnle 3 zgroriladzen~a i
każde z nich ściąg11ęło 'ogromne
tłumy ·robotników.

łaniem

.

.

Krwawa trage·dia·
pód

Inowrocławiem

W Szymborzu pod Lnowrocła
wiem rożegrała się krwawa trage
dia na tle miłosnym. · Mianowicie
w czasie wizyty 21-letniego ucznia
Szko!y Handlowej z Inowrocławia
Franciszka Drabika u jego narzec2onej, 17-letniej Heleny Kulba~ówny, zamieszkałej u rodziców

w Szymborzu, · doszło między narzeczonymi do spr·zeczki, w czasie
której Drabik porwał rewolwer i
strzelił do dziewczyny. Kulbasówna padła martwa na miejscu. Podobno powodem sprzeczki było oświadczenie Kulbasówny, że zrywa z Drabikiem.

Centr. zw. Rob.
Ceramicznego i

Budowlanego. Drzewnego,

zawod6w w Po.sce
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Dwie nowe Ofl·arr Gru··n·1nga I~~:~:;:~:r:U.posłedzenłe
.fu.

małżeństwa
„ Sąd grodzki w Kałisżu rozpatry- wił zawarcia z wiązku małżeńskie
wał niezwykłą sprawę przeciw go, kobieta zaskarżyła go do są

młodemu . kaliszaninowi Zygmunto du. W czasie rozprawy odczyta,oskarżonemu przez pewną no fragmenty
bardzo czu'.ej ko70-letnią mieszkankę
Częstocho respondencji byłych narzeczonych.
wy, Antoninę Ch. o niedotrzyma- W wyniku rozprawy sąd uniewinnie małżeństwa i wyłudzenie pod nił p. T„ ponieważ brak było pew

wi T.

tym pozorem cennych podarków. nych podstaw do ukarania.
Kiedy ostatecznie kaliszanin odmó

W . śledztwre w sprawie \Vampi·
ra Łodzi Ferdynanda GrUninga za
szedł nowy rewelacyjny zwrot.
Wyszły mianowicie na jaw jes.~C!e
dw!>? zbrodnie pobwome50 m:>tdercy. W maju b. r. wikła w Ka·
liszu w tajemn.iczy sposób 12-let·
nja dziewczynka, której 1otychczas nie odnaleziono. Jak si\: oka
zuje - została ona zamordowana
przez Grllninga, który po wypiciu
krwi zwłoki rzucił do Prosny. Dru
ga zbrodnia miała miejsce w Sieradzu 24-go wrżeśnia r. b. Zamor.
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Poez. codz. o godz. 4-ej w soboty, j1'
ńiedii:ie~ 1 awtęta o godzinie 11.30.
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Talemnicze postrzelenie .

Wczorajszej nocy na ul.
31 postrzelony został w taJem~)
W czwarlek,
1.xn o godż. 7 czych okolicznościach 19-le.ni ·Ta
dowana została w ohydny sposób wiecz. zebranie delegatów fabcyĆZ. deilsz Leszner, zam. przy ul. Gór70-letn.ia staruszka, zawodowa że· nych IX Okręgu.
·
nej 47. Leszner szedł w .towarzybraczka. ~w tym wypadku oka-,
stwie kolegi imieniem Maniek, któ
zuje się, że jest to dzieło Grilninw czwartek, dn .1.XU o go&. S ry po strzale zbiegł i nie został
ga. W ten sposób łańcuch jego wiecz. posledzenłe Komitetu Wybor- dotychczas odnaleziony. Leszner
~brodni powiększył się jeszcze o czego i kierowników obwodów w lo- traf!ony kulą re~olw_erową w
1
dwa morderstwa.ka.lu dz. „Prawej". ul. Lipowa 72. · szyję został w sta:11e nieprzytom01mĘG x ·
nym przewieziony do szpitala, tak
•
w czwartek, dn. 1.xu :o godz. 7 że na razie nie us:alono, kto jest
~\U,. obr~dlf
wlecz. w lokalu Komitetu Wyborcze sprawcą postrzelenia. W związku
~ 1J ~
Ił
go odbędzie się r.ebranie członków z postrzeleniem ·zatrzymana zosta
Komitetu Wyborczego.
la przez policję jedna osoba. DalW kościele parafialnym w JaszDziś 0 godz. l'7-ej odbędzie się o- sze dochodzenie w toku.
kowie, w puw. śremskim, ujawnio gólne zebranie członków dz. ·„Pra.
z·
•
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We ~rek, dn. 29 b. m. o godz. 6 1
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ne i złote vota ocalały.
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niedzielę, dnia 4 grudnia r. b. 9

godz. 2-ej po południu odbędzie się
wielkie zebranie wszystkich dozorPo111·era1··~e
ó d 6
Lodzi
__ „ Angi i
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Ił'
c _w om w m.
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1
1··S""CZRił sklej przy ul. . Al~ja 1-g<> M:ą.Ja 2,
1111 i
• •li
I róg ul. Wólczańskiej w Lodzi.
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Na posesji, przy ul. Andrzeja 24
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ci!o uwagę władz budowlanych,„
które zarządziiy niezw:oczne podstemplowanie ściany i wzmcrrme.
t
.b t d . 6
nie w en sposo
un am,ent_ ~~
które były _zbyt s.łabe, co omal nie
. doprowadziło do katastrofy• . ·

