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W Godesburgu powstała całkowicie nowa sytuacia· 

c amberlain przerwał rozmowy 
~itlerowcv groza odwetem za zbrojne obs1dzenie Sudetów· przez Czechoslowatie 

CHAMBERLAIN W NIEMCZECH. 

ANGIELSKIEGO ODŁOŻONA. 
W TEJ SPRAWIE CHAMBER 
LAIN SKIEROWAŁ LIST DO 
KANCLERZA HITLERA. 

Z OśWIADCZENIA DELE 
GACJI BRYTYJSKIEJ WYNI· 
KA, żE KANCLERZ HITLER 
MA ODPOWIEDZIEĆ NA 
LIST CHAMBERLAINA. 

WIADOMOśC O ODLOżE 
NIU ROZMóW WYWOLALA 
SENSACJĘ WśRóD OCZEKU I 
JĄCYCH DZIENNIKARZY. -
JEST ONA KOMENTOWANA. 
JAKO OZNAKA, żE, BYć 
MOżEf POWSTA'LA CALKO
WICIE NOW A SYTUACJA. 

Hitlerowrr 
grożą odi 1etem 
Piątkowa poranna prasa nie. 

miecka donosi pod wielkimi tytuła 
mi 
O OBSAIJZENIU PRZEZ ARMIĘ 
CZESKĄ SUDECKICH TERENóW 
GRANICZĄCYCH Z RZESZĄ, 

PAT donosi za Reuterem z sygnalizując liczne zajścia i ofia· 
GodeS"berga: ry. W komentarzach prasa podkre 

BRYTYJSKA DELEGACJA ś~a niebezp~eczeństwo, jakie po
OFICJALNIE OGł..OSILA, żE ~1ągną~ m<ne za sobą tego rodza
ROZMOW A KTORA MIAŁA JU akc1a. 
SIĘ ODBYC' WCZORAJ RA· 1 „Voelkischer Beobachter" pisze 
NO POMIĘDZY CHAMBER· w artykule p. t.: 
LAINEM I HITLEREM ZO „TA KREW WYMAGA ODKUPIE. 1 

STALA PRZEZ PREMIERA NIA'': 
„H~N---~=-Mm.„~·11111wwm-.i,._.„„„ ... „„1m1 ....... 1111.A:M •• „ .... 
.Rokowania w sprawie zatargu 
. na kop. „Walentr·Wawel11 

Strajk na kopalni „Walenty 
wawel" został wczoraj przerwa
ny. Strajkujący zwrócili się do C. 
z. G. o interwencję w sprawie 
wszczętych rokowań. 

Centralny Związek Górników U· 

stalli w porozumieniu z kOmisa· 
rzem demobilizacyjnym, że w sobo 
tę w godz. popołudniowych odbę· 
dą się wspólne rokowania w spra
wie postulatów górniczych na tej 
kopalni. W piątek trwała przez ca 

ły dzień wspólna konferencja 
przedstawicieli górniczych Zw. Za 
wodowych i pracodawców przy u
dziale Gł. Inspektora pracy p. Klo 
tta. Przedmiotem konferencji byia 
sprawa podwyżki płac w górnict
wie. 

W godzinach wieczornych od
była się wspólna kOnterencja wszy 
stkich Zw. Rob. Przemys?u Meta
lowego w sprawie uregulowania 
płacy akordów i zaszeregowań. 

Obrona Hankou 
Komunikat sztabu chińskiego nie się załamał. tracąc 1> r ze„zło 

podaje szczPgółowo przebieg walk 700 zabitych 1 ztandar. 
-poł Tien-Czidszen, który jest O· W ogóle na południowym brze· 
hecnie centralnym punktem o· gu Jang-Tse Chińczycy nie tylko 
brony chińsk!ej na Jang-Tse. nie ustępują przed Japończyka· 
Ch!ńczyey zbudowali pod Tien- mi, lecz sami przechodzą do 
Cziaszen silne fortyfikacje; kilka koutretaków. W ciągu ostatnich 
linii okopów z drutem kolcza· dwóch dni poszczególne ie ataki 
stym, głębok;e schrony i forty z zaciynają przybierać charakter 
bet?nu. Trwają na tym odcinku na wielką skalę zakrojonej kontr· 
zaciekłe walki , Wsąstkie ataki ofensywy Chińczyków na całym 
Japończyków odparto ze znacz· J pofod.niowym troncie. 
nym~ stratami. Na północuym brzegu Jang-

~1elkie znaczenie nadaje sztab Tse walk; z ogromnym napię· 
ch~nski rozbiciu japoi1skiego od- ciem trwają " rejonie Kwang
dz1ału Kumamoto. Jest to jeden Ts1 Chińczycy utrzymują swe po· 
• uajhitniejszych oddziałów ja- ;:ycje. 
poń.,,kich; on właśnie w.dął sztur- W ciągu kilku ostat nich dni 
mem S7.anghaj, a niedawno temu Japończycy stracili na tvm odcin· 
Ki.i-Kiang. Teraz pod T1en-Czia· ku około 5.000 zahitnl;. 
uen oddiiał Kumanoto komplet- . 

Po tych faktach Czesi tracą 
wszelkie podstawy do jakiegokol
wiek łagodnego (?) traktowanla 
Zdeklarowali się oni jako naród, 
który nie ma poczucia prawa (?) i 
którego postępowania nie można 

oceniać na podstawie przyjętych 

zwyczajów międzynarodowych. 
,,Berl;ner Boersen Ztg." stwier· 

dza: Droga Niemiec jest jasna i 
prosta. źle sklejony budynek pras
kiego państwa 

HOTEL „DREESEN" W GOUES BURGU, GUZIE ROZPOCZĘŁY 
SIĘ ROZMOWY CHAMBERLAIN A Z HITLEREM. 

zajął 
Le 'i n 

~ 
su ecki 

3 mje'scowości, ale zosti·ł 
przez wojska czeskie 

wyparty 

OOUZIAŁ WOJSK CZESKICH W ·SUDETACH. 

Niemieckie biuro informacyjne donosi: Miejscowości, pOłożone na 
obszarze Sudetów - Niederaders Bach, Weckelsdorf, Liebenau i 
Untermichelsdorf zostały w czwartek zajęte przez legion sudecki. W 
piątek rano zjawił się u władz su deckich oficer czeski, żądając opu
szczenia zajętych mieiscowGści i grożąc w przeciwnym razie zbom
bardowaniem ich przez artylerię. Ponieważ siły legiOnu sudeckiego 
były zbyt słabe - wycofały się na terytorium niemieckie, po czym 
miejscowości te zajęli Czesi. 

NIE UNIKNIE ZASlUżONEGO W M. Zeidler żołnierze czescy 
WYROKU. zastrzelili trzech Niemców -sudec-

W tym stanie rzeczy nawet kich, a jednego zranili. . 
wkroczenie czeskich wojsk na „Zittauer Morgenztg." donosi, że 
tereny niemiecko - sudeckie nic · linia kolejowa na odcinku Zittau . 
nie zmieni sytuacji. Zbolszewizowa de Reichenberg, należąca do pań: 
ni (?) Czesi przyspieszają tylko stwowych kolei Rzeszy, 
swój koniec, a postępowanie ich ZOSTAŁA WYSADZONA 
dowodzi tylko koniecznością znisz W POWIETRZE. 
czenia ogniska zarazy w śrOdko· tu7. przy granicy koło sygnału w 
wej Europie. pobliżu st. Grottau. Na tere.nie ' 

Rzeszy słyszano szereg detonacji 
wybuchów w tej miejscowości -
Jak sądzą, Czesi wysadzali w ::po~ 
wietrze niektóre objekty o więk· 
szym znaczeniu w tej miejscowo~ 

Sytuacia 
w Sudetach 

PAT. donosi z Berlina: Z pogra • 
d 

Cl. 
nicza czesko • niemieckiego na · 

chodzą wiadomości Fran ,1-1 1-Angli· a 
O NOWEJ FALI UCHODźCóW. 
w ciągu ostatnich 24 gOdzin b Rz d 

przekroczyło granicę czesko - nie- wo e' nowego il u 
miecl<ą chroniąc się na terytorium W Cze<hOsłoW8(ii ' 
Rzeszy 9.000 Niemców. 
SYTUACJA NA OBSZARZE SU· 
DETóW JEST W DALSZYM CIĄ 

GU BARDZO NAPRĘżONA. 
fala aresztowań wzmaga się. M. 

in. aresztowano burmistrza Aussig. 
Oddziały armii czeskiej posuwa· 

Ją się dalej, 
OBSAOZAJĄC WSZYSTKIE 
MIEJSCOWOśCI POGRANICZ· 

NE. 

Jak donosi PAT, jedna z ame
rykańskich stacyj radiowych do~ 
niosła wczoraj jakoby Wielka B~y 
tania i Francja usiłowały przesi
kodzić dojściu do skuttku gabine-. 
tu z gęn. Syrovym, jako premie
rem na czele, wychodząc z zało
żenia, że po~tawienie gen. Syro
vy'ego na czele Rządu może sk_ło~ 
nić kanclerza Hitlera do zajęcia 
bardziej ostrego stanowiska. · 

Na frontach Hiszpanii 
Komunikat ministerium obrony ka nieprzyjacielskie na oddnkU 

Hiszpanii donosi, że na odcinku Manzanera i Sarrion kilkakrotnie 
Ebro wojska rządowe przeciwsta atakowały republika11sk1e stanowi 
wiały się natarciom oddziałów gen. ska. Wszystkie pozycje wojsk re· 
Franco. Na froncie Teruelu wojs- publikańskich zostały utrzymane. 

232 ludzi padło 
w ostatnich 2 tvgodniach w Palestrnie 
Po spaleniu stacji telefonów w straty. Po dłu.ższej walce p~wstań 

Betlejem powstańcy arabscy pod· cy wycofali się, pozostaw1a1ąc na 
palili również doświadczalną sta· . placu 21 zabitych. 

k I ** cję rolniczą oraz posterune ce ny * . 
i policyjny w Jerycho. W okręgu W pi~rwszych d"'.óch tygodmach 
Saafed doszło do poważnego star wrześnta b. r. zabitych zostało w 
cia pomiędzy powstańcami a od· Palestynie ~28 os6~ (88 Arabów 
działami wojska. W .akcji .brały u.135 żydów .1 5 Anglików), zaś 104 
dział m. in. po stronie wojsk an- osoby odniosły rany (49 Arabów. 
gielsk1ch 3 samoloty, które zadały 42 żydów i 13 Anglików). 
powstańcom szczególnie dotkliwe " ~ 

Potworny cYklon 
spustoszrl olbrzvmie obszarr Amer'vkl 

Taj•na polsk:a r~dtost ac1•a Cyklon, który nawiedził stany Nowej U U Anglii w Ameryce, a obecnie ze zmniej. • SI k z J , k• · szocą nieco siłą pusto;;zy przyległe do 

W Massachusseti. zginęło 50 osób. W 
Cape God 22 osoby. W New London , .. 
,tanie Connecticut straty oceniają na 
1U mi!ionow doli.rów. na ils U ~o zans Im nich prowincje Kanady. spowodl!wal 

li 5pustoszerue, sięgające wie.u milionó1< 
.. . . . . dolarów. Setki lud?.1 zginęły, ty.iąCI' po· 

W cza raj między godz. 9-10 dyq1 zlozyły się opow1adan1a O zostały bez dachu P»d głową. Ro<>seveh 

przed poludnicm liczni radioamato tyli!, w jakich wat unkach radiosta.

1 
polP;cił ~v;;zystkiru władzom federalny.m 

rzy z wcj . śląsk i ego uchwycili na cja praettje. W p:>wnym momencie ud?:1elame pomocy obszarom dotknię· 
lali ok. 250 m. (iden tycznej z falą audvc;J została przerwana r dopie tym przez kat:etrofę. Do~y llbnrl!Onł' 

J • , , , tłrze~ hnragnn są przeszukiwane prz 
radiost::icj i w Mor. Ost rawie) , audy ro po chwili wznowiona. ~peaker pracl'wnikćw Czl)rwonego Krzyża. gwa1" 

cję w języku pols ki m. j ak into rmo. ·.vyJaśn ił wkrrifce, że na sku tek po- dię narodową i harcerzy. 

wał speacker, audy cja nad<i wana jawien ia się w pobliżu patrolu W M~ba56et ~ay s~tk.i ła~htów z~· 
ies t pm;7 taj na rndiosta cj" µolsk<} 7a ndarmerii czeskiej· a udvcia mu. rwały. w2 ~ kotwic . . Na. lllleJsc_u, gdZJe 
• . - - , '" . . ' " ' wzn<'s1ły 1uę d<.>m~ 1 wille, lezą obec· 
na Sląsku za Ol zą. Na r rogram au ' Stała ulec rrzerw1e. (PAT.} nłP l"Uiu~. połamane de!'ki i helki. 

P1>1icj~ i woj,;k.o zaopatruje w żyw· 
olO:lĆ 1lilh.anaśc1e tysięcy lU<.zi. K.iJkate• 
. ytor;,tJnycb jednostek wojskow~ch zmo· 
!Jiliir.wanl' dla niesienia pomocy <Jfia· 
oru kata~trofy żywiołowej. l:) k.Jon 1 

11stbje, 11 w obł'cnej cf.wili nawiedził 
już południowe prowincje Kanady -
flntąrio i Qu"bec, wyrządzając ogrom· 
11e straty. 

W dolinie rzek Bud.son i Connecticut 
wod)· ~alały znaczne ' obszary. 
Według osla·tnkh doniesień zginęło 

W8kutek huraganD 441 O!Vb. 



Str. 2 

wojska cz,!!chos•owackie Rozmowa Bitlora Z ~~am~orlainom ab sad z a1~ SadelJ GODESBERG (PAT). Zapowie belltrop Odprowadzłl premiera 19.15. Jak mówi kommllkat ~dowy, „ dziana o godz. is rozmowa Cham Chamberlaina do 18mC11ChOdu, o- dainy ciu romnów odhęcłzłe lit w pi•· 

berlaina z Hitlerem, przesunięta zdobionego chorągiewkami angiel tek w godzinach porannych. żaden 
została wobec pótniejszego przy. ską i niemiecką. Chamberlain przy wspólny komunikat nie soecał wydany. 

bycia Cahmberlaioa do Oodelberg dźwiękach trąbek oddziału bono. Ze at1'ony angielsk.łej natomiaet premłn 

o godzinę i rozpoczęła sic o godz. rowego s. S. Odjechał do swych Chamberlain wydał deklaracjf, kt6r, 

- „ ' ' ~. ' ; ~ 1• ' ,,;:·~. ·r '.J. ' ' I 

BERLIN. (PAT.). - Niemiec- I sudeckich. Wojska czeskie są w 
l'Je biuro Informacyjne donosi z 

1

. tej chwili w marszu, zdążając do 
Eger: Eger. Liczą się z tym, ie w ciągu 

Armia czeska otrzymała we nocy Franzesbad I Asch zostaną 
czwartek po południu rozkaz sze· ponownie obsadzone przez woj· 
fa sztabu generalnego Krejciego, ska czeskie. 
aby obsadziła obszar sudecko-nie· W kilku miejscach doszło do 
miecki, graniczący z „Trzecią" strzelaniny. Według dotychczaso 
Rzeszą. Po południu kOło godz. wych władomośCi 9 osób padło od 
4·ej weszły pierwsze kolumny sa- kul 
mochodów pancernych do Koe· · Walki trwają i nie można uzy
nigsberg, Falkenau, Oraslitz, Neu- skać bliższych szczegółów, gdyż 

deck, Joacbimstal, Wełpert itd. łączność telefOniczna z Eger jest 
W miejscowościach tych, jak przerwana. 

wiadomo, Po ztożeniu broni STARCIA 
przez po!1cję. Objęły służbę porzą~ BERLIN (PAT) . .- Według 
k~wą oddziały ?chronne pai:tn doniesień z Friedland, w ciągn 
Niemców sudeckich. Z chwilą czwartkowego popołudnia WZlJlOC• 

gdy kotumny samochodów pan- l nion(l tam znacznie garnizon woj· 
cemych wchodztły do miast, Cze- skowy. W górooh Harzu budowa· 
si otworzyli silny ogień karabi- ne są pospieeznie nowe linie o
nów maszynowych. Ogółem w bronne. Na wielu drogach neta· 
powiecie Eger zabito 16 Niemców wiono zapory z drutu koleza5tego. 

W Sudetach 
LO:NDYN (PAT). - Wszelkie 

pąłączenia telegrafiezne i telefo. 
nieme z Pragą są prawie niemo.· 
żliwe. Podminowany most na dro· 
dze w pobliŻ'll Eger został wysa· 
dzony w powitrze przez nieznane 
osoby. W s-zystkie pociągi, opusz
czające Eger i udające się wgłąb 
Czeohoełowacji, były przepełnio· 
ne rodzinami Czechów. w ezwar· 
tek tysiące Niemców w pogranicz. 

nycb miastach sudedkicli oczeki· 
wały nr przybycie wojsk niemiec· 
kioh. Wśród ludności panuje prze 
kon11nie, iż woj@ka niemieckie, 
znajdujące 11ię w pobliżu, gotowe 
są do wkroczenia na obuaT Su
detów lada chwila. 

Na szczycie katedry katolickiej 
w Eger powiewa flaga ze swa· 
etyką. 

Planr „ Trzerier' Rzeszr 
w stosunku do Czechoslowacii 

OODESBERO, (PAT). Wzmoc
..słOny znacznie skład delegacji bry 
tyjskłej, towarzyszącej Sir Neville 
Chamberlainow~ tłumaczą tutaj 
tym, ie Anglicy przewidują, że roz 
mowy obecne będą bardziej wy. 
czerpujące Od poprzednich roz

nego bez wpływów komunistycz • 
nych. (?) 

Z rozmów. prOwadzonych w ko 
łach niemieckich Odnosi się wra. 
żenłe, że ich zdaniem, Jedyną mo
żliwością przeprowadzenia tego 
definitywnego rozwiązania będzie 

W okolicach Kellenhergu i V en· 
tersreu.th przeciągają liezne od· 
działy u.eskie, które ponownie 
obsadziły całą granic~. 16-e" w kwaterze kanclerza. apartamentów. złożył przed!tawidelom praay anglel· 

J sldej. Brzmi ona w l!I0•6b nalłft"!Jł'J': 
W czwartek przed urzędem 

gminnym w Zeidler d061.lło do 
starć między grupą 30 żandarmów 
a milicją Niemców sudeokich. W 
starciu tym 4-ch Niemców ponio
~ śmierć. 

GODESBERO, (PAT). Rozmowa LONDYN, (PAT). Reuter dono. Na rade jett - sdaniem premien 

kanclerza HiUera z premierem 11 z Oodetberg, .te rozmowy pro. brytyij!ltlego - płennzo~' l -d

Chamberlah1em, która trwała 3 wadzOue przez Chamberlaina z nicą rut"Z,, aby -•y1tkłe 1trony i 

godziny i 15 minut, zakOńczyła sit Hitlerem, kOatynuo.wane btdą w wnyecy nintue&<.wani powzi~i poat.i.· 

O godz. 19.15. Po Pożegnaniu się piątek. nowienle zapewnienia takich wa.mnków 

z kanclerzem Hitlerem, min. Rib- OSWIADCZENIE CHAMBERLAINA lokalnych w Cu.chosłowacji, aby ale 

------------------------- GODE.SBERG (PAT). _Rozmowa zakłóciły one w żaden ęo1ób potł.ftnl 

r.e111• 'Jro ~UJ DIWOflJł DOWJ r12d ::; l~.c:.:-:::~oC:::i:'.:.8 Na~ =~~::te=~~': .=;:„i: U Jl ~ iJ qU ltfpGłe sebl'lłł K(I 41e1egaei a·ngłelley sł&D1l pontdb i powltnymaaia Ilf od 
l niemieccy w pełnym składzie 1 kon· wtzelkiego rodzaju akcji, kt6?'aby mo· 

W Czechoslowaq•1• tynnowałi nre obrady W91Pólnfe do goch:. gła łatwo doprowadzić do innydentów. 
W tej J~racji dopał:nłjt 11(1 WRJI• 

PRAGA (PAT). - Nowy Rząd czechosłowacki, mianowany przez 
prezy1enta Republiki w godzinach wieczorowych, utworzony i za
przysiężony został w następujący m składzie: 

Premier i minister obrony narodowej - gen. brooJ Jan Syrowy, 
generalny Inspektor sił zbrojnych. 

Minister spraw wewnętrznych - Jan Czerny, dotychczasowy 
prezydent ziemi morawsko - śląs ldej. 

Minister spraw zagranicznych - Jao Krofta. 
Minister finanSów - Józef Kal kus. 
Minister oświaty - Engelberg Szubert, dyrektOr departamentu 

tego resortu. 
Minister sprawiedłiwOści - Włodzimierz Fajnor, pierwszy pre

zes sądu najwyżSzego. 
Minister przemysłu i handlu - Jan janaczek, dyrektor departa· 

mentu. 
Minister komunikacji - Aodrze i Kameoicky, dyr. dep. 
Minister robót publicznych - gen. dyw. Franciszek Nosal. 
Minister rolnictwa - Edward Reich, dyr. departamentu. 

cy d..iwodów, że sytuacja jeet nadal bu
dzo poważna. Poniewai: na temat ltwe• 
stii Niemców sudeckich rokowBllia •t 
jm do1yć daleko posnni(lte. •tdet m
taj, ie trudności ł nlebespieereństwa, 

które przewiduje oiwiadczenie ptemiera 
Chamberlaina, leżeć ID'Dlą w hmej 
daiedsin.łe. Jak pnypunczaJt la, WJ'• 
nikaJt one m. in. prawdopodobnie 1 

I żądań lławianycli przes Polskt wu 

f Węgry. 

Hie ma ~rleiileni~ 11~inet~we~~ we f rantu 
Minister opiekł społecznej - Franciszek Horak, dyr. dep. 
Minister zdrowia ł wychowania fizycznego - Stanisław 

profesor wydziału medycznego n a uniwersytecie praskim. 
Minister poczt i telegrafów - Karol Dunowsld, dyr. dep. 
Minister unifikacji prawnej - Józef Fric, dyr. dep. 

PAB'f't, (ATE). o godzin~e n.ej Iną tych pogloflek była wizyta, ld6rt 
Meoti we czwartek, premier Daladłer zde- mlnlstrowte: Beyuaod, Mu4el I 

' montował ~ sio pogłoski Cbam,pef:ler de Blbes zlotyll premie 
o dymisji kJJko ministrów. Przyczy- rowl w godzinach popołudnlowycll. 

Ministrowie bez teki - Hugo Wawrecka, dotychczasowy mini· 
ster propagandy, Stanisław Bukowsky, przewódc.a sokOla czecho
&łowackłego, oraz Piotr Zenki, prezydent m. PragL 

Oflcia lny organ hitlerowców 

domaga sie ustąpienia Benesza 

~ 

Demon,tracie w Budapeszcie 
BUDAPESZT, (PAT). W pocho 

dzie, jaki w środę późnym wieczo 
rem po wiecti manifestacyjnym 
przeszedł przez ulice miasta, nie-

siona olbrzymie transparenty pre
zydenta R. P. Mościckiego, regen
ta Horthy'cgo, Hitlera, Mussolinie 
go. 

mów w Berchtesgaden. 
W chwili obecnej kOła niemiec

kie tak sobie przedstawiają roz. 
wiązanłe definitywnie sprawy Cze 

WKROC.lENIE WOJSK NIEMIEC BERLIN, (PAT). - „Volkischer I Godzina Benesza - wybiła. O- • • • • 

KICH DO. CZECHOS~OWACJI. Beobacht:r", komentując os.t.atn~e ~zeczenie ś~ia.ta może r_nleć tyl_ko Ogr:an1czen1:a n:a pograniczu czeskim 
W God~berg~ lłczą, ze rozm0 -

1 wydarzenia w CezchosłowacJt, p1- Jedno brzmienie: „ustąpić." ' U U U 
wy z Chamberlainem oJe przeciąg. I sze~ · J 

chOsłowacji: 

1) zwrot przez Pragę poszcze. 
gólnych terytoriów Rzeszy Polsce 
i 'Węgrom. 

2) rozwiązanie sprawy Sł<>wacji 
ł Rusi p0dkarpacklej. 

3) stworzenie z pozostałych te
rytoriów państwa zneutraUzowa-

Z powodu dużego zapasu książek 
ofiarujemy Czytelnikom „Robotni
ka" 5 cennych książek za zł. 3.95. 
Oto one: 1. Adwokat 1 doradca do
mo.wy. Wzory oawołań podatkowych, 
skarg sącbwyr.h, podań do władz i 
urzędów. Sprawy egzekucyjne, ma. 
ją.tkowe, ek:;misyjne, rolne, budowla
ne, spadkowe, wekslowe, kradytowe, 
wojskowe, małżeńskie. Wzory umów 
dzierżawnych, ofert, poda.il o pracę 
i t. p. 2. Polski sekretarz dla w&zyst
kich. Wzory listów prywatnych, o
fert, powinszowań i t. p. 3. Zwyczaje 
i formy towarzyskie. Kodeks o do
brych obyczajach według wymaga.il 
życia. •· „O zdradzie 1 niewierności 
małżeńskiej" o czym każdy wiedzieć 
powinien. 5. „Kobieta i kobietka" 
chcesz poznać kobietę - przeczytaj 
ten arcyciekawy zbiór myśli. Cały 
komplet 3.95. Wysyłamy na listowne 
zamówienie. Płaci się przy odbiorze. 
Adres: Praktyczne Książki Polskie, 

Warszawa - Leszno 60, n a. 

Premier I wice~remier 
u Marsz. Rydza Smigłego 

W czwartek w godzinach po
łudniowych pan Marszałek Ed
ward $migły.f<ydz przyjął p. pre
zesa Rady Ministrów, gen. Sławo 
ja Składkowskiego : p. wicepre
miera ini. t. ł\wiatkow~kiego, 
którzy informowali go o pracach 
bież.ących. (PAT}. 

ną się zbytnio L j. że najdalej w . . . 
i t k nnni..Jni stą J • ' PAT · donosi: W czwartek na wadzone w tycie niektóre ograni. 

~;ó~ d~-r.;;;dyn:. ~ :o.~~~o ok ' 'r l~m o'w1·!n·1~ 'relJ~enli lene11a terbl!l1:lk' powi-1b!~'1'l·k.pszczyń.slC:e\{?· c~enpia, w~ikajdcet z ~~zporządze 
ser atoró 7.agranlcznych bawią ry me 1ego, 1e s iego, c1eszyn. ma ana rezy en a zeczypospo 

cy~ w o~esberg, wys~ają Ja· skieg·o, w~dow}ckiego, żywieckie- litej .z dnia 2~ grudnia 1927 r. o 

ko najważniejszy czynoJk zmiany go oraz b1alsluego zostały wpro- granicach panstwa. 
sytuacji fakt postawienia przez PRAGA, (PAT). O godzinie 19 on sam patrzy się jednak na roz-
Polskę i Wegry łeb żądań rewio. prezydent Benesz wygłosił prze- wój wypadków spokojnie i bez 
dykacyjnych. Ogólnie panuje tu mówienie radiowe, w którym na- bojaźni. Prezydent Benesz powie 
przekonanie, że zarówno Anglia, wolywał Czechów do zachowania dział dalej, że ma swój plan, obli. 
jak 1 Francja wycOfują się z za- spokoju. W mowie swej prezy. czony na wszelkie ewentualności 
gadnienła czechOSIOwackiego. dent Benesz nadmienił m. in„ że i nie da się niczym wprowadzić w 

BERLIN, (PAT). Napływające Rząd czechosłowacki zmuszony błąd. 
wciąż nowe wiadomości trzymają w był dostosować się do sytuacji, 
napięciu opinlę niemiecką, która 
teraz wymża przekonanie, t.e zgo
da czeska nastąpUa zapótno. Zlece
nia · Londvnu l Paryt.a przestały jut 

być a.I.-tualne. Nle chodzi jut obeo
nle o sprawę sudecką, lecz takł.e o 
powrót do Polski Sląska za 01Zlł 1 o 
awzględnłenie rewlndykacjl węgier. 

skicb. Rzesza nie może tolerow~ w 
sercu Europy państwa, będącego o
stoją wpływów komunistycznych. 
('l'! Przyp. Bed). 

. wr~~~hala do Parrża 
LONDYN, (ATEJ. Z lotniska He 

ston wystartował samolot wiozą
cy do Paryża delegację angielskiej 
Labour Party i związków zawodo 
wych. • 

Delegacji przewodniczy sekre
tarz generalny związków zawado 
wych, sir Walter Citrine 1 jeden 
z przewó1ców Labour Party, Hugh 
Dalton. 

Orkan · w Stanach Zjednoczonych 
NOWY JORK, (ATE). Orkan „ 

niezwykłym nasileniu, który p~ 
szedł nad wybneżem atlantycldm w 
Stanach Zjednoczonych, pociągnął 

za sobą - wecllug ostatnich lnfor
ma.cjl - łdlkanaście ofiar timłertel

nych. Ponlewu połiaczenia telefo. 
nlczne "Ił w wielu wypadkącb prr.er 
wane, nie motna Jeszar.e uta~ do
ldadneJ UoAci ofiar. W kat.dym razie 
panuje obawa o los kilku tyl!ll~y 

osób. Liczba rannych wynosi kilka
set osób. Huraganu o tak gwałtownej 
sile nie pamiętają od przeszło 50 lat. 
Dotychczasowe straty mat.erłałne o
ceniane Sił około 100 mlllonów dola
rów. 

Wedlug cstatnich informACjl or. 
kan dotarł już do gra.nicy kUaadyj· 

i;klej, skąd równłe:t napływają wia
domości o Jego niszczycielskiej dzia 
laJnoścL 

LONDYN, (PAT). Donoszą z 
Bostonu, że ostatni cykl<>n spowo 
daiwał śmierć 278 OSób w stanie 

Massachussetts, w Vermont, New 
Hampshire i Rhode Island. Liczba 
ofiar nie jest jeszcze ściśle ustało. 
na i prawdopodobnie będzie wyź
sza Po zebraniu dokładnych da. 
nych. 

Zuchwalr napad 
na pociąg N.cea-Pary2 

W nocy ze środy na czwartek, 
dokonano napadu w pobliżu stacji 
kolejowe.i St. Barthelemy na po
ciąg towarowy Nicea - Paryż. 
Uzbrojona grupa bandytów za
trzymała pociąg, który został do-

szczętnie splądrowany. W czasie 
napadu maszynista odniósł po. 
strzał rewolwerowy w prawą rę. 
kę. Dotychczas nie zdołano usta
lić wysokości strat. 

Demonstracje w Warszawie 
PAT donosi: W czwartek odby przepełniają. dzlj serce ca.lego na-

ła się manifestacja pod hasłem 
„śląsk Zaolzański musi być Pol
sce zwrócony••. 

Plac Marszałka Piłsudskiego wy 
pełnił się po brzegi. 
darowe wszystkich organizacyj b. 

Niesiono sztandary i transparen 
ty z napisami: „śląsk Zaolzańskl 
msui być Polsce zwrócony", „Za-

rodu. 
Sił one tak realnym konkretem, 

~e nikt nad nhn nie m<>H przeJAd 
do porztdku". 

Następnie odegrano Hymn Na.:. 
rodowy. Wznoszono okrzyki na 
cześć Marszałka Rydza-śmigłego. 

olzie musi być nasze" itp. T y s I A ( E lu Dz I 
Zgromadzenie zagaił płk. Dąb. 

kowski. Przemawiali gen. Skwar. posi-.. HS&e 1ułOIHllł .111M• 1 li 
czyński, szef OZN. i wiceminister łwladar o ldl dobrod. 
Piasecki, prezes towarzystwa po. 
mocy Polonii zagranicznej, major . 
Edwin Wagner, wiceprezes zarzą. 
du głównego federacji PZOO. i 
przedstawiciel Polaków z za Olzy. 

Po odczytaniu przez płk. Dąb. 

kows'..lcgo rezolucji, sformnwał 
się pochód, który udał się do ge. 
neralnego Inspektoratu Sił Zbroj. 
nych. dają.c nas.z . auto. •• ~!.7-

0 M łk Ś ·gt R d mat Kal. 6-c10 mm f!i"liiiiUll" 
o arsza a m1 ego. Y za fason belg1J1!1kL Masywnie 1 luJalwlo. 

udała się delegacja. Na balkon wy wo wykonany, rękojeść kryta m&lł 
szedł naczelny wódz - Marsza. bakelltowlł-r~petują.cy aio za pomo. 
łek śmigłv~Rydz który oświad. ~suwaka. Hu.k ogłuszają.cy; r.apew-

ł· · ' nia bezpieczeństwo w domu 1 podró· 
ezy . I t.y. Gwarancja fabr. 6 lat. Automat. 

„Nie mogo długo warOd waa Stanowi prawdziwą rewelacjo w 
przebywać, ponieważ, jak to do- <1Zieclzinie broni również można sa
brze rozumiecie, mam swoje wat- bezpieczyć przed mimowolnym •trza. 
ne zajęcia. . łem. Waga 200 gr„ dług. 100 mm„ 

· szer. 70 mm. Cena zł. 5.95, 2 szt. zł. 
Chcę tylko krótko stwierdzić, 11.50, 100 szt. naboi syaŁ „Flobert" 

że uczucie patriotyzmu l poczucie zł. 3.60. Bez pozwolenia. Wysyłamy 

godności narodowej, które są. za.- na listowne zamówienie. Płacl się 
sadnlczym tonem waszych okl'zy· przy odbiorze. Actres: Fabryka pisto· 

letów, E. Ja.kub16słd, Wanrawa, 
ków 1 przepehliajt ~ pierś- Llano 80. B. · 



Listy z Francji 

Swieto przyjaźni 
u źródeł antysemityzmu włoskiego 

Polskoafrancuskiel w Lens 
Lens, jeden z najpoważniejszych i , Wypełnillśc1e całkowicie wobec nęła wielka estrada rzęsiście oś. 

ośrodków francuskiego przemy"1u moich Rodaków obowiązek Czło· wietlona reflektorami i przystrojo 
górniczego, miasto położone nr. ''ieka, Obywatela i Socjalisty, - na flagami polskimi i francuskimi. 
skrzyżowaniu dróg z Arras do Li· mogę Was zapewnić, że polscy ro- Cztery tysiące osób z niesłabną· 
lle i z Douai do Dunkierki, jest nie. botnit..) ..'.! "<lw i są - gdy przyj· cym zainteresowaniem przygłąda-
wątpliwą ,,stolicą" polskiego wy- dzie potrzebo. .„ , @pełnić bez resz. Io się trzy godzinnemu programo· 
chodźtwa we Francji; promieniu· ty swój obo\~iązek '"abec Wolno· wi całkowicie wykonanemu przez 
jącą na stutysięczną masą górni· ści i Francji, przeświadczeni głę· organizacje robotnicze: naszego 
ków Polaków w departamentach boko, że stając do walki o Wo!· TUR i bratnich instytucyj francu· 
północnych Pas-de-Calais i Nord ność, bronią róv.nież swojej Oj- skich, 
i na całą pół milionową emigrację czyzny". Koło Artystyczne z Barlin - 18 
naszą. W gościnnej sali merostwa za chwilę złożymy wieniec u osób w barwnych strojach ludo· 
w Lens obradować będzie 25-go st~~ poległych dzieci Lens. Po-I wych -.,odtańczyło stylizowanego 
wrzt:śnia 6-ty Zjazd TUR. Wy- \viemy im po prostu i szczerze: „Mazura , gromada Harcerstwa 
chodżtwa Polskiego we Francji, w Wolność Francji jest znów za· TUR z. Noeux·les-~ines" z towa-
tym mieście na tydzień przed zja· grożona. B::-onią jeJ jednak nietyl- rzy.sze~tem n~uzyk i dała pokaz 
zdem zorganizowało kierownict· ko dzieci tego kraju, ale wszysc,'Y ćwtc~en rytmicznych, zespół f~an-
wo · miejscowego TUR'a wielki ob cl, którzy pracując na Jej ziemi', c~sk1ch -g1~?asty~ów z ~rgamza· 
chód dziesięciolecia istnienia or· pokochali Francję, dwiecznq, CJI „Travatł popisywał się wyso· 
ganizacJ'i. 

0 ką klasa ćwiczeń, najmłodsi Har· 
warownię wolności powszechnej". · 

Obchodowi nadan-o charakter cerze TUR dali inscenizacje piose. 
święta Przyjaźn! Francusko • Pol· Po południu odbyły się na sta· nek polskich, TUR'owcy z okręgu 
skiej, wynikającej na tutejszym dionie miejskim ćwiczenia repre- Doua:, również stylowo ubrani, 
gruncie nie tylko z głębokiego zentacyjnych gromad harcerstwa porwali widzów brawurowym 
przeświadczenia 0 wspólności Io. Tl.JR., mecz piłki nożnej klubu poi „Krakowiakiem", po czym wystą
sów i przeznaczer'! demokracji poi skiego z fra ncuskim, po czym do piły trzy robotni.cze zespoły tane· 
skiej i francuskiej, ale również z P~ęciu set zgro~adzonych rob~t- czne francuskie. 
głębokiego, serdecznego zżycia ników przemów1h tow. tow. M~'.ł· Uroczystość zakończono hym· 
się robotniczej masy polskiej z po ly (zwany tu. ,,Ojcem Polaków ), nem robotniczym, po czym młodzi 
tężną, na północy, francuską or- tow. H«;>rdys 1 Fr~y1d. . udali s'ę na bal TUR'owy do .sali 
ganizacją socjalistyczną i syndy-1 Raz reszcze d~1a:acze połs~y . r Tabarin. 
k~lnstyczną, urzeczywistniającą fran_cuscy zebr~h się na hank:ec'.e, Obchód dz:es!ęc:ołecia TUR we 
na każdym kroku. w praktyce ży· gdzie przemówili tow. tow.: Maił· Francji pozostawił niezapomniane 
cia codziennel"o zasady braterskiej ly, H~nstel, zastę~ca mera . ~ens, wrażenie wśród ludności Lens i o· 
współpracy międzynarodowej. Du?m~ .. przewodniczący m1e!sco· kolie, osiągając swój cel i pogłę-

W komitecie organizacyjnym we1 L1g1 Obrony Praw Człowieka, bienie rzetelnej przyjaźni obu lu
obchodu obok prezydium T.U.R. z Very, zastępca mera Bruay oraz dów ·i wzniesienie wysoko sztan· 
tow. tow. ]. Szczerbińskim, w. delegat z Polski I daru socjalistycznej oświaty wśród 
Hordysem, i T. Krawczyńskim na Najświdniej wypadło zakoi1cze wychodżtwa pvlskiego . 
czele, wzięli udział wybiotni fmn· nie obchodu. Na centralnym Placu Lens we wrześniu. 
cuscy działacze socjałistycz.ni, jak Jana Jauresa, obok Merostwa sta· ED. 

tow. A. Maest poseł i burmistrz 
Lens, tow. Cadot, poseł i bur· 
mistrz Bruay.~n-Artois, poseł Sion 
tow. Mamy, poseł Beltr6mieux I 
wielu innych towarzyszy radnych 
miejskich i departamentalnych. 

W imieniu swoim i kilkudziesię· 
ciu zgromadzonych działaczy ro
botniczych, serdeczne powitał za. 
proszoną przed południem do sali 
merostwa delegację TIJR w.ychodt 
czego - poseł I mer tow. Maes. 

W imieniu towarzyszy polskich 
odpowiedział przedstawiciel TUR 
z kraju i zalotyciet w roku 1928 
TUR'a wychodżczl!go low. Em. 
Freyd. 

„Dziesięciolecie TUP.:a we Frau 
cjl - stwierdził mówca - obcho· 
dzimy pod znakiem przyjatni z 
Demokracją Francuską". 

Wiadomości z caleJ 
Polski 

ZABóJSTWO MAJSTRA ku. Nastąpi wybuch, na skutek 
Na uL Rumiczej w Świętochlo· którego K.amimki doznał poezar· 

wicach maJeiziooo leżące w kału- pania obu rąk, Schiller znś po· 
ży krwi zwłoki majstra hutnicze· ważnej kontuzji oka, zagrażającej 
go z bmy „Florian„ w świętocbło- ślepotą. Obu chłopców przewie· 
wicaoh, Emila Gawendy. Jak wy· ziono do ezpitala. 
kazały dochodzenia, Gawenda w WYPADEK SAMOCHODOWY 
drodze powrotnej g buty do do· OBYWATELKI FRANCUSKIEJ 
mu wstał ndenony kamie- I DZIENNIKARZA 
niem w skroń przez OJeJa· Na srosie Poznału-kiej w Oża· 
kiegc Józefa Głombika ze Zgody, rowie p1.·~cd fahry ką kabli i wal· 
Głombik iywił do Gawendy u:ra· cowni miedzi 1oamochód osobowy. 
zę w związku z zajściem w jeiłnej prowadzony przez obywatelkę 
z restauracy_i miejscowych. Twier- francuską, Gauane Poitrinat, za· 
dzi on, że działał w obronie ko· m1esllkała &tale w clepactamrncie 
uiecznej. Zabójcę aresztowano. ~ek,\•any I)Od Par~· .i.e 111 ., \"."kute.k „ W chwili, kiedy w Europie sza - . " • 

leje org·ia nienawiści, kietly w są- WYPADEK NA Y..OPALNl zbyt szybkiej jaz.dy zderzył się 
W pod.ziemiach kopalni „Au· z samochodem ci~arowym, nale· siadujących z Francją krajach ..-· 

na'· w Pswwie uległ nieszczęśli. ża.cym do fabryki kabli, wvJ'eżdża. pocmosi się do godności naj'ń--yż. J 

wernu wypadkowi górnik Augu· J'ącym z hramy fabrvki. Pofarinat, 
szych cnotę hasła barbarzyńskie- K k k · · · 

styn osteoz; o, tóry w czasie J'adąc z nadmierna. s.zybkością, nie 
go szowinizmu, przypadło Wam, · · ł 

t. zw. te-pmęcia Z-Osta przysypany zwróciła uwae;i na dawany przez 
Towarzysze, tmdne zadanie rzą. ł 1 k f I · · d V 

,;wa ami węg a ta ata me, ze O• kierowcę sam-0chodru ciężarowego 
dzenia. miastem, w którym obo.K 1J0..1ł zmiażdżeni!ł obu nóg. Nie· sy«oał kierunkowy i uderzyła bo· 
Francuzów skupia się znaczna ma ·1· ' :t. t · b I k 

0 
h d I !ZOZę<> rweg'l gomllł\a w s ame ez- iem swego samoc o u o ewy 

sa cudzoziemcow". d · · · · d · na 3ICJ~Y~ przew.1e~1000 o sz.p1- bok . samochodu cięi.iamwego. 
„Stwierdzam, że Merostwo mia- lala Społkt BraokieJ. Wsktittek zde·rzenia samochód ooo· 

sta Lens we czyniło nigdy różni. WYBUCH GRANATU bowy uległ uszkodzeniu. Poszko. 
cy pomiędzy rrJeszkańcami różnej W Oe.~owej Górze pod Bydgosiz- dowana oblicza s<Lraty na około 
narodowości, stosowało zawsze rzą 16-letui pastuch Ja!l Kamiń- 500 :M:. Wypad.ku z ludźmi nie by. 
Prawo jednakie dl& wszystkich, ski znalaz.ł stary zapalnik od gra- ło. Poitrinat jechała w towarzy. 
czyniło więcej niż prawo wymaga, natu. Chłopiec wraz ze swym ró- stwie dziennikarza, Miemysława 
gdyż wprowadzało w życie zasady wieśnikiem Karolem Schillerem Sierpeckiego z Paryża. Policja 
braterskiej pomocy , i przyjaźni". z·aczął man1pu1ować przy zapalni· prowadzi dochodzenie. 

Antysemickie Włochy! Co za 
niespodz.ianik.a I I nie tylko dla te. 
go, że mój nieszczęśliwy k.iia1 jest 
najm11ii.ej „ideołogicZJly" na świe
cie, ale przede wszystkilłll dtategt', 
że ani względy historyczne, ani 
tradycyjne, ekonomiczne łub sp.J· 
łeczne, będące u pod~taw antyse. 
mityzmu w ~nnych krajach, nie ist. 
nieją i ndgdy nie istillliały we Wło
szech. 

Liczbowo bez znaczenliia (sta 
tystyka wykazuje l żyda n.a 1000 
tudnoścJ), żydzi włoscy nii,e posfa. 
dają tych bogactw, które gdziein· 
dziej budzą zazdrość i niien.awiść 
u mniej zamożnych. Nie mają te7. 
organizacji zamkniętej, z.apewnfa. 
jącej bogatemu żydostwu taki łub 
inny monopo·I handlowy czy bJ.n . 
kowy. Nie ma separatyzmu żydow 
~kiego. Raczej przeciwnie, wszys
cy lub prawie wszyscy, są s,noba
mi asymilacji społecznej i ducho. 
wei. Małżeństwa mieszane były 
we· W~szech z.aw~e najciZęstsze. 
I jeżeli sjondz.m tu i owdrz.ie znaj
dował kilku zwoł1enni1ków, to prze. 
cież C'lęściej można było spotykać 
„kryzys duchowy", prowadzący 
Lkmych żydów prosto do-chrztu. 
A było tego coraz wi.ęcej. 

Czy należy stąd wnioskować, że 
„antysemityzm na rozkaz", dekre . 
bow·a11y we Włoszech z góry, tłu
maczy !ili.ę jedyn,ie chęcóą „zgłajch 
sz.ałtowa.nia" si·ę z Ni,emc~mi? Nie 
sądzę. Mussol.i.ni n1ie ma interesu 
w tym, by zbyt ha!aśłiw·ie prosto , 
wać te głasy o naśladowaniu „fil. 
hrera", a ma przeciwnie najwię!i· 
sizy i•n.'ierei. w tym, by ukryć przei:l 
światem proa1Wdziwe przyczyny -
i jedyne! - sztucznego i prnymu. 
sowego an,ty!'emityzmu. 

Wa.rtio z.dlemaskować ~e prz')''OZY 
ny. 

Fas.zyzm jest u władz'Y od r. 
1922 i jedynJe w ciągu 4 czy 5 
pi·erwszych lat było pod względem 
gospodarczym nieźle. N-0wi w~d
cy ży!J ze !.lpadku, pe>zostałego po 
rządach „pluto-demokratycz.nych". 
Od tamtiego cziaisu faszyzm prze. 
chodeiił swój specjalny kryzys (la. 
ta 1926 - 1927), poprzed;z.ający 
kryzys świa rowy, z kolejnym: 
bankructwami pailstwa, stopnio
wym krachem wielkich „prywat 
nych" organłzmów gospodarczych. 
a n~i!.ltępn°ie z „autarkią" (samo. 
wystarczalnością), e tatyzmem i 
wywłaszc;.eniem fiskalnym. 

Doprowadlliło to do t~go, że niic 
tylko robo tnicy i włościanie bez
rclni , o ra z d robni posiadacze po
czuli na sobie ciężar upa dku gos
podarczego, arie w końcu także -
mimo „ ł awrów" imperialnych, a ra 
cz ej z ic1: pov, octu- klasy średnie. 
Zło rośnie. A daje sil ę ono we zna 
Id tym najbardziej hałaśliwym ka 
begorfom malej i średniej burżU'l · 
zji, które od począ 'lku 1113,Jeżą d CJ 
faszyzmu i mają i.wych protekto
rów w przedpokojach dygnitar. 
skiich i rada~h faszystowskich. 

Nile cLość na tym. _Do niezadowo 
lenia generacji z pochodu na Rzym 
dochoc:Lzi niezadowolenie nowego 
pokolenia, wychowanego w kulcie 
gwałtu i domagająoego się od. 
mlidzenLa szeregów politycznych 1 
elronomicznych . Nieste tiy, n,ie moi: · 
na już tak, jak przed 10 albo 
15 łaty, wypędzi ć starych i z.robi~ 
mi·ejsce dl a młodyc h, poniteważ sta 
rzy nie s.ą to już znienawidizeni 

No~e książki 
ou tego, czego im brak, 'to samo• traktowane scenki rodzinne) oraz 

Marian Ruth • Buczkowski: -
„ZWYCZAjN0$ć 1 PRZECZU
CIA". Warszawa, „Rój", 1938; str. 
272. 

r.ąc na jaw tkwiący w nich pierw1a 
stek komizmu. 

Niesms.t.n1e się jednak stało, że 
na częle zbioru zamieśc ił autor 
dłuższe opowiadanie „Tomasz Nie 

Gdyby o kwalifikacjach pisar- nazwany", będące najslal:>szą !><>
~kich p. Rutha - Buczkowskrt:go dajże pozycJą tomu. Pretensjonat
wnioskować na podstawie poszcze ny i sztu,czny pomysł idzie tu \v pa 
góktych prac w tomie p. t. .,I.wy- rze z pa.p1erowoscią postaci l'Udz
czajność i przeczucia" zebranych, kich i talszywą poetycznosc1ą 
sąd za każdym niema1 razem wy- stwarzanych przez tytu·towego bo 
pad'łby inaczej, tak różne oowte1n hatera nastrojów. Ten Tomasz Nie 
są te prace pod względem tre$CJ 1 nazwany wystylizowany z.ostał na 
techni'ki autorskiej, tak bard1zo roz jakiegoś świętego z.„ nieprawdo
rnaite co do stopma d0Jr·załosc1 ar podobnego zdarzenia i obarczony 
tystycznej. Obok rzeczy sk.onczo- przytem grzechem nieznośnego ga 
nych, jak np. „Uziec1ństwo'•, są tu diulstwa. jakoś me wzbudza w nas 
drobne studia i szkice („Hatunek'' zaufanJa dziwny przybysz z dale
„łłotgrzewka") o charakterze ta- kiego świata, który mieszka w zu
czątkowym i fragmentarycznym; pełnej samotności, chodZ'I w zgrze 
obok ws.pomnień i opowiadan, u- bnej koszuli, pije tylko wodę, od
brzymanych w tonacji grożnej 1 PQ żywia &ię rzodkiewkami 1 malma
sępnej, są kapHalne pomy~y uro- mi, a poza tym-produkuje, pyta· 
dz.onego humorysty („Groteska"}, I ny czy nie pytany, atoryzmy w ta
który z najbardziej powszednich kun lllp. rodzaju: „rośliny są rów
faktów i zdarzeń potrafi wyciąg- me załeŻ41e od tego co maja, jak i 

dotyczy łudzi"; albo - „chwila 
zadumy nad rozwi1ają,cyril się kw1a 
tem wiśni może być przesziośc1ą 

ważniejszą od dziesięcm 1at pracy 
w takich ·czy innych warunkach"„. 
I t. d. - i t. p. Czy to 1est glęb1a 
fi!ozoficznej mądrości? Chyba nie, 
raczej , banał: w dąnym razie po -
franoi·szkańsku ucharakteryzowa
n). A już ~ajbardziej iry1uje to, że 
ów wyidealizowany Toma::?z roz
tacza skarby s;.vej wymowy przed 
1,udźmi, którzy go zrozumieć w ża
d·en uposób !1ie mogą, Wid.mowo i 
nierealnie wygląda całe to mało
mias:eczkowe środowisko Toma
sza, mgliste i mętne jest poułoże 
jego kontaktów duchowych z 1meJ 
scowym sędzią, „który pelnH obo
wiązki prokuratora" (?),ciemnym 
i zaigadkowym pozostaje dla czy
telnika cel i zamiar autorski. 

Spośród pomieszczo111ych w to
mie p. t. „Zwyczajność i przeczu
cia" utworów na pierwsze m1e.1sca 
wysianą.bym wspomniane już 

,.Dzieciństwo" (g. ęboko odczu:a 
tragedia wojennego sieroty), „Uro 
teske" l.z filmowvm zacieciem po-

tytułowe niedługie opowiadanie, w 
którym z dużą subteinością odsło
nięty został tajemniczy lecz istot
ńy związek m1ędrzy „zwyczajnos
cią" god1Zm szkolnych a „przt:czu
c1em" spraw osta tecznych i nieod
wołalnych. 

P. Huth - Boczkowski stara się 
- nie bez powodzenia - o styl i 
wyraz własny, co poczytać trzeba 
za dużą zaletę. Na tej drodJZe poz
być się musi jednak pewnej roz
rzutności s~ownej, pewnej maniery 
pisarskiej, która ma jakoby gwa
run:ować nastrojowość i oryginal
ność, a w rzeczywistości nuży Jed
nostajnością sposobów i chwytów. 
Należy przypomnieć, że wydana 
przed dwoma laty powieść p. Bu
czkowskiego „Tragiczne pokole
nie" przynioS:l-O . mu s.poro wyra
zów uznania i zachęty. „Zwyoezaj
ność i przeczucia" - to zapewne 
etap przejściowy, po którym nastą
pią pełniejsze i doskonalsze osiąg-
nięcia. 

*>'~ 

" „STARO$WIE'-=KI SKLEP". War 
szawa, „Rój", 1938; str. 232. 

wrogowie „nl()wych" Włoch, lecz 
pirziedwnue - twórcy reżymu. 

I oto dlaczego zdecydowano si~ 
nia te środki antysemickiie, mające 
i;aipewn1ić posady 15 do 20 llysią. 
com najbardziej hałaśliwych z po. 
śród protegowanych, to znaczy 
najniebezpieozniejszyclt dla rety
mu. 

Tym się tłumaczy charakter praw 
dziwej wyprawy karnej, na zim· 
no postanowionej, tych środków 
antysemickich we Wło~zech; po. 
śłeuniość kulturalna i podłość mo. 
rałna zaimprowizowanych teorety
ków, którym powierrono rozpęłlać 
antysemityzm. To tłumaczy rów. 
n.ież, że pierwsze represje zastnso . 
wano do urzędników, odłotooo zaś 
na póź111iej wszy.stko, oo n.J.e daje 
na•tychmiastowege> dochodu. 

I niech nam nie zarzucą, te przy 
nęta 15 lub 20 tylltęcy urz~ów 
nie wystarocza do wyjaśnienia te
go, co się dziteje we Włoszech 
przeciw żydom. Albowiem repre. 
sje antyżydowskie nie są jedyne, 
za pomocą których „retym" usiłu
je skłondć do milczenia swydl no
wych zgłodrtiałych wylrolejeńców. 
żydizii wło~y n.ie są jedyni, lctórry 
pooosz.ą skutki t.ego drdkiego ra
bunku: są takte k.obtiety; wszyst. 
kie kobiety włosloi.e, kafioMc1ale tak 
rmo jak żydowslde. 

Nile zwrócono na to uwagi, po· 
nieważ żyd.z.I są więcej w modzłe; 
ale w tym ~mym ca:as.ie co dekre'. 
wymi,erz.ony przeciw żydom, lnny 
dekret ograniczył do IO proetnf 
liczbę urzędów, które będą mogły 
być piastowane przez kobiety w 
instytucjach publicznych i prywat. 

nych. W tabrykach włókieM!
czych, w błotach pól ryżowych, 
llam, gdfzie p11atea jest wyjątkowo 
ciężka i ile op~cana - tam żad
nych ogranicz.eń dl.a kiobiet włos
kl!ch! Ale dz!esi;atk.I tysięcy ko
biet ~ musiały opuśoić swe 
posady w biurach, w in~yfluojacb 
publicznych I t. d. Miejsca teru 
d•a młodych małżonków, drepcą
cych w kolejoe, a bardziej niiebez. 
płeoznych dla trwałości „retymu"t 

Ach! Nie mam zamiaru pomniej· 
szyć okropnośoł I głębokiej nde.. 
~rawi.ed-liwośoi prześladowań an.. 
tysemi.ckich przez po~łanie si~ na
zarządzenia przeciw kob~l'Om, ale. 
mam chyba prawo t4dać, aby przY; 
jęto z talaiom s.amym oburzenilem l 
groził spychaniie kobiety włoskiej; 
do ti.'ytluacjJ z ub~lego stulccła~ 
do roU &:Utebnlcy, obcej wszyst
kiemu, co moglobv Jł wywyttn.yć 
i wy&\roliłł. 
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/tszat w lutym r. b. Musso'Mli. 
sam piMł w „lnfonnacjach Dy
p1omatycznych", tt Wiochy niigdY. 
nie wkrocq na droH antyi;emi~ 
tyzmul 

Mus90tinl stal'llCje el-ę. Obecn1e 
młodr.id przez niego wychowana 
panuje jut n.ad Bim i nie liczy si~ 
ani z ni•m, ani z Włochami. 

C. E.MODIOLIANI 
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W swoim czasie za1'Zlłd Ligi sde- ~u PZPN. s prołb' o pozwole
cydował sł~ zamkną.ć bol.sko KS. Po nte WJtoCZenia eprawy lllldowej P. 
łonia na skutek Dieporzlldków tam Krugowi, czł\lnkowi zarqdu PZPN. 
panujących i karygodnych wyatlł· i KS. Polonia, za obrazo w druku w 
pień publiczności w etosunkU do dru związku a prowadzeniem pnes p. 
żyn gości i sęoziego, zakazując tym Wardęszkiewicza zawodów Craco
samym urządzanie przez Polonio vta - Poionia w Krakowie. 
meczów .:igowych na boisku pryz ul. KANADA CJHCE ZOUOANIZOWA<l 
Konwiktors1dego. OWIPfADlli \V 19" R. 

Zawiadomiono jednocześnie Polo. Kanad& pciatanowiła ubiegać alt 
nlę, ·że cofnięcie decyzji uzałetnlone 0 org&DUacJt tgn.yek oltmpiJakicb 
jest od poczynienia przez Połonit w 1944 roku. Należy zaznaczyć, u 
szeregu poorawek oraz zagwaranto u te tgrzyska ubhigaję Ilię równie! 
wania por~ąuku tak na boisku jak i Londyn, Budapeszt, Lozanna l Ale--
przy wejściu na teren klubu. . ny 

Polonia dostosowała. się do zą,da- ' 
n!a Ligi i pe.śpiesznie przeprowadzi r EN I s 
la liczne inwestycje. Szatnie dla 
graczy odgrodzono specjalną barie
rą od f>Ubliczności, wybudowano 
specjalną szatnię dla sędziego, rów· 
nie:il odseparowaną od publiczności. 
Ułatwiono odjazd drużyny gości po 
meczu z b?iska do miasta, postano
wiono w widocznych miejscach umie 
ścić tablice ostrzegawcze pl;'Zed kon 
sekwencjami nieodpowiedniego za. 
chowarua icrię. a jednocześnie apelu
jące do u1)0koju. w tym samym ce 
lu umleszcozne będą. odpowiednie 

.J.JiłORZEJOWSKA 
PBZEHIU'\VA Z MATHIEU 

W CLEVELAND 
W Cłeve.iand oobył się mlędz-JM.>' 

rodowy turniej tenisowy z udziale~ 
Jędrzejowskiej. Polska walczyła z 
mistrzyni<l Francji Mathieu, prze· 
grywając w trzech seta.eh 4:6, 6:3, 
6:8. 

W grze pojedyńczej panów druga 
rakieta Ameryki Rlggs pokonał 
Francuza Petra 2:6, 6:2, 9:7. 

napisy na afiszach meczów, a pod· P"lKA NOZUA 
czas zawodów rozdawane będą spec 11 _ 
jalne ulotl<l. Jednocześnie postano· Al'llGLIA _ lKLANDIA 8:2 
\viono · ~ęk$zyć znacznie liczbę po. 
rządkowych na oc•isku oraz wprowa 
dzić porządkowych u wejść na teren 
lilubu. 

Poczynione przez Polonię lnwe· 
stycje zostały już sprawdzone przez 
przedstawtctcla zarządu Ligi PZPN„ 
tak, że przypuszczać należy it de. 
cyzja z:a.rzą:iu Ligi zostanie cofnię
ta i Połonin będzie mogla nadal 
grać na swym boisku. 

Najbliższy mecz rozegra Polonia 
2.X z Warszavv'ianką. 

. Rzadko się chyba zaarza, by j~
l<iś sklep miał własną.„ literaturę. 
Takim wyjątkiem jest dz.is w War
szawie wedlowski &klep na 1ogu 
Szpitalnej i Hortensji, któremu po
święcona została cała - książka. 

Ody w1asciciele firmy powzięlt za
nnar odn-0w1enia sklepa na mourę 
współcze5ną, w sferach literac
kich. rozległy się głosy protestu, w 
imię zachowania czystości stylu te 
go zabytku przedwojennej, „&ece
syjnej" Warszawy. Ułosom tym 
dano posłuch, a niezależnie od te
go szef firmy wyznaczył pewną 

kwo·tę jako nagrodę literacką za 
najlepsze, z przesztością sklepu 
zwią.zane, wspomnienie. 

Konkurs zgromadził sporą liC"Z
bę utworów. Dziesięć, uznanych za 
najlepsze, zebrano 1 wydrukowano 
w wydaniu książkowym. Pomimo 
Jrd111orodn~·ci tema11U, catość przed 
stawia się interesująco d·zięki sze
rokiej skalt pom~łów i metod po
szczególnych autorów, wśród któ
r)'lch (pomijam nazwiska &1Zr1ane) 
sa bard'ZO e>biecujące talenty. Pra
wdziwą ozdobą książki są z~tll'O

jone z tekstem „w51Pomnień" drze--

Rozegruy został w Bełta.et mię- · 
dzypaństwowy mecz piłkarsld An~ 
glia - Irlandia. Zwyciężyła Angliu 
8:2. 
ARSEN.U. - SZWAJCARIA 3:2 

W drodze powrotnej z Dublina pił 
karska i eprezentacja Szwajca1ii ro 
zegrała w Londynie mecz ze zna
nym klubem angielskim pierwszej 
ligi, Arsenalem. 

Zawodowcy angielscy Z'lvyciężyli 
w stosunku 3 :2. 

woryty, wykonane przez na1u1ako 
mits.zych grafików polskich (Chro
stowski, Mrotewski) Bartłomiej

czyk i in.ni). .„ 
Janusz Meissner: „SKRZYDŁ.A 

NAJJ ARKTYKlEM". Wars.zawa , 
„Hój", Hl38; str. 288. 

Nowa książka, populamego au
tora powieści i nowel lotntczych 
stanowi część drugą „Szkoły Or
ląt", wydanej przed paru łaty i 
cieszącej się dużą poczytnością. P. 
Meissner, łotni.k z zamiłowania i za 
wudu, traktuje swo1e pisarstwo 
rzeczowo i fachowo, me zaipomma 
jąc przytem o 1nteresując~j fabule 
i ogólno - dy-d.akty~nej stronie o
powieści. „Skrzydła nad Arkty
krem" zawierają d:als.ze dzieje kpt. 
Ureya i uciniów, kształconych W1 

jego „Szkole Orląt", a porywaJą" 
cych się na wielkie czyny lotntcze, 
Ola amatorów p.owietrznych przy„ 
gód i st:n,sacyj - lektura doskona,.. 
la. 

Bolesław DudzłńskL 

• 
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Niektórzy moi koledzy-publi
cyści i · dziennikarze - lubią od 
czasu do czasu 11wsiadać" na 
Polską Agencję Telegraficzną 
i„; używa1ą niekiedy - jakby 
t-o określić?„. używają „grub-

Dokoła sPrawy czechosłowackiej 
szego końca". W RZĄDZIE FRANCUSKIM ws-zakże, że całe zagadnienie we· 
Bywają wypadki, kiedy znaj- Korespondent paryski londyń- szłoby na nowo pod obrady w ra· 

dują te ·ataki pełne uzasadnie- sk.iego ,,Daily Herald" przynosi zie odrzucenia prze1: Pragę pro· 
nie. Ale bywają i wypadki 1n· następujące szczegóły 0 postawie pozycji londyńakich. 
ne, kiedy ataki są jawnie krzy- Rządu franCJWkiego w sprawie JOUHAUX NIE CHCIAŁ 
wdzące i niesprawiedliwe. Co czechosłowackiej. WIERZYĆ„. 
d-0 mnie, --:- śledzę •. - ja~o r~- Kiedy Daladier i Bonnet, po Tow. Jouhaux, przewódca fran· 
daktor naczelny duzego dz1enn1- powrocie z. Londyn~ zawiadomili cuekich związków zawodowych, 
k~, od lat dw~nastu _ pracę t~ch- gaLinet o decyzji londyńskiej, se· bawiący oheoo!e w Waszyngtonie, 
nicznq P. _A. 1. 1 ptszę c~łk~em I nator Queuille, mini.ster rolnic- na' wiadomość o decyzji londyń· 
bez.s t:_onme: Polska. Agenc1a Ie- twa, ostro zaatakował uchwałę skiej oświadczył, że nie chce wie
Iegraftcz.na poczymła naprawdę londyńską. Wzywa on kolegów, rzyć, by Anglia i Francja zgodzi
- pod względem sprawności by nie zgod'lili si'2 na tę ucliwałę. ly się na żądania Hitlera. 
swoje) ~acy techniczne~ - po· Ministra tego poparli ministro· Robotnicy francuscy - twier· 
stępy T_Uemale. Odda)~ ~m wie Roucart, SarraU1t, Campin~ dził Jouhaux - nigdy nie z.godzą 
wszystkun-re<laktorom l dz;1en- Reyuaud i Mancfil. ~ię na tę propozycję, ani hha De
nikarzom - us~ugi . bardzo zn~- Bronili dec;zji londyńskiej pqtowanych, której musi być 
czne. Ma tylko }e~ą wadę, kto- Bon·net i Chautempa. prtedłozona. Jeżeli propozycja 
r~j- usunięci~ zalet~, nie~tety, Daladier za.kłopotany. dość sil- lo~dyńska jest prawdziwa, to 
me ~yłącz.ru.~ od kierownictwa ną opozycją, stanął jednak w obro jest - głupia. 
same1 agenCJl. nie swej własnej decyzji z Londy· NIEPOKÓJ W RUMUNII 

P. A. T. CHCE BY(; NIAŃKĄ. n~ k.tó~~ zr~tą miała za eobą ,,B·rytyj&ka Prasa Zjedn.oozona„, 
P. A. T. niekiedy „fryzuje'' wię~sc gabuietJU. agencja prasowa angielska, dono· 

Król Karol jest w s.tałym kon· 
takcie z Rządem. 

Nerwowość ludności wyraża się 
m. in. w tym, że czyni gorąc7lko
wo zakupy żywności; cuk.ro jnż 
prawie dostać nie można. 

Dr. Maniu, przewódea &tron· 
nictwa chłopskiego, wygłosił mo• 
wę, w której m. in. powiedział: 

„Musimy być zjednoczeni i mu
simy zdawać sobie aprawę, ie to 
co aię dzisiaj dzieje w Czechosło
wacji, może jutro naa spotkać". 

Io tleg11Ktle11 pau 
aalclą dtbrt retawlukr . „ tlegmkltgl 1b1wl1 uw1 
tbusr 11110•1 

REFLEKSJE 

Niebezpieczne argumenty 
Prasa „narocJowa" i „sanacyj· · ków rdzennie polskie ziem.ie, . -

na" rozpamiętywuje z coraz więk· ale nie powinni zapominać o tym. 
szym oburzeniem skład narado- polscy pol#ycy i publicyści. Argu
wościowy Repu6liki Czechoslo- menty bowiem, raz rzucone - po-· 
wackiej; - żąda zastosowania za- zostają: przeminie problem Cze· 
sady aamostanowienia o sobie na· choslowacji, a one pozostaną i mo· 
rodów - j przytakuje mowom gą obrócić się przeciwko Polsce -
Hitlera i Mussoliniego, którzy zwłaszcza, gdy wypowiedziane :io
zgodni-e odmawiają prawa istnie- stały uatami Polaków. 
nia państwom, skupiającym w SO· Dziś, gdy się pi&ze historię co- . 
bie różne narodowości. dziennie na u paltach guet, nie 

Istnienie jednolitego państwa można liczyć na niczyją krótktf , 
uzasadnia NIE T.YLKO JEDNO •. pamięć; _ również nie na~ 
L!T_OSć NA!l-ODOW 1-• ale. rów· liczyć . na to, że może uda się za• 
niez. warunki geograficzne. 1 eko· stosować etykę Murzyna, który 
no.miczne: b~ak, względnie nad· .uznaje, że dobrze aię atało, gdy 
miar aurowcow czy węgla, wolny ukradł wołu na śniadanie - ale 
dost~p do ""'?rza. j ~lne ujśc~e źle, gdy aąsiad zrobił mu :o sama. 
rzeki, stanowiące] głowną arte~J.f Najlepsze i ~jtrwalsze argu
wodnq. - a przede wszystkim menty _ to te które można ato• 
'!-ługi _proc6! t"!orzenia pafi.stwa sować ZAWSZE j wszęDZIE -
i wspo_lna hi.storia_. • . • zarówno na południu, jak i na 

Moz:e zapo?'ni~c .Musso~ini o północy: na zachodne, jak i na 
tym, ze w panstwie Jego mieszka.- wschodzie. 
ją pozbawieni praw Niemcy i 
Kroaci pobrzeża, że Włochy ma· 
ją: Fiume j Zadar; - może za· 
pomnieć Hitler, że do Niemiec n.a
le~ zioarta KJ'Upa ludności autoch 
ton~znej, zamieszkującej od wie-

O tej ztUadzie pamiętać winni 
polscy politycy i publicyści, licząc 
się z tym, że po dniu dzisiejs:ym 
następuje JUTRO. · 

"· ... wiadomości My - redaktorzy Dyskueja trwała 1~ godziny., si li Rumunii, że w ~wiązku ze 
naczelni (bez różnicy, jak sądzę, W końcu wszy9Cy głosowali za sprawą ezeehosłowacką panuje 
przekonań}, sąd~imy, że my sa- rozwiązaniem londyńskim s tym tam silne zaniepokojenie. 
mi - jesteśmy powołani do tego, 
b)' oceniać i.darzenia polityc.z. 
ne, nadawać im takie czy inne 
zabarwienie; od P. A. T. wyma· 

„Uciśnieni" NielDcy ·sudeccy . Przegląd prasy 
gamy informacyj; jedynie - in- Wszystkie agentury prawne 
formacyJ; niczego po.nadto nie „Faszinternu'' działają zgodnie, 
wymagamy. by urobić w świecie mniemanie o 

P. A. T. winien nas informo- rzekomym ucisku N•emców sudec
wać o tym, co podaje francuska kich' w Czechosołwacji. jest to 
a~encja „Havasa", i o tym, co 1 kłamstwo z gatunku najbardziej 
podaje brytyjska agencja „Reu- cynicznych i pospolitych - i dla· 
tera", i o tym, co podaje „Nie- tego mo~e. niestety, znajduje SO

mieckie Biuro Korespondencyj- bie dostęp do umysłów bezkry· 
ne" (nie ręcz~, czy przytaczam tycznych i łatwowiernych. 

STRONNICTWO LUDOWE. 
stałych teatrów 17. .,Zielony Sztandar'', organ Stron 
W parlamencie praskim zasiada 1 nictwa Ludowego, omawiając de-

70 posłów i 36 senatorów niemiec kret p. Prezydenta o rozwiązaniu 
kich. Niemcy, jako obywatele ł~e- Sejmu i Senatu stawia pytanie czy 
publiki czechosłowackiej, korzy· jest możliwe, by już Sejm najbliż· 
stają - rzecz prosta - z wsze!· szy reprezentował należycie nurtu 
kich swobód i wolności, jak.ie kon. jące w społeczeństwie prądy i od· 
stytucja tego demokratycznego powiada na to pyt:iniie negatyw
państwa wszystkim obywatelom nie: 
zapewnia. „Wszak on będzie powołany do 

ści.śle na.zwę agencji przybocz- Najgłośniej mówią cyfry-i one 
neJ p. mm. Goebbelsa). My so- są najbairdz.i.ej prrzekonywujące. 
ble aaml wybierzemy z tego A według ostatnich statystyk, 1 

wszystkiego, my - redaktorzy, stan kulturalnego posiadania Niem : \i. ·. -~ 
publicyści i clz.iennikarze, to, co ców w CzecbOlłowacJt przedsta· t. ' . • t 
nam będzie z tych cz.y owakich wla się jak następuje: · "- ~ ~--

, i 
. ·1.. 

I 

li • „ ' 
' . 
' 

życia na. podstawie starej ordyna
cji, tej ordynacji, która była. sta.· 
brykowana w tym celu, by nie do
puścić do izb ust&wodawczych nie 
zależnych ruchów społecznych 1 
politycznych. Ta ordynacja, która 
mia.ła spełniać rolt płotu, odgr&· 
nlcza.jącego stronnictwa opozycyj
ne od wpłyWU na sprawy pdstwo 
we - czy~ mo~e raptem sta6 sit 

-- i. • 

14'Zględów odpowiadało. szkół nitszych średnich 5.293 4 

NIE POTRZEBUJEMYi szkół wytszych (uniwersytet, ' 
NIAŃKI. dwie politechniki itd.J - 5 

. I 

BD. 

. ' 

Jesteśmy ludzie dorośUc czasopism 250 

Dziś a · g. 10 ; r~ punktualnie 
. O to jednak prosimy kierow
ucłwo Polskiej Agencji Telegra
iicznej, - my wszyscy, redak
torzy naczelni, bez rótnfoy po
glądów, jak sądzę. Wiem. te to 
zalety nie od kierownictwa P. 
A. T. jedynie; niechże kierowni 
ctwo P. A. T. zechce wziąć na 
siebie niewdzięczny trud wytł6-
maczeoia komu należy, że my -
redaktorzy naczelru - nie pro
simy o niańkę, która nas popro
wadzi za rączkę poprzez ścieżki 
urwiste dzisiejszej sytuacji eu
ropejskiej. Damy sobie jakoś 
radę „we własnym zakresie11

, 

mówią,c stylem biu.rokratycznym. 

rozpoczyna swe prate Rada Naczelna PPS. 
w lokalu Z. L K. 1rn, ul. Czerwonego · Krzria 20 w Warszawie 

HlszpaOia republikańska · oskarża ... 
A o INFORMACJE prosimy. 

Jaknajwięcej i jaknajbezstron
niej! 

M. NIEDZIAŁKOWSKI. 

Konfiskata 
Nasz numei' wczorajszy uległ 

konfiskacie. Spowodowała ona 
spóźnienia w dotarciu numeru do 
pr~numeratorów ł czytelników. -
Możemy tylko przeprosić za to nie 
zależne od nas spóźnienie. 

AKUSZERKA 
.)L GA.Rl\llZOWNA. 

PORODY, 7.ASTRZYKI I INNE 
ZA.BIEGI •• 

· porady bezpłatne 
~jmuje panie: 9 - lZ I 15 - 8 

Leszno 27, tel. 12-16-70 
I ete!l II piętro. 

Minister spraw zagranicznych 
Hiszpanii republikańskiej tow. Al
varez del Vayo wygłosił na ple
num Zgromadzenia Ligi Narodów 
płomienną mowę, która była -zara. 
zem potężnym aktem oskarżenia. 

Oto wyjątki z tego przemówie
nia: 

,,Nikt w takim stopniu nie przy
czynił się do przyśpieszenia wojny 
jak ci, których misją było ratowa. 
nie pokoju. 

Nie na napastników, lecz na ich 
wspólników największa spada 
wina. Napastnicy bowiem, koniec 
końców, ulegają swym przeznacze 
nlom. Ale odpowiedzialność za 
obecny stan rzeczy ponoszą te na
rody, które głosiły swój szacunek 
dla suwerenności pańtw, ale zaw~ 
sze - w imieniu pokoju - lekce
ważyły swe obowiązki. 

Narody te zamieniły Ligę Naro
dów w urząd rejestracyjny dla re. 
kordowych klęsk, poniesionych 
przez nią w spełnianiu obowiąz-

ków. ~ 
Poraz trzeci - mówił del Vayo 

- zjawia się Hiszpania przed 
„„„„ ... „„„„„„„„ ... „„„„„ .... „„„„ 
~-Dział LEKARSKI~ 
.......... „ .............................................. „„ ... „ .... 

Dr. REGE l MA N Dr.w~~~l?~J~~NPŁ~l~~~~H 
CllaJU;l,NA 43 obok dworca ' 1.Kłówn, SKORNE 

Vboroby weneryczne, skórne H O ż A 54 
I płciowe do 10 I od 4 - 7 pp. tel. 918-88 

Zgromadzeniem, jako ofiara napa. 
ści. Zmobilizowano przeciw niej 
„konspirację milczenia" w postaci 
londyńskif..go Komitetu „Nieinter. 
w encji". . 

Del Vayo przepraw adził analizę 
polityki w sprawie Chin, Abisynii, 
Aust~ii. Zwrócił uwagę na zna
mienny fakt, że sekretarz general
ny Ligi w swym sprawozdaniu ro
cznym nie wyraża ani stowa żalu 
pod adresem Austrii, która „z dnia 
na dzień" znikła. 

Mówca poruszył następnie spra. 
wę Czechosłowacji. „Było do prze 
widzenia - oświadczył - że 
wspaniałe wysiłki wprowadzenia 
do polityki międzynarodowej t. 
zw. polityki realnej, z jej pogardą 
dla pokoju I prawa, zakończą się 
w tych świeżych atakach na Cze
chosłowację. 

Przykłady Hiszpanii i Chin z 
ostatnich dwóch lat musiały zachę 
cić tych, C!l gwałt podnieśli do je
dynej realnej zasady międzynaro
dowej 

Gdyby w marcu 1938 r. cl, co z 
taką ulgą przyjęliby upadek Repu 
bliki hiszpańskiej, mieli słuszność, 
Francja miałaby jeszcze jeden 
.....,.. I -Tragiczny zgon 

szefa amervkallskiego 
lotnictwa 

= 

front do obrony i atak na Czecho
słowację nastąpiłby odrazu''. 

„Hiszpania - zawołał del Vayo 
- nie jest ochłapem terytorial
nym, który można rzucić napastni
kom, by zaSJ>Qd<oić przejściowo ich 
apetyt. · 

Polityka systematycznych u. 
stępstw doprowadziła do upadku 
bezpieczństwa powszechnego i 
zmusiła narody do układów o wla 
sne bezpieczeństwo kosztem bez~ 
pieczeństwa innych". 

Mowa dcl Vayo wywarła wiel
kie, n!ezatarte wrażenie. Słuchano 
go w głębokim milczeniu, a gdy 
skończył, nie znalazł się nikt, kto. 
by podjął z nim polemikę. 

Uznano w ter. sposób słuszność 
jego wyw.:>·iów. 

Na Zlotl 

pomostem, po którym szerokie 
masy narodu szłyby do czynniej· 
szego współudziału w pracy dla 
państwa? Nie! Nie Jest to możli· 
we. 

Pójście stronnictw opozycyjnych 
do wyborów byłoby wyrueniem 
zgody na obecny stan rzeczy". 

KTO KANDYDUJE? 
W obozie rządzącym już oma

wiają kandydatury do obecnego 
Sejmu. ,,Dziennik Bydgoski" re· 
jestruje szereg lnfonna-cjl z tej 
dziedziny~ 

,.Rozeazła alt pogłoska, pocho-
d8'C& se afer kompetentnych, łe 

p. poałsnka Prystorowa, której 
mandat na Wlleflszczymie nie mo 
tnaby uwatać za pewny, miała o
§wiadczyć, te kandydować do SeJ· 
mu nie zamierza. Podobllo równie~ 
nie zamierza kandydować do Se
na.tu marszałek Prystor. z tego 
faktU wyprowadzono inny wnio
aek, a mianowicie ten, te nie bę

dzie Bit równiet ubiegać o mandat 
marszałek Sejmu płk. Sławek. 
· Natomiast wszyscy ministrowie 
rządu gen. Składkowskiego kan· 
dydować będą bądt do Sejmu -
bądt do Senatu, może z wyjątkiem 
samego premiera". 
„Kurier Polski" natomiast twier 

dzi, że p. premier kandyduje z po· 
wiatu tureckiego. 

„GONIEC" ZALECA SOJUSZ 
Z NIEMCAMl 

Rzecz jednak prosta, że nie wy
bory stanowią w tej chwili cen
trum zaintersowania opin·H polity· 
cznej. Koncentruje się ono, przede 
wszystkim wokół wielkich probie. 
mów polityki międzynarodowej.
Na ten temat roi się w prasie pra· 
wicowej od „zbawiennych" rad dla 
polskiej polityki. Między i1n,nymi 
„Goniec", dowodząc, że Francja 
przegrała swoją grę na korzyść 
„Trzeciej'' Rzeszy niedwuznacznie 
doradza zerwa.nie sojuszu z Fran· 
cją i zbliżenie się jeszcze większe 
do Niemiec. 

„Zmieniona sytuacja w Europie 
nakazuje nam szukać nowych przy 
jaciól l nowych sprzymierzeńców. 
Przede wszystkim jednak musimy 
zdwoić swoje siły. 

Na Zlot! 

Przykład opuszczonej przez An• 
glii; 1 FrancJe Czechosłowacji jest 
bardZo wymowny. Kto jak kto, a· 
le przede wszystkim 34-millonowa. 
Polska, która stanie w obliczu 77-
mi!ionowej potęgi Niemiec, musi 
wycią.,,"lląć naukę z doświadc.ze6 
czechosłowackich". 

Przeciwko tej koncepcji słusmie 
wypowiada się „Głos Narodu": 

„Nie wiemy, oo znaczy: „szu· . 
.kać nowych sprzymierzeńców ... " 
Gdyby to miało znaczyć, te Pol· 
ska miałaby porzucić sojusz z l'ran 
cjlł, a zawrzeć go s Niemcami, t.o: 
1) D&r6d polaki nie m6głb7 na4-
łyć za tak1m nagłym · swrptfm, a 
2) eojuaz ten mógłby .nas łatwo 

uwikłać w ko~t7 wojenne. lr;t6 
re - jak to dobrze wia.domo-le
~lł JUi lizzll politykJ Jl'l}~ 
wej m Rzeszy". 

Znam\en.ny lest zwrot polityczny1 
endekujących popołudniówek wu ' 
szawskich „Gońca", „ Wieczoru'•. 
w ocenie polłtyki zagrani~nej 
podporządkowały się ,.na całęgo". 
P. CAT DOMAGA SIĘ WSPóL· 

NEJ GRANICY Z WĘGRAMI. 
P. Cat domaga się nie tylko przy 

łączenia śląska Zaolzańskiego do 
Polski, ale także chciałby, aby Pot 
ska uzyskała wspólną gra.n.icę z 
Węgrami. · 

„o ile zajęcie czechosłowackie· 

go terytorium zamieszkałego przez ·'· 
Polaków nie jest należytą rekom·· 
pensatą za. zajęcie przez Hitlera 
Sudetó\V, o tyle wspólna granica 
z Węgrami jest dla nas sukcesem 
Istotnym„ powa.Znym, realnym. 

Po epoce parcelacji paflstw nad 
chodzi epoka całkowa.nia pa!lstW. 
Widzimy, że Francja skomasowała 
swą politykę z Wielkę Brytanię. 

Jedynym naszym partnerem, któty 
będzie mógł prowadzić wspólną. z 
nami politykę i wobec Niemiec ! 1 
wobec Rosji sowieckiej są Węgry. 
Uzyskanie wspólnej granicy 21 

Węgrami jest dziś najważniejszym 
zadaniem". 
Jak na komendę, anatogi-czne 

stanowisko zajmuje drugi organ 
konserwatywny: 

„Nie mniej ważny jest dla nas 
postulat drugi - uzyska.nie wspól 
nej granicy z Węgrami. I myliłby 

się ten, kto by sądzll, że Pols~ 
popiera postulaty Węgier jedynie 
przez wzgląd n.a wiekową. przy• 
ja~fl. która łą.czy nasze narod7.
Poza uczuciem przyjdnl, poza dł• · 
:tentem, by niewątpliwa krzywda, l 
wyrządzona Węgrom przez t~' 
ty pokoju, została. na.prawiona, - 1

. . . 
bardzo powatną. rolę odgrywa tu 
polski interes narodowy, naazlł . 

. racja sta.nu". S·EK. 

od 9-ej do l·ej 1 od 6-ej do 9-ej wl1--ez. 
W niedziele do 12.ej. MARIA GURFINKIEL 

odznaczona. przez prof. t1. J. P. 

Szef lotnictwa Stanów Zjedno
czonych generał • major Oscar 
Westover zginął w katastrofie lot 
niczej w pobliżu Los Angeles. Sa· 
molot jego spadł na krótko przed 
lądowaniem n.a tomisko Burbanks 
Zginął również towarzyszący ge. 
nerałowi sierżant. 

w niedziele naibliisza odbeda sie 
dwa Zloty naszei mlodzieżv P. P. S. 

K0!!~t~.t ~1.~! 
Dt.--SZERMAN godz. 5. s w 
oraz w poradnia Palis;ka 10. 

AKUSZERKA 
Pora d.y-b ez płatne 
Nlezamotnym ust~pstwo 

pomoc tekarsk• 
przeprowaaziła się z Chłodnej 38 .J.lll 
ul. KOSZYłiOW~ 20 !U, 11 telefon 
8-76-61. Godz. przyjęć: 10-1, 4-8. 

Generał Westover wstąpił w r. 
1901 jako prosty żołnierz do armii 
Stanów Zjednoczonych, siłami lot 
niczymi dowodził on od roku 1936 

w l o d z i: 
o godz. 10.15 r., zbl6rka na ul. Kołduszki 
W Rzeszowie: . _ 
zbi6rka o 8.30 r. przv ul. ·Batorego 20 dJa organizacyj mlelscoWrdl 1 

i o godzinie 9 przy ul. Sobieskiego 10 dla organizacvi zamieiscowrcb 1 
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DEMARCHE POSLA POLSKił::.GO 

W PRADZE 

Poseł· R. P. w Pradze tninister Pa 
pee odwiedził wczoraj po połud· 
niu prezesa Rady Ministrów gen. 
Syrovego i z całą powagą zwró· 
ci~ uwagę premiera na koniecz
ność bezzwiocznej odpowiedzi 
Rządu czeskosłowackiego na notę 
polską z 21 b. m. 

·cttAMBERLAIN WRACA 
DO LONDYNU 

wndyu w ciągu dnia oczekiwał 
wblaomości z OodieSberg. 

Str. 5 

Zebranie pońc!osznik6w Pieniądz nadewszystko 

Niedopuszczalne praktyki szpitala .w Radogoszczu W sobotę, dnia 24 b. m. o godz. 

19-ej, w sali Domu Związków Za· 

wodowyoh przy ul. Wysokiej 45 
odbędzie się Nadzwyczajne Wal· 
ne . Zebranie c~fonków oddziału W mieszkaniu Kozłow.ekiego bytu w szpitalu 

mn:ej dni 10. 
wynos.ił conaj- wąłędn). i hezlitoeny. 

KoZłowski, aby się poradzić, e· 

wentua1nie dopożyczyć brakującą 
sumę, zostaw.ił syna w poczekalni 

: ui kilka chwil wyszedł. 

Pończosznfozo-Dzianego. Stanieława, przy ul. Murars.kiej 
16 choroba powaliła na łoże dwó

Porządek dzienny obejmuje: je dziec~, 16-letnią córkę i 22-let-

l. Referat przewodniczącegu Za niego syna. Oh<Jje chorowali n.a 

l'ządu Gł-Ownego Zw. Włókniarzy. krwawą dezynterię. Kozłowski 
2. Sprawy organizacyjne. jest · biednym d<Jroitkarzem, nie 

3. Wybór delegatów na X Zjaw jest więc nigdzie uhezpiecwny i 
WłókniaTZy. w walce z chorobą musi liczyć 

4. Wn.ioski: · na własne siły. 

Ojciec zabrał chorego syna w, 
JlO!Jiedziałek, 19 h. m. na doroŻ· 

kę i zawiózł go do miejskiego 

szpitala ·w Radogoszczu. 

Lecz tu · 1jac;'zęła się dopiero' ge~ 

henna zrozpabonego ojca. 

Obecność w~ystikich członków 
obowiąizkowa. 

Zuz_ąd. 

Dyżurny lekarz postawił bo

wiem żądanie, ahv Kozłowski za 

~I ezwany. lekarz; prywatny O• 10-cl.niowy pobyt ;yna w sz:pitalu 

rzekł, że należy przede 'wszy&t· zapłacił ż góry 80 złotych. Doroż

k~m rato~ać syna, któr~g? !Jtan karz miał przy &0b:e zaledwie 40 
me był Jeszcze hemadzieJny. złotych, pro~ił więc, ahy syna 

Jednairie nowrch 
prenumerator6w 

' l:hodziło również o to,· żeby pNyjęto, zobowiązując się d<Jpła

ro.1:ł'!czyć chorych, w ten sposób, cić re&żtę należności za kilka dni. 

żeby nie przebywali w jednej ~-1 Lecz prośby na hic się nie zda

bie; Doktór zalecił, aby czas po• ły, g.Jyż dyżumy lekarz był bez-

Jakiez było jednak jego rozgo

•ry<!.l,enie i r~n.pacz, gdy po. po• 

wrucie . w ciągu niedługieg-0 cza· 

su, bo 10 minut, syn jego wyrziu

cony został z poczekalni. 

Jak się późni~j okazało, należ
ność wynosie ma nie 80, lecz 53 

złotych. Brakowało więe nie~ 

szczęśliwcowi tylko 13 złotych, 
lecz niestety, na sprolong<Jwanif 

tej drobnej sumy lekam nie zgo

dził Eję. M,usiał więc Kozfuwsiki 

zabrać chorego syna do domu. 

Komunikat 
Okręgowa Komisja Porozumiewaw 

cza Związków PracoWników Pat\. 

stwowych, ~atnych 1 Samorzą.do 
wych w Lodzi na posiedzeniu w dniu 

22 b. m. postanowiła łącznie ze 

'Związkiem Nauczycielstwa Polskie

go wziąć u.:iział w uroczystościach 
pogrzebowych ś, p. kol Barchan-Lu. 

czyt\sktego, poległego z ręki . niezna~ 

n'eg~ sprawcy w lokalu związku 
Nauczycielstwa Polskiego ·od wybu-

chu bomby. · · 

Okręgowa Komisja. Porozumiewa.w 

cza wzywa Zarządy wszystkich or" 

ganizacyj pracowników. paW!two

wyĆh, prywatnych l samol'Zlłdowych 

oraz wszystkich członków tych orga 

nizacyj do wzięcia tłumnego udziału 

w pogrzehle, który odbędzie t>ię w so 

botę dn. 24 b, m. o godZ. 115.15 z· ko

śct'oia -. Matki Boskiej Zwyclęsklej . 

(róg ul. Bandurskleg.o i ~eromskle· 

go). 

Puwszechnie pr:zypuszcZaoo już 
po· południu, że rokowania Cham
ber/,aina z Hitlerem się załamały · 

i że premierowi brytyjskiemu nie 
pozostanie n.le innego, jak powró· 
cić do Londynu z r:eZultatem nega 
tywnym. 

września 1938 r. zginął śmiercią. tragiczt14 

Zdf'nerwowany, rozdnż.niony i 
rozgoryczony nieludzikim obej· 
ściem się z nim instytucji i dy~ W sprawach udzlę.łu pocztóył sztan 

· żurnego ·. leka1za, . Kozfowski za- d~owycll i . ustalenia miejsc w kon. : 

"pomniał kupić lekarsitwa dla swej dukcie pogrz_ebowym dla' poszozegól„ 

che.rej córki, która prawdopodo- nyćh grup i zrzeszeti, · naleey ~

inie wskutek opóźnienia się l cać się do Komisji Pogrzebowej przy 

. i; t p. . 

JOZEF BARCHAN · tuc:z:YNSKI.·:' ·Wydarzenia, które doprowadzi
ły do takich nastrojów, prŻedsta
wiają się oastępującó: 

W ciągu wcz0rajszycb rozmów . 
między Chamberlainein i Hitle
ł)em, Hitler oświadczyć miał pre
mierowi brytyjskiemu, że musi się 
d<.magać- załatwienia całokształ

tu spraw, dotyczący~ przyszłości · 

długoletni członek Związku Nauczycielstwa Pol.8kiego ·w Łodzi, b. Kierownik Szkoły Powszech

nej Nr. -~s, Nauczyciel Szkoły Powszechnej Nr. 57; . 'mocy wkrótce umarła. Zarządzie Związku Nauczycie111twa 

. Sta eh„ · · ł Polskiego w Lodzi, ul. Zachodnia 721 .. 

W tragicznie zmarłym straciliśmy oddanego Kolegę i Przyjaciela. Przenie.'llenie zwłok 

z prosektorium (Ląkowa 32) do kościoła M"'tki Boskiej Zwycięskiej odbędzt'e się dnia 24.9 

1938 r • . o g. 10, poczym zostanie odprawione t!abożeilstwo żałobne. Tegoż dnia o go<lz. ·16 na

~tą.pi ekspo1tacja z".Vł?k na Stary Cmentarz Katolicki. Na smutne te obrzędy zapraszają Przy 

: : n . oreg<! s!na pogor~z! . tel. 147 •82. . . : ·' · 
s~ę tak. z;naµme, ze 20 wrzesn1a . · · 

kai.·etika Pogotowia Miejokiego za- Jednocześnie ·Komisja Porozumie· 

brała go d-0 szpitala w Ra-dogo· wawcza poEtanowiła zamiast wieńca , 

&zic.iu. Tak postępuje iwtytucja na grób f!. p. kol. Luczy!l.sklego ofia · 

dobra . społecznego pod kierowni- · rować nil. rzecz Funduszu Flomocy 

ctwem zarząoo komisarycznego, a dla wdów i sierot Im. senatora ·No. 

fakt ten mówi za siebie wszy&tko waka . prey Z.N.P. kwotę zł. · 30. 

Cz"echosłowacjł. 

Jaciół, Kol~g-ów t Zna3ornych ZARZĄll ODDZ. GRODZISK 

·zwiążku , Nauczycielstwa Polsltlego. 
• I • , l • • • ~ './-'. .• ' ~ ' • ~ ' . . . ,· t...,.. ' . : "' . ~. ,• . ' . . 

re wyznaczone było na godz. 11 
p1 zed południem u Hitlera, nie od 
było się, 

F1b11k1 Parasoli Ch. PetersyHe Nowo~~ 20
• 

Poleca wielki wybór parasoli 'llęskiqh, damskich i dziecinnych po ce
nach konkurencyjnych. HURT, DETAL 

i nie wymaga ź_adinych komenta· · 

rzy 

Lekarzem dyżurnym, który w Nocne dyżury a,ł'e~ 

Premier Chamberlain odpowie· 
Qz.ieć miał na to, że instrukcje jego 
co do prowadzenia rok.owań z Hit 
terem ograniczone są ramami pro
po-Lycyj, 0Siąg11iętycb w konsuł

tac Jl londyńskiej mtędzy W., Hry
tanią i Francją. 

lirem. Chamberlain wystosował 
w ciągu nocy pismo do Hitlera, w 
,którym nalegać miał, aby kanclerz 
dsJ plsemne zobOwiązanłe, że 

:wo~ka niemieckie nie wju'9czą do 
.C7eahosłowacji, dopóki rokowania 
nie zostaną ukończone. W iwiąz
ku z· tym· listem poSiedzenie,· kłó-

Odpowiedź Hitlera przywiezio
na została Chamberlainowi około 
godz. ·15. · 

Co do treści tego pisma brak 
jest szczegółów, ale jak słychać 

z kół zazwyczaj dobrze poinformo 
wanych, Hitler udzielić miał 0'11>0 
w·iedzi równającej się odmowie. 

Przyjmuje się także wszelfie referencje 1 pokeycia. 

SZIS.:OŁA. .r~uA Dyplomow. Naaczyclela 

S. KAZAt;.OWSKb.GO, Wolczańska 35, teL 241·415 

Wyucza tę.ńc~w bez względu na wi~k i zdolno8ci. Dla inteligencji p1acu· 
jącej i rzemie~lniczej ulgi, Dla rzeszy robotnicz~j specjalne ulgi. 

ten· sposób obszedł się z n:eszozę· Nocy dzisiejszej dyżurują apteki: 

snym ojcem i jego chorym sy- H. Duszkiewiczowa, Zgierska 87, J. 

nem, był dr. Wągrowski, lekarz Hartman, Brzezińska 24, w. Rowiń· 
młody, rasista i endek. 

ska, Plac Wo~ości 2, A. Perebnan 

źródło taniego zakupu materiałów damskich i męskich 
firm . bielskich i tomaszowskich 

Tak, biedny obywatelu, gdy ci 
do taksy dziesięciodniowego po· i S-ka, C~gielniana 32, W. Danielec· . 

Premier Chamberlain dzisiaj ra
nG wylatuje z oowrotem do Lon· 
dyn u._ 

bytu w szpitalu miejskim braku· ki, Piotrkowska 127, F. Wójcicki, . 

N~~g~~WE A. i J. Goldsz a n toat. f'=t·~is:• 15 

·•.· 

je eh<1ćby 13 złotych, możesz z.re

zygnować z życia i szykować siię 

nil- śmierć. 

Napiórkowskiego 27, K. Kempfl, •Ka · 

rolewska 1& 
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~DZIAt LEKARSKI~ 

Dr.J.NADEL 
• „„ -- ' 

Akuszer - ginekolog 

ANDRZEJA· 4, te1. 22a-92 
godz. przyjęć 10-1 „ 4-8 

Dr. med. 

Paulina LEWI·· 
Specj~lnoH chor6b lcolłlecrdl I 11W$1811 

SródmleJska 28 telef. 24<>-to ·. 
przyjmuje od 12-2 1 od 4- 8 wiec~ . 

ARS" Artystyczna fotografia 
,, i pracownia portretów 
.t<giersKa 38, wykonuje przepisowo, 
szybko 1 tanio wszelkie fotografie .. 
do dowodów i matrykuł oraz życze· 
nia noworoczne z fotografiami. 
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·Robotnice ·i robotnłcyl Pracownicy! Towarzysze! Obywatel el 
~ .. 
' . -" • • ł._ ·~ ~ ~ ' 

•

1

: ~-~ •• ::J .. „ I .. :polska . p_.rtia Socialistrczna wzrwa tódź .. Robotnicza I do przrbrcia na 

JW·l :EL.K ·IE· Z&.ROMADZE 
·" 

IE 
:ićtoie 'odlledzie sie w. niedziele, dnia 2s września 1938 r. o godz. 11 rano na Polesiu Konstantrnowskim przr 
, :· ·: • . : ·I.: .' . Grobach Poległych Bohaterów Rewolucji 1905· 7, z okaz.ii· Zlotu Mlodzieżr Sodalistrcznei. , : 

\ .;1 \~• I J 

' 

::iarź~j· ,Mioi's~i l1iorza ~o~iora ~„ ~a,~arza niomiec~ie10 ,Pogrzeb. of lary zdzic~enia i terrnr-u· 
~. 11. _Pr.ezrdent $wiercz 11aznaie na fotografii swego „czcigodnegaH puJilka? 

,-.w >Zgier:.z.u, od ,4łu?szego czasu 1·n,Ó uznać p. , prezydenta za biedną 
panuje . niesłyc~ane , . wzbl;ł~lenie ofiarę swej łatwowierności i nie
przedw· Zarząd-Owf· Miejskiem·u, a świadomości. P. Świercz, gdyby 
zwłas?:cza prezydentowi miasta ty·lilm chciał, mógłby łatwo s.praw
Pr , świ-erczowi z _powodu czułej i dzić słuszność zarzutów postawio 
ti'<:is~H~ef ~pieki, któorą rozt-acza nych Kwieciń,skiemu. Ale p. prez. 
nad :.9' pałkarzem ,) 11iemiecki_m dobitnie zademons.hował, że · jak
Kwieóińskim. · · .., kolwiek prawda jest' inu bliska., 

Kwieciński jest bliższy, i nie po
zwolił . nawet na odczytanie na Ra 
dzie Mjejskiej zeznań wiarygod
nych świadków. 

Nie w~ystko leży jednak w mo 
C,Y sanacyjno - . endeckich bur.mi
s"trzów. W.prawdzie, odebrano głos 
przedstawicielowi frakcji PPS., ale 

jest rzecżą niemożliwą zatarcie 
śladów haniebnej przeszłe>ści wy
wiadowcy policji niemieckiej. · 

Pogi1·zeb ofia1-y zbrodniczego 
szowilnfamu i fanatyzmu., c~łonka 
Związku NauczycieL'"'1wa Polskie
go i kierownika szkoły Łuczyń· 
sk.iego Józefa, odbędzie się dziś o 
godz. 4 p. p. 
· Kondukt pog·rzebowy wyruszy 

z kościoła Matki Boskiej Zwycię
skiej pr.i:y :ul. Bandurskiego i Sikie 
ruje się na Stary Cmental"'1: Kato· 
1ioki. 

W pogrzebie, który zorganizo
wał ŁódW Związek Nauczyciel
stwa Polskiego, weźmie ud·ział Za
rząd ~ówny Z. N. P. w komple
cie oraz p1'zedstawiciele nauczy· 
cie.L&twa z tereDJU całego ·kraju. 
Niezaleznie od tego p1·zewidziany 
jest udział zwią,zków zawodowych 
robotllliczyoh i pracowniczych z 
Łodzi. 

nych. Pogrzeb będzie wi.'e1ką ma·· 
niiest<lcją przeciwko przejawom 
zdziczenia i barbarzyństwa, stQ• 
sowanego ·przez nieodpowiedzial
ne jednostki i grupy w życiu •spo· 
łecmym i politycznym Polski. 

*•"". 
Wzywa się wszystkich robotni

ków i pracowników umysłowych, 
a w szczególności członków zwiąt 
ków Zawodowych do wzięcia u
działu w pogrzebie ob. Duczyń· 
s!<iego Józefa, członka Związku 
Nauczycielstwa Polskiego, :zamor 
dowanego przez anarchitującie 
czynniki. . , · 

Kondukt pogrzebowy wyruszy 
dziś, dnia 24 b. m. o godz. ·4·.foj 
vo poł. z kościoła Matki Boskliej 
Zwycięskiej przy uL Ks. Bandur
skiego. 

Gdy wiefa ~ ućzcjwyc.;h i zasłużo 
r.ych , w ' walce ' prze ci.w zaborcom 
o Mepociiegfośt Potskr'ludii · 1<~ęc1 
śię bez pracy., i jakiejkolwiek po
mdty; umierając dosłownie z gło~ 
du, prezyd. r!I. Zgierza nie mógł 
znależć nikogo bardziej godnego 
- . w jego mniemaniu - do otrzy
mania posady wożnego szkolne
go, · Old · ~.z.pi da · okupacyj1nych władz 
niemieckich, który ma na swym 
~·umieniu ·niejedną krzyw<lę ludz-

Jesteśmy właśnie w posia.dani·.i 
dokumentu, nie pozostawiającego 
żadnych wątpliwośd w sprawie 
„?!asług historyc~nych" pupilka p. 
świercza. Reprodukujemy fotogra 
fię p. Kwiecińskiego w towarzyst
wje jego przełożonych służbo
wych. jako wywiadowca je~'t w 
ubraini·u cywilnym. Jego twarz 
można wyrażnie roz.poznać, zarów 
no, jak pikielhaubę jegio ówczes
nego protektora. jego obecny pro 
tektor pikielhauby nie posiada, 
lecz piastuje wysokie stanowiiSko 
prezydenta miast w Polsce Nie
podległej. 

Pozwolimy sobie stwierdzić, iż 
zdaniem naszym n~komu nie przy 
sparza honoru protegowanie b. 
pupilka niemieckiego policmaj
stra. 

Poszczególne &Z!koły rep1·ezento-
wane będą przez grona nauczy· Zbiórka członków klas. organi-
cielsk.ie i deleg·ac.je dzieci z wień- zacji ze szt:Wdar:ami o godz, 15.30 

ką. · r rami. przed kościołem. 
Przedstawicielem Kurat<>rium l Zarząd Okręgowej Komisji Frakcja · ra{fnych PPS. niejedn-0-

kroinie interwehiowała 1 protesto
wała p-rz-edw tej skandalicznej 
sprai.wie. , 

na uroczystościach pogrzebowych Związków Zawodowych 
będzie jeden z wi•zytatorów szkol- w Łodzi. 

: Na jednyni z pósiedzeń Rady 
Miejskiej \V dn. ·15 rilarca b. r. d-O
Sziło na 1yrn tle ' ·do burzliwych 
iaJśc. Ody przewodn. frakcji PPS. 
(Kl. Zw. law. ' tow. Palmowski 
chciał odczytać zeznania mieszkań 
ców Zgierza o tej ohydnej i ha
niebnej działalności b. szpicla nie 
mi·eckiego, a między innymi zezna 
Ma· jego ofiar, p; prez. świercz z 
gQ<rliwósctą i zapałem godńym lep 
srej spr<ńvy stanął w obronie 
,~ćzd" wegó . PlliPilka, odbieraJąc 
gł.os tiow. Palmowskiemu. Radni 
soejalistycz.ni po złożeniiu protestu 
o.puścili posiedzenie. 

· Polska Partia So1ialistvczna Z codziennrch walk robotników . il 

K_wiecińslci poz-ostał na posa
d.zie. Sańacyjno - endecka więk
szość zgierskiej Rady Miejskiej 
zlekceważyła opiinię ogół'J miesz-

zawiadamia H.obotniczą Łódź, że 
w niedzielę, dnia 25 września 
1938 r. odhędzie się w Łodzi 

OKRĘGOWY ZLOT MŁO
DZIEŻY SOCJALISTYCZNEJ. 

STRAJK OKl.JPACYJNY I nym na motałn.i stawki. Zata(g 
Gorobacil Pol1•gł) eh n.a Połe&iu W FIRMIE WEIGT I S-I<A został zażegnany. 
Konstantynowskim W zakładach przemys!low} eh , ZA TARO W FIRMIE 

Uroczyste Zgromadzenie, firmy St. \Veigt i S-ka, Sp. Akc. GAMPE I ALBRECHT 
w czasie którego uczestnicy Zlotu przy ul. Sen.aitorskiej 7/9 wybuchł W fabryce firmy Gampe i A\-
złożą przyrzeczenie na wierność w dn.iu wczor.aj~zym straj~ o~u- br.echt przy u\. Piotrkowskiej 210 
okrytym chwałą s~tanclarom PPS. pacyiny w związku ze i.w~\me- wybuchł w dni.u wczor.aijszym za. 

PClchód Zlotow) wyr~z} o O godz. 3 po poł. na boisku n~em robotnika oraz niehonorowa targ na tle nie uznania przez fir-
goci'z. 10.15 r. :z. Al. Kościuszki i Ł.K.~. przy AI. Uuii odbędą się me peinych stawek płac. mę delegata fabrycznego. 
przemaszernje ulioanii mi~a na za wo.Iły sportowe z udziałem Ro- .o p~wyż.s:zym . został p~wiado- W dniu wczorajszym odbyć s'ię 
G.oby Poległych Bohaterow Re- botmczyoh Klubów Sportowych . ITII?O~ insp. ~efferm~n •. _ktory ~q- miała pod przew.odinictwem imip. 
w?1~cji :: 190~-7. . . . I ~r~z .P?pi.sr · artystycz.·n~ o:kiestr, deJmie ~, dniach na1bhzszych _m· Skusiewi,cza konferencja, która 

O godz . . 11.15 o~dz1e SI{l -pl"zy. cl1orow 1 Sce~y Robot.mC"zeJ T:cm. terwenCJę. · · , n:.e do.szła jedinak do skutku z p1 

Program .Zlotu J Mlodzieżr w lodzi 
. ·" .· dnia 25 . wrzesnla ·193.8 · r„ . . 

LILKWIDACJA ZATARGU wodu nieobecności kieroW!llikia. fa 
W FIRMIE EITlNGON bryki, który przebywa na urlopie 

W fabryce firmy N. Eitingon W związku z powyższym kon-

1kańców, zadrwiła cynicznie ze Od ·god:ziny 8 r. zhiót'ka .uczesit-. Przy groh~ch Poległ}ch uro· 
swi~tego oburzenfa i z UCZUĆ po- nilków Zfotu w Ą.lejach ·Kościusz- czyste przyrzeczenie młodzieży na 
gardy, którą każdy uczciwy czło- ki na odc~ku po_między; ul. An- więrńoś~ P. P. ~. . 

i S-kia. powstał zatarg połączony ferencj a została odroczona na IO 
z 5-cio godzinnym stirajkiem de dn.i, trj. do chwili powrotu ki.erow
monstiracyjnym, powstałym na tle nika z urlopu. · 
żądania robotników przejścia O PRZY JĘCIE ZREDUKOWA-

wiek obdarza ~·ipiclów okupan- dirzej~ i :6-go Sierpnia. O gódi.' ' O godz .. 15-ej zawody sportowe 
okl~h: 10.15 otwarcie Zlotu i :, defilada . il popi~y: art)rstye?me na boisku 

·p, prez. swiercz usiłował za- · przed OKR., PPS.-Al. Kościusz-1Ł.K.S. przy ' Al. Unii. 
przeczyć ' zarzutom, wysuwanym ki. 29. Przemarsz. pochodem prze~ · · O godz. 17.30 zamkąitcie Zlo
przeciw jego pupilkowi. Ale trud- miasto 9a Groby ;Poległych Boha: tu. 

, · terów Rewolucji 1905-7 r. ' · 

.. ~·.„'_. KI n o 

~iR .. A KIE T.A '' 
:. . Sien!tlewicza 4,0, tel. 141-22 

-~:· _.Dziś ·i d~i naste1nvch! 
Wielki :dramat trc.owr wg. pow. 
ANTONIEGO MARCZYNSK&EGO 

· Pracownicy blacharscy 
przyst~piłi do akcji straJkowej 

o umowe zbiorową 
.Na ostatniej konferencji w Jn. bu.t.!.o.wlan} m, Który niema umo

~pekcji. Pracy przedstawiciele ce· wy zhi<>rowej. 

z płac dniówkowych na akord. NYCH 
~irma n.ie chci.a~a !>'ię zgodizić n><1 W Inspektoracie Pra.cy odbyła 

zmianę .w.a :runikO\~ płacy. . . się konferencja w sprawie zatrud 
W dinm wczoraiszym w wyniku nienia robotnic, w !>'woim cz.asie 

konferencji firma Ei.tingon pod- zrediukowanych w firmie Markus 
wyż.szyła robotnikom zatrudnio- Kon przy ul. Łąkowej 5 i kt.ó~e 

dotychczas nie zostały przyjęte. 

K • TO N Na konferencji uzgodniono kwe I n O· stię zatirudni.enia· robotnic. 
STRAJK W WIMIE Kopernlka 16, teł. 140-72 

Dziś 
Strajk w'.loski w oddziale egip

skiej przędzalni w zakłack~ich Wi 
dzewskiej Manufaktury w ciągu 

zawsze przf'miła, urocza, czarująca dni a wczorajszego kontynuowany 
był w d.al!>'zym ciągu. Robotni.i:y ONDRA prowadzili rokowania bez.pośred 

w wesołej, melodyjnej i niepozbawio ni:O z administrncją, w godzinach 
ANNY 

zaś popołud!n:owych odbyli zebra
nie ogólne w kwestii pr.zyjęcia 
względinie odrzucenia warQników 
firmy. 
ZWYCIĘSTWO KUSNrERZY 
W diniu wczorajs.zym po zawar 

ciu umowy zbiorowej kuś-ajerze 
przystą.pili do pracy. ., r • • 

W wyniku akcji kuśnierze ·u·zy
sk.ałi podwyżkę płac. w grainicach 
od 5 do 12%, a ponadto unormo
wano kwestię ubezpieczenia cha
rupników. 

ZEBRANIE MAJSTRóW 
FABRYCZNYCH 

Jutr·o w niedzielę dnia 25 b. m. 
o godz. 9.30 w sali kina „P'rzed-
wiośnie" przy ul. Żeromskiego 74 
odbędzie się walne zebranie -człoi1 
ków w sprawie a1kcji o umowę 
zbiorową i uczczenia dwudziieą_tej 
rocznicy niepodległości Państw;;, 
Polskiego. 
ZATARG W FABRYCE W ATY 

W fabryce waty f. Jankows'1ci 
i S-ka w Pabianiicach od dłuższe.
go czasu trwćł zatarg z ppwo.d'l 
nie uz.n amia delegatów ' oraz nie· 
uregulowania pfac: . 

W dniu wczorajs.zym wznowio · 
no rokowania w tej &'prawie, ·któ
re doprowadziły do częściowegr.> 
porozumienia. Pozostały dotych
czas nieuno:mowane kwestie · wy
płaty różnicy w stawkach z,a okres 
zaległy i w sprawie tej odbyć ma 
się ponowna konferencja · jeSiZcze 
w bież. tygodniu. 

I.. ~ ·-·· . ' 

· ....;... · Szlaluem Halłbr 

ohów w odpowiedzi na żądania Warunki pracy i płacy są b. 0 • 

rohotn~ków wysunęli ·prow~kacyj- płak'ag.e; majstrowie wyzyskują 
n·ą propozycję obni~ki płac o 15 najmniejszą okazję, aby wrwać z 

nej pikant~rii komedii p. t. 

l~trozni~ 
z miło~cm„. 

. DtWIEKOWE KIN\ . 
p Rz EO W I O 5 N IE Dźwiękowy Kino-Teat~1 „1181EIY nad 

. ' ' 

PRZEPASCIA'~ 
„ l' ~ ;;. l4· '1.• ' ' ' 

logdi. Grossowna, Wiszniewska, 
Stepowskł, Sielalłski• Samborsk , 
, . . ~. . ~··· hltczrlłskt · , 

P.~.aą.tek <>I; ctnl .powsz. o g 4, w s~-
~ , ' . „ ... 

boty o g. · 12, w niedziele i święta o 
2-ej. Na pierwszy seaµs wszystkie 

miejsca po 54„ ~· 

Po~~ M8nsów o gOfI~· 4 po poł. 
W _so~ty '.i nłect~lele ·- ę godz. 12. 

. - . . 
' ·, 

prot:ent. . głodowych płac poprzednio już 
· Ta wspaniałoniy&Ino:\ć maj- wywalczonych. · · 
s.trów jest wynikiem faktu, że od Aby skmiczyć z tym stanem ro
przeszło . d'Wuoast.u . lat. blaohal're boli!licy hlaclldrscy poJ.s.cy i ży . 
nie prowadzili żadnej akcji, dowscy stanęli razem do walki. 
pracodawcy llrakrowali swoich Strajk objął wszystkie warsztaty, 
praoowników jak zw~~kłych nie· zat;.udniające około 250 rohot:ni· 
wolnioków. ków. 

I w ~ez~tacie ~d!łje , iw , się, że . Solidarność akcji i bojow)· na
na. źądame podłVyżkowe ' mogą .Stroj „ robotą.ików jest najlepSIŻą 
sobie poz~olić ,od1powie~.zieć .. ta~ł .gw;uancją ,zwycięstwa. . 
prowo~acJą. . . . . . Najbliższe zeb1'anie strajokują-

Nalezy pod.k.reshc, ze zawod cy ~h odlbęd.zie się w ponied·ziałek 
blac.:h~rsk.i je.st jedynym zawoąem o ti!>dzinie 11 raną przy ul. K.iliń-

. skiego· 85. 

Reż. ; Ii.AROL LA....'1AC 

Humor! Dowc:p! Tempo. 
.,, 

i 0W~l}r.~elac~n; ~lil: .cóRKA · SZANGHAJU 
; · · W pbpisow.ej. roli A~NA MAJ ,WONG oraz CbarJes Bickf ord, Philip Ahn 
· Egzotyczne tło awanturniczych ·przygód. Dr am at pełen emocji i napięcial

Nadprogram: Wesoła komedia 
. ' . . . ' ; '( . .>,..,. ~ , . „ " t 1 • .... 

Leromsk.ego 74 116, tel. 12f-88. 11URANIA 
Dojazd tramw; 5, 6, O, 8 do rogu . ·' 

Kopernika i żeromskiego Cegielniana 2. · Ttl. 10.l·H 
OZlś I UNI NASTĘPNYCH! 

Wielki iilm, który za granicą wy. 
wołał niE:bywały zachwyt 

p. _t.: 

ft~n~li~J ~WiBIIJ 
Pięrwszy nowoczesny film w ko
lora~h naturalnych. W rolach gł.ów 
nych: JANET GA YNOR i FRE-

D RICH MARCH. 
Następny program: 

,,K U R l E ~ C A R S K I" 
w roli gł. ANTON W ALBHOOK. 
Ceny miejsc: l-1.09 gr., Il-O.UO gr., 
lll-0.50 gr. Kupony ulgowe po 70 

,gr • .z prawem zajmowania .do w o 1-
n y c h miejsc 

Początek prztliJ.staw1eu ,,, dni pow·l!Z. 
o godz. 4.-ej w niedziele i święta -

o godz. 12. 

DZIS 
WIELlil PODWOJNY PROGRAM: . ' . 
; Wie.ikt, poiężny grozą przejmująCy 

film, 
Tragiczne walki ludzi otoczonycll 

przez bandy Arabów1 · 

p. t. ..... „ ·'· 

~atrolna 1utn1 
• 'BORYS KARLOFF 

W r. gł.. I ' VICTOR l\lC LAGLEN 

Cieka"'y film podróżniczy 
p. t. 

Zew Trombity 
Początek Codz. o 4-ej, w soboty, 
niedzie~e i święta o godz. 11.30, 

'·--~~ . . -.-::---~-------~----·------=-~--------------------m Sp. Naładowo „ ~ydawoiczej !,Robotruk", Warszawa, ~arec.ka 7. 




