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Uchwały
.

8 lutego wrborr

Rady Banku POiskiego

I

• ••
Zmiana zasady .pokryc· a em.is11
banknotów
PAT
·1_,

ogłosił następują-cy

komunf.

kat.

„·.Fada Banku Polskiego uchwa·
szereg ważnych zmian w sta·
tucie. Banku, które będą przed·
et ·wione walremu zebran:u akejonarioszów dnia 13 lutego r. b.
. Stosownie do komun:katu Ban·
ku z paździnnik~ r. ob. jedną z
samierzonych zmian statrrtu je;;t
~iana, dotyczącu zasady pokry·
e:.._ .e-,nisji bllnknotów.
;. Władze Banku uznały za naj·
b~r.dziej odpowiednie oparcie się
Jr systemie~ utrwalonym i cieszą·
cym się zaufaniem w takich kra·
jacfl; jak Anglia, Finlandia, Nor·
wegia i Szwef'ja. Wspomniany sy·
e · ~m . polega na tym. że bank cen·
tr:ilny ma .obowiązek utrzymywa·
~=• zapasów złota w stosunku ~ci
ilr ·, określonym do tej kwoty obi~#'U i natvchmiast J>latnych zobowiązań. która 'J)rzekracza usta·
lonv statutem kontyn1rent t. zw.
,mJiaji fiducjarnej, (t. j. unieza·
Wnionej od pokrycia złotem
lił

ptzyp. Red.). ·
EMISJA FIDUCJ ARNA.

.· '17 · myśl

tych zaiozeń projekto·
yPne zmiany statutu Banku Pol·
~Jr e~ , wprowadzają zasadę, ·
Ban~ obowiązany jest zamiaet
,.drtychcza11owep.-o pokrycia w wy.
.oko~i 30 procent-posiadać ;:a.
~, • ~ złota ..- stoe-cnku. odpowiallajęeym przyna imnie1 40 proc. su.my, o faką obieg biletów banko·
,wych łącznie ze !łanem natvch·
-miast płatnvch zobow;no:ań t>rze·
'ltnoc.~ać _będ~ie kwotę BM mil. zł.
' \Vymienionn kwotę emisji fidu·
'cj:.rnej rada Barku może :ra zgo·
,dą ministra skarbu podwyższać,
w zależności od @Vtuacii rynku
'pltJn'ężne!!O. jednak najwyżej do

. ZAMIAST OKREśLE~
PROCENTOWYCH - SUMY
NIEPRZEKRACZALNE.
Ponieważ zamiana ta spowoJuje poważne zmniejszenie portfelu
wekslowego (o sumę, jaka zo~ta·
ni~ przeniesiona na rachunek rłłu·
gu skarbu państwa), będą rów·
niez zmienione postanowienia, o·
kreślające granice niektórych O·
peracyj Banku w zależności od
stanu portfelu wekslowegb przez
z ~stąpienie dotychczasowych norm
procentowych określeniem mak>ymalnej wysokości pożyczek na
zutaw papierów wartościowych
na 300 mil. zł.
W art. 60 o dysk<>ntowariiu
krótkoterminowych papierów war·
to.ści-0wych przewiduje się, ie -zam.ast dotychczasowej normy · p-Qcentowej, określającej rozmiary
dyskonta '>iletów skarbowych w
st„sunku procentowym do stanu
p ·-rtfelu wekslowego, wprowad:r:a
,ię nieprzekraczalną p-anicę ey·
Frow~ skupu bilt"tów skarbo'Wych
- 400 mil. zł. . Równoczefoie. rł·
d. proponuje podwyższenie dorychczasowej granicy, do której
Bank miał prawo nabywać na
wła~ny rachunek papierv procen·
tcwe, notowane na !?ieldaC'h kra·
j<>v-vch, ze 150 na 200 mil. zł.
Proponuje się dale.i, ah.y dy@·
ku'1towane weksle, zabezmeczone

mum ilości gł<>~ów będzie osiąga·
nr przy posiadaniu IO.OOO sztuk.
DotychC'zas istniała zasada, że
Ul:ział skarbu państwa w zyskach
Banku rozpoczyna się po wypła·
ceniu 8 proc. dywidendy. W myel
projektowanych zmian skarb pań·
stwa brałby odział w zyskach po
wydzieleniu 6 proc. dywidend~··
Fundusz zapawwy uległ by ob·
niżeniu o straty, wyn:kłe na loka·
cie tegoż funduszu do - dnia 31
grudnia· 1938 r. w zw!ązku . ze
spadkiem kursu funta i dolara
oraz konwersją n;ektóryoh papi,e·
rów wartościowych. Straty te . hę•

dą c:Jkowicie umorzone przez re·
dukcję fund ·. iszu zapasowego z 89
do 75 mil. zł., a wo.bee tej zmia·

we zaliczkow,·ch kred"tów na
spr.zedaż. p łodó~· rolnych, mogł~·

0

9-rriies~ec-rne.

WTEK~ZY

KRElJYT

uchwały
w~elkiei;radr faszrstowskiei
I

•

I

W Rzymfo ogłoszono 03lltępuj11·
Następnie minister spraw zagra
cy komun.ikat: _
_. , .. ,_, .
. , n;cz~y~ Ciano t>;ze~gtawił 1'~~
Na posiedzeniu Wielkiej Rady ne momenty polityki zagramcz·
Faszystowskiej Mussolini wy~łosił . nej '!łoch. Mussoli.ni kom?nto·
expose na temat . ogóln.ej sy-tuacji wał głowne punkty expose C1ano.
. międzynarodowej. Expose to było
Wielka Rada przyjęła przez a·
wielokrotnie przerywane oklaska J klemację dwie następujące rezo·
mi, a ·konkulozje zostały entnzja· locje: .
stycznie aklamowane.
,
·
.

za1·e11· Gerone

Z Rzymu donosi: PAT, że ·w sobotę o godz. 10.30 dywizja włoska
„Littorio" walcząca na fron. ie północnym w Hiszpanii, ·. zajęła
miasto Geronę. Dowódca dywizji gen. Bitosi został ranny.

Prezydent Azana
f Ji 11 cuskiei

I

Polaka.
z zagran·1cr

I

większych

oz·iesiąt

członków Zarządu

DOKONANIA WYBORU PREZY·
DENTA, WICE • PREZYDĘN„
TOW I ł.AWNIKóW0

Akcja terrorystyczna wAnglii

..znamienne

na ziemi

wysokośei

poborów
miejskiego.
Tego samego dn'. a po przerwie
odbędzie się drugie
pos:edzenłe
Rady miejskiej, zwołane z potece•
nia Urzędu Wojewódzk'.ego DLA
ustalenie

..,._'Nll„„„„„...„„„„„„„„„„„„...11!!11„„„.

nLA SKARBU PA~STWA.
.Upadek Gerony poprzedzony zo- szość wojsk republikańskich wy·
NP mocv poroznmien!a z min'.·
s tał manewrem okrążają.cym.
~ofała się już przedtem w kierunku
slrem skarbu termin przywileju
Wkrótce po godz. lQ-ej czołgi granicy francuskiej, doszło tylkc
J.2lJ(i mil. .J.
·
e"'tisvjne:zo ma hvć przernnięt'.''
powstańcze wt · rgnęły z· różnych do n:eznaczny ,h starć z ich straża·
WYMiANA BANKNOTÓW.
do 31 grudnia 1954 r. Równocze·
·
śrie podwyższona zoQtanie l?l"a'l!· stron do miasta. Ponieważ wh;k- mi tylnymi.
I
lłównocz~~nie Z wvzej 0mówio- Ca bezprocentowego kredytu dla
·r: ~ian.ą uwidoczniła eię potrze· s'~.arbu państwa ze 100 do 150
ba uzgodnieni· postanowień art.
·i zł
47~ normnjącyc'b wymienialność m·..PR.ZEPISY o AKf:JACH.
J.anknotów. ze stanem faktvcz·
nym. ProJ·ektowana modyfik~cja
Spośród · zmi,an, dotyczącyC'lt
rn· akcjonariuszów. wy'Ql:rnić
P
etatuto w tvm punkcie zachowu· przede w~zntk;m należy zmlany
je .nadal dotychcza~ową zasadę, art. 5, 17 i 18. Stosownie do obec·
że Bank będzie miał w przvszło· nego br 7 m'.en;a etatotu prawo .ie·
Prezydent Azana pneszedl gra ni.cę francuską w miejscowości
tici .r-bowiązęk wv.miauv swyc~. ~i· dnego :złosu na walnym zebraniu Las lłlas. Azana obecnie znajduje S:ę w Perp:gnan, skąd ma uda~ ·
let~w .na z!oto. ~o ~zas: ~eJdC'~a d"je każde 25 akcy.i, przy c~ym 1lę do Paryża.
w zy.cie. teJ z~sa Y an
ę zie maksymalna ilość p:łosów jest o·
·wym.:en1ał ~1lety bankowe ?a sią„ana przv posiadaniu '12.500
czeki za~anI"".ne werlług kursow
'"k k · · W dł
•
„
· łd
· • • ·
warszaw1e
· z sztu
a cyJ.
e U!? omawiane"'o
Korespondent Havasa donosi, skich oświadczają, i:t ·viadomoś
ro 'ektu
rawo 'edne o głosu .
.
'
gie '"y . p1emęzneJ w
k J.
g.
k • 1ż według krązących pog.osek pre .:i, jakie ukazały się w pras:e J?·
zachowanie1'1 postanowień usta· Pd l ł b P
10
. • 1• przep1sow
. • d ew1·
• awa 0 y
a cyJ, zas ma SI• I m1er
. Negnn· i cz ło nkowie· rzą du koby rząd hiszpański zwrócił się
w monetarneJ
z~wycb.
"hiszpańsk' ego opuścili Katalonię, do rządu brytyjskiego z prośbą o
PRZENIESIENIE .
Dzień
udając się drogą powietrzną do interwencję w Burgos w celu za·
warcia pokoju, są nieścis!e i nie
NIF.KTóRYCH ZOBOWIĄZA:iqWalencJt.
BANKU NA SKARB.
Ubiegłej nocy, jak donosi kore odpow i adają rzeczywistości.
Wiadomościom
tym zaprzecza
Spośród dalszych zmian wy·
.
spondent Havasa, przekroczył gra
m;~nić należy projekt, dotyczący
W niedzielę na terenie całego kraja nicę francuską min. pracy rządu również ambasada hiszpańska w
uporządkowa ... ia
i konsolidacji rozpoczęły się nroczyste obchody ..Drda barcelońskiego. Regas.
Londynie.
niektórych kredytów, odzielonvl'h Polaka • zai;raniey•. które stały się poW oficjalnych kołach angiet.
przez Bank. W latach 1931-1938 tężn, ma-nifestaeją Jedności Macieny
Bank udzielał kredvtów krótko- z Polonią zagraniczną. W związku • ll!
• ·
terminowych na
we ws ... ysikJch
miastach
częściowo z akcją pomocy rolni· PolskJ odbyło się szereg akademii. na
.
c!wu, a częściowo z finansowa· I których społeczeńa\wo manifestowało
n!.:m przez Bank Gospodarstwa ł swe serdeczne uczucia, jakie iywi dla
Krajowego i państwowy Bank 1rodaków. których los rzucił po wszyst·
• •
Rolny niektórych inwestycyj. o. I kich krajach całego świata.
Havas donosi z Perpignanu, iż .francji. Dodać należy, j'~ poza tym
hecnie zamierzona jest konsolida·
Zorganizowana zbiórka na ,.F"tndusz dotychczas przekroczyło granicę internowano w pobliżu granic)
cja zobowiązań z tvtułu tyeh kre· 1 szkolnictwa p'>lskiego zagranicą„ ma · francuską okoio 80.ooą uchodź~ów: .okolo .15.000 wojs-kow-ych z .armii
d;tów, wskutek c~ego propono· przyczynić się do zakupu najpotn...b- hiszpańskkh, w tym 60.000 kobiet repu~ikańskiej, oraz szereg osob
wana jest ich zamiana na ooro· niejszycb pomocy naukowych cl'a mło- 13.000 dzieci oraz 2.00 st<1:rców co do których obywatele francus
centowany i amortyzacyjny dług dzieży polskiej, o~cej się w 1zkołach w wieku ponad 55 lat. Wszyst:'j cy zgodzili się udzielić gwaran.
ekarbu p~twa.
ina obczyźnie.
ł zostali oni ewakuowani wgłąb cji. (PAT).

cel~. związane ,akcją

WybOry do Rady Miejskiej od·
byte dnia 18 grudnia uprawomocniły się. Wniesione protesty przez
sfery ,,Ozonowe", zostały przez
Urząd Wojewódzki odrzucone.
Na środę dnia 8 lutego zosta!o
zwo!ane pierwsze posiedzen:e Ra.
dy miejskiej z następującym po·
rządkiem obrad: 1) usta1en!e Ucz
by włce prezydentów miasta, 2)

dochód z lokaty funduszu, wy·
Dl szący rocznie ponad 4 mil. zł.,
przc.znaczany - jak to wynika ze
sprawozdań Banku na pokry·
cie strat na lokacie funduszu, bę·
d1'"' mógł być w przyszłości zata·
r' l"any jako zysk banku i wraz
z innymi zyskami podzielony po·
m:ędzy akcjonariuszów.
Zmiany te po uchwaleniu na
Sensacyjny dokument, zawierają
w·.lnym zebraniu akcjonariuszów
wymagają zatwierdzenia ustawo· cy szczegó!cwy plan dokonywania
dawczego.
w Anglii całego szeregu aktów te-J

••„••••r.rJl!Mm•'--~~--~~--t•l!l!ll•••lill•
:~!:st~e';:::.
W.łosi·
lonych
Tlrzez ~~:i:J;c;o~ni:~:~:.
in•rytucje kredyto·
hyc

prezrdenta m. lodzi

:

Komplementy na osi

Wielka Rada. Ff\&Zystowska wy·
raża sw~ głębokie zadowolenie z
powodu przemówienia wygłoszo·

nego przez kanclerza Hitlera w
szóstą rocznicę objęcia przez nie·
go władzy, w którym potwierdził
011 solidarność polityczną, ideolo·
giczną i wojskową, łączącą obie
rewolucje - faszystowską i naro·
dowo • socjalistyczną i przyszłość

<Jhu krajów.

Cynizm „nleinterwencji"
Wielka Rada Faszystowska, ze·
br::wszy się w dzień, k'edy dzięki
z· Jęciu Gerony cała Katalonia zo.
otała uwoln'.ona od barbarzyńsk:e.
~· ncisku bolszewickiego, przesy·
'a gorące pozdrowienia czynnikom
3wyc:ęstwa, i wobec całeiro świata
ozDl!Jm:a, iż SIŁY OCHOTNI·
CZE FASZYZMU NIE ZAPRZE·
STANĄ WALKI. DOPóKI NIE
ZOSTANIE ZAKOŃCZONA.TAK
JAK POWINNA BYĆ ZAKO~
CZONA
ZWYCl~STWEM
FRA~CO.

Dla

oczu

rc•ru l sabotażu, dostał się w ręce
ar.gielskiego Scotland Yardu.
Plan przewiduje dokonanie szeregu zamachów bombowych na
gmachy publiczne, jako objekty
tych zamachów przewidziane ·są:
Buckingham Palace, zamek. ,w
Windsorze, gmach parlamentu, siediiba Banku Angielskiego w CitJ
oraz główna kwatera samego · Scd:o
tland Yard&J.
Ponadto dokument wymienia kił·
ku wyższych urzędników Scotland
Yardu, na których mają by~ dokonane zamachy. jako datę wszczę
ciz tej kampanii terorystycznej w
W. Brytanii wyznaczona była pierwsza potowa lutego. Wed{ug opini: Scotland Yardu, dokument ten
pochodzi z kół, współdziałających
z organizacją „Irlandzkiej Armii
Republikańskiej".
·
·
W związku z tym zarządzono w
Londynie cały szereg nadzwyczajnych środków ostrożności. Wszy•
Władze w dalszym ciągu - prowa
dzą śledztwo w sprawie onegdajszych zamachów bombowych . na
dwie stacje kolei podziemnej w
śródmieściu Londynu. Policja jest
jut w posiadaniu nazwisk dwóch
csób, kierujących calą akcją zama
chów bombowych, jakie mia'.y miej

••

*
W sobotę o godzinie
23 wybu·
chla bomba w pobliżu muru ota.
czającego Więzienie Walton. Wy
buch nie wyrządził większych
szkód. Pomimo zarządzonych na.
tychmiast przez policję poszuki·
wań sprawcy zamachu nie zosta·
li dotychczas schwytani.

•••

Dochodzenie
przeprowadzone
zamydlen~.a
przez porcję potwierdziło, iż czte
ry pożary, które w ciągu godziny
wybuchły w różnych magazynach
Następnie Muss<Jl:ni zapoznał
w Coventry, były wywołane przez
zebranych z zarządzenlami wyda·
bomby zapalne.
nymi w celu uroczystego ucz.cze·
n~a dwudziestej rocznicy załoie
,ia związków faszystowskkb.
Mistrzosł ~ a hoke~owe
Wielka Rada Faszystowska na
W trzecim dniu rozgrywek hokewniosek duce postanowiła, iż z o•
jowych
o tytuł mistrza świata, które
kazji dwudziestej rocznicy .założe.
n:a związków faszystowskich hę· odbywają. się obecnie w Szwajca.rii.
dz1e pofożony nachk na rozwój polska drużyna spotkała się z b.
całokształtu ustawodawstwa Epo· poważnym przeciwnikiem, t. j . drulecz.nego. Następnie posiedzenie żyną Kanady.
Mecz odbył się na sztucznym loR~dy Faszystowskiej odb~dzie eię
dowisku w Bazylei o godz. 10.30
10 lutego.
•:
rano. Zainteresowanie niedzielnym
Najwyższa rada obrony Narodo meczem było b. dUŻe
ze względu
wej zbierze s· ę na 16-te doroczne na poprzednią wygraną. Polski z Ho
posiedzt'nie dz:ś po południu pod landią., przez co Polska wchodzi do
przewodnictwem Mussolin:ego. - 1półfinału.
Data tego posiedzenia była wy· 1 Wynik niedzielnego meczu ł:O na
znaczona jut od dawna.
korzyś~ Kanady (2:0, 1:0, 1:0).

Iudowi

k•tysięcy
• UChOdze, óW

1
1rzekraczutu granice Francji

I

l

Stan pogodr

łrzew:dywany
~·

b. m.:

Pochmuruo i mglisto z pr:rejaśnien:a.
mi, miejocami drobne opady. Umia.rkopnebieg pogody w dniu wane wiatry zachodnie Temperatura rowyźej O stopni.
'

Sir. 2

Przegląd

Komisja· Budżetowa Seimu

Budżet

Min. ·Rolnictwa i_Reform Rolnych

W sobotę Komisja Budżetowa
Sejmu rozpatrywała budeżt Min.
Rolnictwa i Reform Rolnych, któ.
ry referował pos. Ostafin.
Sprawozdawca, po zobrazowaniu sytuacji wsi, dochodzi do wnlo
sku, że wskazaniem dl a rolników
powinno być wzmożenie produkcji
hodowlanej i mlecznej. Oospodar
stwa włościańskie w Polsce priede wszystkim powołane 'ł do
produkcji zwierzęcej i mlecznej.
Podniesienie mleczności krów o
JOO kg. rocznie mote podnieść
produkcję cnasła o 50 milj. zł. rocz
nie.
Przechodzenie na coraz bardziej
uszlachetniony eksport, co obec.
nie· wyraźnie sir zaznacza, daje
podwójne korzyści: zwiększa war.
to.ść eksportowanego artykułu ł
po~ala dotrzeć do odległych ryn·
kjiw zbytu.
Mówca omawia obszernie nasze
możliwości eksportowe, przy ciym
aawda, że możemy dojść do kwcr
łJ I mibrda zł. rocznie. Jut dzlJiejszy wywó:5 uchylij fluktuację
w ilości pogłowia i w ruchu cen.
Bardzo nie wyzyskane jest • naa
mleko i produkty mleczne, a są o.
Jcolice, gdzie masła ażywa ~ ja·
ko smaru do wozów.
W handlu śwoiatowym jaj Pol·
ska po Danii i Holandii jest na
trzecim miejscu. Wpływ dewiz za
wywiezione jaja wynosi 40 milJ.
rocznie.
· Przecho1iąc do sprawy, czy
przechodzenie większej własności
w ręee mniejszej rue może odbic
:Się na obro11ności Państwa, mów~ uważa. że rozdrobnienie więk„
aiej własności nJe zmnlejszy zg.
-pełnie produkcji rolnej w kraju.
. Następnie referent omówił ob·
cernie gospodarkł Lasów Pań„
stwowych, wyrażając wątpliwość
eo do wyzyskania przez L. P.
motliwości wpłacenia do Skarbu
dochodu netto w kwocie 41 mil. zł.
· · Dalej mówca powiada:
„Utytkowame drewna "w Po'lsee,
'- w porównania • łnnym1 krajami
ftropejllklm1.

•

llWłur.csa

akan·

kt.óre powinno o.iqgad przes ra·
cjonalne przerobienie całej ma.sy
pozyskiwanego w lme drewna.
Nis'ki poziom utytkowania drew·
na w Polsce W)'l'Ua lllt ujjaakrawtej we wręcs nieapotykaneJ w
krajach uprzcmysłOwionych łlo4·

ci drewna opałowego, która prze.
kracze. 703 masy, pozyskanej w
Jeśli uświadomimy

l!Obie równccześnie, łe Polaka po-Iliada na kilka tysięcy lat zasobów
~ęgla, dysponuje poza tym ~el
klmi suroweam.t. potrzebnymi do
przeróbkl chemicznej clrewna -

to wówczas mumny

przy~.

ae

!Uljwytszy jut CZIUI, byśmy zajęli

Ilf

aczegółowym

komasację.

Dalej wlcemarsz. Długosz po. 1
wiada:
Przed kilku diniami Panowie Senatorowie i posłowie zwiedzali
C. O. P. Widząc osiągnięte tam
wyniki nabiera się głębokiej wi;1·
ry w przyszłość Państwa. Jak fe.
dnak w porówna.niu do tych osią·
gnięć wygląda wieś polska? Aby
dogonić osiągnięcia na polu prze·
mysłowym wieś nasza musi podą.
iać szybszymi niż milowe krokc1mL Musimy wytężyć w tym kierunku wszystkie siły, gdyt zagadnienie rolnictwa - ·to zagadnienlel
bytu Państwa.
Pos. Lechałckł podnosi niewspótmierny udział karteli w do·
chodzie społecznym.
Pos. Piltusa powiada, te je~li
chce si~ podnieść rolnictwo, fo
należy wprowadzić nową organizację rołn!ctwa, która by mi3la
charakter powszechny i op'eral·a
si~ na dwuch pionach. a mianowicie na samorządzie rolniczym i
na organizacjach dobrowolnych.
Jeżeli chodzi o samorząd rolni·!
<::zy, to powinien się on opierać na

I
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oeoLOG, CZLONEK

dnollteJ

PARTYJNICTWO
WE SPOSTRZEŻENIE
CIEKA
iałowlu! wypada. te w kornłaji
Dwutygodnik „Obrona Kultury"
b~etowej nte zaal&dajlł poełOWiel
spostrreżeaie:
ciekawe
mezatetnł, którzy właśnie w ta. 1 czynJ
kim momencie. przy dy!!kU8jl nad l OZONowl referenci w Sejmie ,,wal
budtetem armil, atanowhłeeJ w'lałl-1 czą" o mooopartyj.ność, zaś pp.
noM t ukochanie ee1ep u.rodu, ministrowie frząd) zajm1Jją staMmogllby referentowi, l'ł08Zlłcemu! wisko odmienne. Tak np., gdy p.
hula oconowe, przerwd bodaj G9 Z. Stahl w swym refera<:ie (płs<t
l'iśmy o n~m} na temat budtet•
krzykłem:
zajął stałl~istco tn9
oświatowego
- znam1 to ~ m&ftt3',
nopartyjne. p. mln. Św?ętoslawstcf
Prosimy do rzecs,..
Poeel płk. Pikusa nie aapotscał polemizował i nim w ~b sła·
na ~ ~ł ł pofolgl)oo nowezy:

D11111NI! G6m1aeJ

dn. 1 Eułego 1939 r.

Żona.
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opracowaniem

planowego rozwoju przemysłu drze
wnego, wyłanłajiic w tym celu śel4le faeh0\\'1ł Radt Przemysłu Drze.
wnego, któraby współpracowata
r6wnłet s tnnyml zainteresowany·
m! gałi;Zlantl przemysłu polskfego,
a zwłaszcza • przemysłem wi;gl~

wał 1110bfe na necw agttacjl osn.
nowej, jakkolwłek budłet wojl!ka
ealkowłde ale udaje llt te pro.
•

senatora Berarda

ł1isja
I zalotr franmsklcb prawlcowc6w

papndy moaoparty~
Trzeba Jednak f)rzyznać p. re9
ferenłowl, te potłkreśtał, lt wszy.
stkle odłamy po11tycme IJ)Ołeczeń.
stwa wykazują Jednakowł goło·
wość

do ofiar.

„ZAWAlIDROOA"'
„Swwo" polemizuje z ·wywodaml p. wojewody Oratyńskłego na
trmat oz~.a. P. wojewoda „uza·
sadnla'' potrzebę zjednoczenia w
OZON'ie przy pomoq argumentu obronnołct. kwestyj mnlejszoś·
et narodowych I programu spo.

Równolegle z misją sen. Berarda ł si\! na miejscu w sytuacji i nawią
centralno - prawicowe kola polity• zanla bezpośredniego kontaktu z
czne rozwijają akcję na rzecz „od- tamtetjszymi czynnikami poHtyczprężenia" miedzy Francją a His:r.pa nyml. W wycieczce biorą udział:
!t!ą faszystowską. W ślad za nad- deputowany prawicowy Xavier Val
, zwyczajnyw, pó:oficja!nym wystan- lat, członek Francuskiej Partii Si;o- łecznego. Obronność?! Słusznie
n!klem Rządu francu s'..:'.ego do Bur lecznej płk. de la Roq61e, depu .owa oburza sł~ Caf - alet ~ystkle
gos 11daje si~ do Hiszpanii na za. ny niezależny kanonik Polimann, odłamy sp<tłeczeństwa są gorący.
proszenie narodowych kół polity- drpu:owany radykalny Badie t na- ml gwołennHcaml spotęg-owania
cznycb, kilku prawicowych polity- czelny publicysta prawicowego „Le obrortnośclT A co 00 mnlefszoścl
kow francuskich dla zorien.owania jour" redaktor Bailby. Ołównym I problemu spotecmego, to TRZ~·
zadaniem misji sen. Berarda ma BA MJEć PROORAMt A OZON
być wybadanie, czy gen. franco tego programu nie posiada. A więc
zechce uialetnit nawi11:i:an1e sto· w Imię czego mamy sit %jednosunków dypłomatycznyc;h z rran- czy~ w 07.0Nie?
cję od uprzedniego uznania przez
PierwleJ must by6 program, po
Rząd francuski de jure hiszpańskie
tem dopłel'8 końllo:łfJae,Ja. Plerwi'!j
go Rządu powstańczego. W a runek
cel. pM.nłe) zespoJ~e. Pierwlej
ten byłby dla f rancji wysoce kiom!lllł b~ W)'tkntct.Y ld91"1Dlek. a
pGtłiwy.
potem dopiero hasło marszu. Sku·
francuskiej ·izby! W związku z tym wysuwany jes·
W kołach
tada·
ta
by
miał
ponadto
Berard
st' bez celu, ~to
ptante
pi::rw·
jako
aby
projekt,
deputowanych rozważane są po. równlet
w kMko bez ł.adnege ~erunlra. w
projekty wprowadzeni<t szy etap w kierunku wzmocnienia nie zwrócenie uwagi gen. Franco
ważnie
trzyletniej slużby wojskowej, ze efrktywów, przed:iJżyć s•użbę woj na fakt, że oficjalne , og:oszenie \~stko iawadza. a nte pomagg
pwtwu. Istotnie Ozon jest wfe1.
względu na to, iż stan armil czyn- skową o pól roku, co zwiększy'.oby przez HiszpańsJ..i Rząd pows.ań<.'zy
kłm rawa&s. •walłclrun. wyJa!!ej, pomimo utrzym<: . :a na dalszy stan liczebny armii o 110.000 ludzi, deklaracji neu.ralnośd na wypadek
lawla on iyde polltyeqe polskie,
okres · dwuletniej służby wojsko- a dopiero następnie przejść do służ ewentualnego konfliktu europej·
'iltemat
na
deklaracji
oraz
sk1ego
wpl'OW&dz.1ąc, ~gtędnłe potcgu.
(PAT).
trzyletniej.
by
wej, ma być niewystarczający.
trzymania integralności Hiszpanii,
Jlł-0 iny nle~eeme_ płerwtastkl:
ufatwlłby poważnie Pranej! nawią
4eaiapglf, ltłpora,,.J~ t dlllM.
zanie pe'.nyc?t stosunków dyploma
Bardio słul!llnle. Niedawno w
tycznych % Burgos.
obszemvm artykute nazwatlśmy
w sprawie
Se~. Berai;d po odbyciu rozmów OZON itamutcem samorzą.
ordynaey1,
korisotidacji,
Pa·
do
powrócić
ma
Hiszpanii
w
ryża, celem zdania sprawozdania ! du r t. d.
ze swej misji już w przyułynł tygodniu.
...,
ich
powitałaby
chętnie
W~elką mowę pro~ramow~ n~-,Part.ia
wom1ano...-any gauleiter W.edn1a swozclz szeregach.
wygłosił komisarz b. Austrii Buer-

I

W)'Dl„.

MOWA
MIN. PONIATOWSKIEGO
(w streszczeniu)
Nasttpnie zabrał głos min. Po·
tiatowski, który w dłuższym prze
nówleniu zobrazował działalność
Państwa w kierunku niesienia p~
m<>cy rolnictwu oraz zwrócił uwa„
gf, it główny nacisk położony jest
obecrtle na akcję badawczą i 0 •
światową, mającą na celu dopro·
wadzenie do podniesienia stanu
rolnictwa.
W odpow 1edzl na wywody ref~
renta minister zwrócił uwagę, it
ateby dorównać tagranicy J wejść
łfa drogę wielkich inwestycyj rot.
nych. należy przede wszystkim do
prowadzić politykę rolną do sta.
nu, i jakiego zagranica wyszła,
t. J. odrobić przeszło 50-!etn:e zafegloścl. Dopiero wówczas będzfemożna mówić 0 racjonalnej poll„
tyce inwestycyjnej w rolnictwie.
Po ministrze ~abrał głos pol!.
Rączkowski, który w 1m:eniu OZN
„radykalny„ oroiekt
ptiedsławił
a&lłuienia rolnictwa.

Na drodze

do 3·Ielniei słu2by woJskoweJ 1
Daremne IB[~O~J ~illerow!kie

· Umizgi do socjalistycznych robotników
f!o~c:rt::~igo~i~:•
demokr:cjom
przeciw i:~i:!c~nieo~~
na
wypadzie antyi!derykalnym 1tawst~pie

na

KULTURA A MONO.

wanej WGU" narodu.

SOCJAUSTOW

„

Zmrrl •

jednolltym
I jednollcte kle,.,.

erganłzaejl,

kłerownfetwje

POLSIUCH, B. WUµIEN CARSKI I ZESŁANIEC SYBERYJ•
SKI, żOLNIERZ LEOIONó W, Czt.ONĘK KOMISJI PIZJO·
GRAFICZNEJ POLSKIEJ A KADEMll UMJEJĘTNOśCI, PRE·
DĄBROWA
ZYDENT I HONOROWY OBYWATEL M.
GóRNICZA, ODZNACZON V KRZY~ NIEPODLEGLO$CI,
ORDEREM POLONIA RESTITUTA, KJtZYżEM Lf:GIONóW,
KRZYŻEM P. O. W OWI AZDĄ OólłNOśLĄSKĄ, ZLOTVA\
KRZYŻEM ZASLUOI I IN.

I

•

ZAORAN.

MONOPARTYJNE OłWIADCZE POSLOWIE Pł.ACZĄ- ALE'- NIE
TAM, ODZIE TRZEBA!'
NIA OZON...
Powszechny" don'<Js1
,,Dziennik
W budtetowej komisji Sejmu
trwa debata nad budtetem. Reie. z Radom~ka:
W poni-adZlałek btet. tygodnia
rencl, oczywiście OZN·owl, korzy.
odbył sit Walny Zjud Kółel\ Rol•
stają ze sposobności I zamiast
YJetdz1e
rzeczowej analizy budżetu wygła. nfczych w Radomsku. W
wzięli udział posłowie Bardzlńs,ld,
szają monopartyjn!ckle deklama.
Plel!ZCZYMkl i Piech. Chłopów na
cje. NiestetY. także przy debac!e
nad budżett.m minlsterfum Spraw zebraniu było przeszło 300 osób.
Kiedy w dyskusji posłowie po.ru.
wojskowych (I) powtórzyły się te
w dośt ostrych słowa.eh dZl·
szyli
oświadczenia. Widocznie p. refe·
liejszą nędzę wid, obecni chłopi
zagadnienie
te
rozumie,
nie
rent
prosili panów poetów, by „raCIZYll"
obronności kraju, tak wa~ne i blinfe płalatń nad nędq chłop6W ł•
skie dla wszystkich odłamów spo.
na oczach samych chłop6w, ~
łą·
do
się
nadaje
nie
łeczeństwa,
odwagę mów~ e niej glofee
mlell
czenla . go z monopartyjnickiml ~
flfel'lldt.
gómych
w
mys?ami. W tej sprawie pisze „Ku
w „górnych $fi?"
Ale
Właśnie.
rłer Polski":
W mowte referenta zabr.rmlaly rach pp. OZONowl posłowie „pła
cczywt§cłe znowu znane a nu 1 kać" nie chcą, bo tam obowiązuje
e o~lt totalne melodłe o ••;e. urzędowy ,.optymizm".

„ ••••••• ••••••• ••••„•• ••••

dynaWllJdml. poetawtoae jut
b&rdso ld8kiftl pclldomłe. Die da,Je
przeto PaAltwu ąch korZ)'M:I,

lesie grubizny.

stworzeniu dla· sprawy wytwórczości, przetwór.
fachowych orga.1 czoścl I ol-rotu rolnego.
Pos. Pet.;łnskł mówi o trudnoś.
Rączkowskiego o oddłużeniu rot. nów pracy na szczeblu powiatu
ciach, jakie napotykają ukraińsk1t
nictwa i narzeka na obciążenie roi i gminy.
nictwa ziem zachodnich świadcu-1 Jeżeli zaś chodzi o organizacje organ:zacje I spótdzlelnie rolnlcle
Oyst.'Usj1 przec!ągała się do pól
dobrowolne, to powinny się o.'le
11ia-mi socjałnymi.
Pos. Długosz podnosi iż. mimo skonsolidować I utworzyć jednoli·I nych godzin, po czym, po raz dru·
że 94.000 gospodarstw r'o1nych 10.I tą organ!zację ogólną, któraby gł zabrał glos min. Ponlatowski.
stało skomasowanych. to gospo. prowadziła sprawy . społeczne oraz odpowiadając mówcom na poru.
darstw3 rolne są w dalszym ciągu wyodrębnieniu Związku Izb R01· S'Zone zagadnienia.
rozdra!>niane i może zajść koniecz
ność 1 ił w momencie, gdy koma.
sacja będzie na ukończeniu, trze·
ba będzie przeprowadzić noW7}
W dyskusji, jaka wywiązała się niczych oraz na

pos. Wichllńskj poparł tezy pos. Izb Rolniczych

prasy

NledaWDG

~

młeU&mJ'

te mowa p. Wend;p
poeła I cf.vgnłt.a.na

,pułkO'Witfka.

OZN ftlUlllala

~ dezawaowana P!TAS 9fe'l7 •

cydujące, teraz znów mowa pcel9

· Stahla, herolda OZN. Jetett do teIO doda.my, te li<=te MOW7 .,...
Wice.Premiera na adełnh soe.

„,,._.

podarczym t łwłeto mowa
wa w tejte Komtsjt budłlet.OWll!f
pana Mlnlstra Romana takte
dzo sUn.~e t zdecydowanie oc1blegfl'
od Neologtt stromdetwa omr. •
wntoskowa.6 mof1em1 bes pn-.

""'"°

47, te JtSlłd edsawa - .........
we ect tet ldeolestl. zt>li!aW: lłt
do wymaaSa Wf&l7 ...-iaą4
mu: narodow)dl, 8POletai\14 I
kulturalnych.
Wyjdzie to na t!ebre . . . . .
pamtwa 1 Jmtt111'7J8.
Bardzo ciekawa uwaga. Co§ w
tym chyba jest. Nal~ło by • ta•
kim razie Jeszcze lłln.eJ zaakcett"
łowa~ anty. monopartyjne -!~~
wlsko rządu, niż to miało m1e;set
dotych<"Zas Zaś antymonopartvjność winna się łą~ z kweV.ł:t
pny~pfes%enła refonnv ordynacJ
wybOttzef do Sejmu. Tu rząd W'/
kazuje zbyt mało inicjatywy I etter
gH.
PTS, WYSOKIE PIS!
Zbł!ża si~ „Fis„. t. in. wleftde
międzyna"Todowe zawody nat'c!arskle w Zakopanem. Całe Zakopa.
ne myśfi tylko o Fisie. Ostatni nu•
mer "Wiadomości Literackich",
pośwl~C01!Y .fest na1'clarstwu I „l'l•
SOW'f". Ciekawe artykuły MaktJ.
seyńsklego. Stefanii 1!~ow$tdej
Szczepańsl<lego.

Jednym
stwo".

sfowem

P!ęt<ne
••białe

~Jęcla.
~a!eń~

Il

cz.

I

1ran·1[J man~1·ur1,o 1ow1·erł·1e)
•

i po
Agencja Domel donosi, Iż po~a
kreślił Buerckel sytuację wew·
na gran:cy sowiecko·
incydentem
nętrzną w Austrii.
Zaznaczył on, że istnieją siły po mandżurskiej w pobliżu m. Mongkryjome, kt'óre czyhają Ila całość i1 kosili! (100 kim na pótnoc:1y
narodowego „socjalizmu'', pragnąc l wschód od m. Manczuli), który
spowodować rozsadzen!e go od 1 mia m'ejsce dn. 2 b. m., kiedy
wewnątrz przez osią.gn!ęcie tego oddział sowiecki znalazłszy się po
drogami kompromisu, wprowadze. mandżurs!dej stronie granicy zonia niektór)'-:h zasad społecz.nych z
CZ26ÓW da·wnego reżimu. Do Partii
wstąpiło wielu dla celów opartunistycznych, pragnqc się wzbogacić
Minister sprawledllwoścł wyda;
na Partii. Buerckel stwierdził, że
wyp~ln~enlt prog~~mtl .rzaro~owo .- rozporządzenie wprowadzające są
„soc1atrs_tycznego. w Austni ~te dy doraźne na ca'.ym obszarze pai't
postępu1e naprzod btz przeszkod. stwa. Rozporządzenie to pozosta·
Następ~ie_ mówca zaape~owa.l do. je niewą · ptiwie w związku z zajmas .~oc;al1~tyc1'n~clr Wiednia . t śclami antyżydowskimi. Zas '.qso·
Au~frtr, óświadc7a~ąc: t~ Partia ; ·,i.•anie tak radykalnego środka ina
posia~ ~o~ec s~c1al1:8~!c~nyo~ re , na celu zapobieżeni~ dalszym el(s
woluc1onistow wtedens .ich, .ktorzy cesom antyżydowslpm.
powstali ,:wego czasu. przeciw Rzq
dowl Do. I ussa wielkt respekt i te

toi

·

Wiadomości

z calel

Po Iski

l)aczuwat I wpływą1~ ujemnie na
rt.iw1jj miasta.
stał odparty, tracąc 5 zabitych i
O SZKOLę ROLNICZĄ
3 rannych. 3 b. m. patrole sowlec
W KARTUZACH
kie trzykrotnie w ciągu drlla prze·
zjaro obwodowy Pot.
Wielki
ostrzeliwując
kroczyły granicę,
slocgo Związku Zachodniego w
patrole mandżurslde, lecz za każ.
Kartuzach wysunął ostatnio poitll
dym razem zostaly odparte. Rząd
w sprawie utworze.nią szkoły
latY.
oddiiału.
nieruchomości
władz
Mandżukuo złożył wobec
dla mlodzieży "Szwafrolniczej
będzie
poiyczka
Zaciągnięta
protest.
sowieckich
zużyta na budowę hotelu w San. cairil Kaszubskiej„ w Borkowie,
domier!.U. Wobec tego ż~ per- majątku, stanowiącym wła$DOŚĆ
tralfłacje z Instytucjami · finatlSO· powiatu kartuskigeo. oraz dalszej
wyml były jut prowadzone z wy. ::<~~.,7~!a~~ci·~~:w~~!~~~aaiu~
niklem pozytywnym, budowa ł10· , 1•0 r
za.
onegdajszym
w związku 1
machem antyżydowskim w Buda· Mlł ro;z,poc;mle się 2 wiosną br ' rea.
WUJ~O BUDUJE MUZEUM
pe$zcle, policja stwierdziła, te gra Hniel jest zapro!ektowany n„ 50
m. Witna zadecydował
Zar:-:ąd
pom1e
:majdu:e
budynku
w
rok„;
naty ręczne były rzucone i dachu
Muzeum Sam.oną•
wybudowa.nle
1
zicrr.1
muzeum
równie:!
~lueni~
synago.
z
$ąsiadującej
kam!en!cy,
j sand.~~m !er~klej. W ten sposób Sat• dowego. Muzeum stainl~ w ~rM•
.
gą.
Sprawcy ~amachu dotychci;:.s . d,.,!7'·e1z zys.ka nowoczesny hot~! mieściu. Na zapoczątkowan!e bu·
nie uj~'.o. Rysopis jego jest Jednak l !:furt-go brak daw.1ł s!ę do-tkliwie d<>wy Mm:eum wyasygnowam Sii
inę zł. 35.000,
policji znany. (PAT).
BUDOWA HOTELU
W SANDOMIERZU
W Sandomierzu na wałnym zebraniu Polskiego Towarzy$twa
Krajoznawczego powzięto uchwałę o zaciągnięcie po,~ycz~i w k·.... o .
cie 250.000 zł. i obciążenie nią

Po zamachu na synagoge

1

1

I

Czytaj cie pr aSt:
soc1a11st11czną

'° Wypa dek lotnicz y
~~!!!!
~g~.!~!,!ł! .!~~~~
myśliws~l.
(Węgry) a.J
zwięl

W okolicy Adony
250 samototów do liczby 650 sa·
twa kOmunikuJe, ii zamierza
lecł a aie wiadomych JK"l)'czyn
.
kszyt Obstalunki na samoloty w molotówo

u·

Pt1ol
tastrofie SJntolot
poaióst imiert aa 81.(ejlca. (PAT ł
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Zvcie 9osgodarcze
•

gospodarki
EWolucia
„Amo-amo" w ununku~ Hwielko-niemierkil~
Nie tak dawno w wielkiej pra•
tle łwiatowej ro1e11ły 1it pogłoski na temat wy1iłk6w, mających
na eelu wzmożenie obrot6w ban·
S. S. R. a Rzee
dlowycb między
Uf.- Do tych pogłoeek odnoszono
lit ·1 pewn• niewiar,, cho&y. ze
względu na lanaowane wiadomo'ei o bliskim już przy8pienenia
nalizacji wschodnich aabore%fch
plan6w hitleryzmu.
- Albo - Albo! Albo ił~ Idzie na
~rainłt albo pragnie tit oływić
"1mian~ 1 Sowietami.
' Coprawda ostatnia mowa Ride·
ra wskazywałaby raczej inny kieranek eksputsji w najbliłezym
okreeie, ale •resztą - jak to eło·
aznie we.kazuj, emirracyjne „Pośledoije' Nowoeti" polityka Nie·
lJliee nie pittwny raa w 1tosun·
ku do Rosji Sowieckiej idzie syg·
zakami. Dylerrua: ,,.,,,.hócf nn

z.

r--

VJc,11i11f, e::y teJ oływienkl •to111nkóro handlowych ltal }u:! 1'0"
pnednio prsed Niemccmi-ul csa·
_. er11kt11tu brzeakie&o.
. Jeszcze w r. 1918 Kra!!in dylem-at ten przedstawił Ludendorłowi. Dylemat ten został wówczas
rozstrzygni~ty przez 1amo życie.
Nil'mcy mueieli opuście Ukrainęł 11cz4ł 1it1 długi okres wzajem·
!łych 11tosnnków handlowych. l.i·
twinow m6irł w r. 1933 z całą ełu·
H)tokiie oewiadczye, łe dzirki
etosankom • Sowiet-ami mo~ła
lheHa o~wobodzi6 •ł\! • najbar·
dziej ci~ikich konsekwencyj trak·
tata
8to111n1d handlowe 1111~.,. om.
krajami były meplowane jetzese
iw: r. 1921 •• DUtfpnłe - trakla•
tem handlowym a dala 21 pałCłalemlb 1925 '· Jednoeu&nle
bpłtał •łemleekl hył dop1lUesct111 de praey w Sowłetacłl. PoWll8ł eały aetel młeuanyeh
pned1łthłontw 1 •dałałem ałemłeekiqo ~łtała. Rltd 1cnrieekl 11warł JO amdw ~0ace11.fa1eh
nłemłeckimł.
bpitallttaml
•
W pałcblerałb 19%8 150111116w
pomoer tedtnłeanej. aawutyeh
o-pne1
Mo1kwf, 22 były to amowy, MWarte 1 firmami aieadeo-

w~ I

lencie w r. 1925 haakł nłemłeekle. ~by tfinaasowa~ z!kupy
Włec1uego ':to.rgpred!twa w Niem
aeeh ad~1eh~ kredyt11 na m·
Int 100 11nllonow marek. W ł'Oku
1926 Rz1Jd niemiecki waięł na eie.
zak„.
-•rancJ'„ 6oot. -arto~cł
ble e··
11
u
'"' "'
""
,„_.
do
eowi·eeki'eb
·w
300
Po
u ... „
mil marek. RozY-acbunck Hkończony był dnia 1 kwietnia 1931,
ale juł dnia 14 kwietma tego! roka •awarto nową nwu'h~, doły·
aakup6w aowie""iob na n·
in~ SOO milo. marek. Dalue porozumienie eksportowe ratyfikowano "' maju r. 1932. zał porozn·
mienie co do warunków dostaw
uaet,piło w dniu 16 c:ze-rwca te-

'°"

n•e•

~r7!:: -

80

nie

ol>yło si~

be1 H·
w '· 1924 rewizja
w berlińskim „torgpredetwie",
była akcja niemieckich przemy·
porozumienia
&łowców 18
handlowego, ca 1płatf 1tarych dłu
gów car@kich, była wreucie w p6iniejnych l11tach akcja przeciwsowiecka wiel·k ie„0 przemv. słoweao
„
"
koncernu I. G. Farbenlndustrłe.
Niemniej jednak zasadniczy
iwrot ni gorsze nasłitJ'ił dopiero

kłóceń. Była

rewizjf

wywozu maszyn polskich do So·
wietów, w szczególności maszyn
włókiennic:iych, maszyn dla prze..
mysłu papierniczego oraz obrabia·
rek. Należy zaznaczyć, te polski
przemysł maszynowy eksportuje
maszyny włók!en,nicze naW1!ł do
Anglii I jest przygotowany do wy.
konania ewentualnych zamówień
s()wiec1dch.
polskie
maHyny
Równid
dla przemysłu papierniczego mogłyby zaspokoić wciąt rosnące po
tr7.eby przemysłu sowieckiego.
Ponadto zwraca.Ił uwagf, te

Stan gospodarczy kraju

k•
Eksport drewna z Po1s I
Oa61nt

qłrJ ebporta I Pollld

~::a.:.;y~~~~!r:,":. "..!:
•• , ••• „7

•7...

aamym prawłt po1lomlt cie w ro-

ka 19.11.

Wrw61 WllJltJd~ uNdnletJch
1rup drewna opr~ ~IU6w
priemytha ldnep epa• w porów
nanlu 1 rokltm 1931. WJW61 dre-

1·1em·1oPłodo'1 '
lbl.1t1nn1·e 1b·1010·1 ~ó-Jth
ftH

1mnleJszył

••• do
wna okr.glego
cyfrJ wynoaącej ponik) % Ił•
szlorocznego wywozu, wywóz ma
terlałów tartych do 83,5~. wrw6z
dykt I fornlerów oraz wyrobów ao
towych do {15. Natomlaat wywóz
leśnego
produktów . przemysłu
wzró$ł o bhsko 50% w porówna·
nlu 1 r. 1937.

'

Oatateczne obliczenia zbiorów 5
głównych ziemiopłodów dla całej
Polakł przedstawiają sic jak na·
stępuje: pszenica 21 .718,91 tyto
72 _5J4,J, jęczmień 13 _713 ,3, owlea
34:s 582 3
26 ·564' 7' zlemnJaki
' •
·
.
W po.równaniu do ibłorów zbót
."21
w .równ1et urodzajnym roku 19~.
zbiory w 1938 r. były dla pszenicy
nltszt 0 O.I", dla. tyta wytsze 0
2,5'f, dla Jęczmienia nltsze o 4,5%
I owsa nltsze I 1,0".
Jak wynika z porównania tego,
Jedynie zbiory tyła były nłeco wył
nlł w 1933 r. Z przeliczf'nla
zblorów tyła w obu porównywa·
nych Jatach na g!owc ludności wy.

W ten a.po1ób udział posi~e·
"...i
W'/•
g ól ny~ b grup w ogo·i neJ Il O;,"'
k 1938
ł
.
.
wozu zmmeJszył s ę w ro a
w •poaób na.atcpuj;acy:

1938 1931
okrągłe
prodi.lkty przemysłu

drewno

leśnego
materiały tarte
dykty I forniery

8,U:g 12,2'5

0,7~

0,9%

WSJ'Oll

1!.."°193S

0

te 4 województwa w1ehodnle, a
mianowicie: białostockie, wlleń·
skie, nowogródzkie I poleskie,
normalnie deficytowe, t. f. nie po.
sl.adające nadwytek zbotowych, w
1938 r., w porównaniu z 1933 r.,
dały zbiory tyta wyt.sze o 1,5 młlj.
q„ gdy natomiast ogólny wzrost
zbiorów :tyła w 1938 r., w porów•
nanlu do 1933 r .• wynos• 1,8 m. q.

w POLSCE.

W Jiatopadne .m. r. egłeuono· wedłns
cla11ych c. u. s. w całej Polsce u upa·
dłoicl wobee 10 w pddzierntkn ub. r.
W pł~nmych 11 miesi,eaah 11)38 r. o108
dło-ś i
115
ł
0b
w
ee
!n:i~~:nym 0'k1::s1o : 93
w pnemy&le był1> w rob ubiegłym
osółem 4S apadłoici, r;dy w n mie11ł•·
t.aeb 1937 r. SO, a w handlu 70 (58), w
1:11111 w bndlu towarowym 48 (42).
WZROST OBIEGU PIENIĘŻNEGO.

t

',

;!'J:T.

•

s!J!",.1:i,~':~łóda 5 ~;~e: 54~

w listopadzie ,, ub. 1 58,l w srud.nla
100),
1937 r. (Pod&taw1 - 1928 r.
Ponłżej podajemy w~dnlikl een r;rup
&pccJalnych "' grudnia r. 1$. (Podstaw•
- 1928 r. = 1001 pierwsza UC2lha w 1111wiuuh oznaeu w1kainik u listopad
r. ab. dmi;a - u srudzień 1937 r.):
iywnoś6 i używki 52,6 (52,0 - 56,S);
nabywane przes e.poi1weów 59,0 (58,660,B); artykuł,- rolne krajowe ' 7•7
52,3)1 1pr1edaw1n.e pnn ro!·
(ł7,0 ników 41,2 (40,5 _ 47,4)1 erlykuł1 prze

=

~i;~~!..i;r!i1f~~: :ln~~i.!:;3 P~~!'!;io!9~ć~~.:u(;6:,ce_!
da?e~ó~1
1••„97•6 mila. ał. 01 •"1 59,0); uzalefinicme o d:ragrandey 39,4
mil... "' -obee
"
I grodnia 1937 r„ wzrósł wi~c o 368JI (40,9 _ '2,7);skarteJilOW8!De 77,3 (77,2
ft

-".

mlln. zł. Obiec b111knotów podniósł •i~ _

77,B)s

wite •
do 460 .2,
1

>

1

0

lłotfch.

materiały lna.cłowlaue 54,7

~=~·;w;;. s;;:~ ::i!J.r:,~ 14.ł<l:io~

65 7
• •

z zagranicy

„.

koniunktury
osłabienia
wobec
łwlatowef, połąnonej ze spadkltm
cen, napołYkał na większe trudnoścł, bilans handlu ugranicznego
zamknięty 201;tał saldem biernym.
Po naprętenłu na rynku piezwiązanym 1 ogólnlętnym
J
ną 1ytuac Ił polltyczn1t, nast4·
stwierdza dalej sprawo.
piło zdanie Banku - uspokojenie. Zna
czniejszy wzrost wkładów w grud
nru zwl~kszył płynność Instytucyj nłef et, podnł 6 sl, pnetcraezaJite
flna~sow)rh, co ułatwił:> t!kwida- w potowłe atycznła pól młlloaa
ej~ ultimo rocznego, bez konlet.z· osób.
ności szerszego wykorzystania re.

••••mi•m••m&a*llr.l:lii•••••••
Umowa handlowa ••••••

Umowa polsko • litewska, pod. I rowej. Zasadą, 1cł6f1 obłe akta.
pisana w dniu 22 grudnia 1938 r., dające się strony przyjcłJ dla roa
składa Sif ? trzech podstawowych woju obrotów handlowych, Jnł
cz~ścl: układu handlowego, z po. zasada równowagi bllanau han.
rozumienia kontyngentowego i z dlowego, którą oble strony ~
starały się osiągnąć w cz11ie trwa
protokó!u taryfowego.
Układ handlowy stwarza podsta nia tego porozumienia. Porozu·
I ł
j
h
dl
przy. mienie we dzlt w tyce 'ł"'9lł 1
a naszyc
Wł prawną
szłych stosunków handlowych z układem handlowym (prawdopo.
Litwą; ma on formf pośrednią po dobnie około 20 stycinia 1030 t.I
między typem układu prowizory. i będzie obowiązywało w okroił
cznego, a normalnym traktatem rocznym od wejścia w tycie.
Protokół taryfowy przewlduJe
handlowym I nawigacyjnym. · Cns
trwania układu przewidziany jest okresowe znitkl celne dla ryb
zasadniczo na 2 lata - z tym, te słodkowodnych litewskich w łyda
h WYS-0 k 0 ŚCI8Cht W JAkl..._
A.
·
k
·
tiilł
W p1er.wszym ro U nie może by1.: Samyc
zn i żki te były dotąd co roku udzie
układ wymówiony.

I

Porozumienie handlowe polsko· lane Estonii_ Protokół taryfowy
litewskie oparte Jest na przydziale wjedzie w tycie równocześnie I
dewiz w ramach, ustalonych ilo- układem handlowym.
śclowo mottiwoścl wymiany towa

Id
Wrsok1·e dodatnie si o

BEZROBOCIE WE FIUNCJL
Ne terealt całtJ rreneJI u"Jutro1'1•
EKSPORT WŁóKIDNICZT Z LODZJ.
&.port .-t&ldeM~.,. • okrtp Md• ao Ili cblea\ '•lJCIDil 1939 r. - 416.60ł
J
ldoi;o w snidnin 1938 r. wyraził alt e,.· bezrobotnych eo 0111ac11 w ato1aeh do
ft• 286.743 kg. !1c111ej wertoiri 1.911.502 roka popr1ednies1 w1r0tł • SS.666 OIOb.
Ministerium Handlu O. S. A„
\V porównanł• • listopadem 1938 r. °"
nee„ to w•r••• • '6.949 q. wartołd ZNACZNE 0:2YWIENIZ WYWOZU ogłosiło d<ine 0 handlu za!!l'anicz·
nym Stanów Zjedn. w ;, 193fł,
Z USA. DO CHIN.
•
S50.767 ".w •naihlt. u płra"WlllJlll ~J·e~ Handel ebpctrt?WJ. w Nowy111 Jorb z których to danych wynika, ie
. ło
ald
waród oclhlorców prz~m71hl włci«1e11Rł• aotaJ• JDICllll ozyw1enle • •ło•onkacb d d t •
w tym
q wymos
neso w okr~p łódiki-m q.plaeowa·la tit handlowycb • Chloaml. Jeda• i prlJ• o a Die li
Caecboałowacja. ... drusim lł•landi1. I ny• tero onwleni• łłll b7ć wykoaieie- ekresie 1,1 mild. dol. Ogólny przy
dopler• ~ Wm Wielu Qrytanla, luóre nie oo~eJ cJ~o1i • Chla do Blnny, z.. pływ złota do St. Zjedn w r. nb.
wynió!ł 1,9 mild. dol., podczas
,pnes dłu11sz.y okrt11 ezasa.twoTZ?ł~ cz~·lmówłen11 daiń1kle doty~„.1łów1do łowt ~01y~Jt' w ekaporeae włok~e?n•· 11yn rołalczych. lr~.ktorów • mae1y11 prrte gdy przywóz arehr miał warto,,
se
a
etwa łod~e10. Ne. c1wut7m m.1e1ac11 mytłoW)'cb. W switzka • łfm 111łoao11e 1230 'l .i L
nu n. ao
11nalazła •at KolHwia, a u S Vaia P• aostało w Newym Jorka 1peejalae Wve
Licabf te apotkał1 1it jo.i 1 kry
Git ChJa.
hdaiewo • AlrJuńaka.

b·1 KU

l

uk••

małtf

poprzedniego mies!.ca, „riy
szym nieco zbvde Wfgla I pne.
tworów naftowych. Po usunitcill
czynnika 1e1onow~
jednak
wakatnllc produkcji pnemy•łowej
był w grudniu nieco wytsi1 tlłł
w listopadzie I pnek~rzył po„
1iom wskaźnika 1 gn.dnl~ 1931 r.
o lcilka procent.
Spadek llczb1 zatrudniony~ Wf
stąpłl w grudniu w przemy6tt ~
twórczym, a poza tym na rObalłacll
pubticznych. Wskutek łelo ltat1
zarejestrowanych beZrobOtnycfl al

polsko-litewska

CE~

UPADŁOSCI

przywozu

Ponłewat Jednocze~nłe eksport,

nlka, te w 19.13 r. pnypadało na
głowt 217 kg. tyta, w 1938 r. 208
kg. A wite 1 tego punktu widzenia
polityka zbiorowa powinna mieć
zadanit ułatwione.
Nadto należy mieć na uwadze,

Z kra IU

go

tów':„::r:w:;::i.t,

rowców I maszyn.

Wi1domos"c·1 b1·ez·'Iace

Nte wszystkie jednak 10rtymen·
wewnątrz poszczególnych grup
kształtowały sic Jednakowo, I tak
wywóz drewna okrągłego Iglastetpadł znacznie silnitj, anUell
wywóz dr~wna liśclaatego. Rów·
niet. o wiele 1llniejł!y jest Jeżeli wy
eliminuje się fryzy, spadek wywozu materiałów tartych liściastych,
aniżeli materla!ów tartych Igła·
słych. jednocztśnle teł wywóz ma
terlalów tartych heblowanych oraz
ty

8

1.1!]•U fioł~ zwiększonego

I

sze,

40,6% 27,2%
45,6% 54.5%
3,3% 4,1 %

wyroby gotowe

mi~zyse.

spotycła.

raka 1938

•

roku ogółem 414.296 ton wobec
wytwordw ndto- 372.942 ło!l w 1937 r.
Eksport wyniósł w roh t"ra·
"'1eh wyuioeła w roku sprawor
b
n.c
SOO
• .i
1511
•3vv ton wo ee wozdawceyin, łąeznłe • ~kryciem
awuym
'95.266 lon w 1931 r„ a w tym zapotr.21ebowania bunkrow w Gdy
(w tonach - w nawiasach dane ni l W. M. Gdańsku, og6łeni
ton rit11yeh produktów
! I 1937 r.) J benayny i gazollny 50.558
l40M2 (129,585), nafty 99.723 naltowyeb woboe 126.844 ton w
19!>7
.
.
(90.525) • o1CJD
.
" r.
gazo~ego I oZa-pasy PT?dtikt~w w rafuiepałowegę ora1 •• IekJuob 90.316
~ma.rowychlriach i gazohnar01acb w dn. 31
ole10w
(102.111),
~7.591 ( 45.627 ), parafmy 22.584 grudnia r. nb. wyniosły ogółem
f,23.638) aafaJta 30.023 (25.670) 164.581 ton wobe 139 937 l
on w
•
e
dn'
dn.
'
'
31 gro aa 1937 «
·
"'"
P?odukeja

Był

już

I

\Vedhig tymciaeowyeh danych, or•• Innych produktów nalt0o t)'la obies błloma erebmeio swt,1u.,.1
tit s 35U de 87D.% miłn. .t„ 1 obi!S
w 1938 r. wydobyto osólem wych 69.527 (78.110).
dak bllon11 hules• • 83,ł •• 90 .Uloaow
S iy .
S06.478 ton ropy. wobeo 501.301

...... ,1!_37 '• CIO flanowi

w

I

hl~~~„~ :;~~;
Znaczny wzrost spoty cła. łUewielkl wzrost produkc1'' I: ~:.~.s:,::.u.d: .1~~i~~
:z,1 mila. sł. Przy

•

z.

·1el polski dla Sow·1etów

Przem'sl RafIo„ Wr 1938
,

Wedlug 0&tatnłegG (stycznlo. czały o młlłard dotar6w dawaef
ta i walut.
Eksport eowiecki do Niemiec wego) biuletynu statystyki Ligi war.ości stanu z końca 1937.
znacznt · redukcję. Narodów w listopadzie 1938 r. Przekracza to o 250 milionów war
wykazywał
Spadł 1 431 miln. rb. w 1934 na wartość handlu światowego była tość prod1.;kcjl złota w ciągu rokit
2R9 miln. rb. w r. 1935; 117 milo. nieco nibza od stanu poprzednie· W tym rachunku nie uwzglfdnio.
S. S. R. ani Hiszpanii.
rb. w r. 1936: 108 miln. Ni. w ro· go na skutek zmniejszenia się no anj
Należy Zilznaczyć, te cały pra•
ku 1937. ZSSR miał możność ma· eksportu Stanów Zjedn., Kanady,
wie przyrost rezerwy złotej ozna.
newrowania na rynkach 1agranicz· Niemiec I Włoch.
r. 1938 naskutek spadku 0 • cza korzyści Stanów Zjedn., któnycb, wynagradzaj'c sobie to pobrotów handlowych oraz wzrostu re w końcu 1933 posiadały 3G pro
gorszenie na innych rynkacli.
Nie możn• jednak a tego wy• tonażu nastąpił spadek opiat frach cen·t całe! światowej rezerwy 1ło.
ciągnąć wnio!ku, ie nie ma mo- towych. Tonat światowy urucho ta, w końci.I r. 1938 posiadały !SI
wy o ożywieniu stosunków 10- miony w r. 1938 wzróSł o I I proc. proc., gdy Anglia 11 proc., Fran•
po cja 10 proc., Holandia 4 proc..
wobec roku poprzedniego.
wiecko • niemieckich, ie jest
.
ealkiem pr.zeeądzone, ił stosunki raz pierwszy wyższy od stanu z _Szwajcaria 3 proc.
W ostatn:m kwartale r. ub. za.
te będą obumierać. Piuciei juź lat 1929--30, a sześciokrotnie wyt.
za rządów Hitlera aawarto cały szy od stanu z r. 1933. Należy znaczył się specjalnie intensywny
powstała anotlłwoś~ zaopatrywa. szereg porozumień kredytowo· zaznaczyć, te naskutek redukcji u· wzrost rezerw złotych. Na całoA:e
liia aowteckleJ floty battyck:ej w handlowych. Ostatnie porozumie- ruchomienfa przemysłu okrętowe. przyrostu wartości 480 miln. dogo w Anglii, Norwegii i Holandii tarów, przyrost rezerw St. Zjedn.
węgiel polski, którego cena i wa· nie .zawarto w r. 1937.
t
runki dostawy drogą morską z
Można powiedzie6 tylko ty1e, ogólna liczba tonażu w budowie wynosi 444 miln. dot., przyros w
d od · •
b 1
Od
yni y yby og nie1sze dla na ie drogi do ożywienia ttoaunków była nit.sza w r. 1938 o 8 proc. Belgii 25 mun., na Węgrzech To
w Szwajcarii 6 mitn. Spadek U•
~ywcy sowieckiego, nit transport nie są odcięte. Moetów nie aerwa· 1od stanu z przed roku.
Rezerwy (ujawnione!) złota ban jawnia się w Holandii (-8 miln.),
tego węgła na wielkiej przestrzeni no. W kaidrm ruie nie uczyaiły
ków emisyJ'nych świata przekra. i Anglii (-4 miln.).
południowych prowincyj aowiec· tego Sowiety.
kich, zwłaszcza, te byłoby to rów. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - - - - - - - - - - • - • • • • • nid powat.ną ulgą dla przeclątonego sowieckiego systemu komu.
nikacyjnego.
jak słycha~. oba te zagadnienia
mają byt całkowicie wyjaśnione
w ramach rokowań o ustalenie
Według ostatniej oceny Banku dóbr - prOdukcJł a produkcją' zerwy kredYtowej w instytucji
wzajemnych kontyngentów o obro
emisyjnej. Zapotrzebowanie pie.
cie polsko • sowieckim na rok bie Gospodarstwa Krajowego, dalszy dóbr spo-łycia.
jak się wyraża sprawozdanie niężne tycia gospodarczego było
wzrost wskaźnika produkcji Pot.
qcy.
ski w r. 1938, lflimo, te był slab- Banka inwestycyjn1 charakter o- przy tym mniejsze, a to ae \U'flf·
szy nit w r. 1937, oznacza pomyśl iywlenła powoduje, te produkcja du na zwykłe w czasie zimowym
ne zarysowan1e sit sytuacji gospo dóbr wytwórczych wzrasta ailnieJ osłabienie inwestycyj I prac bil'"
buwlanych oraz okret
darczej Polski na tle gospodarki od produkcji dóbr
Przy ogólnym bowiem wzroście zonowy w niektórych 1ałozladD
światowej, w której występlły
przeci~tnego wskaźnika produkc-jl przemJ'słowycb.
oznakt olłabłenła.
,.
Oczywłkłt .... objaw nie mote przemylloweJ za 1938 r. o około Spadek wytw6rciołd ..,..,11
Alłoni~ pncd uml ła1ctu łl w 81 do przenło 110 (1928=100), w gał~ziach pnemylłoWJdl o cba
kompletów •knJn~ uwet ttoaunku do potneb w aiealnte wtlcdftlk produkcji dóbr wytwór- rakterze tnweatycyjnym a wlęe
w pneWl~Ółł.;,ka tt38 wywłesłono I Pol utrudnłenia - 1ytuacja jłlt wcltt CZJdl podnlótl •ił prawie o lOX w hutnictwie, czcśdowo
do około 140. a Wlkatnlk produk. myłle metalowym, pnełw6ra1ftll
WJIOCt 1tłepomyłlna.
cjl dóbr apotycla o pmetło 51 I mineralnym, a poza *'9 w prze..
11d ogółem l.09.1.338 ton drewna
myłle wtókiennłczy111 t odlłeW
Inny objaw - to wttas,wafty do 108.
ł WJfObóW •drewna aa ogólq n
Zwłllmone lft'lłestyeft wywie. W71ft, chemicznym I IPOIJwCIJlll„
wobec pnea nu ttłelednokrotnle ł pod.
204.364 tyt. Ił.
mf
1.899.9.11 t. aa. 203.535 łJW. ~· w krełlon1 prlfll eprawoadanle Ban. raft rdwr.ld wpływ a bztalło. Oómłctwo tak wcglowt, jak I uf·
Ina IOIClhrłclł -.., prodalu:Jil wanie lit ObrOtów bandlOwych towe utnymało Iłu wydobyc!a
roki 1937,
• • • • • • • • • • • - - - - - - - - - - - - 1 1qn111q, wywołuf•c konlecz· bez wl~k17.ych zmian, na poiiofftie

Podobno w toku rokował\ go.
spodarczych polsko • sowieckich,
prowadzonych obecnie w Mo.
skwle, omówiona ma być kwestia

wenalskłego.

ldmL

światowej

nagromadsił snacme sapaay 1Jo•

Zreazą 1ytliacja Z. S. S. R. by·
pnyjieiem do władsy Hitlera.
Zreezttt jak było można wnoei~ ła eałk..iem inna w r. 1921, a inna
System monopolu
1 oficjalnycł! _ ołwiade1eń polity• jett obecnie.
ków 10wieckieb, 1wła1.1cza Litwi· w handlu zagranicznym z05tał
11owa, boluewicy nie łudaili tit utrwalony i rozbudowany ZSSR
od pierwazych chwil władzy na• ma zawarte porozumienia conajrodowo " ,,.oejalittyczaej" eo do mniej • 30 państwami. Związek
losów wzajemnych 1to111nków. Sowiecki naekntek industrializat:ji
Koncepcje terytorialne Hitlera, a w znacz-n ej mierze uniezależnił eię
je11cze bardziej - Ro1enberga od zagranicy. Bilans płatniczy
nie poawalały aa ładne dudze-,Z. S. S. R. zaczął ti~ kształtować
o tyle pomyilnie. ie Z. S. S. R.
nia.
1
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europejskich oraa a uJemn• ocen• der goapodarciych, które
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rzycielakie. Jale Si.
r -...
dąiyć do ujemnego IGlJa bUo,..
au handlowego, aby fą JroH umożliwić krajom dłumicaym ipla.
tę awych zobowiązań, be11 -....,
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by ogołacania go1podal-lci • -.
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Pani Horvat w Budapeszcie
g,·.)madzi zwierciadła, zebrała
.eh dotąd 7.OOO sz·: uk.
W Marsylii w mieszkaniu byłego kelnera Pellisiera majduje
się zbiór 22.000 kart obiadowych, zebranych w czasie kilku
letniej służby kelnera prawie
ze wszystkich lokalów restau·
racyjnych na calym świecie. M.
in. znajdują się u niego wygi·
nały menus Napoleona 1ll, dn1kowane na złolym list.ku menu
Roc:dellera i wiele innych 060-

W Wiedniu jeden z, arcyksią ryginalny zbiór różnych obi:aszkaniu "muzeum
wielkicli katastrof", gromadząc żąt trudni się kolekcjonowa· z6w i up<-s1aciowań diabła. Kilka
tysięcy obrazów, rzeźb i figurek
kilka tysięcy róinych przecbnio ni~m lasek.
W W ~szawie żyje pewien „diabelskich" zapełnia jego gatów i części, pochodzących z
rozbitych aut, pociągów, samo- antykwariusz, który posiada o- blotki
lotów, sterowców, okrętów itp
a A -~!W'.---------------raJ
Od pamiętnej kalas:rofy ·Zep· & pelina pod Echterdingen do nie
dawnego pożaru „pałacu kryształowego" w Londynie, można
Gujana Brytyjska stanowiła w tam produkcję kopalnian1r, gdyż
w tym osobliwym muzeum zna· latach
1616 - 1621 część posia· warunki komun'.kacy jne a dawleźć szczątki rozmaitych przed·
holenderskiej Kompanii nymi terenami Mazaruni są bardłości
miotów, związanych z danym
Zachodnio- Indy j,;,kiej. lnicjato· dzo utrudnione. W Guja.nie znaj·
wypadkiem.
kolonizacji holender~k!ej był dują się również bogate żyły zło·
Pewien pastor w Niemczech rem
Peere; jeszcze w roku 1604 ta, którego roczna produkcja wy·
va.n
pt\ludniowych ma również orydały si~ zauważyć pierwsze usiło raża się cyfrą ok. 850 tys. dol.
ginalną kolekcję wszystkich na
w kierunku oderwa· Trzecim wreszcie artykułem mi·
zwisk niemieckich, kończących wania Anglii Gujany, która obec- neralnym jest alumin.ium, od.kry·
części
tej
nia
się na ,mann". Brak w niej tył·
francuską. te w Gujanie w 1914 r. Stałe wzra
ko jednego Manna, znanego pi- nie stanowi wła-snoeć
Dzięki usilnym dążeniom Ro.ber- 9tająca produkcja tego artykułu
sarza niemieckiego Henryka.
w latach 1613-1627 wyraziła si~ cyf'rą 111.500 ton warW jednym z domów cłrezdeń· ta Har(:oUrt
położyła kamień węgieł· tości 665.323 doL
lia
g
An.
!lkich znajduje się zbiór lamp
trwały rozwój nowej koW Gujanie istnieje 154 łuH·
naftowych od kon'ltruowanego ny pod
terenach, odebranych od czamie ryżo, 24 culorownie, 24
na
lonii
prze-L Lukasiewicza, wynalazcę
tartaki wodne, 12 kopalni i falampy naftowej, jej proto~ypu Holandii.
maszyn, wreszcie 10 przedbryk
przezajmuje
Brytyjska
Gujana
1aaftowo
lamp
do .:iowoczesnycb
obróbki bndulcu;
9trzeń 90 tys. mil kw. z czego wif- siębiorstw dla
gazowych.
Gujany wyraził
impor.t
ł.ąezny
We Francji jeden ze szwag- ksz11 ezęść tworzą tereny upnw·
si~ w 1935 roku cyfr11 8.540.798,
trzcin~
sięhoduje
których
na
ne,
zbiera
Dum~sa
rów młodsz~go
dzwonki i d"twoneczld różnych co·krową. Drugim, obok trzciny a eksport 10.642.667 Funtów.
Gujana posiada ok. 80 mil ang;
kształtów o rozmaitym dźwię· cukrowej artykułem Gujany jeflt

Typy zamiłowanych kolekcjo
aerów są tak różne, jak różno
rodne są dziedziny kolekc;oner1twa. Skala zamiłowań w tym
kierunku jest rozległa. Jedne
zbiory bywają zaznaczane w
Be;dekerach, inne więdną w zapomnieniu., otoczone jedynie opieq kolekcjonera, i..a którego
najbliżsi patrzą, jak na nieszkodliwego poJDyleńca.
W Allenburg, w Turyngii żył
pewien mieszczanin, który był
umiłowanym graczem w kar·
17. Chcąc pozostawić po sobie
trwałą pamięć obywatel ów za
c:zął kolekcjonować różne typy
kart do gry. Przed śmiercią
zbiór swój zapisał miejscowemu
muze11mt zobowiązując jednocześnie swych spadkobierców
do koo:ynuowania rozpoczęte
jo przez siebie dzieła. W ten
9P0sób powstała kolekcja kari
do gry ze wszystkich krajów i
czasów od starożytności po
przez średniowiecze do ostataich lat.
Pewien kelner w Berlinie U·
wziął się na zbieranie przedmiC'
t6w pamiątkowych z wielkie~
katast:~f. Po kilkunastu latach
cichego i wytrwałego kolekcjo- Im.
aerstwa otWOt'ZJ'ł w swym mie-

pamiątek
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wywołała

Lud.anie Cujany Drytyj&kiej,
•pin• !Db 1934 wynoa
323.1'71 eeóh, • mego jedna pitta
mieuka w miutam i ondaeh.
Emopejezycy atanowit 5% lndnoMi. Indian amerykań9kieh iy·
je ta przeszło 136 tysi~, Murzynów - około 126 tysi~, Portu·.
galczyków ok. 81h tys., Cbińesy·
ków 4 tyeitee, rentą stanowił kra
jowey. Przyroet _ludności wynosi
:n,4, im.iert.elno&ć 21,8 na 1000.
Prawie 28% ludnoic:i .ujmuje n~
rolnietwem.
według

l

'\V malowniczej okolicy Tran· 'go m.ajdujł si~ źródła słynnej · rad, spotykajł ei~ mieszkań"
sylwanii Zachodniej wznosi si~ je- ' „rzeki złota", Aranyo, płynącej wieczorami w knajpce przy wida& .~ najba·r.JLiej ciekawych f~r· ! w zakrętach prze.a fali.st!! równi· nie i aouj4 fantastyczne plany
znalezienia wielkiej żyły złota.
m&eJl geologicznych w Europie, n~.
Niektórzy wieśniacy s Oradea
Pomi~d.zy złożami metaliczny·
•CJ1yt Detunata, w pobliżu którem4 szczególnie obfitymi w okoli- Mare woli! szukać błyszczących
cy masyW'll Detunata, znajdują okmchów w kamienistym dnie
si~ słynne kopalnie złota, eksplo· rzeki Aranyo. Odbywa si~ to przy
atowane jeszcze w sta·rożytności. pomocy zwykłego wiadra, omoco·
Znaczenie ich zma.lało całkowicie wanego na długim kiju. Tym pry·
od chwHi odkrycia Ameryki. A je- mitywnym czerpakiem wybierają
dnak od setek lat w tej okolicy wieśniacy piaeek, znajdujący się
panuje nieustanna gorączka zło- na dnie rzeki. Wybieranie tego
apie adresów i telefonów wszyet- ta. Eksploatacja terenu odbywa piasku, przemywanie go, mozolkich nowoj<>rczyków, których do· si~ w bardzo prymitywnych wa- ne wybieranie Mniących okro·
ohód roczny wynosi więcej niż runkach, poszukiwacze złota, re· ~chów, zajmujące niekiedy eały
200.000 dolarów. Spis ten wydru- krutujący si~ z pośród bezrobot· l dzień, przynosi czasem dwa do
k.ował w postaci książki telefo- nycb chłopów, bezrobotnych i trzech gramów złota, wartolci
nieznej i•• sprzedawał go chętnym włóczęgów z całego kraju, pro• 120 - 180 lei według kursu olicCirwom i osobom prywatnym, po wadzą ewój proceder w sposób jafoego•
Inna ~etoda po~zu~iwania zło.
cenie 100 dolarów za e.gzem~Ia~z: niefachowy, .nic ?bając. ani .o ~yWyprzedał cały nakłaJ w doact 1stem poszuk1wama, am o 1ak1e- I ta polega na · dJugim t mozolnym
5.000 egzemplarzy za niebylejaką I kolwiek bezpieczeń~two pracy. rozłupywaniu pokładów kamien·
sumę pół miliona dolarów. Do- ~Na setki metrów pod ziemią cią- 'nych, w których rzekomo ma się
tarcie do źródła „przykrtlści" wy· '1 gną się sztolnie i korytarze, źle znajdować cenny metal. W Ro·
rządza·nych magnatom nowo jor-, oświetlone i je&zcze · gorzej prze· sia • Montana znajduje eię 700 płu
skim przez sprytnego Ferguseona ,„ietrzane. Korytarze i chodn:ki czek hydraulicznych. Rozbili!
nic doprowadziło jednak do ni- et prymitywnie oszalowane, ale miazgę płucze ei~ starannie i „zło
1
czego, gdyż wydanie prywatnej wypadki zapadMtia eię ich 81! na todajną m11czk~" filtmje się przez
książki telefonicznej nie stanowi I porządku dziennym, wskutek pod- rt~ć. W Montana istnieje też noprzestępstwa. To też milionerom , mycia przez wodo zaskórną lub woczesna płuczkarnia, 11rz11dsonie pozostaje nic innego. jak wstrzą•y wywołane wybuehami na eystemem amerykańeki~ saładunków dynamitowych. Cała trudniajlJ!CA około 200 rol>otni·
zmienić numery telefonów.
ludność Oradea Mare, małej wio- ków.
Ta JedJ"Da Mrganizowana pia·
!!IU, położonej a ttóp Detunaty,
przez eałł dobę kopie, ryje, drąży eówka posiada jednak sdeeydogmnt, płucze złoty piasek i sprze- 1wanych przeciwników w postaci
daje go, łub rośredniczy przy licmych „dzikich"' poszukiwaczy,
W Oradea Mare, no-' którzy zawz:ęcie konkurują z H•
sprzedaży.
cyjne, tramwaje, metro, st::tki,
nazw~ Nagyn· kładami w Rosia-Montana. Nie
w~gierskt
sztcej
autobusy etc. zostały tak roz.b udoU9•łJMN/iM'$Mlfl.td~•„1--la'l-----·•••
I~
- - - · - - •'"'l•-.....111111 .„. ,. dWAil wa ne, aby móc przewieźć 160.00
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duto n:eporozumiefi w Ameryce

Magnaei nowojoney a 5-ej A·
ftlllae. a Park A•enue i • innych
daieln.ie aoataJi w ostatnich caa·
eaeh auypani nawałą rell~ ofert.; próśb i 1~06zeó lelefoniczaych. Fakt ten wywołał istny po·
p&oda wśród uprzywilejowanych
.,daieti{'Cia tysircy„, gdyi 111rówadre1y, jak i telefony tych o&aslrzeżone i nie znajdzie się
eób
.ieh w ~i4Cice telefonicznej Nowe·
p Jona; Kto, jekim cudem zdoLił pnerwać t{I obręcz tajemniaa ok.oło magnaterii finanso·
wejP Zwyczajem ojczyzny Pin.ker
teaa powierzono rozwikłanie zapdk.i adolnemn detektywowi. Ten
wsi.tł Mf do roboty, praoował
dole długo, aż Wl'eucie po nitce
dotarł do kłębka. Otóż nie jaki
J. Ferg11&90n seeta.wił dokładny
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Owystawie światowej
SO kwietnia b. r. otworzy ewoje podwoje wystawa światowa w
Nowym Jorku. Jednocześnie pra·

0

:~;d:~:~;~:;~) t~:~::;uur~~]~ ~::t 'i:d~~~ii:!o;~li;~;ci

a.,._

rzeka w Rumunii

telefoniczna

Sygnały bezpieczeństwa

k:;;:::
den Cate w San Francisko. W wy· wy Lędz1e „Pensphera", glob ,
stawie nowojorskiej bierze odział o średnicy 65 metrów, we Magistrat kanadyj$ikiego miasteczoficjalnie 63 kraje. Obszar, iajęty .vnętrzu którego mieści się model ka, WaJlaceburg, wydał zarządze·
przez wysta~~ . mierzy prawie wzorowego mia~ta pr~y'.lZłości. 'nie, na podstawie którego trzody
6 ~1?1. dłu~osc:i 1 2Vz klm. szero- Obok ~.loba wyra$ta ~ .ziemi py•, bydła rogatego, przepędzane nocą
k~1 •.•Parkmg1 dla .aut mogą po·1 Io? troJkątny wy.sokosc1 212 me· przez m:aeto muszą być chronio·
m1esctc 35.000 wozow. .Na. ter~· ~row: antena odh1orcu dla radio- ?e przed zderzeniem si~ z po·
!Jazdami, względnie z innymi trzo·
nach wystaw~wych ~naJdUJe . się :sk.rowek!
dam.i czerwonym sygnałem. DoIO reatauracYJ. Środki komunika-

H. P. Haart w Newmarket w

11.-ych.

I

Książka

Ktoby chciał zobaczyć lek
wyglądał pierwszy rozkład iady, może udać się do księdza

dróg żełaznył'h. Sł
jednotorowe, łączął'e etoli~, Ceor!?etown s wnętrzem kraju i osarłami, położonymi wzdłuż wybrze
iy Atlantyku. Dróg bitych istnieje ok. 280 mil ~· Najbardziej
uiywa·n ym irodkiem komunikacyjnym jest żegluga rzeczna. Dz.iala tu 8 regularnych linii łeglo~o-

ryż. którego zbfory w roku 1935
10.565 ton warto@ci
wyniosły
173.086 dol. Ważnymi artykułami

Złota

i

w.... .

wy.

Anglii, który w swoim &biora
ma wszystkie qzemplarze pi_..
wszych wydań rozkład• jady.
ułożone wecłłu' krajów i r-.
wydania.
Pewien obywatel w Augsburgu kc.Jekcjonujc wszystkie bi4ł
ki, w których CZJ lo w spoe6b Uleracki czy naukowy traldow„
bliwości.
Najoryginalniejszą jest bodaj- na jest kwestia Nlllobójstwa.
Poó.QC>Cby ł aluwpętki zbiera
ie jednak kolekcja zmarłego
pod koniec ub. stulecia, znane· pewien obywatel Goslana.
go aktora Camilla Schwarza, wien adwokat atokholnasld ma
który zbierał kwiaty z grobów pokaźną kolekcję &ębólf sław
sławnych ludzi. W tym jedYDym nych ludzi, międq ba. ~
.
na świecie ,cmentarnym zielni- ząb Edisona.
ku0 znajdują się kwiaty z groS:endhal spotkał nz człowt.
bu Szopena, Goe~hego, Bismar- ka, który namięta.ie kolekc:locka i wielu innych.
nowa.I puste butelki po· wiaie.
pytanie jedne~ z przyjaciół
Na
także
W Monachium mamy
zbiór biletów tramawajowych. czy go ta dziwna maaia nie roaSkolekcjonował fe skrzętnie pe śmieszyła, znakomity pisara ocł·
wien monachijski lekarz, groma rzekł: ,,Dlaczego miałbym q
dząc . około 50.000 biletów tram śmiać - t~ człowiek przechowaj(loW'ych nie tylko & Mona· wuje z pietyzmem powłokę, kt6
chium, ale innych mias' niemie- rej treść my potrafiliśmy fOlł
to dwie linie ckich ,a nawet kilku stolic euro tcwonić11.

wywo-zowymi SI! orzechy kokoso•
we, ko]>ra oraz olej. Wywóz kawy
wyraia si~ cyf'rą 469.674 lb. wa·r·
to8ei 23.715 funtów. W Gojanif'
9' ogromne plantacje kauczuku,
zajmujące łl!ezn• przestrzeń około 1.600 akrów.
JeQi ehodai e bogaetwa mineralne aa pierwuym miejeeu wymieaW naleiy kopalnie diamen•
t6w, s którydt w 1'. J935 eluportowano a Gujany .t3.18'l karatów
wartoeei 496.314 dol. 511 to dia·
menty bardzo ~te, rywalimj11oe s brazylijskimi. Najwięk11ze idt
doża ietnieją w odległości ok. 130
mil ang. od Georgetown, w doli·
nie Mazamni. Dobywa eię je tak·
że w dolinach kilku innyoh rzek,
jak Potaro i Cu~ a ostatnio
po1'Z11CODO
•lk.owieie
nawet

......,„ " „.

pe)skich, m. In. także z

dla bydła

zorcy trzód zamykający pochód
muszą być zaopatrzeni w latarki
z czerwonym tiwiatJem.. Ostatnio
pomysłowi dororcy urządzali · sitw
ten sposób, ie uwi~zywali latarki
z czerwonym światłem ostatniej
czwórce k.rów pom.i1;d.zy rogami.

gHdzą nawet i sabotaiem, niszcze
niem urządzeń zakładow) eh, któ·
re są pod stałym doz.orem &LraŻ·

-ołeale

dze

O,rekcJI Radia w llopeua.
p..- mikrofon ,._

przekazanła

cUowy :t;yczeA li'Wyw bradom w Gr•

landll Widzimy Eskimo8ów podc:r.aa
próby, pned ,,audycją raldowit" pne

maczoq dla G.renla.ncllL

11ików.

r ziazd
arodow
Miedzrn
pisarzr w New jor&u
Amerykański PEN-Club odbył w tych
dniach w New Y oTkn ewe piel'Wllze posiedzenie w s·p rawie zorgauio&0wa·nia mi~
dzynuodowego zj.illlłu pisany poocsaa
trwania Wy6ta.wy Świat1>wej w New
Yorku. Obra.do-m pr;r;cwod.niczyła znana
pisarka pani Do-rotb1 Tompsoa, żoaa

Upton Si.ncla.ire'a, pl'ftel

am~i•

go PEN-ChJb. Miedz1 ltObwaA.W. lr.tóre
n.a tym po~iedzewa

la!pM!ł1,

-.;w-.

niejszq dla nu je« ta., ie projek.tow•
ny ztiazd piiiarzy oJLedzie •it w daiacla
l9J9 ttb.
10

a. ' '

-J·

„Nie chcemy motoryzacji111
Na wyspie Bermuda. która jeet
uprzywilejowan4 wilegiatur11 Anglików i Amerykanów, nie wolno
używae auL Nawet gubernatorowi
nie wolno otrzymywać auta. Tyl·
ko urząd sanitarny, zakład oezyezczania i straż ogniowa maj4 po
jednym eamochod.&ie. WLube Wf•

aałoćeaia.. jj tllryłel.
~tórzy spędzaj. C&&8 na lej
gosławionej przes przyrodt WJ„
pie, powi.nni tu m&lei.ć •anaalł.
~apewniające im ..beołumy •pukóJ

chO<b4 •

w„

i atmosferę odmionoł od tej. ._....
rt majt • liebio, w do--.

Polsc y plasty cy
podbijają

Londyn

przebywający ·s~ obecnie Rajmund Kanelba, kt6.
wielkie suk- ry zasłynął w Londyrnc jako ...,.
sferach arty- larz dzieci. KarykAturzy•lA ł'dtll.I
ceS1 I
stycznych stolicy W. Brytanii wiei Topolski przygotawu~ tluatrM:jekim uznaniem. Wielkie echo wy- do wydania ksią~kowego .Oenektóry aawołata wystawa prac kapitana Le. wy" Bernarda Shaw,
szczyńskiego oraz wystawa rzeźb chwyc.ony jest m~unkaml polskie.
Magdaleny Gross, która n~edawno go artysty. Poza tym Tupol•ki
„wystąpiła" przed obiektywem I pracuje nad albumem rysunków,
mikrofonem londyńskiej stacji te- ukazujących w krzywym zwier.
lewizyjnej, demonstrując swoje/ ciadle tycie zaułków londyńskich.
rzeźby i opowiadając słuchaczom Album wyda jedno z najwicwyda
angielskim o pracY artysty.rzeż- wydawnictw angielskida.
. , ,
ł· biarza. Do wystawy przygotowuje

Plastycy polscy

odnoszą
cieszą si~ w

w Londynie

•1--------··----------•
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Przrszlofi
Partii
I ._.
Konterenua wa1n. ~11. MłoMiety P.P.~.

Siny pysk nad fal ami

Conrad jest p~n:em tej miary( btiskę ,a postać bohatera być mo-, lizJ~ z uaclwośclą. kodeksem tar
Zdawa~by sto tomu~ megto, ~
siO dotOC%• szczególnym uwzględnieniem prac
i
reputacji,
~e zbędnym by!Qby dal że leszcze potężniejszą w swym nym .1. władz~ - ~ iapewntć ,byt
wewnętrzno
• organizacyjnych i u obecna epoka specjalnie upodo..
na Konferencja WarS"Zawskiej 01'"'
wać ogólną literacką analizę war., dramacie, niż in.ne postaci ~wład rodzinie. I właśnre najmocn.ejdziału
w
aktjach
ogólno.partyibala
sobie
„rewizje
literackie''
ganłzacji Młodziety P. P. S., przy
dramatyurcyrn
nych. podkreślając ze specjalnym dawnych odpQwlednio wyzyska. toścł utworu. Jest on na miarę . . ców morza" znanych n: m z in- szym akcentem
ul, Wołs'dej 44.
Conrada.
Nas
zainteresuje
tu
ra·
ny.eh
dzieł
tego
pisarza.
A
utwór
jest
rozpiętość
pomiędzy
~1. Konferencję zagaił tow. Stefan naciskiem ofi.amą pracę miodzie- nych koncepcyj i tematów. Ktoś czej jego strona powiedzmy ... spo - jak się rzekło - bliższym dzi chym rodzinnym
iycltm przy„ .
j.y
w
czasie
wyborów
samorządomoże
twierdziłby~
1:e
metoda
ma·
KObrzyńakl, wskazując na cię1ką
łeczna. Konflikt - I to wspanla- siejsze! metodzie literackiego pod brze;G:1ego korsarz~~ a czynami,
analiz)'
szeroko
aytuację politycznat i gospodarczą. wych. AkcJa ta. to był szczytowy terialiistycznej
te zarysowany konflikt - na tle chodze.n ia do zagadnień, dawniej które łamią na~et etykt św:at~
w jaki"j znajduje si~ klasa robot- punkt aktywności zewnętrznej za- przeniknęła do literatury, ~ ży· tych przesłanek, które powyżej „egzotyczny~h".
występku.
śmierć w sc.1sacy1n~J
stępów
naszej
młodzieży.
cle
sublimow~ne
w roma.1'ł}'l:mie
nłaa I jej rr.łodziet. Równocześnie
wyliczałem.
•._•
•
zgoła akcjl zjawia się nletyt1<0 fa.
Referat p. t. „Cele i zadania r.a- zaczyna być ,na odwyrtkę" nieopookreślił, te wystąpienia zorga.
.
Drugi utwór, iw którym koniecz ko romantyczny akcent. Autor u·
łiowanej młodzieży robołlticzej, siej organnacji na tle innych u- wane Qfl bebechów właśnie na
Kap!::"· stai;: ka-pltain. pr~wd~t- ność idobycia grosza również po wldacznła ca.tą w.:gę ekonomlez- ·
grupowa!\
młodzieżowych" wyglo tej ~asad1ie.
ak ł obecna konferencja stwierwy wł mborsk~1 ctw ~omenhcidze .2 e ważnie wpływa na ukształtowanie na tego faktu dla rodzii11y, dla ·
1
dza.ją, te corai większe zastępy sił tow. Edward Hryalcw!~ oma- 1 ()we ,,rewizje" jednak nie zaw. passy po an. ~u. wie we 0
w się akcji - to „Statek śm:erci" bliskich.
młodych stają pod naszymi sztan. wtając dokładnie wrogie nam ns. sze mają .en-a ablitOfły do owe- spólk~ z ~ł~sc1c1e1em statku.• by Ernesa Hem;.ngway'a „), znanego
,,Mieć ,albo nłe mleć„ - tytuł
1
darami. Kiedy z ust. tow. Kobrzyfl chy oraz rwcając silcie pracy go prototypu prol-etariacklej po- zdobyć P 1 ~iądz~ dla dalekteJ .3 pisarza amerykańskiego. I tu ma- : ing'.elski opowieści dotd~dn!łJ
wieści• fłP. historycznej, jaką był ubóst~lane, córki. Kontrakt kon·1 rynarz w stu morskich potrzebach nlż polski, obrazuje problem bo·
ksiego padły słowa hołdu i po. ideowej na przyszłośt.

W dnia 2.11

odbyła

1

Tow. Władysław Pietrzykowidrowienia dla walczącej Hiszpa·
nil - mło<hieł, zgromadzona na ski referował sprawę pisma ,,Mlo·
sali powstała i odśpiewała Mię dzi Idą", które mimo szeregu pne
dzynarodówkę••.
ukód I trudności rozwija się poMiejsca w prtzydium konfenn- myślnie I przystępuje obemic do
cji zajęli tow. H. NOw'cki (prze- wytężonej akcji propagandowej.
wodn.t, tow. Kazłmlerczakówna
Dyskusja. Jaka si~ wywiązała
(sekret.) oraz tow. Nasiadek I KrO- nad ~rawoz~ainiami, wY:kaizała ot.
płdł<>wsld.
brzym1e za1nteresowan1e człon·
Kunierencję włtalt, tycz::~ po. ków warszawskiej organizuji ca.
wnyśłnych obrad w barozo serdecz· łym szere~ problemó~
ideonych słowach tow. Rubinstein wych i orga11tzacy}nych. Wielu to·
przewodniClący dz. Wola,
jako warzyszy wskazywało na trudnoś.
gospodarz oraz w imieniu socjall- cl, w jakich wałczy i pracuje
wyni.
sty~ef mlodztieży akadem. tow. Wairsz. Org. Młodziety.
Leeietc Raabe - przewodniczący ku dyskusji przyjęto cały szereg
Ctmtrałnego W~iału Akadernlc- wniosków które zostały ~zekaia·
ne Waf'S't: Wy\tz. Młodzlet:y. Kon.
tłego P. P. S.
· Sprawozdanie n okres kaden· ferencję Hl<ońciono, po blisko
eJi Wal'S'lawskiego Wydziału Mło sześciogodzinnych obrada<:h, oddziety złofvł sekretarz W. W .M. śpiewaniem „Czerwonego Sztan·
tow. StantStaw Kurtanct. Zobra- daru", ,Hymnu młodzieży robotnizował ort dorobek organizacji ze czej" i okrzykami na cześć PPS.

w

Czasopisma literackie
Ukazał sic Nr. 2 miesięcznika
Uteracldego ,.Skawa" (styczeń łuty 1939 r„ W.airszai\'<'a), zawie.rający w treści pozycje następują
.;e: artykuł /. Plomieńskiego o
„Nowych encyklopediach"; St. I.
Wifldewicza-W człowisko upośle
dzenła" (fragmem z "Niemytych
dusz"); po~ątek . powieści J. Brzo
stowskłej p. l:
lat miliony";
J. Rztwnidtitgo - fragment dramatyC%ny
„Stani<Sław
August
Król"; artykuł /. Wieltzyńskitj p.
l „Coraz dalej od poezji do proxy". W dziale poetyckim - przekłady z Anny dt Noaillts („Gdybyś. P.act"e, przemówił") i Mik. ulłOUtl („BittSt Beethoven.a"). Prócz
tego, 11umer zawl~a szereg rubryk
aktuatnych i sprawozd·.:wczych,
oraz biuletyny Komitetu Obrony
Języika. Adres Redakcji I Administracji: Wanzawa, Nowogrodzka 23, m. 5. - C«ma numeru 50

.za

fi·
•:

W~edł. I dru~ numer 1 mie·
»l~cz11il<a hterack.iego młody.eh p.

n• .,PróbyH (styczeń 1939 -r „ Bydgoszcz). „Próby'" mają być ,,piat.
formą konfrOflitacJł prądów i d/ł•

•

I

1

Warszawa.

o

I

:

',

J6ZEF WECHSBERO.

Cyna, cyna!
z 11/tmieckitgo przelozyla
ff.ALINA PILICHOWSKA

•u„

-

nek,ł

z uśmiechem mój

towa-

rzysa - ezy nic pan nic dostrzega?
Nie, nic nie dostrzegam. Ziemia
porosła niskimi krzewami, zarośla,
par~ drzew ~ to już pod

skiego. Nietylko historycine ale i
geograficzne k1ec~dy, a także I
ekonomiczne, a rożamł poezji ..._
pstrzone, komunały Idą pod nóż.
Wiele w tej dziedzinie pcłlnął.„
reportat, wiele zrobito prc$te o.
panowanie przestrzem przez czło
wieka z każdym dniem idące .da
tej i ~yżej.
Nie ostało się w tym pędzle
i
d
całej ftt'll:Wdy
~znan a pr~w Y 1
r·""
a m?rze. Piórami wielu pł~arzy
wypieszczone w swej grozie I
krasie, !dmatowane tęczowymi
porywam'I serc romantycznych,
których nie brakło nawet pomię
dzy jego sługami - ot _choćby
London, naprzykład - dztś mttsl
patrzeć Jak ręce tych, którzy pra·
wdę umiłowali ponad naJ~ięknleJ
szą baśł\ zdzierają wspaniale utkaną osłon~ ł uknują nad fata.
ml nietyłk,o błyskł stalowych «>9
eza bohaterów ate I stny pysl( u·
piora głodu, łyskający tu I ow„
dzie z mgły.
Twarde tycie marynatstde i •
rzeezywlstośeł I w literaturze. po.
won z plqnlersldego ' bohaterskie
go stawało sł~ rzem!eśtn!czym I
proletariackim. l M organizacja
społeczna pofltyezna ł gospedarcza świata, a wraz z nią maszy·

żeń młodej tlłetatury polskiej'•.•. ;
Redakcja pragnie utrzymać się na
stanowisku apoli.tyc:z.nym, ~daje
S<llbie jednak sprawę, że „współ
czesna necz}"W'istośt dostarcza
mł<>dziety tylu palących zagadnień, czyni młodzież orbitł tylu
problemów, te nie mamy prawa na - przewartośclo"ywały czło..
oddawać sił artystycznej
sielan- wieka. Prawda, te w Uteraturze
ce••"
stało si~ to znacznie później. Có!
W Nr. I „Prób" znaddajemy m. robić: mundus vutt declpi ~· ~iat
in.: mteresujące, chot mo_że zbyt kocha właśrtłe fłvltazJe · bar~fej
pesymistycz,nie zabarw!Qłte uwagi nit neezywtstośt, iwłamaa.. gdy
Marjana Czuchnow1kiego p. t. ł jedM i drugle jest dalekte, nie<lo
,,Młodziet nie chce tyć na margl- aiężne.
.nesJe-'i zwięzły l~z wnilktiwy
Tym więmt ras'uga pisana,
„szkic syntetyczny" Jerzego Po- którego rai:zej do romantycznych
mlanowskitgo o twórczoścł ~- pf ewców morza zatlciyć motna,
tyckiej Bolesława Leśmiana; god gdy z Jego dorobku pisarskiego
ne uwagi próbki poetyckie Hemy. wyłusknąć mo~na utwór ,,pasu·
ka LibOrna; opowiadania, felleto· jący" jak ulał do dzisiejszych me.
ny, kolum!t~ satyry. Jak wynika z tod literackich w tej mierze.
treści numeru i zapowiedzi Redak
Pisarz ten _ to Józef Conrad
·cii, wydawnictwo flie zam.!erza •ię Korzenłowskł. Utwót 0 którym
bynajmniej zasklepiać w kręgu mowa to ()p()władanle „U Jtre~
spraw wyłącznie reglo!'latnych lecz ił
żywi znacznie szersze ambicje.
s·" śwteto wydane w poł$klm
Adres Redakcji i Admi~ilitracjl: przekładzie.
Br(lgoszcz, Rynek Piłsudskiego 5;
•> Józe(. Conrad: „u Jcreeq lllł''
cena n•umeru 25 P°•
łd.
Inst. Wyd. .,Biblioteka l'olaka",

.

P'ragment • bttłkl. która P. '„Włellct
ukate atc Jaakładem
.B~•IA Polakwr.
- K.roczy pan po łwięłej ziemi

łakl „Kordiat1 I Cham'' Kn1czkow

pomiędzy Sumatr:s • Borneo, J
tak bogatymi pokładnml cyny, li
zaspokajają

wi~kszą cz~ść śwla·

towego popytu?
•.•
W niewielu tylko mlej~ach In.tli
ziemskiej znajduje się cyna. W
Boliwii, w republlce murzyńskiej
Liberii, w Anglii i tutaj, na Archipelagu. Indonezji, na wyspach
Banka i Billiton. Ale tu tylko cyna
znajduje się na powierzchni, ła.
twa do wydobycia - wystarczy

nie widzi się nawet,
zwrobnikami; w oc!ległoścl paru zaledwie kilometrów
od równika. Można by równie do·
brie być teraz gdziekolwiek w sięgnąć ręką.
Europie, gdzie też są zarośla i
Ten, kto nie wie, te ziemia ta
krzewy. Dlaczego ta ziemia jest zawiera cynę, przejdzie niebacznie
święta.
obok. Billigton - to nie „Siht·
Towarzysz mój wyciąga. rfkę.
seeing". Niezbyt bujna roślinność,
- Widzi pan?
prażący ogniem żar, błotne gr1JnTeraz widzę. I rozumiem. Stoją ta. Ale ziemi~ tę wystarczy wziąć
tam mężczyźni w błocie i kopi~. do flki, aby dojrzeć w niej małe,
Kulisi, chińscy kulisi, których s:ę ciemne pu·nkcłki. „Ziarnka maku"
poznaje po szerokich, stożkowa- powiedziałby laik. Tak. zla1nka
tych kapelu~zach. Kopią w sza- maku, które się .ceni na wagę zło
rym. brudnym gruncie, długimi tal Od czasu kryzysu ceny cyny n:
motykami wzruszają ziemię, prze- rynku światowym podskoczył1 w
pływa obok nich strumień, męż- dwójnas-ób. Akcje Billitun Maat„
czytnl bmą po kolana w wodzie. chapplj, które jut notowano 180,
Teraz rozumiem wszystko. Jak osiągnęły obecnie kurs 580. Cyna
mogłem choćby na chwilę z~pom- jest ważnym metalem, w~nym w
iµet, ie jestem na Billit-onie. wys- ciasle pokoJu, a bodaj jeszcze
P.fc CJllOWj Blllltoaie, poło!onej ważniejszym, gdy w anie pokoju

I

';"

czyni al~ zbrojne pczygotowania
d1;> wojny. Nlepozorn'1 ziemi~, pokrytą krzakami i zaroślami, sza~
cuj„ na fniliony l miliardy, ponle„
wat iawiera nleprzebraną mpc
cennego minerału.
Dop:ero co rozpoczęliśmy
eksploatację tej kopalni - odzywa się mój towarzysi;. - Ciągnie
się jeszcze cztery kilometry na polud"1lct.
Cztery kłtometry! I na każdym
metrze kwadratowym leżą w blocle te drobne ciemne ziarn1t. trze~
ba tylko błoto przemyć, ziemię.
spłukać, a pozostaną drobne zła~
renka, czyst~ Cf!1a. Czy to nle
p~ostl!'? Mozna t11ę przy tym stać
m11lonerem. Drobiazgu tylko na to
trzeba, trzeba natrafić na cynę.
Natrafić na cenną ziemię, która na
pozór wyda·je si~ tak niepokaźna,
tak pospolita, tak małą wa.rtośclo-

czy si~ ju:!. Jeszcze. tylko jedna! doświadczony musi ryzykować ko hate{a, problem opowideł. ~ ~
podróż. I stary kapitan właśn:e.
wieść to ba.fWl1a, tywa, obf;tq_„
wtedy poczyna tracić wzrok. Niktj •) Ernest Hemingway ,,Statek r::ca w pełne napięcia momenty.
tego ~ie za?waża. Okręt plynie I śmlercr• Inst. Wyd. ,,Plan„, War- J Szkoda, że przekład nie dość
pod k1erunk~~ ślepego ma~yna~, szawa, 1938.
uwypukla llterac.kość utworu dziw
na, . uzu. pełn!aJącego ~w~ wiedzę
.
nymi chropowatościami, psując
fachową oczyma mata1sk1eg~ „se.
llZL-=~ fego piękno.
ranga". To kalectwo staje s•ę p'l·
-10
• • •
wodem Intrygi pl.erwsiego ofi_c~ra
~ftbJ.n •...J.
dwóch pół'k·ul świata, z 2-th
ł zbrodni mechanika - właśc1c1e.
ł ~C'r"' mórz oddalonych od siebie o ...
ta statku, który umiesz(:za tetazo
Wr • Udt. średnicę kuli ziemskiej, przynoszą
koło kompasu, sprowadzając sta.
~
nam obrazy tycia walki t klęski
tek z kursu na rafy.
f/J ~
te dwle książki. A priecte o~ie są
W dratnatycznej scenie wykrv~!ac.t
sobie bliskie, wła~ttle tym, te da„
ela zbrodni przet ślepego kapi1ając całą prawd~ posiadają war. ·
na ostro staje problem: ukar~ćl
tość dokumentu -sp.ołecinegc~; ~m
przestępstwo te
pozbawić
• •
oen1niej sztgo, te i fyrem J,ąietk1ch
w&pótnJka sumy ubeipleezenio.
~
talentów.
·
wej, stracie resztę majątku. prze·
UWIJ'~
JAN DĄBROWSKI
znacioną dla córki.
I 'tary wilk morstd wbrew na·
ka~m honoru pozosławla pne.
stępcę bezkarnym sam pozo$ł3
jąc na tonącym statku.
Tak poważnie I mocno post~ ...
wlony czynnik obrony b)rtu w kon
flikeie sum!enla i etyki, ten splot
Niewątpliwie „ Wielka Rewia 04 W altera, Ruszkowsk.iegot Iny Be·
dramatycznych sytuacji c-złow'.e- w tym ee.zonie pod względem ar- nityi Skwieruyńskiej.
ki3, który w obliczu nędzy musi tystyczpym znacznie aw-0Je pro·
Lekcję poglądową dla tnęźate.k
Iść na ta-rg ze swym sumlen~em- gramy p-0dciągnęła. Manc tak p. t.; J)laczego zd'tadzamy„ gorą.
czyni opowieść Conrada, iywą, -0bszemą aeenę, m-0żna sobie po- co ok.laakujł ·- mężowie •
zwolić na większy r~zmacb, a kie
Poniewa.i rewia obok n•ntetów
ro-niik artygtyczny Krukowski po mówionych ma teł i ipiew&ne,
kazał, że umie dbać o klae{I wido- należy wspomnieć i e wrałe.U..eb
wiska. Z przyjemn-06cią zwwz· !luchowyeh. Irena Camero ma
cza stwierdzamy, że kierownictwo miły, doskonale wyszko~y głołt
docenia naleiycie wagę satyry po• ale brak jej ewohody, tak ttiezb~
litycznej i kontynuuje piękne dnej w rewii, Ru~zko1'•1d 'piewa
tradycje dawnych warszawskich ja~ tylko może najlepiej, • tt&
., teattiyków; zbierają za nią okla· swobodzie mu nie zhyw-. bo lH
kl mani mistrze w operowaniu już ją we krwi i poptc>Sl1l N:lttOt'ł aubteln11 bronią: Walter ł Ktu. ei go temperament ecenłemy.
ke>wski.
Nie brak w programie ł tdea•
Na specjalne wyróżnienie, wła. który repł'ezentuje ty-. l'&Ze'1!
śnie dzięki umiejętnemu zastoso- przede wszystkim tr.zeeia • ~ta~
w.niu satyry politycznej zas.hign· lentowanych 11ióstt Halam, Alieja.
ją numery: „rewia huc'.ków", istotka uroeia, pełna mbtelnoeeł.
.,koks'' (W alter cudownie określa o iiwietnej technice tańca, Sz.koo4·
co to je1t zmotoryzowany zamia· jedynie, że partner nie dorówny•
taCJI ulic) i „Tajemnica", , ukazu· wa jej pQd wzgl~dem temp~ra~et1 ·
jąca tradycyjne oblicze jednego tu tańca, gdył pt0je to · nieM. e•
"1: najulu, bieńszych faworytów War fckt. Puet tąn4'ez11y; lCleszczów"
,zawy - Lopka.
na, B<>rkowsk.i zaełnpje tła bH•
Huczne oklaski zbiera równiei wa, które zhłera.
„Cfocia z Kresów" w wykonania
Dekoracyjnie rewłia ładnte si~
co . rok to dosko-n alszej Ireny prezentuje. W ale tęczowy" zwła•
Toman Mann, laiireat nagrody Skwierczysi!kiej, a niewybredną szcza jest miły dla oka, finał i
Nobla, o którego podwt)jnej ba· wesołość wzbudza !ketsch p.t. ,,Ele „orderami" wypadł q pompaty•
nicji podawali3my wczora.j.
ktryczny sexapeal" w wykonaniu cznie.
L K.
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zteat zyków warszawskich
Wie~ka

Rew·a: „szukamr gwiazd1•
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wanie z desek, gdzie brudną, za- weru, którym po pracy będzie wra znów jest tu 20.000. Nie ma już
muloną wodę oczyszcza się od cał do domu.
mowy o powrocie do dornu, każdy
domle"Szkl cy.ny. Odbywa się to w
•:
statek przywoz.I nowyoh ludzi z
sposób niezmiernie prymitywny:
Wszystko na a:mtonle odbywa nowymi kontraktami.
muf przedeka przei ukośne, krzy. się pod i:nakiem cyny. Gdy się
Cyna, cyna, cynat Tyfe jej ~
we deski. Cyn:i, jako cięż.sza, po- schodzą mężczyźni, to rozmawiają trzeba, że nie można nspokoić
zostaje na spodzle, lżejszy muł tylko 0 cynie, tak jak c.dwokaci 0 św'iatowego popytu, nawet jeśli
błomy zostaje spłukany. Raz na „spr: wach'', a lekarze wyłącznie siQ pra:itje 24 godzlny na dobę;
miesiąc pompę się odsw...·a I woda 0 chorobach. l\obiety, co prawda, nawet gdy dziś pracuje na BiJ1i.•
odpływa. I wtedy widać na des- i tu mówią prze..,•ażme 0 suknia .h, tonie dziewięć ma:szynowych po· .
kach cyn~, du.to, bardzo dużo cy- pracownicach domowych 1 wszy- głębi::.rek ,po!ężnych statków, któny. Trzeba ją jeszcze tylko prze- stkicłi innych rzeczach, 0 jakich re się przesuwają po rzece tam I z
myć, zapakować I posłać do Arn„ zwykły mówić kobiety na całej ku- powrotem I których iuchwyty pra· ,
heim, gdzie Ją przetapiają. Czyż 11 ziemskiej, przy czym gniewają cują szybciej nit r'ęce chińskich
możn'.l sobie wyobrazić coś prost- si~. iż mężczyźni myślą tybko 0 kulisów.
szego?
cyn:e, mówią tylko 0 cyinle, naA poza tym? Poza tym na Blllł·
Tak, nie mote by~ nk prostsze- dzieje swe wiążą tylko z cyną. w tonie nie ma nic. Dwa razy do rogo. Nie wiem ,jaką płacę pobiera- najlepszych czasach, w r. 1925 ku jeździ 611; do Batawli odległej ·
ją kulisi ,zapewne niezbyt dużą. była wspaniała koniunktura I Bil- o dwa ~n.I jazdy okrętem.
Pompę ss4cą wprawia w ruch Io- liton do~zedł do fan.t astycznego
- Leczymy sqbie tam zęby, a
komobila, która jest jedyną ma- rozkwitu. Na małej wyspie ,której panie przyjeżdżąją stamtąd z no~
szyną na całej kopalni. poza tym szerokość nie przekracza dziewięć- wą trwałą ondufac'f Ił· P'oza. tym
nic si~ nie ·robi, poza rozbija.niem dzles!~du kilometrów, było wów- nic. Przejatd~I samochodowe?
~·a.
ziemi na grudy l nie trzeba si~ czas 1000 pojazdów· mechani~z- Od dawna już ich zaniechaUśmy.
Panuje tu praca r~czna, prym!- nawet kłopotać o płuk2nle, które- nych, a podczas wielkiego kryzy- Dokąd mamy j&ździć? Na wyspie
tywna praca ręczna. Kulis rozbija go Jut dokonywa strumyk. I przy su 11:.-zba Ich dziesięćkroć zmala- nie ma już nawet ani jednego koostrym rydlem duże zwały· ziemi, tej prostej metodzie zarabiają tu · ła. Ludzi na Bllliton!e - m'. mo nla. Mamy tylko eyii~ J~t tu mały
a In.ni stoj4c obok siebie w długim ludzie bardzo dużo I bardzo do- poc!rt-wrotnikowego ż. ~ ru - przej- klub, w którym się """'• w nie•
szeregu drobią du!e grudy ziemi brze - kopalnia ledwo może na- muje zimny dreszcz na W'Spomn '. e· dzietne wieczory, je5t lekarz, któRa drobne kawałki. Wszystko to dą!yć z dostarczaniem kontyn-gen- nle owych czasów: n'. e było wów- ry co rok·u kupuje nowe, coraz
się dz'.eje w wodzie, w strumieniu. tu, mimo lt praca odbywa się we czas statku, któryby opuszcza- większe auto, bo mu to sprawia
Strumleń porywa grudy ziemi i dnie i w 11ocy, przez dwadzieścia jąc Billłton - nie zabierał....z sobą przyjemność. S<1 rekiny I duto
z::no:;I je dalej, przed autą . rur~. cztery godziny na im!a.nę. Na.o.et paru lud,zi, paru „zbędnych", k'.ó-1 al'.gatorów. Kąp'.el w m<>rzu n·e
która ja!( groinle wyciągnl~ty pa- chiński kulls, który J~.ko n~zarz rzy już nie byli potrzebni. A kie- jest odpowiednia, jeśli si~ pragn:e
lee si~a at do wody. Oo czego przywędrował przed dWQma laty dy przyjdzie ko!ej na nas - za- zos:at przy życiu. A my przeci eż
służy ta rura?
z Chin południowych do Billifonu, dawali sobie z lęk:em pytanie ci, musimy :ty~ Musimy d()starczać
- Wsysa ona ziemię z iawar- może sobJe pozwo"lić na ziszczenie którzy żegnall stat-ek - jutro? po- cyny, bo świat potr.zębujci teraJ
toścl~ cyny - widzi pan tam pom marzenia ~łego gwęgo
życia: jutrze? Pracowało wtedy na Billi- dużo cyn1pę ss;acł. - I przeaoel na oaaalo- , nabycie roweru, prawcniwego ro tonie »ałedwie 6000 ludizi, dziś

I
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z·todziennrch walk robotników·
STRAJK KRAWCóW
wybuchł strajk krawców zatrudniony: h w magazynach
konfekcji. Strajk wybuchł na tle
żądań podwyżki, której pra.codaw ·
cy odmówili.
Na razie strajkiem objętych jest
200 pracowników. Należy się jednak spodziewać rozszerzenia się
akcji strajkowej.
ZAOSTRZONY STRAJK

w· sobotę

Ii

Wielkie zgrOmildzenie

0

•*•

robotniczej

przez
Wydział Młodzieży PPS. zgroma
dził na sali Angielskiej oko:o !500
osób. Zgromadzenie zagaił tow.
Henryk Szewczyk, który wskazał
na trag: czną sy,uację mło dzieży i
omówił jej rok w obecnym pn:I!·
łomowyml momencie. Oddał hołd
bohaterskiej m : odzieży Hiszpanii,
kt&ra do ostatniej kwpliu krwi bro
ni sprawy wolności i nieP<Jdległo
ści swej ojczyzny, przeciwstawiając się najazdowi zjednoczonego
faszyzmu .
Z kolei głos zabrał tow. adw.
Hartman, który dał przegląd sytuacji politycznej w Europie. Następnie zobrazował polożenie m10
dzieży w krajach faszys towskich,
gdzie skoszarowano ją i zagnano
do robót przymusowych, lub do
produkcji broni i amunicji, która
służyć będzie do mordowania ludów broni ą cy ch swej wolności.
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zazd nauczycie• 1~ sz·ko sre
, dn ~c· h

dem1ck1ch do Częs~oCh{)IWy przed
'*
stawicie! starostwa zwrócił uwa.
gę mówcy, by nie profanował rew. cln1~ dz.1sle1szym w ~o~z1 od~
ligii. Na to mówca odparł, iż cy-, będ~1~ się ziaz.d nauczyc1e.h sz~ó ,
tuje jedynie wiadomości podane śrwmch z wo1ewództwa 1ódzk1e·
przez prasę i które znalazły ech.) go
·
·
·
· I Zjazd zajmie się omówieniem
w mow1 p. mm. św1ętoslawsk1ego. ,
.
.
Na zakończen:e mówca stwier- , si:-raw organizacyjnych oraz za-1
.
·
I
d
h
dzłi iż mlodz.ież robo·t nicza n:e da wo c;>wyc ' ze wzg Ię d u za ś na ostę zwieść zadym fałszywym 1 de
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ostatnie wiadomości sportowe. •

Wczorajszej nocy wracał ulicą Zakopanego.
na zjezdz1e kurato.ra o rę- Gdańską, 38 _letni An'.oni Wrak,
gu szko.lne?o wa~szawsk1ego p. bezrobotny, zamieszkały przy ul.
I
An.broz1ew1cza •. k~ory przyb)wa z
1 Maja 901 .98.
Warszawy, omow1one zostaną ró- 1
.
..
,
.
TEATR MIEJSKI
wnież jej ważniejsze zagadnienia
W pewnej chwih podszed, do me
Sródmiejaka 1s
.
.
.
.
go 1·akiś osobnik k 'óry po krótkiei·
z dziedziny nauczania w szko.ach .
. .
.
• ·
b..
Dziś w poniedziałek przedątawie' d me
· h.
W)m1ame slow wszczął z nim OJ- .
:.re
me zawi eszone.
.
~
kę.
Jutro we wtorek, o godz. 6-teJ
.
•
Kordian"
przedstawienie zal.
k

Z feafr6'V

I

·' · ·
· I
.
I
~ę;;~t~nyo~t~i~
:~c~u :al~~!~ Ul rn1·01rkOW'IJ~
n. nła1kra d1~ motO[Jbl1· 'lOPW I W~k~~~'!:~;:g n~~:~~~~ t;~~~ r!~~ p~~~~=t ~~a!n:;
nosć demt)krację.
~nu I'
~ uu
I\ ~
narzędziem
głowę, po czym
ważne.
Odśpiewaniem
„ezerwonego
'
zbiegł. · . ··
Sztandaru·' zgromadzenie zostawvb
D:-. e i dziury w .ezdni karza
Do ofiary
wezwano le•
pogotowia Czerwonego Krzy
który
stan bardzo
Od kilku dni na ulicy Piotrkow-1 wilniu a!>faltu.
•
"ó
d
•t I
'11·
ci Żk 1 przew1 z go o szp1 a a !
I

W

nie

TEATR POLSKI ·

napaści

ło zakończone.

ż~,

W·1elk1e zgrom::adzen·1e w Zg'·1erzu ~~l~ąp~o~Ćr~~~~-~a~:;;~k~ !~~~~ .no~~il~:~:~ntw r;~e~~~::~f~~
0

11

·

1

pr<:cę, wysuwaią·c żądan-: e podwyż

zwołany

łódzkre

*•*

szenia staweK jednostkowych płac
za szycie P<JSzczególnych sort&.... I
bielizny.
i

młodzieży

Radio

PONIEDZIALEK, dn. 6.2 1939 ł'.
.
·
5.35 „Smutek precz" - Muzyka
W łaźni, przy ul. Zgierskiej 68
Konferencja nie dała wyniku, Stan taki odbijał się fatalnie na
f'A-ęzcz~zna. doznał . po.parze~1a poranna (płyty). 6.35 Gimnastyka.
ws l ał ciężko poparzony nieznany ca ego ciała ~ ~ stanie nteprzy .o- 6.50 Muzyka (płyty). 7.00 Dziennilt
gdyż nakładcy, tłumacząc się ni. całokształcie pracy.
1
skim poziomem cen nie godzili się
Z dniem dzisiejszym urzędować mężczyzna w wieku oko'.o 68 lat. mhym przew1ez1ony został w ka- poranny. 7.15 Muzyka (płyty). 8.00
Nieznai·omy
odkręcił
kurek
do- n:ice pogotowia do szpitala św. 1 Audycja dla szkół. 8.10 ~rzerwa.
na podwyższenie plac w rozmia- będzie stale w Pabian:cach insp ·
'
J· f
11.00 Audycja dla szkół: „Białe palrach żądanych przez chałupników. inź. Hewryk, który pełnić będzie prcwadzający parę nazbyt dalek?· oze a. .
. ce i białe zęby'' - pogadanka. 11.15
Nazwiska poparzonego na razie Oryginalne kapele i chóry (płyty).
W związku z tym strajk zaostrzo funkcje kierownika 18-go obwodu k'eby pary buchnęły z wielką s1łą · tak że powaliły go na ziemię. nie zdołano ustalić.
no i komisje strajkowe przystąpi- w Pabi·c::ni::ach.
11.57 Sygnał czasu i hejnał z Kra,
'
kowa. 12.03 Audycja południowa.
ły do pracy, by c:łkowicie wstr:z.y13.00 Audycja dla kupców. 13.30 Lu
mać produ·kicję w szwalniach chadwik von Beethoven - audycJa dla
tupniczych bielizny.
gimnazjów. 14.00 Muzyka obiadoChałupnicy liczą się z tym, że
wa. 14.50 Lódzkie wiadomości gieł
dowe i odczytarue programu. 15.00
po wyczerpaniu składów, co juz
„Jazda na nartach i jazda na kstą.żobecnie daje się zauważyć", nakład
.
ce" - audycja dla młodzieży. 15.30
cy z konieczności zmuszeni zostaną
J Kubicki uderzony bokiem wago-, Muzyka obiadowa. 16.00 Dzl: nnik
BójKI I ROZPRAWY
.
ł
j
r
h
t
I
M
•euffla
nu pad! na szyny i odniósł ogólne popołudniowy. 16.08 Wiadomości -go
do ustępstw.
NIEDZIELNE.
Na bta e sat o e u
an . .
ciężkie obrażenia ciała.
'I spodarcze. lG.20 Kronika nauko·;1a
INSPEKCJA PRACY
·Na ul. Napiórkowskiego 189 za· przy ul. Zachodniej w nocy wyn1ld~
Przyby;y
na
miejsce
wypadku
le
. „Filozofia" - odczyt. 16.35 Muzyka
W PABIANICACH
mieszka·y tamże Stanis:aw Sabi- a wantura, przy czym ranny zosta . . karz pogotowia opatrzył rannego I taneczna. 17.20 Wielkie stolice :Gujak wiadomo, o•warty przed kit.
1
7
ku m:esiącami 18-y obwód Inspek · niak w czasie bójki zosta! ciężej n?źem ~7-'.etni Franciszek Dy~~c~ i przewiózł w stanie ciężkim do ~i~ :a_~ -;.at1!~~:::~~ '~
poraniony i odni:'.>st z'.amanie 2 że- ' k:, zamieszkały przy. al. Zach? m~J szpitala św. Antoniego.
przeprowadzi dyrektor Stanidaw No
ej! Pracy w Pabi : ·nicach ni·e był ber.
Rannego opatrzy! wezwany 45, odnosząc rany ILute uda 1 ręki.
wakowski. 18.10 Muzyka (płyty).
dotąd obsadzony przez inspektcra. lekarz pogotowia
i przewiózł w R<innego opatrzył wezwany lekarz
WPADŁ DO PIWNICY.
18.20 ~ wszystkim po troszltu.
·
·
·
k"
d
· I
k
.
.
d
18.25 Wiadomości sportowe lokalne.
s t anie c1ęz 1m o szp1.a
a o ręgo- pcgotowia·
N1eszczęś1Jwy wypadek wy a- , .
18 30 Koncert orkiestry ma.ndolini·
wego.
WYPADEK NA TORZE.
rzył się w dniu wczorajszym w do- stów „Kaskada.". 19.00 F. 1. s. 'N
p b" · k" · tu· przy mo mu przy ul. Granicznej 39/41.
I zakończenie mistrzostw łyżwia.ra u 1· a iamc tej z
Właściciel mieszkania 43-letni skich. l9.11S Audycja żołnierska.
Na ul. Przędzalnianej 39 w cza- sc1e kolejowym zdarzył się wypa- Josek Lubliner nie zauważywszy 19.45 Koncert rozrywkowy w wy~o
sie wyklej bójki sąsiedzkiej zos.a- , dek tramwajowy. Tramwaj pod, na.niu Małej Orkiestry P. R. 20.35
ła pchnięta lokatorka tegoż domu miejski najechał na przechodzące- że piwnica jest otwarta, wpadł do Audycje informacyjne: Dziennik
57-letnia Maria Tomczyk i wskutek ' go przez tor 72-!etniego Francisz- niej, odnosząc złamanie kilku że- wieczorny, Wiadomości meteorolo'
I
·
· '
m·1eszkańca
w<i ber.
gtczne. „F. 1• S." - wiadomości
b
ał ł
t
B
B
upa dk u d ozna.a
z amania
nogi. , ka Ku b"1c k"ego
·1
,
.
v
W
k
t 0 . sportowe
z zakopanego l z .. Wa.rsza·
1
. O statni za r . ~ 0 s ow. · ro- Ranną opatrzył wezwany ·lekarz · Poddębina, km. Kruszow, pow. łó- C
ezwany K e ~rz
~o~g? w~a: wy. 21.00 Koncert Towarzystwa
niarczyk, omawia1ąc sprawę mło
, .
dzkiego.
zerwonego rzyz.a
\luzie 1eniu , Krzewienia. Muzyki
Kameralnej.
dzieży robotniczej w Polsce i pięt pogo.owia.
pomocy, pozostawił ofiarę wypad- 1 Transmisja z Warszawskiego Kon·
nując metody walki różnych pa'11if
ku na miejscu w stanie bardzo o- 1 serwatorium Muzycznego. 21.40 Noczyków z pod znaku ONR-u i en·
.
slabionym.
'wości literackie - omówi Kami
d
.. p
p
· ·
1 ł
1
Irzykowski. 22.00 Koncert rozryw-

W ""1irze wielk iego 111iasta ·

BIELlżNIARZY

młodzieży

Wypa dek · w · Jaźni
l

1

jeszcze w sobotę późnym wieczo
rem odbyła się ponowna konferencja w związku ze strajkiem cha
łupn:ków bieliźn:arzy, którzy prze .
rwali jeszcze )'rzed 2 tygodn1am1

Wiec
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OegielniafUI ł7
Dziś w pnniedziałek praedstawt~

s '. wierdził

nie zawieszone.
Jutro we wtorek, o godz. 8,30
teresują.ca nowość CWojdzirulkiego
„Temperamenty".

ł

1

św. Józefa.
·
:e;
Jak się dowiadujemy, bójka mia
gólnie cykli.stów i motocyklistów. rąbano 1 od kilku dni pozos . ają
.
.
. .
.
.
.
I sani zaś ruch kolowy jest moćno dziury, gdyż d~tychczas nie zjawi- la tlo zemsty osobis ej.
D~źurv
W dniu wczoraJ Szym, w sah k1-1 go 1 pohtykę ciągłych ustępstw , utrudniony ze wzg'.ęda na liczne y ~ię kotły z asfaltem, by zalatać
Nocy dzi.siejszej dyŻUrują n.astęna „Apollo" w Zgierzu odbył się p;i1ństw demokratycznych wóbec 1 dziury w jezdni powstałe po wyr- wyboje.
·
I
pujące apteki:
:wielki wiec, zwo.ła.ń~ przez P.P.S. P?gróżek osi Berlin-R~ym, sytuas. Kohn i s-ka, Plac is:o&.c ielny s,
1 Klasowe
Zw1ązk1 Zawodowe cJę wewnętrzną w kraju oraz za·
..
·
•ptl<'jallsta chorób "'enery<"Zny<'h · A. Charemza, Pomorska 12, w. \Va-Sala •kinowa została wypełniona powiedział. źe lud pracujący nie
•kómy<'h, mnc'!7.oplclowyeh
gner i S-ka, Piotrkowska 67, J. Zado ostatniego miejsca przez przy- ustanie w walce o zmianę ordynaŁ,,.
tel.
jączltiewicz i S-ka, Plac Boerne·:a.
'
U
u
U li
Z. Gorczy~ki. Przejazd 59, M. Epbyłych na wiec robotników.
cji wyborczej do Se1mu, gdyż lud
. '
234-12 "ztajn, Piotrkowska 225 , z. Szymań
Po krótkim przemówieniu tow . pracują.cy obcy id•eologii „Ozonu"
przyjmu;e od 8-11, 2-4 i 6-8 w ;kl, Przędzelnia.na 75, E. szlindenKaźmierczaka o stosunkach p :inu. chce widzieć w Sejmle przedstawi.
niedziele i św:ęta od 8 - I w poł. buch, Srebrzydska 68.
jących na terenie Zgierza, zabrał cieli swego zaufania. Przemówie~
głos tow. Wachowicz sekretarz nie przerywane było częstymi okla
łGdzkiego OKR. PPS., wygłasza- skami. Obecnych około lOOO osób
Pogotowie ratunkowe miejskie r&n ciętych i k:utych 189, postrzając półtoragodzinny referat na te- Przewodnkzył tow. Teodorczyk w styczniu b. r. udziel~!o pomocy w łów ~· z:amań kości 44, k~:W~to~ów
mat sytuacji politycznej. Mówca Wiec zakończono odśpiewan.ienr 699 ';ypadkach, notując stosunko- 28, c~a~ obc~ch w organ1zm1e .' uomówił tragedię ludu hiszpańisk.ie- hymnów robotniczych
wo s.aby ruch..
dław1en 49, innych 91, oparzen 14,
· .
Udzielono pomocy na miejscu Y.'ypadków śmiertelnych 1.
I IE IS
mistrzostwa łyżwiarskie Europy w jej.
• • wy_padków 320, na s.acji w 379 wy
dzie parami.
Zamachów samobójczych !ącznie
WALCZY W PIERWSZEJ
W wyniku klasyfikacji pier.wsse miej.
- e) pau~ach, z cze?o ~ę~czyznom 326, ' nc·t~wano 19, z ~zego 16 przez za POLSKA
.RUN07.IE z HvLANiJJĄ..
s~e i tytuł mistrza Europy ~dobyła dokobietom 302 1 dz1ec1om do lai 15 j trucie, oraz po jednym przez poW białym l>omu w Waszyngtonie tychczasowa mistrrowska para Masie
1 w 71 wypadkach.
strze:enie, .powieszenie i skok z wy odbyło się losowanie tegorocznye;h Herber i Ernest Haier (Niemcy). Wicerozgr)'Wek tenisowych o puhar Da- mistrzostwo Ilse i Erik rodzeństwo PanOdwieziono do szpitali 208 o- sokości.
11
1
sób.
W podziale na przyczyny wypad visa. z ramienia Polski przy 4>so- sin (Niemcy), dotychcZllsowi wicemio
.~1101lldl
waniu obecny był konsul generalny strzowie Europy. 3-e i 4-e miej~ce 71doZas!abnlęć nag'.ych różnego ty- ków zano.owano najechań przez
R. P. p. Gruszka.
byH również Niemcy. Pil!te miej5ce p11 zanotowano 174, z czego napa- 1samochody 11, przez tramwaje 5,
W wyniku losowania przeciwni- Stefania i Erw.ia ro<Weństwo Kai.mowie
uczetnił
1
dów nerwowych 17, zaslabnięć i przez inen pojazdy 2, upadków z kiem Polski w pierwszej rundzie pu lPolska).
We wrześniu r. ub. na począt-1 ży Chrupkową. Starając się ze- omdleń 13, zatrucia wyskokiem 4, ' wysokości 7, napadów i rozpraw haru będzie Holandia. Poza tym
ku bieżącego roku szkolnego do· pchnąć najp!erw odpowiedział-!1zatracia gazem 11, innych 129, wy- 76, bójek 14, ob'.ąkań 22, porodów walczą w pierwszej rundzie strefy
europejskiej Jugosławia - Irlandia, - nosiliśmy kilkakrotnie o nagłym i ność za zamkn:ęcie swych szkół padków śmiertelnych 4.
i poronień 79, symulacji 4, wresz- Rumun.a -- Węgry 1 Niemcy MISTRZOSTWA HOKFJOWE ,
dla wielu nieoczekiwanym zam- na władze - przełożona wskazy
Urazów zewnę.rznych różnego . cie 6 niewłaściwych wezwań.
sz;:j~~iej
rundy
puharu
zakwa·
W SZWAJCARII.
knięciu przez władze szkolne u- wała potem na dyrektorkę,
jako rodzaju zano.owano 411, z czego I
lifikowały 1:1ię następują.ce państwa:
Wczoraj w s~ajcaril na za.wocłacJi,
czelni W. B. Dyamentowskiej, na winną tego stanu rzeczy, wy.
Czechosłowacja, Norwegia, Belgia, ookejowych o mistrzostwo świata Pol•
Indie angielskie, Włochy, Monaco, ska odniosła duży sukcet, biJte Holan.
mieszczących się przy ul. Kiliń- suwając jej poglądy polityczne -
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ostatniej chWlli przez przełożoną
wobec faktu dokonanego, - zabiegali o . przywróceni~ szicole
praw chocby na pewien czas. '
Okazało się jednak, że o utracie
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z:i.mieszanych w spraw1·e z·mordowan·1a
Zych6wny
Cl

m~ :v~rsjami dotknięta tym ba~- I
dziej, 1ż było rzeczą powszechnie
u 1
wiadomą, że jed.ynie brak należy- Jak się dowiadujemy, śledztwo
tych pod$taw f:nansowych i zła · przeciwko Boles:awowi Strzeleckie
gospodarka były powodem zam-1 mt, zabójcy Reginy Zychówny, pra·
ko~cesji przełożona wiedziała już knię<:ia szkół.
ciki, zamieszkalej przy ul. Krawiec
wcześrtlej i do ostatniej chwili łu-1 Sprawa z oskarżenia
dyr. kiej 20, przybiera szersze kręgi.
dzlla siebie i rodziców, iż z_dola Chrupkowej znalazła się na woMimo, że morderca znajduje się
odzyskać
prawa
prowadzenia kandzie sądu grodzkiego. Obro- ~ poa kluczem, władze policyjne nieszkoły powszechnej,. gimnazjum i na oskarżonej Dyamentowskiej po , zir.ordowanie pracują nad wyświeliceum. .
za zgłoszoną ju:? liczbą 30 świad- tleniem ponurej zbrodni.
W związku z tymi faktami do- . ków, powołała nowych.
Obecnie znajduje się pod kla- .
szło do scysji osobistych pomię- I · Sąd w ziwiąz.ku z tym proces 1czem pięć osób, k:óre odkupi!y od
dzy W. B. Dyamentowską a dy- odroczył.
mordercy zrabowane przedmioty,
rektorką gimnazjum p. Chorą- I
stano_wiące własność zamordowa1
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Jak wiadomo, S'.rzelecki sprzedał przygodnemu handlarzowi jej
garderobę za sum~ 35 z:otych. W
chwili aresztowania Strzelecki mial
tylko kilkadziesiąt groszy. Morder
ca miał przeczucie, że wkrótce wła
dze policyjne go schwycą, to też
szybko wydał otrzymane pieniądze.
S'.rzeleckiemu grozi kara śmierci za morderstwo popelnione na tle
rabunkowym.
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Szwecja, Dania, Anglia, Nowa "kl- C.:;i 9:0.
Iandia, Francja i Chiny.
Inne mecze dały następujące wyniki:
W grupie półn. • amerykańskiej Włochy - Finlandia 5 :2; . Ameryka , - ·
walczą w pierwszej rundzie Au- Niemcy 4:0; Czechosłowacja - Łotwa
stralia - Meksyk i Kuba - Ka.mi.- 9:0; Szwajcaria - Jugosławia 23:0 . .
da. Do drugiej rundy wchodzą, bez JAWORZYNA MISTRZEM HOKEwalki: Filipiny i Japonia. W grupie JOWYM OKR. KRAKOWSKIEGO.
południowo • · amerylcal'lskiej znajduW Krynicy odbyły się dwa mecze
je się jedynie Brazylia, która walczy I hokejowe o mistrzostwo klasy „a"
przeciwko zwycięzcy strefy północ- okręgu krakowskiego pomiędzy Jano • amerykańskiej.
worzyną. i krynickim towarzystwem
hokejowym. W pierwszym spotkaniu
lYŻWIARSTWO
uzyskano wynik remisowy 1:1, a w
drugim zwyciężyła Jaworzyna ł:l.
KALBARCZYK NA 10-YM MIEJSCU W wyniku tych meczów Jaworzyna
zdobyła mistrzostwo klasy „a" okrę
ł..Yrw~lit~~gii~:-J-i~Y.
gu krakowskiego l reprezentować
~a nowym stadio-nie sportowym w będzie ten okręg w grach o wejlicie
Rydze wobec wielotysięcznych tłumów do ligi polskiego związlru hokeja na
otwarte zostały w sobotę zawody łyż. lodzie.
wiarskie o mistrzostwo Europy w jeź.
Niezależnie od tych spotłtań,
Ja.
dzle szybkiej panów.
worzyna rozegra 14 bm. mecz z C:::a
Pierwszego dnia rozegraoo dwa biegi covią w Krynicy o tytuł oficjalnego
na 500 · mtr. i 3.000 mtr.
mistrza Krakowa. Mecz ten, oczywi.
W kla·s ylikacji ogólnej prowadzi Ło. ścle, nie będzie miał wpływu na ta~!9~ Bersina przed Finnem Wasonin- belę mistrzostw klasy „a".
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