WARS2WX. Rako*i»ek* <

P T. ! J A R O I O I F *

Wydanie ABC

Sumer nie jest antydatowany
Pnwttł opłicon wtówla

JR«4aktt|«:
uL 2inm^)Wicxł L 15
teL 262.42, 2fi2~i3
Administracja t
oL Zimorowicza L 15
teL 274-44
Kantor ogtoueli
i prea«iq«rati
ul. BielowiHtgo U 3
taL 240-42

C

E

N -A

gr.
Prenumerata *
Z dostawą . • 2*75

P. KL O. 500.250

Rok Hi.

tum ra

Nr. 227

Lwtiw, czwartek 19 sierpnia 1937 r.

IM MOI

Jednolity front przeciw sugestiom „Czasu" — Afront ze strony Str. Nar.
i P. P. S. — Poważne oczyszczenie atmosfery
Warszawa, 18. sierpnia. (Tel. wl).
Kola polityczne pozostają dzisiaj pod
wrażeniem stanowczej reakcji czynni
ków przeciw konserwatystom. Jak już
onegdaj zaznaczaliśmy, „Czas" rozwi#
nął ostatnio szeroką kampanię praso*
wą, w której usiłował tworzyć pewne
sugestie.
Pod pozorem walki z min. Ponia
towskim „Czas" sugerował tworzenie
frontu prawicowego, który byłby je
dnak zlepkiem różnych grup
nych ze Stronnictwem Narodowem
na czele. W rzeczywistości sugestie te
związane z akcją pułk. Koca były dy
wersją konserwatywnego organu obliczoną na wywołanie silniejszego naci-

CZAPKI I BERETY

cjalną protekcją „Czasu" jako grupa, | karkołomna koncepcja również nie zna i Organ sjonistyczny zachowywał się
która powinna być zdaniem konser [ lazła uznani^. Prawdziwe wreszcie do tej pory wobec „Czasu" przyjaźń
watystów faworyzowana i wciągnięta zdumienie wywołał także dzisiaj ogło# nie. Dzisiaj „Czas" zaatako.wąny zo*
w orbitę obozu prorządowego. Tak i ssony artykuł Naszego Przeglądu" I stał także i z tej strony, / s

j

Czarny dzień konserwatystów
W KOŁACH POLITYCZNYCH
OKREŚLA 1Ą DZIEŃ DZISIE)SZY TAKO CZARNY DLA
KONSERWATYSTÓW. "UWA
ŻA SIĘ POWSZECHNIE, ZE
JEST TO REAKCJA PRZECIW
NIEWŁAŚCIWYM METODOM ,
KTÓRE „CZAS14 CHCIAŁBY
ZASZCZEPIĆ NA GRUNT NA
SZEGO ŻYCIA POLITYCZNE
GO DLA UZYSKANIA ZBYT

PRZEJRZYSTYCH
CELÓW
SCISLE PARTYKULARNYCH.
Z drugiej strony klęska konserwatysa odroczenie
kichkolwiek prób klajstrowania obec
nego układu sił politycznych w społe
czeństwie. Zwracano przy tej sposób*
nośej uwagę na ten u»tęp krakowskiej
mowy Marszałka Śmigłego Rydza, w
którym bytlo powiedziane o karnym
zespole ludzi mających tworzyć ośro

SZKOLNE
W NAJLEPSZYM GATUNKU poleca
Łwówt uL B&licKk 4

TAK SPRYTNIE OBMYŚLANA
DYWERSJA' ZOSTAŁA DZIS
ZDEMASKOWANA. RZECZ
10 WPRAWDZIE WYJĄTKO.
WA W NASZYCH STOSUN
KACH, 2E FRONT PRZECIW
KONSERWATYSTOM ZAJĘŁY WSZYSTKIE BEZ WYJĄT
KU ORGANY.

Dwa czołowe pisma prorządowe „Ga«
zeta Polska" i „Kurier Poranny" wy
powiadają się w dzisiejszych rannych
wsteonvch artykułach przeciw wszel
kim podejmowanym przez „Czas" pró
bom zamętu. Oba organy odrzuciły
sugestie konserwatystów. Równoeześnie „Robotnik", organ PPS., zakwe
stionował zasadniczo umizgi „Czasu'1
do demokracji. Stanowisko „Robotni
ka" wywołało w kołach politycznych
szereg komentarzy wskazujących na
izolację konserwatystów nawet ze
strony ich dotychczasowych, cichych
sprzymierzeńców na lewicy. Zaatako»
wany został „Czas" również przez dru
gi organ PPS „Dziennik Ludowy".
ZWRACANO DALEJ UWAGĘ,
ZE DWA DNI TEMU „CZAS4'
SPOTKAŁ SIĘ Z AFRONTEM
TAKŻE ZE STRONY DWU
SKRZYDŁOWEJ
OPOZYCJI
W ARTYKULE „WARSZAW.
SKIEGO DZIENNIKA NARO.
DOWEGO*.
Sprecyzował on stanowisko Stronnic
twa Narodowego wobec konserwaty
stów, odrzucający sugestie kofcserwa*
tystów, kierowane pod adresem tej
partii.
-Atak przypuiciło..dziś na ..Czas"
także „A. B. C", odcinając się w imieniu grupy byłego O. N. R. od podejrzaircj—taktyki—organu konserwa*
tywnego. Jest to o tyle znamienne, że
byly; O. N. R. znajdował, sis pod spe

solidacja oznacza lataninę różnych
partyj i partyjek.
Dzisiejszy atak prasy społecznej na
konserwatystów przyczyni! się w tyra
rozumieniu do poważnego oczyszczę,
nia atmosfery.

taryfę

ANTONI KAFKA

sku lewicy, która w obliczu niebezpie*
czeóstwa prawicy społecznej stałaby
sic dla regime'o groźniejszą. Zmusza
łoby to zdaniem „Czasu'1 przede
wszystkim pułk- Koca do ustępstw
na rzecz konserwatystów.

dek akcji politycznej. Koncepcja kar
nego ośrodka wyklucza oczywiście
propozycje „Czasu", który usiłuje bez

powinien mięt w pociągu miejsce siedzące
Słuszny postulat Zw. Izb Przem.-Handlowych

Warszawa, 1S. 8. (Teł. wł. — L r.) . fy oaobówej. Związek, przedstawił jui^ pHn-^ch spraw związanych z ruchem
Związek Izb Przemyalowo-Handlo- J Miniateratwu Komunikacji szeceg wnio pasażerskim w celu usprawnienia obro
wych podjął badania nad reformą tary sfeów co do załatwienia nałbardziej tu handlowego.
M. IN. ZWIĄZEK ŻĄDA AŻEBY
PASAŻER, KTÓRY PŁACI PEŁNĄ
ierfynle oszczędnością zdobędziesz TARYFĘ ZA PRZEJAZD, MIAŁ ZA
PEWNIONE W POCIĄGU MIEJ
• •= dobrobyt I nl&zoleiność i
SCE SIEDZĄCE, TYM BARDZIEJ,
KORZYSŁAJĄ Z TYCH MIEJSC
PASAŻEROWIE, KORZYSTAJĄCY
Z RÓŻNYCH ULG. W RAZIE BRA
KU MIEJSCA PASAŻER WINIEN
MIEĆ
PRAWO ZAJĄC MIEJSCE
oraz jej ODDZIAŁY przy uL 6r6de cklej CO i ul. Żółkiewskie) 79
W KLASIE WYŻSZEJ.
przyjmują wkłady oszczędnofclpoczewszy od 1 (jednego) złotego.
Związek zwróci! również uwagę aa ~~
Celem umożliwienia kupcojn I przemysłowcom lokowania utargów przeładowanie pociągów osobowych
dziennych w Kasie, godziny urzędowe w. wydziale wkładkowym trwają bagażami, które utrudniają zajmowa
nie miejsc nawet stojących.
i43i
codziennie do godziny irao

MIM KIUM KASA OSZCZĘDNOŚCI
WE LWOWIE — UL WMOWJI 7 i 9

Za wkłady i ich oprocentowanie ręczy Gmina nu Lwowa całym swym majątkiem

Sensacyjna oferta pod adresem Żydów

Włoc&y przeznacza czetf Abisynii IM kolonizacje żydowska?

Warszawa, 18. 8. (Tel: wŁ - L r.).
Donoszą z Londynu: Niezwykłe poru
szenie wywalała w tutejszych kołach
wiadomość, podana w formie sensa
cyjnej przez prasę angielską, iż rów
nocześnie z-sesją Ligi Narodów, któ
ra na jesień] zajmie gię sprawami pale.

styńskimi została zwołana paralelna
międzynarodowa
kon£er«cU po.
święcona również problemowi pale*
etyń*kiemu. Inicjatorami tej konferen
cji są przedstawiciele państw, które
mają specjalne zainteresowanie w emi
gracji Żydów.

Wywiad przez radio
z płk. J. Kowalewskim

_ Warszaw., 18. 8. (Tel. wt. -1.1)1 Z SZEFEM GABINETU O. Z. N.
W t)NIU 19 B. M. O GODZ. 19.40 PUŁK. JANEM KOWALEWSKIM.
SOLSKIE RADIO NADA WYWIAD I

Równocześnie niepoibawioną zna*
miennoici jest wiadomość prasy lan.
dyftskiej, że
NA KONFERENCJI WSPOM
NIANEJ WYSTĄPI MUSSOLI
NI Z PLANEM ROZWIĄŻĄ.
NIA KWESTII ŻYDOWSKIEJ,
IDĄCYM W KIERUNKU ZA.
OFEROWANIA ŻYDOM PRZEZ
RZĄD WŁOSKI CZĘŚCI ABI
SYNII DLA SKOLONIZOWA.
NIA TAM WIĘKSZYCH MAS
ŻYDOWSKICH.
Jak słychać, również inne państwą,
któru posi.iilają kolonie, maj4_zainiai_
postawić do. dyspozycji Żydom swe
terytoria Dod kolonizacjo,
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Nowy plan gospodarki wojennej Japonii
przewiduje powszechną mobilizaje

X0H0, 18- 8. (PAT) W związku ze
miianą polityki w konflikcie chińsko#
japońskim, zmiany, 'narzuconą przez
łtronę chińską, polegającą na porzucę*
aiu dotychczasowego stanowiska nie
zaostrzania konfliktu, minister wojny
Sugiyam* przedstawił radzie mini*
itrów konieczność przekształcenia o*
becnej gospodarki narodowej na go*.
spodarkę wojenną. Ministrowie finan*
sów i handlu wykańczają prace, zroie*
rzające do powszechnej mobilizacji go*
spodarczej kraju, która zostanie prze#
prowadzona drogi} ustaw na najbliż*
szej sesji nadzwyczajnej parlamentu.
Brane jest pod uwagę utworzenie sze*
regu urzędów dla kontroli źródeł su*
rowców, produkcji, konsumeji, trans*
portu, finansów i handlu zagraniczne*
go. Projektowane jest utworżenie na*
stępujących urzędów:
1) Urzędu mobilizacji źródeł su#
rowców.
2) Urzędu mobilizacji przemysłowej,
która regulować będzie produkcję amu
nicji i ograniczać inne działy produk*
cji na rzecz potrzeb wojny.
3) Urząd kontroli produkcji, zada*
- •
- < •
J - • - • , ppi
trzeb rynku i przeprowadzenie daleko*
Idących ószczędności w konsumeji.
4) Urząd kontroli marynarki handlo
wej — urząd ten będzie miał zadanie
podobne jak analogiczny urząd w o*
kresie wielkiej wojny.
5) Urząd kontroli.handlu, który dro
g^restrykcji i systemem zaświadczeń
regulować będzie sprawy importu i eks
potru.
6) Urząd kontroli kapitałów, który
zajmie się głównie lokatą pożyczek wo
jennych i ograniczeniem działalności
inwestycyjnej w przemyśle do ścisłych
konieczności.
Rząd kierować będzie działalnością
wszystkich tych urzędów za pośrednie*
twem komisji koordynacyjnej, stwo,
rzonej po przewrocie lutowym 1936 r.,
a rozbudowanej przez gabinet Haya*
* zL
Plan gospodarki wojennej, przewi#
dujący powszechną mobilizację, został
ujęty w broszurze, wydanej przez mi*
nistetrstwo wojny na początku bież.
reku. Plan ten koła wojskowe chciały
PLAGA GĄSIENIC
W BRZOZOWSKIM
Rzeszów, 18. 8. (Tel. wł.) W" całym
powiecie brzozowskim daje się dotkli*
pł^ga gąsienic,
wie we znaki
których całe masy wylęgły się na po*
lach-i w sadach, niszcząc plony i owo*
cc. Szkody wyrządzone przez gąsienice
bardzo znaczne.
POŻAR POD RZESZOWEM
>

Rzeszów, 18. 8. (.Tel. wł.) W zabudo*
waniach Marii Toczkowej w Bachórzu
pod Rzeszowem wybuchł nocą pożar,
który strawił dom mieszkalny i wszyst
kie zabudowania gospodarskie wraz
z inwentarzem żywym i martwym.
Przyczyną pożaru była wadliwa budo*
wa komina. Szkody wyrządzone poża*
rem wynoszą około 2.000 zł.
9.LETNI CHŁOPIEC SPOWODO*
WAŁ WIELKI P02AR
Zborów, 18. 8. (Tel. wł.) W gromadzie Jezierzanka, pów. Zborów, 94etni
Ignacy Andruszczyszyn podpalił paź*
dzierze z konopi obok stodoły i ogień
z powodu wiatru przerzucił się na za*
budowania sąsiadów. Pożar strawił do»
szczętnie 8
zboża i 38 fur paszy oraz narzędzia
gospodarcze. Ogólna szkoda wynosi
ponad 16000 zł. W akcji ratowniczej
brała udział Ochotnicza Straż Pożarna
ze Zborowa.

realizować, wywierając nacisk na gabfc*
net Hayaszi.
Tokio, 18. 8. (FAT) ĄdńiitU^a Ja
pońska donosi, ii w ub. wtorek lot*
nictwo japopskie bombardowało sku*
tecznie lotniska chińskię w Peng'Fu i
Huain, Zniszczone zostały i *amoloty
chińskie. Samoloty japońskie ząiszcsy*
ly również we wtorek na lotnisku
Haining 4 ciężkie samoloty bombowe
i dwa hangary.
v
Przedstawiciel admiralicji japońskiej
oświadczył, że wojska chińskie w okrę>

gu Szanghaju poniosły tak ciężkie słra=
.ty, że prawdopodobnie 87 i 88 dywizja
będą zafi^>ioxte przez 57, J8 i 60 dy«
wizje piechoty.
Dziś- nad ranem japońskie lotnictwo
wznowiło bombardowanie stanowisk
chińskich Czapeł i Putting.
Londyn, 18. 8. (PAT)" Agencja Reu#
tera donosi: Liczne eskadry japońskich
samolotów bombardowały, poczynając
od godz; 8-rano, w Szanghaju wszyst*
kie punkty strategiczne, położone po#

mięcUy Crapci » Wusiing.. Artylerii
przeciwlotnicia chińska nie otwitrato
ognia. Bomby, zrzucone z samolotów,
wznieciły liczne pożary.
Szanghaj, 1S. 8. (PAT) Japończycy
ponownie bombardowali lotnisko w
longhua. Jak słychać, wszystkie zna),
dujące się na lotnisku samoloty chin*
skie, zdołały zawczasu opuścić zagro
żony teren. Dziś rano strzelanina usta
ła. Wczoraj tłum zlinczował dwóch
Chińczyków, którzy złamali bojkot i
kupili ryż japoński

Chińczycy twierdzą, że osiągnęli
poważne sukcesy

Szanghaj, 1S. 8. (PAT) Korespon*
dent Ag. Reutera donosi, że Chińczycy
w dalszym ciągu utrzymują, iż osiągnę
li poważne sukcesy w okręgu Yang*
Tse#Po na północnym zachodzie Szang

jenne okręty japońskie, częściowo zaś
w innych miejscach Wang»Pu. Okręty
wojenne innych państw europejskich
j okręty Stanów Zjednoczonych stoją
przed.-„Klubem Szanghaj".

Główny punKt sprzedaży

aparatów

FOTOGRAFICZNYCH najnowsze! KonstruKcji.
materiały, nowoczesne pr/ybory jedynie najtaniej

FOTO RADIO PALACE

Pośpieszna pracownia fotograficzna

haju. Utrzymują również, "że oddziały
chińskie stoją już w odległości jednej
mili od Wang*Pu.
Te same źródła potwierdzają, że na
odcinku Czapei Japończycy zostali od'
parci i zdołali się usadowić, tylko w me
wielkiej części tej dzielnicy, podpaś
gdy cała niemal dzielnica jest w. rękach
chińskich.
W Wu*Sung stoi na redzie 33 w p'

£ p'

Lwó

^maeh Spreehera)

8

Begaty wybćr radioaparatów

r"4 Dzii ewakm.wilio do Hong;Kongu
250 kobk-t narodowości
duńskiej,
szwedzkiej i norweskiej.
Szanghaj, IS. S. (PAT) Wybuchy po
cisków, kturie padły w ciggu wczoraj*
>zego ranka na teren koncesli międzynarodowej; zraniły 45 'osób. Samoloty
japońskie b°rtthardowały chiński sztab
główny, mieszczący się w Nantsing na
zachód od Szanghaju. W czasie jedne*

go z raidów samolotów japońskich
bombardowane było przedmieście po*
ludniowe Hang=Czeu. Straty material
ne są bardzo duże.
Nankin," IS. 8. (PAT) Sztab główny
marszałka Czang-Kai*Szeka ogłasza, że
w bitwie pod Nankau wojska chińskie
odnrosły..zwycięstwo Japończycy stra.000 zabitych, stiaty zaś wojsk chió
skich wynoszą 1.500 poległych.
SIŁY ARMII JAPOŃSKIEJ W CHI.
NACH

Londyn, 18. 8. (Tel. wł.) Donoszą z
Pekinu, że w pobliżu Nan«Kiu, Japoń
czycy • zgromadzili oddziały,
liczące
10.000 żołnierzy i przygotowują się do
nowego ataku, W ciągu ostatnich dni
posiłki japońskie, przybyłe z północ
nych Chin, wynoszą 30.000 żołnierzy,
a zatem armia japońska, operująca w óbecnej chwili w Chinach, liczy około
SO.OOQ ludzi

Jeden z najwyższych szczytów Hiszpanii
zdobyli powstańcy

Salamanka, 18. 8. (PAT) Korespon.
dent „Radionatłonal Espagness*1 ogła*
sza, że
ZDOBYTY WCZORAJ PRZEZ
LEGIONISTÓW - „CZARNE
STRZAŁY" — SZCZYT ESCUBO JEST JEDNYM Z NAJWY2SZYCH W HISZPANII I JEB.
NYM Z NAJTRUDNIEJSZYCH
DO OSIĄGNIĘCIA.
Nieprzyjaciel wzniósł bardzo- silne stanowiska obrońcie, dużo Tępiej wy*.
posażone i wyżej stojące konstrukcyj
nie od umocnień t. zw, „żelaznego pa»
sa" pod Bilbao. 5 brygad, złożonych

FUTRA damskie

z 15 batalionów po 550 łudzi każdy,
stanowią załogę linii obronnej. Na
przedpolu działało 7 czołgów pocho*
dzenia sowieckiego i 9 samolotów, któ
rt miały za zadanie uniemożliwienie
komunikacji nacierających oddziałów
powstańczych z odwodami. Lotnictwo
rządowe do wycofania się, a piechota
zdobyła 6 czołgów. Walka trwała blu
fko 5 godzin. Ostatecznie w gwałtow
nym natarciu stanowiska' rządowe zo«
Stały zdobyte przez „Czarne strzały",
a tym samym nawiązana została łącz
ność z brygadą Nawarry.

FUTRA

męskie

nurki, breltazwanze, krymki,
bobry» nurki, tchórze, nntrja,
piżmaki, nanrmle, źrebaki
plimaki, eyvety, paranaay,
sealskluy i i. d.
jonaty ltd.
W olbrzymim wyborze poleca po cenach konkurencyjnych
na dogodnych warunkach firma

S. FISCH.Lm

lei. 21 HO.

2054

lii Lwim. Lilltiiw li
t*l. 214-47.

Z polskiej ekspedycji grenlandzkiej
Warszawa, 18. 8. (PAT) Od kiero«
wnictwa polskiej wyprawy grenlandz«
ki ej PAT otrzymuje następujące infor*
macje o przebiegu wyprawy;
Dnia -5 bm. wyprawa wyruszyła w
głąb lądu. Kierownik wyprawy dr. Ko*
siba i inż.—Bernadzikiewicz,—mając
mając do
pomocy jednego Eskimosa, dochodzą
do wysokości 1.300 m., w odległości pon*dSQ kim, od krawędzi. Wobec uszko

dzenia przez wichry stacji meteorolog^
cznej i lądowej, naprawiono je i uru
chomiono ponownie. Trudności terenu
do transportu saniami i gęste mgły spo
wodowały ' konieczność pozostawienia
sań. Wyjazd z Grenlandii zostanie
przyspieszony z powodu wcześniejsze'
go odjazdu statku, Powrót do Europy
spodziewany jest w końcu września

Zdobycie tych stanowisk umożliwiło
zajęcie już bez walki 22 okolicznych
wsi.
Salamanka, 18. 5. (PAT) Radio po
wstańcze ogłasza komunikat o dal*
szych postępach ofensywy na froncie
Santander. Zdobyte zostały Puerta Del
Nord, San j
Gordas i Cueto Espin. W ręce wojsk
powstańczych wpadły tysiące jeńców I
duża ilość broni i amunicji.

Podejrzany o zamach
Paryż. 18. 8. (Tel. wł.) Jako podej
rzanego o dokonanie zamachu rewol*
werowego na Czerwenczicza aresztowa
no obywatela jugosłowiańskiego Rada*
jewicza.
PRZEWIDYWANY PRZEBIEG
POGODY
W dalszym ciągu utrzyma się ter
sam typ pogody, lecz z tendencją do
stopniowego polepszania się. W dzielni
cach południowo-wschodnich
jeszcze
chmurne i zanikające opady, po^a tym
po większych rozpogodzeniach nocą i
miejscami mglistym ranku. W ciągu
dnia na ogół dość pogodnie z przejściom
wym wzrostem zachmurzenia przez
chmury kłębiaste w godzinach połu.
dniowych". Temperatura dniem ok. 20
st. przy słabych wiatrach z kierunków
chmur niskich od
300 m. na południowym wschodzie,
od 600 m. na pozostałym obszarze kra>
iu, Wi<fei*lność na ogół dobra,
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odpowierefa

Ąmcryce

Z inicjatywy sekretarza stanu Cor
nell Hulla, ministra spraw zagr. Stanów
Zjedn. Am. Półn.,
powstaje corn*
pendium programów polityki zagrani#
cznej najważniejszych państw świata.
Stało się to w sposób dość oryginalny;
powiedzmy bardzo amerykański w
pomyśle: — p. Hull wypowiedział nie
dawno przemówienie, w którym za
warł zasady polityki zagranicznej U."
S. A. i zwrócił się do wszystkich nie
mal rządów świata, ażeby zechciały po
dzielić się i oim na piśmie zarówno
swymi uwagami na temat poruszony
przez niego, jak równiet sprecyzować
ęasady swojej, polityki zagranicznej.
Rzłd wielkiej republiki amerykań
skie} zwrócił się z tą prośbą również
do Polski i odpowiedź rządu polskie*
go, w ujęciu ministra spraw zagranicz
nych p. Becka, przesłana została do
Waszyngtonu.

Piszemy „w ujęciu ministra Becka",
nie nuiąc po temu wystarczających
podstaw, bo nikt nas nie poinformo
wał o tym, it to właśnie minister
ibifcie^*
Hulla redagował. Jednak — -wydaje
nam się — ie pewne podstawy do przy
pisywania osobiście ministrowi Becko
wi autorstwa odpowiedzi polskiej ma»
my. !W odpowiedzi tej bowiem ujęte
w Jędrne $króty myślowe znajdujemy
te"* same przesłanki polskiego progra
mu politycznego, którym minister
Bed: kilkakrotnie dawał wyraz w*
swych deklaracjach publicznych, szcze
gólnie na terenie parlamentu Rzeczy
pospolitej. Więcej jeszcze: — odpo
wiedź polską cechuje właściwa wypo»
wiedziom ministra Becka przejrzy
stość^ lapidarność i bezkompromisowa
szczerość. Nie ma dyplomatycznej ba
wełny, w którą owija się myśli dla
ostrożności. Jest natomiast precyzyjne
wytknięcie kierunku, w którym zmie
rza polska polityka zagraniczna i nie#
mniej precyzji w wytyczeniu dróg, któ
re ją do tego celu prowadzą.
Cel ten — to utrzymanie pokoju. To
jest przesłanka naczelna, a dążenie do
osiągnięcia celu jest tak zdecydowane,
że towarzyszy mu szczerze optymisty
czne wyznanie: , „...dzisiejsza generacja może być uchroniona od świątowe*go wstrząsu wojennego**..
Na pozór optymizm co najmniej
„nie na czasie'*, jeżeli zważyć, fte co
dzień przebiegają przez świat alarmy
o zbliżającej się zawierusze wojennej,
której widma nic już nie jest w stanie
zażegnać, kiedy zawikłania hiszpań
skie trwają, kiedy na przeciwległym
krańcu globu ziemskiego wybucha no
wa wojna, kiedy splot mocarstwo
wych interesów na wybrzeżach morza
Śródziemnego napina się coraz groź»
nie, kiedy... itd. — czyż trzeba wyli
czać?
A jednak w odpowiedzi polskiej
przebija nuta optymizmu, obwarowa
na jednak warunkami: — musi istnieć
wzajemne zaufanie, jako wstępny wa
runek spacyfikowania
świata P°d
względem politycznym i gospodarz
czym, musi ustać wyścig zbrojeń, któ_ ry w _końcu doprowadza zawsze do
wstrząsów politycznych i ekonomicz
nych, musi być pozostawiona każdemu krajowi swoboda urządzania swe*
go wewnętrznego życia, tak, jak to za
nąjlensze dla Siebie uważa i mus] zni-
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Taki' jest 16$ %praw ludzkich, it :|>ó
jakimś czasie idą w zapomni cnie, tracą
swą" aktualność. Podobaie ma si^rjecz
z wojną hiszpańską. Z pierwszych
stron dzienników przeniosła się na dal#
s*e, tytuły poszczególnych artykułów
zmalały, schudły, nie rzucają się jui< tak
w o;zy, jak przed paroma miesiącami.
Tymczasem jednak wojna domowa
trwa. Co dzień obie strony w swoich
komunikatach obwieszczają zwycię
stwo, Madryt już już ma się poddać,
Rądowey lada dzień rozpętają wielką

oflnWwę... i wszystko' zostaje, przy
najmniej na oko, po staremu.
od paru. tygodni
v $7. .rzeczywistości
ws2ellćic większe akcje wojskowe? zo
stały przerwane. Obie armie ograni®
czają się do lokalnych wypadów i
potyczek. Powód tego prosty. Oto Hi
szpanię nawiedziła fala upałów. Tem
peratura w niektórych miejscowoś
ciach dochodzi do 43 stopni w cieniu.
W tych warunkach bohaterstwem jest
już samo pozostawanie w okopach.
Niemniej jednak sytuacja w Hiszpa»

W WłlfOtoftU

Państwo i wolność
Narodu
Książka Kt. Hrabyka p. f. „Ideologii
Przeglądu Wszechpołskiśgo", pttypo*
natiw ostatnio opinii publicznej po
gtądy b. stronnictwu demokutyczno•
narodowego i w szczególności Romana
Dmowskiego n* stosunek państwa do
narodu. Z publikacji tej wynffca jasno,
że dzisiejszg idee Sttonnictwa Narodo
wego są cofnięciem się i za
przeczeniem w sfosun/eu do tego,
co Pisał w twórczym okresie swego ży
cia R, Dmowski. Naród i parisfwo w je
go ówczesnej ideologii stanowiły nie
rozerwalną całość a pogląd ten stano
przełamanie ~panujących ~"pd3~'ko.
niec XIX stulecia idei liberalnych* a
państwowych.
Dziś w ideologii Stron. Narodowego
pod wpływem zasadniczo opozycyjnego
stosunku do polskiej organizacji pań•
stwowej ujawni. ii e charakterystyczny, j
postępujący nawrót do liberalnego uję<
eta państwa.
Ostatnio w artykule wstępnym ,,War
szawsfcfego Dziennika Nar" czytamy
następujące ustępy:
.Polsce dzięki temu włajnie, że obok
państw* istniał naród, wychowany w
sloćcu wolności, nie przynosi wiek XVIII
4raierti.„
Są narody, którym najlepiej odpowiada
państwo centralistyczne, naród polski w
innych wyrósł warunkach, inne ma trady»

eje i inne potrzeb'y. Potrzebna mu jest
silna władza centralna, potrzeSnfi opano*
yanie dawnych tradycji anarchistycznych,
nie może on nadużywać „Złotej Wolno»
ści", rozumianej tak. jak rozumiano ją w
pewnym okresie w Polsce szlacheckiej,
lecz naród ten musi mieć woli
ność w organizacji swej gospodarki sa«
roorządowej, w organizowaniu nauki mło«
dych pokoleń, w prowadzeniu instytucji
i stowarzyszeń społecznych, wreszcie —
co już należy do innej dziedziny — w
wypowiadaniu swodobnym swej opinii i
w wywieraniu wpływu na życie państwa i
jego politykę".
Z wywodów cenfra/nego organu Str.

Ni r. wynika cczywiście ideologia s e«
'p'aYdw s n~i a państwa od ~TTmxfrr iAnarchiści i trockiści w czasie wielkiej
bagatelizowania roli tego pietw
manifestacji po krwawym starciu z po
szego.
Naszvm zdaniem Państwo Polskie
w XVIII wićku dzięki temu właśnie u*
padło, że tstnisło tylko „obok" narodu,
na marginesie
w s p ó!czynmk
jego

dobrowolne/ anarchii

1 powfóre sfcoriczonym nonsensem
jest przeciwstawienie si-Mej wła
dzy państwwej, jakiemuś prau^u nar o*
du do wolności w dziedzinie wyc/iowa*
via, samorządu itp. \X'sz3k ta silna
władza państwowa
jest v.lasnie gló m
wnym wyrazem wolności i woli jVaro»
dth wszak własny przymus i władza
pgństwowa to -zasadniczy attybui su
werenności na rodowe/.'
(x.)
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knąć tendencja organizowania wro
gich sobie wzajemnie bloków państw,
wiele doktryn w państwach tych pa
nujących...
No! — i warunek naczelny, zasada
realistycznej polskiej polityki zagra*
nicznej: — niechaj każdy układa jak
najlepiej swoje stosunki ze swymi są
siadami, bo — pisaliśmy o tym nieje
dnokrotnie —• wojny mają ten zwy
czaj, że wybuchają zwykle na grani*
cach sąsiadujących ze sobą państw.
Jeżeli właśnie z granic państwowych
usunąć materiał wybuchowy w posta
ci złych stosunków sąsiedzkich — bę
dzie uczyniony potężny krok naprzód
w kierunku osiągnięcia celu naczelnego — utrzymania pokoju w Europie i
Świecie^

ftii, głównie w rządowej Hiszpanii, za
sługuje na baczną uwagę. Odbywa sit
tam bowt?m wielka akcja wewnętrzna,
która w skutkach może się okazać do
nioślejszą od tej, lub innej zbrojnej
przeprawy.
Wykorzystując
względny spokój
na froncie, komuniści przystąpili do
wewnętrznej organizacji kraju. Rozu
mieją oni na sposób sowiecki. Słowo
to wiele wyjaśnia. Dalekie jest od ide*
ałów, w obronie których chwycili ta
broń socjalistyczni robotnicy, aragoń
scy anarchiści, katoliccy Baskowie. W
pierwszym zapale wojennym wszyscy
staoęir^ szeregu. Wydawało się, ie
wielka koalicja lewicowa będzie w
stanie przeciwstawić się powstańcom.
Fakty wykazały co innego, koalicja nie
potrafiła się zdobyć na akcję ofensy
wną.
. Sowiety od początku brały w dzia
łaniach wojennych udział bardzo wy*
djiny. Przesyłały amunicję, karabiny,
czołki i samoloty. Przysyłały instrukto
iów wojskowych, doświadczonych ofi
ce;ow. Przysyłały t^że wyszkolonych
agitatorów, specjalistów od polityki
wewnętrznej, całe kadry zorganizowa
ne, gotowe ująć w swe ręce ster rzą
dów we wszystkich dziedzinach/Teraa
żądają zapłaty w postaci ślepego po»
słuszeństwa. Do celu tego dążą nie
przebierając w środkach.
W Barcelonie rząd zawiesił dziennik

Optymizm, którym tchnie odpo#
wiedź polska, nie jest zresztą oparty
tylko na przesłankach myślowych.
Oparciem jego są realne osiągnięcia
polskiej polityki zagranicznej, która
w swoim rejonie geopolitycznym speł
niła już bardzo wiele — njemal wszyst
kie — warunki, o których mówi odpo
wiedź polska dla p. Hulla. Optymizm
więc opat ty jest na doświadczeniu, na
wypróbowaniu w praktyce haseł, któ
re przyświecają akcji politycznej min.
Becka. Przecież realizacja tych haseł
stworzyła ten stan rzeczy, wobec któ#
rego stoimy obecnie: — Tejou "geopo
lityczny Polski uważany jest w świeowszechuic za najmniej zagrożo
ny, za taki, w którym wybuchu nap
łtmiej można się spodziewać-

licją, wycofali się na przedmieścia,
gdzie posiadają duże składy broni i
amunicji. W Barbastro i Caspe miały
miejsce podobne rozruchy, tłumione
przez wojsko. W Albacete milicje anai
chistyczne opanowały kilka ważniej
szych budynków i proklamowały wła
sną republikę. Dopiero oddziały bry*
gady międzynarodowej, przysłane z
Walencji, przywróciły władzę rządowi,
topiąc rewoltę w krwawej masakrze.
W samej Walencji anarchiści i trocki
ści wtargnęli na podwórze pałacu pre
zydenta Azany, protestując przeciw
ciągłym aresztowaniom swych przy
wódców. Cofnęli się dopiero pod na*
-pąrei^Cgwardii szturmowej, zostawia
jąc na placu zabitego i kilkunastu ran
nych.
Komuniści przestali się już liczyć ze
swymi wczorajszymi towarzyszami bro
ni. Wysuwając hasło powołania dy
rektoriatu sowieckiego na wzór dykta*
tury moskiewskiej. Mnożą się areszto
wania i wyroki śmierci. Były ministei
Nino, szef anarchistów, został zamor
dowany w więzieniu. Rada aragońska,
na której czele stał anarchista Ascaso,
została rozwiązana, Ascaso uwięziony,
a Aragonia oddana pod bezpośrednią
władrę Walencji.
Historia się powtarza, warunki jed
nak są inne. Gorącokrwiści Hiszpanie
w niczym nie przypominają wschód*
nich wyznawców Stalina.
Metody
przyniesione z Moskwy mogą łatwo
zawieść, w Madrycie.

Dobre stosunki sąsiedzkie i zasada
niemieszania się do spraw wewnętrz
nych sąsiadów, poparte własną siłą,
stojącą na straży pokoju — to są przy
czyny stanu rzeczy, panującego na
granicach polskich.
Reszta — należy do skoordynowa
nej akcji pokojowej całego świata, —
akcji nie wyrażającej się w skompliko*
wanych, wielostronnych, opromienio
nych piękną ideą, ale niepraktycznych
i trudnych lub wręcz nie dających się
zrealizować układach i systematach
powiązań politycznych, ale akcji realnej, węziej może zakrojonej i nie opar
tej na wspaniałej, ale nieziszczalnej na«
rf „Zjadaczy chleba można w aniołów. przemienić",..

"
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wróży rychle uznanie aneksji Abisynii

Warszawa, 17. 8- (Tel. włO Londyn,
lid korespondent „Tribuny", omawia*
4c układ stosunków włosko*angieI*
tkich, pisze, że wymiana listów Mus*

Mowa pożyczka wewnętrzna
Rzeszy
. Berlin, 17. 8. (Teł. wł.) Rozpisana
dziś nowa pożyczka wewnętrzna Rze#
«y w postaci 4^5 proc. asygnat skatbo*
wych na sumę 700 milionów Reichs*
mark, nie zaskoczyła zbytnio szerokich
kół subskrybentów.
Na rynku ujawniła się ostatnio bar#
<3zo silna płynność" pieniądza, co od
pani lat jest w Niemczech z reguły. za»
powiedli# podóbnej operatji finanso*
wej.
Jest to już trzecia pożyczka w roku
bież. Dwie poprzednie przyniosły w
•umie 1,5 miliarda Rcichsmark.

solini—CfeamheHain postawiła nay pOf
rządku dziennym sprawę uznania im*
perium włoskiego przez W. Brytanię.
Sprawa ta- zdaje »ę_ być na dobrej
drodze, ponieważ wiele symptomów
wskazuje na to, że rząd brytyjską usi*
luje szczerze i definitywnie sprawę tę
załatwić, traktując ją równolegle do
kwestii bezpieczeństwa na. Morzu Śród
ziemnym.
. . .
Toteż obecnie rząd brytyjski, szuka*
jąc drogi wyjścia, przeprowadza kon*
sultację z różnymi zainteresowanymi

flewe/ac/e

nr. Zffl

HfrpiiilW t.

rządami i pfcagnie zbadać, do jakiego
stopnia i pod jakimi warunkami rządy
tt gotowe byłyby zmienić dotychczas
sowe stanowisko, które w swoim cza*
sie zostało im zalecone przez Anglię.
Z kolei korespondent „Tribuny"
przytacza informacje „Daily Herald".
i£ Egipt byłby gotów uznać de jure
imperium włoskie pod warunkiem, ie
Mussolini zobowiąż* aif- zaniechać ak»
cji wojskowej w ybji, zagrażającej
Egiptowi i obiec* nie podejmować po*
dobnej akcji w Abisynii.

francMfc/e/

WYJAZD PANA PREZYDENTA
DO WISŁ*
Gdynia, 17. 8. (Tel. wŁ) Pan Frezy,
dent R.P. dzK około 9»tej specjalnym
pociągiem wyjeżdża x Juraty do Wir
rfy.
PAN PREZYDENT RZPLITEJ
. OJCEM CHRZESTNYM
Nowy Sącz, (Tel. wł.) W Piwniczne
urodził się w rodzinie Macieja Broni,
szewskiego siódmy syn.
W związku
z tym Pan Prezydent R.P., na prośbę
ojca, zgodził się zostać ojcem chrzest*
nym. Dziecko do chrztu w imieniu P.
Prezydenta R.P. trzymał starosta dr.
Maciej Łach, który wręczył rodzicom
książeczkę P.K.O. na zł. 50 od P. Pre,
zydenta R.P.

prasy

Statin oficjalnie oświadczył

że nie dopuści do zwycięstwa gen. Franco

KONFISKATA MASOŃSKIEGO
j
IT §.
o (PAT)
fBlTA „Le
T . Matin" do«
J*.. • wszystkiego co leży
I«i.. "w
». {.i
<ku
NJ a skutek
slfiitpk tego
tpirn generał
ofn ^pał hrv«Hv
Toi
Na
brygady LoMAJĄTKU
Paryż, 17.
jej mocy, aby
Berlin, 17. 8. (PAT} Urzędowo ko nosi, że na skutek niepowodzeń woj* tylko nic dopuścić do przyznania gen. ginów, któremu pomagał w sprawact
morskich
kapitan
Czernosiekow,
na>
munikują o konfiskacie majątku 2-ch skowych rządu hiszpańskiego, Stalin Franco praw strony wojującej, lub do
przyjąć miał na audiencji ambasadora
jakiegokolwiek układu międzynarodo* rzucili sztabom generalnym Walencji i
rozwiązanych lóż wolnomularskich w
hiszpańskiego w Moskwie ^Marcelino wego, mogącego zaszkodzić rządowi Barcelony taktykę, opracowaną przez
Hildesheim i Getyndzie.
komisję I5»tu obserwatorów sowiec*
Pascaa, wobec którego formalnie zobo
w Walencji.
JCRZYSZTOf ARCISZEWSKI"
W zamian za to rząd ten ma się pod. kich, przebywających od czerwca w
wiązał' się ponownie do jak najsilniej)
W S7.TÓKH OLMIE
szego popierania rządu walenckłego w- dać- komreh--nowego- ittach* -wg-j^ko?" -Hiszpana^Sztokholm, 17. 8. (PAT) Przybył tu walce z gen. Franco.
Dla poparcia tej akcji Sowiety wy.
wego Sowietów i oficerów sowieckich,
nowy polski yacht imienia „Krzysztofa
którzy mieliby prawo .wglądu
we dały z portu Baturo transport broni
W związku z tym dyplomacja so*
Arciszewskiego"* odbywający pierw*
i amunicji na trzech statkach handlo*
wiecka otrzymała polecenie uczynienia wszystkie operacje wojskowe.
szą swą podróż. Załoga, złożona jest
wych „Jermak", „Terek" i „Rudzutak".
z 9 osób pod dowództwem kapitana
Równocześnie skierowano do Hi$z*
Lem picki ego. Po krótkim pobycie w
panii nowe kontyngenty lotników ora2
Szwecji, żeglarze polscy powrócą do
oficerów artylerii i piechoty celem
^vGdyni.
szkolenia kadr armii katalońskiej.
Moskwa wysłała również do auto»
LIKWIDACJA
NIEREZPIECZNEJ
nomicznego ośrodka G.P.U, w Barce*
BANDY
Podobny po wypełnieniu przez wła* łonie szereg bliskich współpraę&wni*
Paryż, 17. 8. (PAT) Z prywatnego
Berlin, 17, 8. (PAT). Niemiecka po
-lotniska Toussus pod Paryżem wy star* ,'ciciela tytfh samolotów przepisanych kćwj których zadanienj będzie przede
licja kryminalna zatrzymała wczoraj
formalności, miały one uzyskać pozwo wszystkim zwalczać anarchistów, o*
po dłużs.zym poszukiwaniu czajkę, zło towało w sobotę w tajemniczy, sposób" lenie na odlot do Tuluzy. Dotychczas
skarżonych przez Moskwę o akcję dy*
żoną z 4-ch młodych ludzi, którzy Wy*- 8 samolotów pochodzenia amerykan*
jednak wylądowały w Tuluzie tylko wersyjną.
Stępowali jako „urzędnicy kryminal skiego, które były strzeżone przez po*
dwa
samoloty,
a
o
reszcie
tj.
o
4«ch
nie
Między tymi nowymi współpracow*
licję. Dwa z tych samolotów zmuszone
ni". Z bronią w ręku rewidowali oni
ni kami mają znajdować się: Samuel
zostały do lądowania. Jeden z nich wy# ma dotychczas żadnych wiadomości.
mieszkania pod pozorem szukania bro
Prawicowy „Le Jour" twierdzi, że Brfcdzki, Michał Kammer i Antoine
ni i dewiz, a przy tej" sposobności kra lądował na lotnisku, a drugi uległ ka*
lotnisko Toussus opuściło w rzeczywi*..
którzy odznaczyli się przed
dli wszelką znalezioną gotówkę, i bi* tastrofie o kilkadziesiąt kilometrów od
stości 14 samolotów oraz wyraża przy*
tym w propagandzie komunistycznej
Paryża
w
St.
Remo
Les
Chetfreuises,
żuterię. Ofiarą szajki padli liczni Berpuszczenie,
że
aparaty
te
przeleciały
w
różnych
krajach Ameryki środko*
grzebiąc pilota pod 'swymi szczątkami.
tórczycy.
'7 —
grinicę hiszpańską i wylądowały w Ka wej i południowej.
talonii.

Zagadkowy start samolotów
na lotnisku w Paryżu

Po gruntownej czystce

zmiany w komisariatach ludowych

Moskwa, 17. 8. (PAT) Prezydium
komitetu wykonawczego Z.S.RJR. za*
mianowało zastępcę przewodniczącego
rady komisarzy ludowych Z.S.R.R.
Czubara na stanowisko Iuduwego ko*
misarza finansów Z.S.R.R., zwalniając
zarazem dotychczasowego komisarza
Grynko z zajmowanego stanowiska.
. Pierwszym zastępcą ludowego korni*
sarza finansów mianowany został Gry*
czmańow. Na stanowisko ludowego
komisarza poczt, telegrafów i telefo*
nów powołano Bermana, zwalniając go
zarazem ze stanowiska zastępcy ludo*

„jeden

wego komisarza spraw wewnętrznych.
Na zastępcę komisarza spraw we*
wnętrznych powołano Ryżowa.
Londyn, 17. 8. (PAT) Agencja Reu*
tera donosi z Moskwy
'y o wykryciu or*
ganizacji sabotażowo * szpiegowskiej,
działającej w szeregu . sekcyj de parta*
menłu gospodarki narodowej. Szef biu
ra statystycznego Iwan Krawal oraz
urzędnicy tego biura zostali aresztowa*
ni. Aresztowano również jako „wro*
gów ludu" wszystkich profesorów in*
8ty tutu gospodarki społecznej w Sara*
towie.

Piorun w chacie rybaka

Jedna osoba zabita, dwie ciąźko porażone
Karwia. 17, 8. (Tel. wł.). W kąpieli*
sku ćadmorskim Karwia, podczas krót
kotrwałej burzy piorun uderzył w komin jednego z budynków i spłynął do
pokoju, gdzie
poraził trzy osoby:
dwie lttniczkj i jedn®;rybaczkę. Dzię
ki natychmiastowej pomocy lekarskiej
letniczki udało się przywrócić do ży
cia, natomiast rybaczka Helena Maye<
rowa, lat 30 zmarła.
Krosno. 17. 8. Nad Zagłębiem Kro
śnieńskim przeszła gwałtowna burza
podczas której piorun uderzył w prze-

„ Jeden wódz...'u

Manifestacja hitlerowska przeciw biskupowi

Berlin? 17. 8. (Tel: wł.) Ze sprawo,
edań prasy niemieckiej o niedzielnej
manifestacji partyjnej w Spirze wyni*
ka, iż czynniki partyjne wiedząc już od
.p-fwttego czasu o przygotowaniu przez
kościół katolicki publicznych uroczy*
Stości jubileuszu pasterskiego biskupa
Śpiry, uznały, iż podobne manifestacje
mają charakter polityczny i wywołać
mogą niepożądany rozgłos.
Chodziło tu przy tym zapewne nie
tylko o osobę—jubilata,—zwalczanego
przez propagandę partyjną, lecz i o na*
str.^e wśród mięjscowej ludności ka=

I,

tolickiej. Niedzielna manifestacja par# i manifestacji było rozciągnięcie ponad
tyjna osiągnęła swój główny cel,, unie* ulicami miasta wstęgi z dwoma hasła*

Firma A. WITTELS, Lwów, ui. Rutowskiego 7, naprzeciw Katedry,
przoduj* w studenckich ubiorach I J«st bezkonkurencyjną.

Olbrzymi wybór gotowych UBRAŃ I PŁASZCZ? ^studenckieh na akiadile.

Firma Wittels ręczy za jakość i wykonanie munduru. Krawiecka pracownia na miejscu.
Bezwzględnie ceny niskie, a- przytem fachowa i solidna ob*hijja. Równia* dogedny
abgnąmęnf miesięczny dla v studenta. ..Postanowiliim/dja zwerbowania klienteli nie czy'
nić różnicy pomiędzy kredytem, a ceną" gótówkowąT "
1866

'iliwiając public:
składanie—h'oł»
dów biskupowi Spiry.
Ciekawym szczegółem zewnętrznym

liOddajci cesarzowi co jest cesar*
skie, a Bogu co jest boskie", oraz: „Je*
den naród, jeden wódz, jedyna wola".

wody wysokiego napięcia elektrowni
Zagłębia w Męcince. Przerwa w do
stawie prądu, jaka powstała skutkiem
zerwania' przewodów trwała blisko 24""
godzin. Wiele zakładów pr2emysło*
wych na terenie powiatów krośnień
skiego, sanockiego, leskiego i brzozow
skiego i gorlickiego zmuszonych byłe
unieruchomić na ten czas warsztaty
pracy.
WIELKA WYCIECZKA DO
LOURDES
Poznań, 17. 8. Z Poznania wyruszyła
dzisiaj w nocy wycieczka 88 księży z<
wszystkich niemal diecezyj polskich do
Lourdes. ;
PRZEWIDYWANY PRZEBIEG
POGODY
W dalszym ciągu pogoda o zachmu
rżeniu zmiennym z większyqu rozpo»
godzeniami na wschodzie, a zo przelot*
nymi opadami i skłonnością do burz
na zachodzie i w kodku kraju, Tempe*
ratura w ciągu dnia do 22 stopni przy
umiarkowanych wiatrach południowo*
wschodnich i zachodnich. Chmury
przeważnie warstwowo*kłębiaste j-kłp
biasto*deszczowe. Podstawa chmur nv
skich od 300 do 600 mtr. Widzialność •
na ogół dobra. Wiatry górne południa
wo«zachodnle o szybkości 30—40 kinna godz, z porywami.
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orientowały lotników co do kierunku bombardowania

Szanghaj, 17. S. (PAT) Agencja Ha*
•asa donosi o incydencie, mogącym
•nieć poważne następstwa, który jed*
nakżc dotychczas nie został potwier*
dzony. Incydent ten wydarzył się po*
między przedstawi cielami konsulatu
łowieckiego a władzami japońskimi,
które miały rzekomo oświadczyć, ii
łwiatła, zapalone po zapadnięciu zmro
ku na najwyższym piętrze konsulatu
łowieckiego, były jakoby wskazówką
dla samolotów chińskich, które rzucały
bomby na konsulat japoński.
Ag. Havass zaznacza, ii oba konsu*
laty znajdują się w bliskim sąsiedz
twie.
Nankin, 17. 8. (PAT) Ministerstwo
wojny ogłosiło dzisiaj oficjalnie, ie
ponad miastami, położonymi w dolinie
rzeki Yang/Tse, dn. 14, 15 i 16 w wal*
kach powietrznych samoloty chińskie
i chińska artyleria przeciwlotnicza strą*
dla przeszło 30 japońskich samolotów.
Komunikat wyraia uznanie chińskim
•iłom lotniczym z powodu wykazania
Łak wysokiego poziomu w pierwszych
•potkanfach i rieprryjacielcm. Według
komunikatu, w ciągu trzech pierw
•zych dni walk tylko 3 samoloty chiń*
side zostały uszkodzone, dwóch lotni*
ków zostało zabitych, a trzech odnio*

sło rany.

Wiadomości ze źródeł japońskich o
zniszczeniu przeszło 70 chińskich samo
^ lotów kompetentne władze chińskie

MEBLE
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TO GWARANCJA S0LIDH03CI
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Propaganda

nazywają śmiesznymi i pozbawionymi
wszelkich podstaw.
Szanghaj, 17. 8. (PAT) Podczas dzi<
siejszego popołudniowego bombard o*
wacia przez samoloty chińskie japoń*
skiej dzielnicy Hong»Kiu padło 18 Ja"
poóczyków zabitych i rannych. Japoń*
ska artyleria przeciwlotnicza zestrzeliła
jeden chiński samolot

Posterunki policyjne w części kon*
cesji międzynarodowej, położonej na
północ od rzeki Suczou, zostały ewa*
kuowane. Cała władza przeszła w ręce
Japończyków.
Szanghaj, 17. 8. (PAT) Agencja Ha*
vasa, uzupełniając swą wiadomość o
incydencie pomiędzy przedstawiciela*
mi konsulatu sowieckiego a władzami

Rozpaczliwa obrona strzelców
oblężonych w barakach w Hong-Kiu

Szanghaj. 17. 8. (PAT). Na wszyst
kich odcinkach frontu szanghajskiego,
według agencji Central News, wojska
chińskie poczyniły duże postępy. Naj
większa waga Jest przywiązywana je*
dnakże do zajęcia przez wojska chiń
skie obszaru, na którym odbywały się
japońskie ćwiczenia wojskowe w po
bliżu Tien-Pao*Road, Japończycy wy

cofali się na
południe od YuczauRoad. Połączenia komunikacyjne po
między wojskami japońskimi w YangTse»Po w Hong-Kiu zosfały przer
wane.
W Hong-Kiu baraki japońskich
strzelców morskich są ciągle oblega
ne przez woiska chińskie, które zbli
żyły się do nich na nieznaczną odle*

głość. Baraki te są bardzo powaźnia
uszkodzone, przez bomby rzucone X
samolotów chińskich.
Broni się w nich tylko mały oddział
żołnierzy japońskich, ponieważ wię
kszość żołnierzy, którzy zajmowali tt
baraki, przeniosła się do japońskiej
szkoły powszechnej w pobliżu Diowelł-Road,

Oficer popełnił harakiri

gdy wskotek choroby nie poszedł na front
Tokio, 17. 8. (PAT) Kapitan rezerwy
Moro Hiroitsu popełnił samobójstwo
przez harakiri n» jednym z placów, w
Tokio, ponieważ z powodu złego stanu
zdrowia nie mógł brać udziału *r: wał*'
kach, toczących się obecnie w Chinach.
Szanghaj, 17. 8. (PAT) W Szanghaju
w znacznej części miasta z powodu zam1
knięcia dopływu gazu panują zupełne
ciemności. Na niebie widać łuny poża
rów w Poo*Tung, Czapei i w Yang*
TscPo, gdzie znajdują się wielkie za*
kłady tkackie japońskie.
Noc księżycowa.i bardzo korzystne
warunki atmosferyczne sprawiają, li
w mieście panuje obawa, te w nocy na*
stąpią naloty samolotów chińskkfc 1 Ja
pońskich.
Japoński pancernik Izumo zbliżył się
z biegiem rzeki Wang«Poo w kierunku

Yang-Tse. Zastąpił go na dawnym sta*
nowisku krążownik ,.Atami", którego
^reflektory bez przerwy poszukują chiń*
skich łodzi motorowych, zaopatrzonych
w Torpedy.
Tokio, \ 17. 8. (PAT) Agencja Domei
ogłasza sensacyjną wiadomość z Szang*
baju, ii samoloty chińskie, które bom
bardowały 14 bm, międzynarodową kon
cesję w Szanghaju oraz dzielnicę fran*
cuską, były pilotowane prze i pilotów
pochodzenia sowieckiego.

na czele akcji reorganizacyjnej Kominternu

pod względem geograficznym podsta*
wy operacyjnej.
Wraz z tymi zmianami została prze
prowadzona reorganizacja sieci finan
sowej Kominternu w Europie, której
przeprowadzenie zostało powierzone
I żakowi
Grin bornowi i Adolfowi
Schwartkopfowi i Karlowi Bredisowi
Reęjsjfaalzacja ta zostanie, ukończona
z końcem października. Od tego mo
mentu ma się też ropocząć wzmożona
akcja rewolucyjna Kominternu.

Widmo strajku lotniczego
we Francji

Warszawa, 17. 8- (Teł. wł.) Pomię*
dzy; ministerstwem • .lotnictwa i tową*
rzystwem „Air Franc" z jednej strony
a pilotami tegoż Towarzystwa z dru»
"grej—wybuchł—poważny—konflikt na
skutek decyzji ministerstwa, polecają*
cej kapitantiwf Bonnot objęcie kierów;*
mctw^ r..' ^rzt^rcvvadzanvmi obecnie

Tokio, 17. 8. (PAT) Agencja Domej
donosi, iż konsulat generalny japoński
w Szanghaju, na skutek bombardować
nia z samolotów chińskich, jest zburzo*
ny. Pomimo to, konsul generalny j u*
rzędnicy urzędują w ruinach, nie chcąc
opuścić swej placówki.

na wielką skalę

Londyn, 17. 8. (PAT) „Manchester
Guardian", omawiając pogląd brytyj
ski na Dalekim Wschodzie, zaznacza,

Izak Grinborn i Adolf Schwarzkopf
oddział zajmujący się propagandą
w
Niemczech, na którego czele stanie
Franz Klein, Gustaw NiedermueUer.
Paryska agentura Kominternu zaj
mować się będzie nadal także sprawa*
mi Hiszpańskimi oraz akcją we 'Wło
szech, w państwach bałkańskich i w
Szwajcarii.
Decyzja władz szwajcarskich zaka
zująca wszelkiej akcji komunistycznej
na terenie Szwajcarii pozbawiła bo
wiem Komintern specjalnie dogodnej

Ambasador sowieckie w Nankin ie zi
biega u członków rządu nankińskiego
w kierunku zaostrzenia kroków wojem
nych przeciwko Japonii

Japonia rozpoczęła wojnę

„rusza*

Warszawa, 17. ? (Tel. wt) „Lc Ma
tin" przynosi szereg szczegółów w spra
wie przeprowadzanej obecnie reorga*
nizacji -Kominternu.
Reorganizacja ta polega nie tylko na
dokonaniu czystki wśród kierowni
ków, lecz Ukże na zmianie struktury
Kominternu, który otrzyma nowy po
dział administracyjny.
Równocześnie
zostały dokonane
zmiany na zagranicznych .placówkach
Kominternu. Ze względu na zmniejszę
nie się zainteresowania Kominternu
dla krajów skandynawskich, stan li
czebny agentury Kominternu w Kopen
hadze został znacznie zmniejszony.
Wzmocniono za to znacznie placów*
kę Kominternu w Amsterdamie, do
kąd wyjechała główna współpracow
niczka Kominternu w Pradze, Helena
- Reinert, -Centrum- holenderskie Ko
minternu będzie obecnie kierowało
wszelką ąkcją nie tylko na terenie Ho
landii, lecz także w Belgii, na Wy*
spach malajskich, w Anglii i w Sta
nach Zjednoczonych Poza tym w Ho
landii zostanie utworzony specjalny

japońaskimi, donosi, że rzeczywiście
zapaliło się światło w konsulacie n«
krótko przed żądaniem władz japoń*
skich, by wszystkie światła zostały zga
szone. Konsulat był w owym czasie rze
komo pusty. Konsul sowiecki, który
sam zgasił światło, wyraził ubolewanie
wobec władz japońskich. W sprawi#
tej otwarto dochodzenie.

studiami na trasie planowanej nowej
linii lotniczej Azory—Nowy Jork.
Piloci złożyć mianowicie protest
przeciw tej decyzji, powołującej się na
kierownicze—stanowisk
cywilnym lotników wojskowych.

że w Londynie nie wątpi nikt, iż Ja*
ponia rozpoczęła wojnę na wielką ska*
lę. Naogół sądzi się w tutejszych ko*
łach politycznych, że Chiny zostaną
pokonane, ale prowadzenie wojny zruj
nuje Japonię. Wszelkie próby pośred*
nierwa uważane są tu za bezcelowe.
Londyn, 17. 8. (PAT) Dzisiaj po po*
ludniu odbyła się w Foreign Office
konferencja, w której brali udział spe*
cjainie przybyli z urlopów minister
spraw zagrań. Eden, lord tajnej pieczę*
ci Halifax, minister wojny Hore Be*
lisha i pierwszy lord admiralicji Duff
Cooper. Na naradzie tej powzięto sze*
reg zarządzeń celem skoordynowania
akcji floty
brytyjskiej, stacjonowanej
na wodach chińskich i wojska przy
ewakuacji obywateli brytyjskich
z
Szanghaju.

ZAMACH SAMOBÓJCZY
(a) Zamieszkała przy ul. Krzywej
1. 18 w Zamarstynowie 33*letnia Ro*
zalia Soja z nieustalonej na razie przy*
czyny usiłowała w dniu wczorajszym
pozbawić się życia przez podcięcie żył
u obu rąk. Pierwszej pomocy udzieliło
jej Pogotowie Ratunkowe.^
ZAGADKOWY WYPADEK
(a) Wieczorem wczorajszym Pogoto>
Wie Ratunkowe zawezwane zostało na
ul. Akademicką L 28, gdzie zatruciu
uległ jakiś z nazwiska nieznany męi*
ezyzna, liczący około 30 lat. Pogotowie
w stanie nieprzytom<
nym do szpitala powszechnego. Praw«
dopodobnie zachodzi tu wypadek za*
aamobójczego,

Mr. 227
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MMZIEli GOSRODARCZ.V

Prymityw polskiego czytelnictwa
V«
Ile i co czytamy, jaki jest poziom i
i*sięg słowa drukowanego, jaka pro
dukcja i konsumeja nie tylko pism eo«
dziennych, ile również i czasopism,
broszur, książek: naukowych, popular
nych, literackich — to wszystko stano
"w-i bezsprzecznie joden % ważnych
przyczynków do zrealizowania postu
latu, który określa się słowami; „wyj*
ście z prymitywu".
Otóż musimy przede wszystkim
stwierdzić: ilość czytelników jest u
nas mniejsza, n 'ż w państwach zacho
dnich, z tej prostej przyczyny, że ma
my jeszcze zbyt dużo analfabetów...
Jest to fatalna spuścizna po wieku nie*
woli; I jest to zadaniem szkolnictwa,
byśmy z tego stanu
jak najprędzej
wyszli,
A jeśli wylały my z rozważań war
stwę analfabetów (wynosiła ona we»
die spisu ludności z r. 1931 mężczyzn
2,034.4()0 i kobiet 3, 505.300, razem
przeszło 5 i pół miln. ludzi) i ograni
czymy si? do tych. co już wyszli z
„prymitywu'' analfabetyzmu — to po
czynić możemy szereg bardzo chara*
kterystycznych spostrzeżeń i wysunąć
x nich szereg wniosków.
Wyłączmy również
z niniejszych
czytelń ictwo -gazet cod: '
nych
— i ograniczmy się do ważnej
sprawy czasopism 1 t. zw: „druków
nieperiodycznych'*, a więc prac nauko
wych, podręczników, wydawnictw po
puUrnych, wreszcie literatury pięknej.
Zatem do tych wydawnictw, jakie —
poza lekturą gazety — stanowić winny
^Sjrawę duchową człowieka, który wy
rwał się już ze szpon analfabetyzmu,
umie czytać i pisać i zarówno dla do*
ksztalcania się jak i dla rozrywki umysłowej Męga do czasopism, broszu
ry lub książki.
,
Otóż pod tym
w zględem trzeba
Stwierdzić powolny, lecz stały postęp.
Istnieje bezsprzecznie
w społeczeń*
stwie. a zwłaszcza w młodym pokole
niu, pęd do oświaty i uświadomienia
społecznego i kulturalnego. Wyraża się
on w rosnącej wciąż ilości druków
•eśN takich druków w Polsce w r. 1932
powsJato 3399. to w r. £335 juz 7.46D,
W r. 1952 mieliśmy czasopism 1.831, a
w r. 1935 już 2.1S6.
Na tych 7.460 druków przypadła na
prace naukowe wcale pokaźna ilość
3.172 druków, na wydawnictwa popu*
łarne 2.264, na podręczniki 534, na li
teraturę piękną 1.490. Również i skala
Czasopism wciąż się rozszerza, W r.
1935 mieliśmy już 348 czasopism nau
kowych, 304 gospodarczych, 697 ogól*
informacyjnych

literackich

Jtystycznych. 166 wydawanych przez
młodzież, 128 organów zrzeszeń za
wodowych, 53 sportowych.
Oczywiście — jeśli chodzi o porów
nanie z innymi krajaimi — jesteśmy
wciąż dałeko w tyle... Wystarczy przy*
toczyć, że gdy my wydaliśmy w r.
1935 około 7 i pół tysiąca druków, to
w Japonii wydano ich przeszło 39 ty*
sięcy...
Ale postęp U nas jest. Chłonność
słowa drukowanego wzmaga się. A
świadczy to o zrozumieniu pokolenia,
kfóre wchodzi w życie, dla samokształ
cenią, dla oparcia swej pracy zawodo
wej na fachowym piśmiennictwie, wre
szcie o potrzebie duchowej strawy ja
ko okrasy ciężkiego żywota i rozrywki
po pracy.
I tu dochodzimy do zjawiska,. któ«
re trzeba z całą stanowczością poru*
szvc j wyświetlić, gdyż działa ono ha
mująco na „wyjście z prymitywu" i na
podniesienie naszej kultury na „wyż
szy styl".
Chodzi £ t. zw, literature rozrywkową, o te twory literackie — zwłaszcza
beletrystyczne — które w ilości oko*
1.500 rocznie ukazują się w drulęt
Fachowcy z dziedziny wydawniczej u*
trzvmują, że istnieje rażąc* 4y&proi>oi-

rynku

księgarskim

cja zorówno między ilością jak i wiel
kości? nakładów książek o typie do
datnim i książek, będących typową
„literaturą" suteryn i wagonów, „lite*
raturą" zaśmieesjącą umysły w na»
szv:h nizina.-h społecznych koszmar
nie więcz ni.'kim poziomem tematów i
formy artystycznej, żerującą na najniż
szych instynktach, deprawującą i wpę
dzającą właśnie czytelnika w „prymi
tyw". Ta właśnie „literatura" — ze*
szytowa,
jarmarczna, kolportowana
przez suterynowe schody, apoteozująca występek, podniecająca przede
wszystkim instynkty erotyczne, a po
za tym przeważnie aspołeczna — ma
największe nakłady i wypiera twór
czość prawdziwych, fzetelnych, posia
dających zarówno zmysł estetyczny
jak j poczucie odpowiedzialności za
drukowane słowo pisarzy.
Dlaczegóż tak skwapliwie do tej
właśnie „literatury" sięgają jej masowi
spożywcy? Po prostu dlatogo, że
wśród tych 1.500 dzieł z działu „litera*
tury pięknej'' trudno im wybrać od
powiednią dla ich poziomu umysłowe
go i żywotnych zainteresowań książ
kę... U nas jest albo książka na naj*
wyższym poziomie, albo na najniż»
szytn. Na_c_i_t\yórcy literaccy pi^zą.
ciężko i górnie, stylem skomplikowa=
nym i zawartością treści przeważnie
niedostępnej dla szerokich mas odbiór
ców rozrywkowej lektury. A potem
dziwują się i gorszą, że nakłady ich
książek wynoszą kilkaset egzempla-

tzy.. Gdyby nie roniąc nic z ideowej,
społecznej- czy wreszcie estetycznej
wartości swego tworzywa — pisali z
myślą o szerokiej masie odbiorców,
ułatwiali prostotą i łatwością lektury
czytelnikowi rozrywkę umysłową —
osiągnęliby nakłady wielotysięczne, a
co najważniejsze: skutecznie rywalizo
wać mo^Kby z fabrykantami kiczów li«
łerackich, producentami ogłupiającej i
szkodliwej „literatury".
Czytelnictwo jest zbyt ważkim czyn«
nikiem w procesie „wyjścia z prymitywu", abyśmy mogli oddawać ie w
arendę pseudo - pisarzy, żerujących
na głupocie j ciemnocie.
Pęd do wiedzy i do duchowej roz
grywki, istniejący u nas i coraz bar«
dziej się wzmagający, musi być skie*
ro\v?ny w łożysko, ułatwiające „pod
niesienie naszej kultury na wyższy
styl". Coprawda, w pomoc autorom i
czytelnikom muszą przyjść energiczni
i zręczni wydawcy -księgarze. Mamy
ich wprawdzie, ale tylko jako rzadkie J
wyjątki. Księgarstwo jest na ogół przy
tułkiem dla niedołęgów, którzy nie po
trafią zdobyć klienta a częstokroć od»
sicaśzają go powolnym wykonywa*
niem
zamówieniem i nonszalancją.
Dla słuszności przyznajemy, że ciężkie
la{a kryzysu, zmuszając księgarzy do
większego ruchu i większej przedsię
biorczości. oddziałały na nich pedago
gicznie i dziś sytuacja w księgarstwie
uległa pewnei poprawie.

x. s.

= Jaki charakter będą miały domy lu*
dowe. Zagadnienie domów ludowych, sta*
nowić będzie najblizszv etan prac Komite*
lu dla Spraw Kultury Wsi, względnie, wy*
rażaiąc się ściśle podkomisji domów ludo«
wych w komisji spraw społecznych przy
Komitecie. Na terenie Polski znajduje się q«
bccnic ponad 1.000 domów ludowych. Naj*
więcej jest ich w Małopolsce.
W związku z rozwojem ogólnych stosun*
ków kulturalnych w kraju, nastąpiła pown
żna ewolucja charakteru domów ludowveh.
Inne znaczenie posiadają one w Malopof*
see, gdzie wieś jest nieskomasowana, sdzie
zagęszczenie ludności wiejskiej jest olbrzy*
mie, gdzie wreszcie mieszkaAcv wsi pozba*
wieni, względnie ograniczeni .są w tych czy
innych zdobyczach kulturalnych i cywiliza.
cyjnych. Tam dom ludowy jest wszystkim
— szkołą, świetlicą, karczmą, sklepem, miej«
scem zbiórek i t. p. Inaczej przedstawia się
jego rola n. p. w Poznańskim
gdzie wieś
jc<t skomasowana i gdzie ludność wieiska,
maigc możność korzystania z doskonałych
dróg. zaspakaja swoje codzienne i spółeczj
ne potrzeby raczej w gęsto rozsianych nia<
steczkach, aniżeli w istniejących po wsiach
domach ludowych. Poza tym wiele doinów
ludowych w różnych okolicach kraju stoi
dziś pustką. Rądi to nie zdobylv one sobie
zaufania ludności wiejskiej, bąd£ też lud*
ność ta, dla względów n. p. takich, jak w
b. dzielnicach niemieckich, nie widzi potrze*
bv korzvstania z nich.
Tu właśnie otwiera się wdzięczne, cho«
ciąż bardzo trudne pole działania
dla
wspomnianej podkomisji. Sprawa przysto*
sowania roli domów
ludowveh- do lokat'
nych, czy nawet regionalnych
wymogów
ludności wiejskiej wybija się w tych pra»
cach nA plan pfcm'«y.-—
*- Prasa rumuńska o Polsce. Ostatni nu
mer czasopisma ..Anakle Statistice si Eco,
nornice", organ Związku F.konomis',ów R-.,
muńskicii,
viera obfk srtregu artykułów
«. dzied-..., w,
^fiólnojgospodarczei. studivr*
dotyczaie sytu;
nsrodjrezci Poisii P.jj!

PAPIERY PROCENTOWE
4

i pól proc. poż. wewnętrzna 57.00 —
57.25. 3 proc. poż. inwestycyjna pierwsza
emisja 69.38 — serie nienotowane, 3 proc.
poż. inwestycyjna druga emisja 68.50 —
serie 82.75, 4 proc. poż. premiowa dolarowa
39.25 — 39.40. 4 proc. poż. konsolidacyjna
58.25 — 58.50.
Tendencja niejednolita

AKCJE
Bank Polski 105.00, Częstocice 34.00. Wę.
Siei 23.75. Lilpop 50.50. Modrzejów 8.75.
Starachowice 31.50 — 31.25, Haberbusch —
40.00 — 39.75.

Tendencja niejednolita.

DEWIZY
Belgia 59.20 — S9.3S — 89.02, Berlin —
212.97 — 212.11. Amsterdam 292.05 —
292.77 — 291.33. Kopenhaga 11S.09 — 117.51
t W m 46.44 — 24.47 - 2433, N, -Jork
czeki 5.2S i siedem ósmych — 5.30 i jedna
ósma — 5.27 i pięć ósmych. N. Jork ka«
bel 5.29 i jedna ósma — 5.30 i trzy ósme —
5.27 i siedem ósmvch, Oslo 132.93 — 132.27,
Par vi 19.S7 — 19.93 - 1953, Praga 18.44
— 18.49 — 18.39. Sztokholm 136.15 —
136.4S — 135.82, Zurvch 121 .60 - 121.90 —
121.30. Wiedeń 9920 — 98 .80, Mediolan —
27.98 - 27.7S. Helsinki 11.71 - 11 -65. —
Montreal 5.30 — 5.27 i pól, Tel Aviv 2625

— 26.11.

Notatki
= Powiększenie kredytów rcjc»('Own h
— w Ranku Rolnym. Sum.* 1 prrydrHor.vih
Państwowemu Ran!;o w i
Ruknuv.i
prici
Bank Polski kredytów r<*jcitri>wycn na
staw płodów rolny :!i. wynosi w ticżąc-m
roku gospodarczym 20 auln. zł-, podcz.-.s
gdy w roku ubiegłym -urna ta była niższą, o
9 miln. i wynosiła 11 miln. zł.
Również powiększ* r.a
została Bankowi
kwota kredytów na zaliczkowanie zboża, a
mianowicie z 6 miln. ao 7 miln. w roku
bieżącym.
Wzrost sumy kredytów rejestrowych pos
chodzi stad, że Bank Gospodarstwa Kra jo.
w ego w roku bieżącym kredytów tych nie
udziela, a kontyngent kredytów B. G. K.
przejęty został prze; Bank Rolny.
Ponadto podkreślić trzeba, iż kredyty za»
liczkowe nie są udzielane rolnikom bezpo«
średnio, lecz lokalnym instytucjom kredv<
towym, celem
rozprowadzenia
pomiędzy
drobne rolnictwo.

WALUTY
Belgi belgijskie 8938 - 88.95. dolary a.
in erykańskie 5.29 i pół - 5.27, dobry ka.
nadyjskie 5.29 — 5.26 i pół, floreny ho:en.
derikie 292.77 — 271.05, franki francuskie
19.9" _ 19.81. franki szwajcarskie 121.90 —
121.10, funty angielskie 26.47 — 26.31, gul.
deny gdańskie 100.20 - 99-80, korony czeskte 17.50 — 16.80. korony duńskie 118.09
—. 117.25, korony norweskie 132.95 — 131.95
koronv szwedzkie 136.48 — 155.50, liry
włoskie 24.30 — 23.60, marki fińskie 11.71 —
11.20, marki niemieckie 137.00 — 134.00, —szylingi austriackie 99.00 — 98JO, marki
niemieckie srebrne 149.00 — 146.00. funty
palestyńskie 26.25 — 2605

tytułem „Rola/ Banków
Państwo 1 Ą-h.
>!,
rozwoju gosbodarczym Polski", p
Buka.
absolwent Akademii
Handlowo
reszue analizuje rjlę Banku Go:rod.irsh,a
Krajowego i Butiku Rolnego w
rozwoju
gospod;irczym Pólsk ; . Poza stroną •' pisowA.
autor przytacza ciekawe dane :
den-czą**
sytuacji g"ospodarc:oi i finanse w: i Polski w
oi;atnich 5 latach; arivkut zaopatrzony ifist
pora tym w szereg wykresów. StuJi-m uj; s
tc jest bardzo ciekaw .c. tym
bar.lz:cj, żf
większa część K-.ater.aiu zebrana zostshv.^o^
sobiście przez autora podczas pobytu
w
Warszawie, w charakterze praktykanta w/,
miennego, w lecie r. ub. P. Manof zamieścił
również szereg artykułów poświęconych P 'l
see w dzienniku „Nationalul Nou" w for.
mie wrażeń ze «wcj podróży do Polski.
=± Podwyżka ceł importowych w Turcji*
W związku ze zmianą przepisów importo«
wych, dokonano ostatnio w Turcji szeroką
nowelizację taryfy celnej, podwyższając sta»
wfc na wiele artykułów.

Tendencja niejednolita

GIEŁDA ZBOŻOWA
Na Giełdzie obroty w licznych artyku#
lach ora;, egzekutywne kupno rzepaku.
Pszenica, owies, mąki podrożały.
Notowano:
Ps:enica jednolita czerwona zł. 28.75 —
29.00, pszenica zbiorowa czerwona 28.00 — •
2S.25, pszenica jednolita biała 2925 — 29.50,
^zenica zbiorowa biała 28.25 — 28.50, o<
..Wics jednolity 18.75 — 19-00, owies zbiorew
w Y 18.00 - 18.25.
Mąka pszenna podrożała o 1 zł., żytnia o
50 gr, na 100 kg.
GIEŁDA

PIENIĘŻNA

5 proc. dolarowe listy zastawne Banku
Hipotecznego 59.75. — Na ogól zaofiarowa*
nic papierów procentowych małe. — Ten*
dcnq.i chwiejnołzwyżkowa.

CENY NABIAŁU
W tygodniu od dnia 9 IX. 1937 r. do dnia 15 IX. 1937 r. ceny niżej wymienionych
artykułów we Lwowie notowane przez Komisję notowań cen nabiału przy Izbie PrzemyD-Handlowej i Lwowtkfej Izbie Rolniczej wynosiły;"
A) Cany d«ta|ifczne w sklepie i
Za 1 litr:
1} mleka pełnego na miarę
2) „
pasteryzowanego w butelce
3)
»
„
.
z dostawą do domu
B
4) śn.fttany kwaśnej o zawar. IS—22®/. tłuszczu
5)
»
. ,
22—257,
6)
,
słodkiej kawowej o zaw. 12— 15% tłuszczu .
T)
»
. . 15-22%
8)
„
kremowej
. „ 25—35%
9)
. . 35-45%
.
Tl 1 kilogram:
ł) mauła deserowego z bloku
,
,
,
l
,
2) ,
stołowego
3) ^
kuchennego . . .
. • .
.
4) twarogu świeżego
5)
solonego
n
6)
„
gospodarskiego (plaskankowego) ,
.
7) za ł kopę jaj powyżej 50 gr. .
.
,
* « t>
v poniżej 50 gr.
•
.
.
*
9) za 1 kg jaj (przy sprzedaży na wagę)
,

zł.
0-19
023
0-25
1—
o-—
080
O'—

Cr—

o--

li

(H»
ODO
OTDO
0—
0—
o-oo
Q-—
o-—
o-—

3-20
3—
280
0-60
O-

o-oo
0—
o-oo

i-30

oco

1-25

o-oo

00'00

o-oo
0—

0 —

000

B) Ceny (turfowne loco sklap odbiorczy prry zakupnlt co

Za I kitogr:
1) masła deserowego blokowego
,
,
290
2) „
stołowego
' Ą
t
2*70
3) «
kuchennego
« • .
2'60
4) twatogu świeżego
o-oo
5)
»
solonego
'
.
o-—
6 ).
»
gospodarskiego (plaskankowego)
»
!
o-oo
7).za i ikrzynię jaj w oryginalnym opakowaniu
86-40
8) za 1 kg jaj (sprzedaż na wagę) . . . . . M5
Sytuacja na rynku nabiału; dowozy i zapotrzebowanie mleka

000

o-oo
0-00

o-oo
o-—

0-00
ODO

o-oo

-

wzrosły, ten<
encja utr7ymana, podaż mjiia nieco wzrosła, zapotrzebowanie śre dnie, t endencia zniz
Uwaga; od dnia 16. VIII. :eny wszystkich
niższe o sŁ 0-20..-

gatunków masła w hurcie i detalu
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Komuniści i socjaliści
wśród robotników francuskich

Stóre się wydarzyły w Janowej Dolinie na
meczu o wejście do Ligi Resovia—Strzelec.
Polski Związek Piłki Nożnej postanawił u.
karać Strzelca 2«miesięcznym zamknięcie!*
boiska dla publiczności. •

i

ZAWODY PŁYWACKIE POGOŃ —
CZARNI

(Korcspondencja wtastw .iJt.comka Foliklego"

• Ókólhik ten, bardzo ogólnikowy i
Pgryt, w sierpniu.
giej strony C. G. T. stara się niedopuWe francuskim ruchu zawodowym ścić do rozbicia organizacji, do pono*, blady nie zadowolił zwolenników nie
W latach ostatnich było kilka wzajem wnego rozłamu, który jej już kilkakro zależności ruchu zawodowego. Ostro
krytykuje go zastępca sekretarza kon
nie zwalczających się dość ostro kie* tnie groził.
Toteż dla dobra jedności klasowego federacji Renć Belin, dawny działacz
ranków. Największe wpływy wśród
C.
G. T., a najlepszym dowodem jak
ruchu
robotniczego
poświęca
się
wie
robotników miały zawsze związki so
cjalistyczne, złączone w „Generalnej le, często, — jak twierdzą niektórzy walka wewnętrzna jest już daleko po#
Konfederacji Pracy" t, zw. w skrócie działacze tego ruchu — za wiele, stwa sunięta w C. G. T., jest fakt, że w ofi
tygodniku tej organizacji
C. G. X. Poza nim istniały związki rzając w ten sposób coraz łatwiejszą cjalnym
chrześcijańskie oraz komunistyczne t. drogę dla zwiększenia się wpływów ,-Syndicats", artykuł wstępny p. t.
„Niepokój
w C. G. X." pióra Rene
komunistycznych,
którzy
wykorzy
ZW. „unitaire1' Gednolici). Mimo zasa
Belin został pomieszczony w tym sa
dniczo tej samej podstawy klasowej stują sytuację jak tylko mogą.
mym
numerze,
w którym wydrukowa
Zdaje sobie z tego dokładnie sprawę
tych ostatnich i C. G. X. istniała zaw
sze ostra walka między tymi kierun# szereg'dawnych menerów O. G. T., z no wspomniany okólnik.
Prowadzona więc jest ciekawa dys»
okresu sprzed połączenia z „unitat*
kami.
kusja na łamach prasy oficjalnej — po
Dopiero zmiany polityczne, utworze *e'anu", zwłaszcza tych, którzy stali za nią jest ona z pewnością znacznie
zawsze
na
zdecydowanym
stanowisku
nie t. zw. „Frontu Ludowego" („Front
niezależności ruchu zawodowego od ostrzejsza.
populaire") doprowadziły do złączenia
Jest to dość jasna jednak ilustracja
akcji i wpływów politycznych. Zdaje
w jedną obu wrogich dotychczas orga
sobie z tego sprawę i kierownictwo C. trudności pogodzenia dwóch kierun
nizacji pod dawną narwą C. G. T.
G. T., czego dowodem są wydawane ków, z których jeden — socjaliści —
Formalne zjednoczenie socjalistów z
od czasu do czasu oficjalne okólniki chce utrzymać się w ramach niezależ
komunistami okazuje się w praktyce
w tej sprawie. Ostatnio okólnik taki nego francuskiego ruchu robotnicze
rzeczą bardzo trudną i wewnątrz C. ukazał się 22 lipca, podpisany przez go, drugi — komuniści — kieruje się
G. T. nie ustają ani na chwilę nieporo
dyrektywami, pochodzącymi ze źródeł
sekretarza generaln^o C. G. T. Jouzumienia i tarcia, tłumione często we haux.
obcych.
J. M.
wnątrz organizacji. Przybierają one jed
nak nieraz formę bardziej ostrą i prze*
dostają się na zewnątrz.
Zf SPORTĘj
Gra idzie dziś o poważną stawkę, o
Wpływy na olbrzymie masy świeżych
Członków organizacji. Na skutek bosytuacji społeczno - polity-esBef^
jaka wytworzyła się od czasu rządów
Bluma. do zjednoczonego C. G. T. na
Wczoraj odbyła się przedostatnia elimi.
110 nv. pł. — Haspel (15,5 sek.}, Niemiec
płynęły masy robotników, którzy trzy nacja
przed meczem lekkoatletycznym z
(15.5 sek.).
mali się doty chczas z dala od ruchu za Niemcami. Ze względu na deszcz odbyła
400 m. pl. — Kostrzewski (56,3 sek.), Nie«
wodowego. O ile dawne C. G. T., ma się tylko jedna konkurencja: bieg na 800 m. miec (57,5 sek.).
W dal — Hanke (7,31 mtr.), M. Hoffman
jące we Francji wieloletnie tradycje, Zwyciężył Gąssowski w czasie 1:58.8 przed
(7,14). rezerwa Nowak (7,22).
Staniszewskim w czasie 1:59,4, Miftclstaed.
grupowało element przeważnie dość tern
W z wyż — K. Hoffman (187,5 mtr.). —
i Liberą. Po-tej eliminacji ustalono na.
wyrófaiony społecznie, o tyle dziś r*
Drugi zawodnik zostanie ustalonv na spe«
stępujący ostateczny skład Polski na mec; z
pływ nowych członków, dotychczas Niemcami, który rozegrany zostanie w nai» cfalnej- eliminacji, która sie odbędzie w
czwartek
z udziałem Chmielą, Garnuszew<
bliższą
sobotę
i
niedziel;
na
Stadionie
Woj<
„dzikich", nie posiadających żadnej
skiego, Niemca j Kalinowskiego.
tradycji organizacyjnej i wyrobienia, ska Polskiego w Warszawie.
100 mtr. — Zasłona, Dunecki, rezerwa
Tyczka — Sznajder (najlepszy obecny wy«
stawia często C. G. T. w trudnej sy Popek. Najlepszy czas Zasłony wynosi 10,7, nik 4,05 mtr.), Klerńczak (3:81).
tuacji. Brak subordynacji organizacyj* Duneckiego — 10,9, Popka 10,8.
Trójskck — Lucknus (14,47 mtr.), M.
200 mtr. — Zasłona (najlepszy czas 22.1),
Hoffman (14 68 mtr.).
nej przejawia się niejednokrotnie w
Kula — Gierutto (15,17 mtr,), Tilgnet
akcjach strajkowych, rozpoczynanych Dunecki (22-5).
(14-.68). rezerwa Fiedoruk.
400 mtr. — Sliwak (czas 50 sefc.), Binla»
samorzutnie od dołu, bez uzgodnienia
Dysk — Fiedoruk (46,36 mtr.), Gierutto
kowski (50,9 sek.), rezerwa Gąssowski —
z kierownictwem konferencji.
(49,6 sek.).
(45,43 mtr.).
Ta masa nowych członków, wskutek
Oszczep — Turczyk (63,90 mtr.), Gbur*
800 mtr. — Kucharski (czas 1:52,4), Gąs»
ich słabego wyrobienia społecznego, sowski (1:57,3), rezerwa Mittelstaedt (1:57.8). czyk (59,96).
1500
mtr.
—
Kucharski
(4:01
sek
),
Soldan
Młot — Kocot (44,32), Węglarczyk —
stanowi bardzo podatny materiał dla
(4:02,8), rezerwa Staniszewski.
(44.52).
wszelkiego rodzaju demagogii i jak
4X100 mtr. — Danowsłri, Popek, Zasłona,
5.000 mtr.' — Noji (czas 1506,4 sek.),
oajskrajniejszych haseł. Wskutek tego DepBcki (15:27 sek.).
Dunecki.
agitacja, prowadzona umiejętnie przez
4X400 mtr. — Sliwak, Gąssowski, Binia*
10X00 mjr. — Noji (czas 32:05,2), Wilkus
kowski, Kucharski.
komunistów wewnątrz C. G. T. staje (32:12,4).
się coraz bardziej niebezpieczną dla
—
Piotra, będzie równocześnie eliminacją w
MECZ POLSKA - JUGOSŁAWIA
dawnej jego socjalistycznej doktryny
rozgrywkach o mistrzostwo świata.
O MISTRZOSTWO ŚWIATA
i grozi opanowaniem organizacji przez
Mecz rewanżowy odbędzie się dnia 1 kwie
nowych „przyjaciół", których cele po
Na wczorajszym posiedzeniu zarządu Pel*
tnia 1938 roku w Białogrodzie.
lityczne i źródła rozkazów nie $ą dla skiego Związku Piłki Nożnej ustalono, że
mecz piłkarski Polska ~ Jugosławia, odbę*
ECHA ZAJŚĆ NA MECZU RESOVIA nikogo tajemnicą.
dzie się definitywnie dnia 10 października
STRZELEC
Walka z wpływami komunistów jest w Katowicach.
Polsld Związek Pflld Noinej rozpatrywał
jednak dość trudna, ponieważ z druna wczorajszym posiedzeniu sprawę zajść,
Spotkanie to, rozegrane o puchar króla

Ostateczny skład Polski na mecz
z Niemcami

FELIETON Z LETNISKA.

„KOLEDZY PO FACHU"
Je*tem już od kilku lat literatem, a
nawet członkiem Zawodowego Zwiąż,
ku literatów Polsklch (80 proc. zniżki
kolejowej i „ułatwienia* za granicą),
mam zamiar wydać parę książek, aby
je z kolei ofiarować moim znajomym,
i właściwie, mogłoby mi być wcale
dobrze. Jeśli dodamy, że mam miesię
cznie parę tysięcy dochodów z moich
publikacji, a więc prawie tyle, co wszy
scy mol koledzy, niejeden z was przy
zna, że życie moje jest snem o wiele
fantastyczniejszym, niż pomyaa Calde*
*ona. Tymczasem jest inaczej. Na
nieszczęście ttrod2iłem się, ze skłonno
ściami do ascezy, pracuję jedynfe na
sławę pośmiertną, że zniżek kolejo.
wych nie korzystam, tych parę ty«ięcy
oddaję na cele humanitarne, unikam
wszelkiego rozgłosu i tylko wę*zę 24
okazją, aby samotnie I kontemplacyj
ni) częeto; Ty Staszek (jesteśmy b°«
wiem na „ty**) rzuć to psie życie, zażyj figielków, mamy tu taką a taką
baronową.
— A flondra. to oo* nie je*t? pytam

ostrożnie i surowo. Milczenie jest od
powiedzią. Wobec tego słabną szatań
skie namowy i oto znów zwyciężywszy
jedną z licznych pokus, odchodzę w
zadumie i skupieniu do pracy, pod ej*
mowanej jedynie dla dobra ludzkości,
bez nadziei jakichkolwiek zysków oso
bistych. Taki już jestem. Surowy dla
siebie i drugich, wzniocjy, nastrojowy
i szlachetny. Kto nie wierzy, jestem
gotów dać mu w mordę.
Tego roku znudziły mnie już wszyst
kie rozkosze, których aspekty bez
udziału mojej woli narzucają się mnie
na każdym kroku, czymś pospolitym
i banalnym stały się telegramy gratula
cyjne po każdym nowym wierszu, tak,
że gorąco zapragnąłem odpoczynku.
Choćby tydzień — myślałem — choć
tydzień w zabitym deskami świecie,
z dala od światowej wrzawy, od konkietów, wyuzdania ! szału, z dała od
hulanek i swawoli, pieniądza i szatana!
I pojechałem.
Cicha wioska górska zrobiła odrazu
na mnie wrażenie. Gospodyni pensjo
natu brała tylko 6 zŁ za głowę z P°-

tciełą (gdzieindziej głowa osobno, a
pościel osobno), jadło się aż trzy ra*
zy dziennie, co przy moim skromnym
apetycie i tak było za dużo, okolica
była piękną i nastrojowa. a choć pa
dał deSzcz, rzecz dziwna, gór nie by
ło widać. Rozpocząłem od kontemphu
cji. Można mnie było widzieć klęczą
cego w zadumie i wpatrzonego w dy
miące góry, lub uwieszonego na szczy*
cle sosny i wdechującego balsamiczną
woń emanacji tutejszej flory, podczas
gdy fauna porykiwała smętnie, zażera
jąc się jabłkami, które jej zrzuca! t
drzewa pastuszek, grając jednocześni*
na fujarce. Tutaj rozpocząłem poemat
górski na tie awanturniczego żywota*
.Dobosza pod skromną nazwą: Ku piaz
gOm. Tutaj doznałem iw. franciszkowskich objawień i z tego powodu kupo.
wałem codziennie kilogram śliwek, po*
czym szedłem w góry, aby obdarzać
nimi owieczki. Gadaftem do motylków
i niebieskich muszek, pomagałem starszym hucułom 2&&ć z gór, a hucuł
kom chwytać dried, pędzące nlechyb*
nie ku przepaściom. Tropiłem każdą
sposobność do trudnego wyczynu i
bohaterskiego poświęcenia. Unicest.
wiałem przy każdej okazji siebie i plułem na godność osobistą. Toteż nieba
wem zasłynąłem w calęj okolicy, iako

W najbliższą niedzielę, t. j. 22 b. m. od»
będą się na pływalni „Żelazna Woda" u
trakcyjne zawody
p.*/wackie Pogoń —
Czarni. Zawody te zapowiadają się niezwy
kle ciekawie ze względu na start czołowych
pływaków okręgu z Missori-Boberową,' Kor
tem III i Papeesem na czele.
Poza tym drużyna Czarnych reprezentuje
cały szereg młodych talentów ołvwackich.
'W ramach powyższych zawodów odbędą
«ę również biegi sztafetowe, skoki i mecz
water»polowy.
ZDOBYWAJMY ODZNAKĘ PŁYWA*
CKĄ
Sekcja pływacka
Czarnych organizuje
próby zdooyria odznaki P. Z. P- na pływal«
ni wojskowej na Kleparowie.
Próby odbywać się będą codziennie od
odziny 16 do 17*tej, od dnia 25 sierpnia
o 1 września (z wyjątkiem niedzieli).
Próba odznaki składa się z przepłynięcia
200 m. w kostiumie kąpielowym lub 50 m,
w ubraniu, — ze skoku na głowę z wysoko*
1 m., lub na nogi z wysokości 3 m. — oraz
z przepłynięcia (nurkiem) najmniej 4 m.
Koszt odznaki sukiennej i metalowej 250
zł. — Dla członków stowarzyszonych w P.
Z- P. 1.80 zł. — Informacji udziela Sekreta,
riat Czarnych, Lwów, ul. Choriżczyzny 7.
III. p. od godziny 18—20»tej.
Zgłoszenia przyjmuje się również wproiś
na starcie,

S

GOŚCINA POGONI STRYJSKIEJ
WE LWOWIE
Atrakcją nadchodzącej niedzieli będzii
niewątpliwie mecz o mistrzostwo Ligi o*
kręgowej między Pogonią stryjską -a- Łc«chią.
Drużyna stryjska, która na swym koncie
ma szereg cennych zwycięstw nad czołowy"
mi zespołami, zjedzie do Lwowa w swym
najsilniejszym składzie
z rewelacyjnym
strzelcem Walickim na czele i zechce niewąt*
pliwie inauguracyjne zawody o mistrzo
stwo Ligi rozstrzygnąć na swą korzyść, z
drugiej strony Lechia przygotowuje się z
wielką starannością do powyższego spotka*
nia i zechce zdobyć dwa cenne punkty.
Z tych to wiec względów, zawody zapo*
władają się bardzo ciekawie 1 ściągną nie*
wątpliwie rekordową publiczność na boi*
sko 40 p. p. Pohulanka w niedzielę 22 b. m.
o godzinie ll*tej.

Z polskiej literatury
Beethowenowsklej
•^najbliższych
tygodniach ukaże
ślę drugie wydanie dzieła Witolda Hu
lewicza p. t „Przybłęda Boży, Beetho

wen — czyn i człowiek". Pierwsze wy
danie z r. 1927 rozeszło się szybko, do
wodząc, jak wielki jest u publiczności
głód tego rodzaju monograficznych po
wieści. Autor do drugiego wydania
znacznie zmienił rękopis, upraszczając
całość i pisząc na nowo całe rozdzia
ły (n. p. ustęp poświęcony „Eroice").

Drugie wydanie nakładem „Roju" u*
każe się jesienią ,w dużym formacie,
ozdobione licznymi ilustracjami.

Człowiek głębokiego Serca, zaś lud
wiejski z wdzięczności za moje poświę
cenia ! dobre uczynki począł ml zno«
sić rozmaite serdaki i łapserdaki oraz
inne podobne przedmioty, % czego ząłożylem spory handelek wymitony ta
masło* ser i jaja, tudzież inne artyku
ły zbytku, nieznane w tych Stronach.
Poczynało się dobre, upragnione
życie. Prędko zapomniałem o zawiś*
ciach zawodowych, o nieodzownych
w tak wstrętnych dla mnie pijatykach
(chociaż „śmietankówka*4 była napra
wdę dobra), tutaj wyzbywałem się na
wyku przebywania w towarzystwie
literatów 1 rozmawiania o literaturze.
Nikt zresztą nie wiedziafi nic o moim
wieszczym powołaniu, nikogo bowiem
nie uważałem za wskazane w to wta*
jemniczać.
\
Aż raz...
«
Pracowałem wtedy nad piątą księgą
poematu, zatytułowaną JKrew na per
ci". Z oczyma, wlepionymi w nieboty
czne świerki, uchem łowiąc melodyjny
szum Prutu, Czeremoszu, Szukałem
właśnie rymu do sł°wa ,>bałdacz" (co
w języku tubylczym oznacza stężony
napój sławetnych a rycerskich zbó)ni<
ków), gdy ktoś dotkną! mego ramienia ~
i słodko zapytał:
— A co pa» pisze? —
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Z piwnicznych Izb na stolice

Letnicy brzufho.wiccy znają dobrze
wesołą czeredę chłopaków, która wę
druje „borem, lasem" -na wakacyjne
igraszki. Jest to kolonia letnia Miej
skiego Komitetu Opieki Pozaszkolnej;
warto przypatrzeć się jej bliżej, bo
fakt wysłania 700 najbiedniejszych
dzieci na wieś i zapewnienia im do#
ajkonałych warunków zdrowotnych za
sługuje na uwagę.
Już sam wewnętrzny wygląd kolo
nii mówi, że musi ona znakomicie
spełniać swe przeznaczenie. Drewnia
ne, długie pawilony z werandami, ople
#ione wieńcami kwitnących różowych
petunii, mieszczą sypialnie, oświetlo#
ae dwoma szeregami okien. Zabudo
wania kolonii obejmują bardzo obszer
ny teren, a znajdują się w. prześlicz
nym otoczeniu wśród lasu. Dzielą się
one na „kolonię M.'4 i kolonię „Z".
Xe tajemnicze nazwy .wynikają z rozle#
głości kolonii, która powstała z połą
czenia rozmaitych ośrodków. „M" —
to koloąia imienia Michaliny Mości
ckiej, „Z" — cztery dawjne pawilony
kolonijne Miejskiego Zakładu Opieki
nad dziećmi.
Poza tym należy tu jeszcze budy*
nek administracyjny z kuchnią, a od
niedawna także murowany, świetnie
.wyposażony budynek Szkoły Leśnej,
w którym mieszkają dzieci wymagają
ca gpgg>lnego leczenia. Tu też ordynu
-je stale lekarz, który z pomocą higienistki strzeże zdrowia dzieci. Wszyscy
koloniści bywają badani po przyjeź
dzie do Brzucho wic, oraz ważeni na
początku i na końcu trwania kolonii,
mają swoje „karty zdrowia" i ,w jazie
potrzeby otrzymują specjalne wska*
zówki dotyczące wychowania fizycz
nego.
Zdarza się nierzadko i konieczność
pomocy doraźnych w nagłych wypad
kach. Wypadki te zazwyczaj nie gro
źne i mają źródło nie tyle w chorobie,
ile w temperamencie małych pacjen*
tów, między którymi nie trudno o gu
zy i rany tłuczone, cięte i darte. Na
wypadek poważniejszego zachorowa-

nła przygotować 54 specjalne izołat.
ki.
Dzień na kolonii upływa -wolfeK
ustalonego trybu, który jednak z*w»
sze zawiera dla kolonistów mnóstwo
atrakcji. O 7 godz, rano budzi ich
dzwonek. Chłopcy: biegną do umywal
ni, gdzie każdy ma twój ręcznik, my
dło, kubek i szczoteczkę do zębów, po
tern sami ścielą łóżka. Pod figurą Chry
stusa w ogrodzie chłopcy już myci i
ubrani, witają dzień śpiewem .•Kiedy
ranne wstają zorze44.
Na werandzie czeka na nieb kawa
I chleb z masłem, albo kakao i bułki
Następuje potem wymarsz do lasu na
jagody, na orzechy, albo na łąkę na
piłkę i gonitwy. Część chłopców zosta
je na kolonii, aby użyć kąpieli. Wielki
basen z zimną wodą i ciepłe natryski
— to nieustanna sposobność uciechy.

nów trzeba, abyśmy Polsce odrodzo
nej zbudowali szkoły powszechne.
Drobnym
wspólnym
wysiłkiem
wskystkich: nauczyciela, ucznia, ojca,
W Ogrodzie' jabłonie ltśmiechaj* się matki, brata, siostry, opiekuna, czy in- ,
dojrzewającymi owocami, ale chłopcy stytucjr, młodzież wychowujące* przy
dzielnie zwalczają pokusy. Zresztą ząkupaie podręcznika szkolnego re
wstrzemięźliwość tę sowicie wynagra alizujemy doniosły cel o znaczeniu
dza im kuchnia kolonii. Nie skąpi im ogólnopaństwowym. Czy nie -należy
ona wszelkich przysmaków, a zwła o tym pamiętać?
szcza owoców i jagód. Posiłki są pię
Zbliża się sezon zakupu książek dla
ciokrotne i bardzo dostatnie.
młodzieży szkolnej.
Na kolonii przebywa przez cały sier
Zdarza się niestety dość często, ii
pień około 350 chłopców — w lipcu przy sprzedaży podręcznika ten czy
korzystała z niej ta sama liczba dziew* inny sprzedający książkę zapomni o
cząt. Dzieci wybierane są ze szkół po
naklejeniu znaczka — niechże takiemu
wszechnych, » decyduje o tym lekarz
księgarzowi przypomni o tym kupu#
na podstawie stanu ich zdrowia. Pier
wszeństwo mają dzieci bezrobotnych. j«cyBędzie to naprawdę wielki wspólny
Kolonia brzuchowicka ratuje zatem
zdrowie 700 dzieci, żyjących we Lwo wysiłek wszystkich sfer obywatel
skich,
a zarazem czynne współdziała
wie w najgorszych warunkach zdro
wotnych i daje im-siły do nauki na nie szerokiego ogółu w realizacji do
niosłego
dla Polski celu i zadania, ja#
now rok szkolny.
kie spełnić pragnie w interesie ogól
nego dobra Państwa Zarząd Główny
T-wa P. B. P. S.

Znaczki na książkach szkolnych

Powszechnie uznawana działalność
T#wa Popierania Budowy Publicznych
Szkół Powszechnych nie wymaga już
dziś szerszego uzasadnienia.
Wyniki dotychczasowej akcji mo
głyby być jednak o wiele poważniej
sze, gdyby wszystkie zabiegi T-wa,
zmierzające do zdobycia funduszów
"fia "budowę śżkół^znalaziy pełniejsze i"
szersze jak dotąd zrozumienie i popar*
cie wszystkich sfer naszego społeczeń
stwa.
Jednym e takich zabiegów T»wa
jest sprawa znaczków na podręczni
kach szkolnych.
Zarząd Główny T-wa P. B» P.*a. P.,
dzięki
obywatelskiemu stanowiska
Związku Wydawców i Księgarzy zdo
był możność uzyskania za każdy sprze
dany egzemplarz podręcznika szkolne*
go 10 gr. na budowę szkół przez zakupno odpowiedniego znaczka.
Zakupno znaczka nie obciąża zupeł
nie kupującego książkę dla ucznia,
gdyż na każdym egzemplarzu podręcz

nika szkolnego jest na karcie tytuło
wej napis: „Cena wraz ze znaczkiem
na T*wo P. B. P. S. P.". Chodzi tylko
o to, ażeby na sprzedanym egzempla
rzu rzeczywiście był nalepiony ten zna
czek. Dopatrzenie tego drobnego
szczegółu nie obciąża w niczym kupu
jącego ojca, matkę czy opiekuna dziec#
"kar.—nie- kosztuje —- a lakze- wte!*~
kie ma znaczenie dla realizacji celu,
jaki sobie T-wo P. B. P. S. P. posta
wiło. Z groszy tworzą się tysiące zło
tych, .z tysięcy miliony, a nam milio#
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wyzwala sią z marxizmul

W Kurytybie odbyła się „Wystawa
Książki Polskiej", urządzona przez
Składnicę Oświatową Zrzeszenia Na u#
czycieli Szkół Polskich. Wystawa cie
szyła. się dużym powodzeniem i wyka*
zała rozwój tej pożytecznej instytucji
społecznej. Składnica Oświatowa po#
siada własną drukarnię i introligator#
nię, wydaje podręczaiiki dla szkół pol*

skich w Brazylii, obecnie zaś po3 fóe*
rownictwem p. Aleksandra Ziółka- za#
prowadziła dział kolportażu pism pot#
skich z kraju oraz sprzedaż przyborów
do pisania i pomocy naukowych. Jak
podaje prasa polska, wychodząca w Pa
ranie, Składnica Oświatowa zamierza
w przyszłym roku otworzyć księgarnię
polską w centrum miasta.

— Nic. Zwyczajnie, ltet — bąkną
łem z dużą dozą oschłości w prawą
pierś starowinkl, która pochylona
nade mną, raczyła mnie łaskawie za.
szczycić tym niezbędnym pytaniem.
— List? List? — wyraziła się chy
trze i z powątpiewaniem dama. — Ejl
Pan pisze wiersz. Jak Boga kocham!
Nie mogłem dopuścić do blużnier#
stwa. — Ano tak — rzekłem zwyciężo
ny i zdemaskowany. — Wiersz, moja
pa»L
— A zna pan Ziunka Kocikiewicza?
— Niestety. Dotychczas nie miałem
przyjemnością.
— A~. proszę pana... proszę pana„
Ziunek pisze bardzo (ładne wierszeI panowie nie znają się? Przecież Ziu
nek jest także we Lw°wJe.«
— Widocznie, jakoś talu. no, możnaby
rzec... to dziwne, —
— Jakto? I panowie nie Jesteście ko
legami? Ziunek jest na farmacji, ale
przy tym pisuje do gazet— Zaraz^, zaraz.- — zacząłem so#
bie przypominać — czy ńłe do ,,JWia
domości Literackich?"
• O, ?dąje się, że tak.
— I do „Camera obscura4
— Tak. Napewno.
— 0» to proszę pani, Zijmek Kod-

kiewicz Jest znanym literatem. No, że
la też odrazu nie wpadłem*.
— Nic dziwnego. To tak często by
wa, że ludzie nawet obok siebie, w
tym samym domu mieszkają i nie znają
si'ę—
~ Tak.
— Bo mówię do tego, że jestem pa#
na sąsiadką, a pan nic nie w}e, że Je
steśmy kolegami po Mm,
— Tak?
— Od najwcześniejszych lat, panie.
Bardzo dziwna rzecz z tym pisaniem.
Człowiek nieraz budzi się w nocy I
pisze. Same słowa jakoi przychodząjednej doktorowej raz napisałam
wiersz,. Do dzisiaj go jeszcze przecho
wuje... Zupełnie w stylu Mickiewicza...
Jak to było? Zaraz-, zaraz-, może so
bie przypomnę...
Na szczęście dama sobie nie mogła
przypomnieć. Wpadłem w głęboki
«rauł(efc, paniusia także. Siedzieliśmy
w głębokiej zadumie, usiłując złapać
wątek tego niewątpliwie wartóścio*
wego utworu, gdy od werandy skrzyp
nęły drzwi i runął głęboki bag gospo*
dąrzą pensjonatu niemal w sam środek
naszego milczenia.
— O czym mówicie — dość grzecznie
choć z ruska zagaQ gosnodarz

— O literaturze — objaśniła skwaplj
wie starowina.
— Niby znaczy się, o powieściach
— inteligentnie domyślił się gospodarz.
— O powieściach, poezji i prozie. —
— Mój brat — zacząg niezwłocznie
gospodarz — Nikołaj, nazywał się tak
jak ja, pisał także powieści Ale zabili
go na włoskim froncie. Grube pienią,
dze mu dawali, żeby wydał,
Ale on nie. —
Z miejsca wyobraziłem sobie tego
brata. Nieustępliwy, hardy, ideowiec,
gardzący poklaskiem tłumu. Gorzka
ha spłynęła mi po twarzy—Jaka szkoda, że taki człowiek, nie
żyje — szepnąłem ze smutkiem.
— Tak, nie żyje. Ale te powieści są
u mnie. Czekajcie zaraz przyniosę.
Gospodarz pobiegł. Tymczasem ja,
przeprosiwszy
grzecznie
struSzkę,
rzuciłem siępędem w stronę Prutu,
Błyskawicznie przeprawiłem
przez
kładkę, po czyn ze zwinno&Łą kozicy
zacząłem się wspinać na wysoką pcw
chyłość, by tam choćby godzinkę po.
święcić metafizycznemu zbrataniu się z
ducheni nieżyjącego ą tak wspaniałego
kolegi. Talq bowiem już jestem. Tu —
pomyślałem — w tej ciszy, nikt nie
przerwie nam bezgłośnej rozmowy i

w Kurytybie
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Literatura sowiecka
Akademia Umiejętności w Lenin
gradzie wydaj* obecnie cały szereg
dzieł z zakresu literatury staroruskiej
i współczesnej. W ciągu ostatnich lat
uprzystępiono ogromną ilość materia
łów o Dostojewskim, Tołstoju, Tur
gieniewie, Gorkim i innych, nie jnó*
wiąc o Puszkinie, traktowanym* z
przesadną wszechstronnością f wystar
czy powiedzieć, że wydano nawet je
go zobowiązania pieniężne i rachunki!
Poza tym w dalszym ciągu ukazują się
kompletne wydania utworów wielu pi
sarzy, materiały do ich życiorysów, ba
dania form literackich. Na szczegół*
ną uwagę zasługują
Wydawnictwa
„Academii14, między innymi seria za
inicjowana przez Gorkiego p. t „Bi
blioteka Poety4' w dwu postaciach lu»
ksusowej i popularnej, obejmująca
zbiory utworów poetyckich ze szczefcółowytni komentarzami fachowców..

Wystawa książki polskiej

TYDZIENOQC

Charakterystycznym jest, że nastawie
nia marxistowskie siłą rzeczy nie są
wyłączną metodą badań naukowych,
które wykazują coraz bardziej głęboką
tradycję naukową. Popularne prace o
literaturze są bardzo rozpowSzechnio#
ne, udostępnia się we wszelki możliwy
łsposób historię literatury ogółowi
czytelników. Ciekawym jest zwrot do
literatury klasycznej j nawiązanie do
tradycji literackiej rosyjskiej XIX. i XVIII.wieku. Wiek XVIII, był zanied
bywany w nauce przed wojną, obec
nie jest wszechstronnie oświetlony i
nawet Majakowskiego porównuje się
z... Dzierżawinem. Młodym literatom
władze odpowiednich organizacji za
wodowych usilnie zalecają kształcenie
się na wzorowych utworach dawnej
literatury rosyjskiej, „typowo burżu#
azyjnej".

nie przeszkodzi obopólnemu porozu
mieniu, Długo siedziałem tam, wpatru
jąc się w duszę p. Nikołaja, ukrytą w
gęstwinie smreków, duszę czystą 1
wzniosłą jak moja. Zbliżała się pora
obiadowa. Począłem schodzić z góry,
gdy nagle coś obok mnie wydało są*
żnisty kaszel. Na kamieniu siedział
znany mi dobrze pastuszek i pfsatf coś
zawzięcie.
— Co piszesz pastuszku? — zapyta
łem surowo.
— Wiersze panie, wiersze w gwa
rze huculskiej — smętnie ów odpowie,
dziad.
Krew zalała mi Wadą twarz. Ująw
szy zgrabnie wystraszonego pastuszka
rzuciłem go w najgłębsze miejsce Pru
tu, poczym z pianą szaleństwa na ustach wpadłem do pensjonatu, gdzie w
krótkim czasie postarałem gię o dwie
nieduże ścierki i tak uzbrojony zabi
łem utalentowaną staruszkę i brata ró*
wnież utalentowanego Nikołaja. Od
tego czasu począłem się spokojnie opa
lać, a trzy pospolite morderstwa po
zwoliły mi z większą wnikliwością
wykończyć piątą księgę—o Doboszu,
p. n. ,»Krew na perci*.
STANISŁAW ROGOWSKI
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Zmiana w rozkładzie jazdy

Czwartek

19
•larpnli 1)17

Bolesława
Jutro; Stefana
Wschód słońca 4 24
Zachód
.
1834

GODZINY PRZYJĘĆ W RE*
DAKCJI „DZIENNIKA POL
SKIEGO". W redakcji „Dziennika
Polskiego" przyjmuje sit codzienni*
x wyjątkiem niedziel i Mit rrym.
kał. — WYŁĄCZNIE od godz.
12—J3. W innych j*o4zinach BEZ.WZGLĘDNIE żadnych spraw Rt<
dakcia
załatwia.
Rękopisów nadesłanych Redakcja
pie zwraca.
Za artykuły nie zamówione Redak
cja nic płaci wierszowego.
— OBÓZ ZJEDNOCZENIA NARODO
WJŁGO organizacje miejskie we Lwowie,
mieszczące sic
ulicy Bourlacda 5, II p.
zawiadamia, żar zgłoszeni* oaobbte lub li*
stawne na członków, przyjmuje codziennie
od godziny 9»t«j do lZ*tej i od 17»tej do
19rfej,
REPERTUAR TEATRU WIELKIEGO;
Czwartek, dnia 19 b. m. godz. 8 wiea.
Występ Baletu Parnella.

BiąteJcT dnś"!

1

Występ Baletu Parnella.
Sobota, dnia 21 b, m. godz. S«mł wiecz.
Występ Baletu Parnella.

SERWIS 12-to osobowy 58 Sztuk

pociągfiw kolejowych od września 1937

Z dniem 6. września b. r. nastąpią
następując zmiany rozkładu jazdy w
ruchu pociągów pasażerskich.
Na linii Rozwidów — Przeworsk
wprowadzi się na próbę pociąg, od
jeżdżający z Rozwadowa o godzinie
16.07, przyjazd Przeworsk 17Jo, oraz
powrotny, odjazd Przeworsk 5.20,
przyjazd Rozwadów 6.44, podą£ ten
uzyskuje w Przeworsku dogodne po
łączenie do pociągu osobowego przy*
jeżdiająćego cło Lwowa o godz. 2133
i do pociągu pośpiesznego, przyjeż
dżającego do Krakowa o godz. 21.27,.
Pociągi te nie będą umieszczone w, u-.
rzędowym rozkładzie jazdy, a o godzi
nach przyjazdu i odjazdu tych pocią
gów należy się informować u zawia*
dowców stacyj.
Na linii Lwów — Drohobycz — Bo
rysław — Truskawiec, Lwów — Ławoczne, Lwów — Samboi* przedłuża
się okres kursowania do 30. września
pociągów sezonowych: pociąg pośpie
szny, odjazd Lwów 8.01, przyjazd
Truskawiec 10.49 i z powrotem, od*
jazd Truskawiec 19.47,
przyjazd
Lwów 22.18. Między Skolem i Ławocznym, odjazd Skole 15.09, przyjazd Ławoczne 16.11. Między Lawocznem a
Lwowem, odjazd Ławoczne 16.54,
[- Lwów 21.06; Między Łayec^
nfm i Stryjem, odjazd Ławoczne
19.08, przyjazd Stryj 20.40. Między
Drohobyczem i Stryjem, odjazd Dro*
hobycz 8.19, przyjazd Stryj 8.55. Mię-

KINOTEATRY:
APOLLO: „Święta i jej błazen" — według
powieści Agnieszki Gunther.

ATLANTIC; „Iajny plan R. $".

CASINO; „Poznali
Claudette Colbert.

się

w

Paryżu"

—

CHIMERA: „Na Sybir".
EUROPA: „Na drapaczu chmur".
GLORIA; „Ada to nie wypada" i „Władca
milionów".
GRAŻYNA; „W zamieci żelaza i ognia*'
oraz Flip i Flap.
KOPERNIK; «P6inoc woła11 i Kariera pan*
ny Joanny".
MARYSIEŃKA; „Postrach opery" z Bo*
rysem Karloffem.
METRO; „Niebezpieczny flirt" oras do#
datki.
MUZA: „Suzy",
PALACE: „Dorożkarz Nr. 13"\
PAN; Z powodu rekonstrukcji nieczynne.
RAJ; „Dzieci szczęścia" — komedia z Li*
lian Harvey i Willy Frittch.
STYLOWY: „Takie SĄ dziewczęta" oraz
rewia.
ŚWIT; „Bandera" i rewia.

Słota!,.

(a) Onegdaj o północy wybuchł po>
żar w napełnionej zbożem i sianem
stodole Dymitra Hulewicza w Zawi*
dowcach, w powiecie gródeckim. Pożar
zniszczył stodołę, dom mieszkalny, staj
nię, cały tegoroczny zbiór, wartości o»
gólnej 2696 zł.
Posterunkowy z Uherzec Niezabitow
skich w czasie dochodzeń ustalił, że pó
żar wybuchł skutkiem podpalenia, któ«

i rego dokonała Katarzyna Habwiczowa
I licząca 25 lat Wymieniona przyznała
się do'zbrodni podpalenia i oświadczy
; h, że podpalenia dokonała z zemsty, by
I przeszkodzić związkowi małżeńskiemu
"córki poszkodowanego, Dymitra z pe
wnym parobkiem, którv pizyrzekł mak
żeiMwo jej siostrze. Fodpalaczkę. kct>
j wm^zkę Dymitra Halewicza, areszto*
v
wane.

TON:-,)Kcchan* Rodzinki" (Flip- i Flap). UCIECHA: „Chłopcy z placu broni" i re,
wia,

nych kreacjach biletowych. Orkiestrą dyiy.
guje kompozytor Zygmunt Wiehler. Wspa*
"niałe kostiumy i dekoracje projektu naszych
najlepszych malarzy.
- „PODRÓŻNIK I MIŁOŚĆ" Paul Mo.
rand, autor doskonałych książek o Londy.
nie, New Yorku, jest zapalonym pod różni»
kiem i "świetnie potrafi opowiadać o rozko,
szach włóczęgi po świecie, jednakże ciągłe
Życie w pokojach hotelowych może się wy<
,dać. nie jednemu smutne, pozbawione ciepła
* wylpód; Tak też twierdzi bohaterka sztuki
Moranda „Podróżnik i miłość" w rozmowie

z człowiekiem, którego kocha, a który z za»
miłowania i z zasady podróżuje, Podróżnik
i miłość — temat ten. rorwśja Morand w hra
wurowym, błyskotliwym dialogu.
Radiową wersję sztuki Moranda odtworzy
przed mikrofonem Polskiego Radia popular
ni aktorzy: Lindorfówna, Mundingrowa, Ró
życlci i Wilaiwowski. Audycja ta nadana zo,
stanie dnia 19 b. m. o godzinie 19.00.

Chwycił5 lekki przymrozek pokry»
Wszy, szklistą powloką kałuże błota.
'Gdy^C-eresa w południe wychodziła z
cmentarza, zabłysło blade słońce. Po
szła do domu dalszą drogą, okrążając
wieś. Zupełnie odruchowo, jakby z
przyzwyczajenia, zatrzymała się przy
łące, na której przed trzema miesią
cami wylądował samolotem Bolski.
Gdzieś od gościńca huczał motor prze*
jeżdżającego w stronę miasta samo»
chodu.
Ten odgłos zbudził ją z drętwoty.
Spostrzegła wtedy, że stoi w miejscu,
gdzie tak często bywała z Bolskim i
poczuła jednocześnie, że serce poczy
na jej bić niespokojnie.
Przymknęła oczy i wówczas miała
•wrażenie, że on jest znowu przy niej.
Za chwilę usłyszy jego dźwięczny,
wesoły głos poczuje jego ramię przy
sobie, spojrzy w jego jasno - błękitne
oczy.
^ —r Wiki! •*-fc szepnęła bezwolnie, wy
ciągając przed siebie ręce.
W tym szepcie była bezprzeżaa tę*
sknota, jakby rozbudzona niespodzie*
wańym blaskiem słońca, Było jakieś
korne, miłosne oddanie się i smutna,
rozpaczliwa skarga.
I nagle, jak żywa stanęła przed Jej
oczvma scena rozstania przy ulicy

Wilczej. Przypomniała sobie, że Wik
tor szedł za nic, że chciał jej coś po
wiedzieć, wytłumaczyć się, że wyglą
dał smutny i przygnębiony. A ona w
jakimś nieopatrznym zacietrzewieniu
uciekła i pogardziła nim lekkomyślni^,
Wzbierał w niej coraz większy żal,
sprawiając jej wprost ból fizyczny.
Spojrzała dokoła i ogarnęło ją uczucie
straszliwej pustki i samotności.
Wróciwszy do domu, spędziła dzień
cały w jakimś gorączkowym podnie<
ceniu. Wieczorem nadsz.edł z War»
6 zawy list od Korczyńskiej, ekspress
— polecony. Korczyńska zaklinała ją
„na wszystkie świętości", aby natych
miast wracała do Warszawy. Pisała, że
Bolski kilka razy o nią się dopytywał,
że robi wrażenie człowieka zakochane
go i stęsknionego, że nie powinna tak
lekceważyć własnego szczęścia i ż«
„trzeba kuć żelazo póki gorące"..,
„Zrywam z Tobą wszelkie stosunki —
kończyła swój list — jeżeli natych
miast nie przyjedziesz".
- Teresa czytała ten list z radosnym
uśmiechem. Rozpaczliwą i samobójczą
wydawała się jej teraz myśl pozosta*
nia w Lipowcach, Wiedziała, że nic ją
już nie powstrzyma od wyjazdu dę
Warszawy,
I. d. a*

Aresztowanie podpalaczki

poleca
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dza się nową parę pociągów: odjazd
Lwów 19.10, przyjazd Sambor 2058,
i z powrotem, odjazd Sambor 12.38,
przyjazd Lwów 14.20. Pociąg ten uzy-*
skuje dogodne połączenie we Lwowie
do pociągów pośpiesznych w kierun
ku Warszawy, Krakowa i Gdyni,
Na linii Stanisławów — Worochta
wprowadza się pociągi jako codzien
ne: odjazd Stanisławów 14.06, przyjazd
Worochta
16.41 i z powrotem od
jazd
Worochta godzina 754, przy#
jazd Stanisławów 10.03. Pociąg ten uzyskuje w Stanisławowie dogodne po.
łączenie do pociągu pośpiesznego, któ
ry przyjeżdża do Lwowa o godz. 12.30.
Równocześnie wstrzymuje się bieg
pociągu, kursującego >W dnie nauki
szkolnej między Delatynem a Stanisła*
wowera: odjazd Delatyn 10.10, przy
jazd Stanisławów 11.41. Ponadto po
ciąg, odchodzący ze Stanisławowa o
godz. 11.03, a przyjeżdżający do Worochty o godz. 13.35, oraz pociąg z
Worochty, odchodzący o godz. 18.02,
przyjazd Stanisławów 2050 będą kur*
sowały tylko do 30, września b. r. 1
od 15. grudnia b, r, 31. marca 1938 r;

(a} Gdy w ubiegły rfl—roku flzie£ 19
sierpnia mija} wśród przepięknej, słor setnej pogody, jaką nas darzył ten
miesiąc, ze słońcem i pogoda zazwyczaj
związany — sytuacja w dniu dz?siej»
szym przedstawia się zgoła inaczej. Od
kilku dni pamuje zarówno na terenie
Lwowa, jak i znawnej połaci Kraju
przenikliwa słota. Mimowoli przypomi
nają się słowa poety: „O szyby deszcz
dzwoni, deszcz dzwoni jesienny i plu*
szcze jednaki, miarowy, niezmienny"...
Po dachach, rynnach i szybach dzwoni
nieustannie i monotonnie pierwsza w
tym roku typowa, jesienna szaruga i
jakby gra miłościwemu, słonecznemu
latu ostatnią podzwonną melodię. Do*
pasają wywczasy letnie, toteż rzesze
-^młodzieży, spędzające zazwyczaj ostati
ki wakacyjne na wolnym powietrzu w
letniskach, ograniczone są obecnie do
"ścian letniskowego mieszkania, by słtu
chać, jak „o szyby deszce dzwoni,
deszcz dzwoni jesienny",..

45- zł. -m

Kazimierz LEWICKI

clzy Drohobyczem i Borysławiem, od
jazd' Drohobycz 10.20, Borysław 10.45
' i z powrotem, odjazd Borysław 19.47,
przyjazd Drohobycz 20,14. Między
Drohobyczem i Truskawcem, odjazd
Drohobycz 4.30, przyjazd Truskawiec
459, odjazd Drohobycz 6.42, przyjazd
Truskawiec 7.11, odjazd Drohobycz
godz. 8.04, przyjazd Trukawiec 8.33.
Odjazd Drohobycz 18.10, przyjazd
Truskawiec 18.39, .odjazd Drohobycz
19317 przyjazd Truskawiec 20.08 i z
powrotem, odjazd Truskawiec 5.43,
-.pxzyjazd Drohobycz 6.09, odjazd Tru
skawiec 7.24. przyjazd Drohobycz
7,50, odjazd Truskawiec 1Q.53, przy*
jazd Drohobycz 11.20, odjazd Truska
wiec 14.44, przyjazd Drohobycz 15.33,
odjazd Truskawiec 18.51, przyjazd
Drohobycz 19.17, i odjazd Truskawiec
20.47, przyjazd Drohobycz 21.16.
Między Stryjem i Stanisławowem:
odjazd Stryj 9.57. przyjazd Stanisła
wów 12.47. Między Stryjem i Morszynem, cdjazd Stryj 17.07, przyjazd Mor*
szyn 17.20 i z powrotem, odjazd Mor,5>zyn lS.22, przyjazd Stryj 18.38. Mię
dzy Nowym Zagórzem i Stryjem: od
jazd Nowy Zagórz 16.12, przyjazd
Stryj 19.55, i z powrotem, odjazd
Stryj 7.34, przyjazd Nowy Zagórz
•lth55. Między Lwowem i-Samb-gfeHKodjazd Lwów 7.10, przyjazd Sambor
8.35, i z powrotem odjazd Sambor
18.29, przyjazd Lwów 20,00.
Na łini Lwów — Sambor wprowa

FOTOFLASTKON. plac Mariacki L $.
^BUDAPESZT". Przepięknie nad DusU<
jen położona stolica Węgier.
- WYSTĘPY BALETU PARNELLA W
TEATRZE WIELKIM. Dziś spotykamy się
wszyscy w Teatrze Wielkim na \ry-st«*e mi'
strzowwuego baletu Parnella. Dziś będzie#
my podziwiać ten niezrównany zMpófr;Fe.
Iiksem Parnellem na czde, w. ich niezrówna,

HENRYK ŁUBIEŃSKI

Trochę
słońca
Routłpść

55

(Ciąg dalszy.)

— To strasznej — zawołała Teresa. domu najlepiej. Mam już dla pani cały
Ksiądz Dobrosz chodził wciąż jesz*
plan: zamianujemy panią dyrektorką
cze wzburzony po pokoju.
ochronki dla sierót w Lipowcach, o«
~ Tak, to straszne — powtórzył
czywiście z miesięczną pensją, skrom*
zamyślony. — Jeszcze jedna ofiara ' ną, ale przyzwoitą...
iwielkiej-wojny! Po tylu latach, demon 1 — Pocóż mi pensja? — zdziwiła się.
wojny wciąż jeszcze szuka nowych o- 1 — Dlatego, te., — ksiądz Dóbrosz
fiar! W tym tkwi jakieś straszliwe o- uśmiechnął się z zakłopotaniem — że z
strzeżenie!
Lipowcami jest krucho... Dochody bę
! Westchnął i dorzuciwszy świeżych
dą teraz minimalne...
1
szczap do kominka, rzekł:
Zmieszała się i powiedziała smutnie:
' — Odwiedzę je jutro — powiedziała
— Zapomniałam,
stałam się nę«
Teresa.
dzarką...
• — Coś źle pani wygląda! —.zauwa* • —'Tak ile znowu nie jest — 'za-. żył nagle.
śmiał się ksiądz Dobrosz. — Tylko
: Milczał przez chwilę, przyglądając
głowa do góry, nie poddawać wę^ de*
się jej uważnie.
presji i patrzyć śmiało w przyszłośćI
1
— No i cóż, zdecydowaliśmy się poZobaczy pani, ie praca, zwłaszczi tak
_ zostągLw _Ljp_Qwcack? — zapytał wre# -pilto, i wziiiosła praca, jak* panią
»MŁtie nieśmiało.
oczekuje, dać może dużo zadowolenia,
— Tak ~ odpowiedziała cicho.
dużo szczęścia, dużo słońca w życiu!..,
-To bagdz<
—Nie było jednak przeznacz*
uowanv. ~ Ot, co tu dużo gadać: zży# zostać Teresie w Lipowcach.
ia
-^ani z tym „ciemnym dworem",
Na drugi dzień po odwiedzinach
a imowia
wszedzie dobrze, s w księdza Dobrosza, wypogodziło sję

it

Stoi
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- WSZYSTKIE SZKOŁY MOGĄ O,
TRZYMAĆ BROSZURĘ O RADIOFONII

SZKOLNEJ.
Podajemy do wwdoroośd
szkól powszechnych, że BobUe Radio wy.
daje w tym roku
broszurkę, zawierają
nclególowy program audycji szkolnych ni
nadchodzą rok szkolny. — Karda szkolą
powszechna, posiadająca odbiornik radio*,
wy, może otrzymać bezpłatnie jedna
tak*
broszurę. Do wszystkich tych szkól, które
eaśnstalowały u siebie radio £rzed 1. stycu
niem 1956 roku Polskie Radio wyśle broszu«
ry przed końcem bieżącego miesiąca, gdyż
posiada ich adresy — natomiast wszystkie
szkoły, które nabyły odbiorniki po 1 styi
czcią 1936 roku, otrzymają broszury dopię,
to po przysłaniu do Polskiego Radia swych
adresów. — Prosimy więc-wszystkie szkoły
powszechne, które zainstalowały u - siebie
radio po 1 styczni* 1936 roku o przysłanie
swych adresów do Polskiego Radia w War#
trawie, uL Mazowiecka 5, najpóźni J do
25 b. m. celem" otrzymania bezpłatnej bro,
«zury o mtefonii szkolnej.

SPRAWOZDANIE ZE ZTAZDU
B. OCHOTNIKÓW ARMII POLSKIEJ
_w

dnia 15 tieipoU we Lwowie, wkradły rię
dwłe nłtśd«ło*a: 1) por* rez. Crofcwsld
był'dowódcą nie tylko pocztu sztandarowe#
po, jak podano, lecz równiti dowódcą au
łoW defilady.
t
. 2) W defiŁadzie brało udział Stowarty#
freńie Weteranów b. Armii Bohkej we
FrutcjH — a nde Związek Hallerczyków.
— NOWE 'BIURA PCK. Zarząd lwowsk.
Ddtbiałe PóMc. Cze«wone»o. Krzyża
za«
w|*dm4», i« a dniem 15 bm. przeniósł
twe bkm z ti. Ossolińskich do lokalu
pczy i<.' ZrW&iewicza 47, tel. 200.59, ffodz.

urr<ckw«*>—13.

Prxyjechali do nowego
,jHotelu Europejskiego"

dla cudzoziemców w Warszawie
Warszaw*. 17. 8. -\y dniu wczoraj#
szym odbyło się, na Uniwersytecie
J. P. otwaręie trzeciej i ostatniej części
kursów wakacyjnych 0 kulturze pol
skiej dla cudzoziemców i Polaków z
zagranicy. Dwie poprzednie części kur
sów odbyły się, jak wiadomo,, w Kra
kowie i Poznaniu. Były one poświę

Nowe sukcesy szybownictwa lwowskiego

Piąte Krajoye Zawody Szybowoowe,
które odbyły się w czasie od 5 do 15
bm. na lotnisku LOPP w Inowrocla*
wiu, zgromadziły nf starcie 50 pilotów
szybowcowych. Spośród nich 18 zostało
zgłoszonych prze* Szkoły Szybowcowe
LOPP w Polichnie, Miłośnie, Goleszo
wie i Czerwonym Kamieniu,6 zawodni*
ków zgłosił Aeroklub Lwowski, po 2
zgłosiły Aerokluby Pomorski i Poznań
ski, po 1 Aerokluby w Warszawie i w
Krakowie.
Sprzęt szybowcowy użytkowany na
tych zawodach składał się z szybowini.-Cz*r<

wiński ego, Grzeszczyka. Kocjana i Blei
chera. Najwięcej szybowców bo 14 by
K&iiłee, Dr. Bernstein Emil, redaktor — ło konstrukcji Kocjana (Komary i Or«
liki), 9 szybowców było konstrukcji
Wkikń, Krakowski Mieczysław, kupiec —
iFoontń, Fteetmyx&i Mikołaj, dyr. Banku — Grzyeszczyka (S. G. 3., S. G. 7., Me<
Fosnaft) Kawern Maksymilian, inżynier —
Łódt, L*łowks Tadeusz, wŁ dóbr — La# wa), 5 konstrukcji Czerwińskiego (P
W. s. 101, C. w. 5), oraz 2 Blalchera
cbonekł, 2n*wdd Władysław, urzędnik —
Lodk. Xm» Jafcub, adwokat — Zi leszczy.
(W. O. S-). Jak z powyższego widać
Sd, Mahdcmid Tadeusz, wŁ dóbr — KI*
ogółem użytwowanych 8 typów szy»
' " owa Róda, tona lekarza —
bowców. Z nich 3, t. j. Mewa, S. G. 7.
_ _. klerski Adam, wł. dóbr —
OMniółska Irena, wł. dóbr — WU«
i W. O. S. po raz pierwszy zaprezen«
, Ufciemik Hipolit, literat — Praga, towane były na tych zawodach.
Zołpci&łp Zofia, pryw. — Borysław, Ho#
Na zawodach punktowane były na*
fya^^jlŁn, dyr. teatru — Warszawa, —
I'tag* i rt'w'i' CŁW, przemysłowiec — Gor#
itępujące wyczyny: wysokość oraz odle
Het, Dc. TWnulca Józef, lekarz — Wodfel*
głość. Punkty były przyznawane w ten
•łm 0*.
Maurycy, adwokat — Tar#
sposób, że rosły znacznej niż uzyskane
ś^hMflMmer Mjtacrysław, przemysłowiec —
wyczyni to znaczy, ie większę ilość
Tidf itw; Wraca Roman, dyr. teatru — Wa«
nawa. OkMafe MlecaysUw, profesor —
punktów otrzymywało się np. za Jeden
Warszawa, DtfcskJ Leon, pułkownik —
przelot 300 km., niili za 2 przeloty po
Lw^w, Mjp.^BMas Stefan, urzędnik
150 km. Przeloty były punktowane po
cząwszy od 50 km., zaś wysokości po*
— Kabryn, Wójciech>ov.-ski Cezary, wice*
nad 1000 m. od wysokości odczepienia
prezes S#du ob. — Kalisz, Lewinsonowa
się.
Maił*, łoaa adwokata — Lublin, Sygal Fe#
litj, pocanysłowtec — Krosno, Grucha _Słe#
Oryginalnością tych zawodów było
fa, dyr*tor — Warszawa, Dr. Sawidd to, ie w przeciwieństwie do dotychczas
Jóaf, adwokat — Poznań, Tndński Tulian,
rozgrywanych
konkursów szybowce,
stadent — Gdyeryoa, Dr. Hausknecht Lu»
wych, które odbywały się w terenach
dwfk, profesor — BrzemyłL
górzystych — te zostały rozegrane na
CHRZEŚCIJAŃSKI PENSJONAT płaskim lotnisku. Zachęt* do rozegra- i

„KASZTELANKA"
Lwów, 3-go MAJA 12
telefon 233' Xl

Pamiętaj
cocfxiennle

O f. O. IM.

kursów odbyły się Wykłady prof. St
Arnolda n. t.: „Terytorium i. ustrój
Rzplitej" oraz prof. M. Handelsman
„Walka Polski o niepodległość".
W kursach bierze udział blisko 80
słuchaczy, reprezentujących 15"kra
jów.

Z V. krajowych zawodów szybowcowych

Locgdmiy ftUctaystaw,
wŁ dóbr fttwnę, CłeriLeławaŁi Kazimierz, notariusz
•—jTfpnbofwIa, Skrzypek Józef, architekt ~
Waemwł, Sdbok Fryderyk, adwokat —

— DT2UKT NOCNI W APTEKACH
LWOWSKICH W ROKU 1937. od dnia
15 do dnia 21 sierpnia, mają następujące
apteki dyżury nocne;
I. Mr. H. Budzińskiego, Łyczakowska 57.
Z Mr. J. Kaniewskiego, Leona Sapiehy 15.
3. Mr. A. Dorżawetza, pL Teodora 1. 3.
4. Mr. M. Ettingera, pl Głuchowskich 14.
5. Mr. S. Haya, ulica Kołłątaja 1. 12.
6. Mr, J. Kurldewicza, pl. Unii Brzeskiej 4.
7. Mr. w. Łazowskiego, ul. 29 Listopada 75,
8. Mr. R. Marguliesa, ulica Żółkiewska 82,
9! Mr. A. Markowicza, uL Zyblikiewicia 50.
10. Mi. P. Mikolascha, ulica Kopernika 1.
II. Mr.' A- Nussbauma, ul. Krakowska 26.
12. Dr. ]. Pilewskiego, ul. Akademicka 28.
13. Mr. J. Pinelesa, Rynek 18.
14. Dr. J. Poratyńskiego, pl. Bernardyński 1.
15. Mr. J. Reissowej „Sanitas", ^amarsty#
nów, ul. Lwowska 43.
16. Mr. B- Scheinbacha, uL Gródecka 30.
17. Mr. S. Somersteina, ul. Janowska 1. 2.
. 18. Mr. E. Sussmana, ulica Kurkowa 1. 5.
19. Mr. O. Teneckiego, ulica Zielona 1. 33.
20. Mr. S. Wójtowicza,. Leona Sapiehy 77.
21. Mr. I. Zarzyckiego, uL Żółkiewska 71.
22. Mr. I. Zerygiewicza, ul. Jagiellońska 12.
23. Mr. K. Zygmuntowicza, ul. Gródecka 84,

cone „Polsce współczesnej i jej kultu*
rze'' (Kraków) oraz „Kulturze Polski
do 18 w.*' (Poznań).
Otwarcie kursów warszawskich, po
święconych „Kulturze Polski 19 i 20
w.", zagaił ich kierownik naukowy
prof. M. Handelsman, po czym rozpo
częły się wykłady. W pierwszym dniu

nia tego rodzaju konkursu było to, ie
domin ujłca rola szybowisk górskich
z chwil* wynalezienia w atmosferze ca»
łego szeregu nowych źródeł do lotu ża
glowego — dawno już zmalała. Dowo*
dem tego są w ostatnich latach czynio*
ne wspaniałe przeloty szybowcowe. Je«
dnakowoż w większości wypadów były
one prawie zawsze rozpoczynane na
szybowiskach górskich, pomimo cią»
głych eksperymentów z lotami nad pła*
skitn terenem.
W Polsce pierwszy przelot na pta«
skim teren;e został wykonany w roku
1<y
g_rr;'z pilota Aeroklubu Lwowskie
• go Piotra MyoarślTiego na"" śzyBowću
' C, W. 5, Start odbył się na lotnisku
w Skniłowie. Lotnik przeleciał 82 km.,
l.idując na lotnisku w Brzeżanach, Od
tego czasu tego rodzaju przeloty zaczy*
na się w Polsce wykonywać coraz czę
ściej a z czasem powstają nawet spe«
cialne ośrodki szybowcowe przy Aeroa
klubach spośród których wyróżniają się
ośrodek Lwowski i Warszawski.
Jakkolwiek za'-vody trwały tylko dzie
iięć dni. dostarczyły- one bardzo wiele
doświadczenia i dowodzą, że Polska
jest kraina wybitnie nadającą się do lo
tów szybowcowych. Wspominaliśmy
już. że na zawodach poza odległością
punktowane były również uzyshane wv
sokości, pomimo tego piloci nie starali
się specjalnie o uzyskanie Vielkjcf^wy#
sokości a całą swoją energię skierowy
wali na wykonywanie możliwie jak naj*
dilszych przelotów. W ten sposób zo«
stała zbita do niedawna utrzymująca się
opinia wśród pilotów polskich, że aże>
by wykonać przelot trzeba posiadać
wpierw wybitną wysokość. Dziś piloci
nasi potrafią wykonać nawet znaczny
przelot bez potrzeby uzyskiwania spe»
cjalnie duiej wysokości.

dla lekarzy
Ministerstwo Opieki Społecznej or«
gani żuje w roku bieżącym w Państwo
wej Szkole Higieny w Warszawie kurs
higieny publicznej dla lekarzy. Kurs
trwać będzie 6 miesięcy, a mianowicie
od 1-go października r. b. do 31-go
marca 1938 r.
Kandydaci; zgłaszajmy się na kurs,
mogą się ubiegać o przyznanie im
przez Ministerstwo Opieki Społecznej
— na czas trwania kursu — stypen*
dium w wysokości 210 zł. miesięcznie,
pod warunkiem jednakże, iż złożą zo
bowiązanie, ie po ukończeniu kursu
pozostaną n* żądanie Ministerstwa
Opieki Społecznej przynajmniej przez
dwa lata 'w państwowej służbie zdro
wia pod rygorem 'zwrotu otrzymanego
stypendium.
O przyznanie stypendium mogą sit
ubiegać kandydaci do 35 roku życi*f
którzy posiadają co najmniej rok służ
by na stanowiskach lekarzy okręgo*
wych (rejonowych), * względnie miej
skich, lub trzyletnią praktykę lekar
ką
Podania o dopuszczenie na kurs, .a
ewentualnie o pr?yznanie stypendium,

.^ależy^wnożić

dp

właściwych,

ze

I

Należy zauważyć, ie spoAród zgtc*
szonych pilotów prawie wszyscy wyko*
nali przeloty punktowane, % których
wiele zostało wykonanych grupowo,
bądź też jako docelowe, to xnaczy, że
przed startem piloci z góry określili
nie tylko kierunek lotu, ale i miejsce lą
dowania. Powyższe' tym bardziej zasłu.
guje na uznanie, gdyż większość pilo
tów w zawodach szybowcowych brał;
udział poraź pierwszy.
Szczegółową klasyfikację, przeprawa,
dzoną na podstawie uzyskanych wyni»
ków. podał już komunikat PAT*a. Z nie
go to dowiedzieliśmy się, ie największą
fmirywariyrb rdobył afro

dek lwowski. I tak pierwsze miejsce
w ogólnej punktacji zdobył Tadeusz
Góra z pochodzenia Wilnianin, który
stawał w ekipie zgłoszonej przez Szko
łę Szybowcową LOPP w Czerwonym
Kamieniu.
W konkurencji na wysokość drugie
miejsce zdobył Stanisław Wacnik, kie«
równik Szkoły Szybowcowej LOPP w
Czerwonym Kamieniu. Najwięcej Je
dnak nagród zdobył Aeroklub Lwów*
ski, któremu jako zespołowi przyznano
pierwsze miejsce.
Ogółem w pierwszej dziesiątce pre>
miewanej 4=ch jest z Aeroklubu Lwow.
ski ego, a mianowicie: drugie miejsce
Zbigniew Żabski, czwarte miejsce A«
dam Dziurzyński, szóste miejsce Broni*
sław Jaworski, siódme miejsce Jan Bła»
iejewski. Ponadto Aeroklubowi Lwowskiemu przyznano specjalną nagrodę za
wyczyn pilota Adama Dziurzyńskiego,
który uzyskał najdłuższą odległość ns
zawodach.
Po międzynarodowych zawodach szy<
bowcowych jakie odbyły się w Rh5n,
zawody szybowcowe w Inowrocławiu
były drugą imprezą szybowcową, wktć
rej Aeroklub Lwowski wziął silny u.
dział. Miło jest nam skonstatować, że
tak w pierwszej jak i w drugiej imprejokła
danych w nich nadziei nie zawiedli a
jego zaszczytną sławę w niczym nie
umniejszyli.

względu na miejsce zamieszkania, urzędów wojewódzkich w nieprzekra*
ARESZTOWANA ZA PODRZU
czalnym terminie do dnia 1-go wrzeCENIE DWOJGA DZIECI
śnia r. b. Do podania należy dołączyć
krótki życiorys oraz odpisy dowo
(a) Pod zarzutem podrzucenia dwoj«
dów, należycie
uwierzytelnionych,
ga dzieci w bramie realności na Lewan«
stwierdzających: l) wiek kandydata, dówce aresztowaną została wczoraj
2) posiadanie obywatelstwa polskiego, Katarzyna Łapuć.
3) ukończenie studiów lekarskich, 4)
posiadania prawa wykonywania prak»
POSZUKIWANIA ZA MŁODYM
tyki lekarskiej, 5) stosunek do służby
ZBIEGIEM
wojskowej, oraz 6) zaświadczenia, do
(a) Z domu matki Marii Batog (ul
tyczące pracy zawodowej w instytu Równa 26) zbiegł przedwczoraj 17«iet>
cjach publicznych lub prywatnych.
j ni jej syn Józef, który dotychczas ni#
Ponadto należy w podaniu wskazać
j powrócił
dokładny adres kandydata oraz przy
najmniej dwie bardziej znane osoby,
ZE SALI SZPITALNEJ
które mogłyby udzielić opinii o kan»
(a) W dniu wczorajszym przewiezie
dydacie.
no spod Dubna post. Stanisława Szew<
Lekarze powiatowi, ubiegający się o
czuka, rannego ciężko wystrzałem z re>
przyjęcie na kurs, składają w drodze
wolweru w pierś przez niebezpieczne*
służbowej tylko podania.
go przestępcę Pawła 2uka, który przed
W czasie pobytu na kursie w Pań
niedawnym
czasem zbiegł z więzienia
stwowej Szkole Higieny uczestnicy
kursu będą mogli korzystać z bursy, w Brześciu. Gdy w czasie swej służby
obchodowej
post Szewczuk natknął
py^y fj Szkol** y.a Twrotftłn
kosztów utrzymania w wysokości 4 zł. się we wsi Kniahin pod—Dubncm—na—
2uka, ten zranił ciężko posterunkowe«
dziennie.

go-,

i
'A

ft..

Str. 11

227

KROm^A MAŁOPOLSKI

«ae=

Repertuar teatrów i Kino
teatrów:

INFORMATOR

TAŃIE60 ŹRÓDŁA ZAKUPU

Meble
Hala na

składała — pol«ca stolarnia

Fr. Zieliński, w podwórzu

2130
Tow»r solidny. — Ceny nialU*.

BOKYSŁAW. ColoMcnmi „Dzieci uficy'N
i „Wierna octu**, Gra*yna: , .Miasto Asi*
tol". Paltu: „Wet serce me" i „Zlprojze*
nie do walca".
BRZOZÓW. Goplana; ,Xoht dwóch «ę»
tów", „Czarujące miasto", „Zew krwi*1 i
rewia. Sokół: Romans w Budapeszcie" i
„Orły na uwięzi"*.
BUCZACZ. Pilice: .Złoty skub" l „Zlo.
ta strzała".

CZORXKOW. CMIUO: „Sztandar".

DROHOBYCZ.
DROHOBYCŻ. Wanda: „Mężczyini
'
"
«
niebezpiecznym wieku". Sztuka: „Suzy".
JAROSŁAW. Dwa żołnierza: .Zamek,
tajemnic".
*.- „Sprzedąwca trakto-TÓW". Sok63: „Cygańskie dziewczę"',.
KOŁOMYJA: Mars: „Tylko raz kochała"
Gwiazda: „Konfetti".
. LUBLIN. Apollo: „Nicznoiaa dziewczy.
na" i „Eskapada Weroniki", Corao: „Roz*
koszoy chłopak" i1 ,3occacio". Gwiazda:

Pum

"Biały

D

rzan". Stylowy: „Taniec miłosny" i „ j
wczę z Budapesztu".
PRZEMYSŁ. Casino: ,,San Francisko".
Olimpia nieczynne. Raj: Romeo i Julia".
KAWA RUSKA. C S. S. G.: „Brutal
i „Otchłań grozy".
STANISŁAWÓW. Olimpia .Zielony sy.
gnał". Ton: .upomniana symfonia", Ura«
uia: „Wielka miloSć Beethovena", Warszawa
„Penny".
STRYJ: Apollo: „Teodora robi kajierę"
i „Na straży prawa", Edison: „Smieri czy<
ha w dżungli" i ..Komediant", Sokół: „Bu«
rzliwa młodość" i „90 minut postoju".

GRYPA.PRZEZIĘBIEŃ

BOLE O ŁOWY. zfelOWi

ŻĄOAiAc oamiMAiirna MOSDUWO.

E

U. *

l.wu.l l*
•••

-

jjaite dwa szlagiery!
ESMT F T. C. 020" *X>
na I zdjąć
m Clack 4.3X0 nUiW
(Uldogotfniejsz* waruakl spłety
— Niska cena za goLwłcą —

—'firmie Jan Bujak

Foto •Kino - Projekcja

ŁWÓW) U|. Kopernika 4, tel. 218 34
Cenniki i porady bezpłatnie
1985

Meble

19. Ł. IWONICZ. Sprawa Kajzera.
RYMANÓW. Sprawa Kajzera.
SKALA. Serca za drutem kolcza*
stym.
20. 8. BORSZCZOW. Serca za drutem

kolczastym.

IWONICZ. Zakochani.
21. 8, KROSNO. Sprawa Kajzera.
MOXASTERZYSKA. Serca
dru»
tem kolczastym.
22. 8. BUCZACZ. Serca za dryteja kołczan
stym.

Z Bornsławla

GŁODÓWKA INWALIDL Niejaki
Julian Fostyk rozpoczął głodówkę
poleca sypialnie, Jadalnie,gabinety wraz ze swą żoną i 2»ga dziećmi,
chcąc w ten sposób zmusić miarodaj
Wyroby wyłącznie własne;«? ne czynniki do nadania mu stałej pra
Lw6w, Czarneckiego 2, tel. 270-45 cy. Obecnie po kilkudniowym trwaniu
głodówki, gdy Fostyk otrzymał zapew
nienie ,z Funduszu Pracy, że otrzyma

EDWARDA HLEBANA

\n

kupując tandety tklepową, «znamię rekla*
mowaną, lecz zanim kupisz jakie MEBLE,
wstąp i oglądnij wytwórnię, suszarnię i ta*
picemię, która posiada itale aa (kładzie;
sypialnie, jadalnie, salony, gabinety męskie,
tapczany, otomany, bujaki i urządzenia ku
chenne według najnowszych wzorów. Ceny
niebywale niskie, na-dogodne SPŁATY bez
WEKSLI, WYTWÓRNIA MEBLI. Lwów,
Leona SAPIEHY 8, w budynku Wystawy
maszyn,., naprzeciw koszar Policji Państwu
wej. BON. Każdy kupujący skorzysta z bez»
rokn. Boa
przedłożyć. — Kredyt do 2 lat.

jjjosidżę-stróża przy robotach sezono
wy; Zaprzestał wraz z rodziną gło*
dówkę. (Z).

Z Drohobycza
ZAWODY LEKKO'CZNE W DROHOBYCZU.
W dniu 11 i 13 września odbędą się
w Drohobyczu propagandowe zawo
dy lekkoatletyczne, na które przybędą
jyyklWi -zawodnicy i zawodniczki PolLOZLA upewnił organizatorom t j.
PodD^SJ^Wi Podkarpackiemu udział
mlsH^ylu^śtyfeta Walesiewiczówny i
Wajsówny. W zawodach powyższych
wezttufcudztał również zawodnicy miej
scow^ó Junaka. (Z).
WYBORY NA PREZYDENTA
M.
DROHOBYCZA.
Wojewoda
lwowski rozpisał wybory na prezyden
La m..-Drohobycz* na dzień 30. sierp
nia. Kto Zostanie prezydentem dotych
czas. niewiadomo, wymieniane są kan.
dydatury; adw. dra Zakrzewskiego 1
M. Kpleńdowskiego. (x)

Z Iłttczaćza
O OCHRONĘ ZABYTKÓW SZTU
KL (r.) Buczacz miasto przeszłych
"wieków . . Rzeczypospolitej,
posiada
wspaniałe, zabytki z dawnych dziejów
historycznych Polski. Do takich zali*
aŁLsławny ratusz buczacki, zamek
Buchaczu, Pódzamećzku F Mona",
sterku. Niestety, budowle te z biegiem
lat niszczej* i nikt się ich stanem nie
interesuje. Niektóre jak n. p. ratusz są
własnością prywatną, a właściciel ze
zwolił tutejszym Żydom na utrzymanifc śj^nim sklepów, co wielce prżyczy*
nia sjię do "dalszego niszczenia zabyt
ku. Z* swą" strony apelujemy raz je
szcze, by władze konserwatorskie na
prawdę zainteresowały się niniejszymi
zabytkami. - •
• A
.- FIASKO REZOLUCJI „ŚWIĘTA
LUDOWEGO", (r.) Partyjne „Święto
Ludowe';, urządzone w dniu manifestacjirpatrioiycznej 15 sierpnia w pow.
buczackim, wypadło nie tak, iak się
tego spodziewano; na obchodzie ludowcowym wygłoszęn sporą porcję fra
zesów. w mo.yf.adi p. Fabisza i Wąsiko»
wtj. .^Powziętą rezolucja 10«dniowego

KRONIKA LUBELSKA
PQD KOŁAMI ROWERU, -let
nia Anna Studzińska, przechodząc
Alejami Racławickimi, dostała się
pod koła przejeżdżającego roweru i u-'
legła potłuczeniu całego ciała.
NIEFORTUNNY UPADEK. Moiżesz Kuczer, przechodząc ulicą po
tknął się i upad! tak nieszczęśliwie, itdoznał złamania obojczyka.
KURS DLA,- JDZIAŁACZY ROL
NICZYCH. Wobec .znacznej rozbu
dowy organizacyjnej towarzystw -rol
niczych i konięczności obsadz«nia sta*
nowisk sekretarzy odpowiednio przj-

gotowanymi pracownikami Woj. T-wo
Organ. 1 Kółek Rolniczych urządza w
Lublimę" tygodniowy kurs dla sekre
tarzy Okręgowych Towarzystw w cza*
sie od 24—30 b. m. Program kursu obejmuje-: c^ók^ztałt zagadnień, wcho
dzących* w zakres czynności sekretarzy.
. .
ZATRUTE CIASTKA W CUKIER
NI
LUBELSKIEJ.
22*letnia Genowe
m g
fa Stefanek zameldowała w komisaria
cie, i® w południe w cukierni przy uL
Kościuszki 1, spożyła ciastka i po kil-,
ku godzinach poczuła, boleści i straci
ła przytomność. Po udzieleniu je|
pierwszej pomocy przez Pogotowie
Ratunkowe została przewieziona do
oryginalne modele: sypialnie, jadalnie,.
szpitala, Jana Bożego w stanie niebuqabinety, kluby, salony, tapczany. '
dzącym obaw. Zakupione przez nią
fotele do spania, materace jvloatenne
i dekoracje wrfęfat —\u ilu i;»cztery ciastka zostały przez policję
W1E0EASKA WTTWfrRNIA
skonfiskowane.
Z KOGUTKIEM
NAPAD RABUNKOWY. Na szo
i. Ml,
nobrimlanl# Mq. tmiąkea*
•dsliK która po Ja| ItQplall dojq ilq nunoi, ngwat
sie
Chełm — Hrubieszów w lesie Po•ainekclam. Pr*«pi» utycia no opakowaniu.
błowic«, jakiś nieznany osobnik zaZAnŁAD KRAWIECKI
trzymał jadących .furmanką Szłomę
Domrochta-i Herszka Perelmana z Mo
ALBERTYNI
BHACIĄ
dliborzyc, pow. janowskiego i pod
posiadają na składzie
obecnie
groźbą
rewolweru zrabował im
MEBLE GIĘTE
AKADEMiCnA 22 I, p. płaszcz ceratowy, marynarkę, portfel
w rótnych laaonaeh 1 kolorach,
(nad cukiernią p. Zalewskiego).
2492 8 złi 1 inne drobiazgi. Pościg zarzą
duży wybór na składzie.
dzone;
MEBLE STYLOWE
POŻAR ZAGAJNIKA. W zagaj
niku „Dąbrowa", należącym do Leona
wykonuje się na zamówienie.
DAMSKIE,
MĘSKIE
I
DZIECINCE
Bernsrtajna z majątku Wola OkrzejWykonanie solidne,
•
NAJTAŃSZfc ŻRÓOŁOi » ska, z nieustalonej przyczyny spłonął
ceny umiarkowane.
Wy.konują .wszelkie roboty tapicerskie
zagajnik na przestrzeni 9.600 mir. kw.
Aw
L •L 1I U
M" oenronnaj
Wutw.rnU
u.1,1,
w 11
P**
I sportowo)
Dochodzenie prowadzi policja.
LWÓW. ul. Kleparowska 15. Teł. 219-2?
Lwów, ul. HetmafoaKa L, -xi

Kdc_
GEPIN*

Nowoczesne meble
JAN 08TNER

STA:- KĘDZIERSKIEGO

IMPREG,.OWftK£ PŁASZCZE
obok Miajsk. Mułtum Przemyjt,

mmm

yy

strajku celem wygłodzenia miast za
istniała tylko na papierze, bo jui W
poniedziałek kobiety wiejskie z pro
duktami rolnymi podążyty do miasta
mimo, że u granic wiosek zatrzymy
wali je partyjni agitatorzy.

Z Jarosławia
OSOBISTE. Naczelnik tutejszego
Urzędu Skarbowego p. radca Asłanowicz Henryk rozpoczął urlop wypo#
czynkowy, który spędza w Iwoniczu.
Kierownictwo Urzędu sprawuje za
stępca p. radca Baranyk Jan. (AB.)
BUDOWA SPICHLERZA ZBO
ŻOWEGO. Bank Rolniczy - Spółdziel
nia w Jarosławiu przystąpił do budo
wy własnego spichlerza zbożowego na
parceli książąt Czartoryskich. Koszta
budowy obliczone są na 150.000 zł.
(AB.)
KRONIKA POLICYJNA Na Ko
misariat P. P. w Jarosławiu doprowa
dzono następujące osoby: Magdziaka
Stanisława, b. wychowanka tutejszego
Domu Sierót, schwytanego na gorą
cym uczynku kradzieży z wozów
chłopskich, Malinowską Franciszkę,
„szopenfeldziarkę", za szereg kradzie
ży sklepowych, popełnianych od .dłuż
szego czasu. (AB.)

Z Radymna
WYSTĘP AKADEMICKIEGO TEATRU OBJAZDOWEGO.
Teatr
objazdowy zrzeszenia akademickiej
młodzieży prowincjonalnej, Koła Jarosławian, wystawił w sali „Sokoła" zna
ną komedię p. t.: „Ciotka Karola".
Sztuka sumiennie opracowana i nale
życie wyreżyserowana wypadła na
cgół dobrze. Po przedstawieniu odbył
się dancing. Dochód z powyższych
imprez przeznaczony na cele T. S. L.
(Brn.).
O KWALIFIKOWANĄ SIŁĘ NA
POCZCIE W KR AKOWCU. W Krakowcu k. Radymna w urzędzie poczto
wym jest tylko jedna siła kwalifiko
wana, którą jest naczelnik p. Sroczyk
Jan. W czasie dni targowych panuje
na poczcie duży ruch i wtedy człowiek
nie m£że wszystkich obsłużyć. Pożądanymby było, aby Dyrekcja poczto
wa dała kogoś do pomocy.
(Brn)

Z Kołomyi
ZYD-AWANIURNIK. Onegdaj
przytrzymano przybyłego niedawno z
Niemiec Schulima Hilsenratha za to,
że tegoż dnia wybił szyby w restaura
cji Hauka i w kamienicy Hegara. Ja
ko niebezpieczny awanturnik zostanie
Hilsenrath oddany Sądowi Grodzk.
W Kołomyi,
OFIARA MANII PRZEŚLADOW
CZEJ.
prześladowczą Feliks Biernacki z Kobaki zadał sobie dwa pchnięcia nożem
w domu swojej matki. Prześladowała
go howiem myśl, że jest śledzony przy
pomocy p$a śledczego.

Z Tur ki n. Stryjem
(x) STAROSTA POWIATU mgr.
Izydor Wagner przyjął onegdaj na
audiencji naszego lwowskiego współ
pracownika red. Adolfa Proroka.
(x) LUSTRACJA STAROSTWA.
Insp. starostwa p. Auiich dokonał
ostatnio lustracji tutejszego samorzą(x) TOWARZYSTWO GIMNA
ZJALNE dzięki nowemu zarządowi
pod sprężystym kierownictwem in
spektora Kwiatkowskiego wkroczyło
na nowe tory, pomyślnie się rozwijali
spłaca długi lekkomyślnie stworzone
przez poprzednich rządców. Jak fa
talnie gospodarowano niech posłuży
fakt, że poprzednicy nie płacąc w
Ubezpieczalni społecznej stawek za
nauczycieli, w zaległościach doszli do
sumy ok. 19.000 zł. Kilkuletnie procen
la od tej kwoty wynoszą 8.000 zł. co
razem czyni 27 tys. zł. Najciekawsze
jest to, że jeden z nauczycieli religii
i w gimnazjum, były prezes Toyarzy*

«P

J>2IENN1K fULSKl" czwartek, 19. aierpola 1957 r.

Str. 12

słw*, u którego rządów tąk fatalnie
gospodarowano obecnie zwrócił się
do Zarodu, by mu wypłacono należytość z ubiegłego okresu.
(x) POŚWIĘCENIE OŁTARZA W
KAPLICY W JASIENICY ZAMKO.
WEJ. Onegdaj odbyło się tu poświę
cenie ołtarza w kaplicy nym. kat. Pcw
Święcenia dokonał proboszcz parafii w
Turce n. Stryjem ks. Kułakowski w
obecności starosty p. Wagnera. Ponad
to w uroczystości wzięli udział letnicy
i miejscowi obywatele.

_

^
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PRACY V ROŻNOWU Ńa terenie
budowy tamy jwpdńej na Dunajcu w
Rożnowie ułegt tragicznemu wypadko*
wi robotnik Władysław Bajda. Stracił
on równowagę i spadł ze znacznej wy*
sokości na ziemię, doznając, złamąnia
podstawy czaszki i złamania ręki. —
W stanie beznadziejnym przewieziono
robotnika do tuŁ szpitala.
(m)
GROŹNY POŻAR. W "budowa*
niach Andrzeja Kowalskiego w Jabłoń
ce wybuchł pożar, który zniszczył dom
mieszkalny, stajnię, stodołę, szopę i
Z Sokala
chlew. Przyczyną była wadliwa budo*
(m)
P. STAROSTA Wojciech Kosto» wa komina.
MATKA ZADUSIŁA NIEŚLUB
Jowski powrócił % urlopu wypoczyn*
NE DZIECKO, W Przysietnicy pod
kowego i objął urzędowanie/
POŻARY. W. Worochcie koło Beł« Starym Sączem, mieszkanka tejże wio
za powstał pożar w domu Wiktorii ski, Weronika Okres, za namową
Drobnej. Ogień, przerzucił się na dom swego kochanka Majewskiego Józefa,
i szopę sąsiada Demiana Jakuba i do* zadusiła swe 6-cio miesięczne dziecko,
szczętnie je strawił. Szkody z tego po# którego zwłoki wrzuciła do Dunajca.
wodu wynoszą 900 zł. — W Perespie Wyrotłnych rodziców aresztowano,
wzniecił pożar 4-letni wnuczek My» (m).
kiety Łesictyka, bawiąc się zapałkami
w szopie gospodarczej. Pożar ogarnął
szopę, dom mieszkalny, stodołę z tego*
rocznym plonem i stajnię. Ponadto
spłonęła stajnia i stodoła ze zbożem u
sąsiada Karola Jezierskiego. Straty wy
noszą ponad 4.000 zł. — W Górze koło
Bełza nieznani sprawcy oblali naftą
dach domu Racheli Lewenkron i pod*
CZWARTEK. DNIA 19 SIERPNIA
palili. Mimo późnej nocy na ratunek
Godz.6.15 Pieśń „Kiedy raunc w«i|^
zbiegli się sąsiedzi i pożar w zarodku zorze*'.
6.18 Gimnastyka. 6.3$ Muzyka
stłumili. Zachodzi podejrzenie, że pod* t płyt. 7.00 Dziennik poranny. 7.10 Muzy,
pal pnia dokonano na tle osobistych ka 4 płyt — 11.57 Sygnał czasu j hejnał.
porachunków sąsiedzkich.

SABOTAŻ CZY ZEMSTA OSO.
BISTA? Przed paru dniami nieznani
sprawcy wybili szyby w oknach gospo
darza Piotra Kmiecia, zamieszkałego
w Byszowie, oraz nalali mu do studni
nafty. Kmieć jest Polakiem. Żadnych
zatargów z sąsiadami nie miał, jak rów
cięż z miejscowymi Ukraińcami. Istnie
je przypuszczenie, że Kmieciowi do»
kucza młodzież ukraińska za to, ie za*
woził niedawno zboże 2ydowi Leibo*
wi Gruberowi, Dochodzenia w tej spra
wie prowadzi Post P.P. w Korczynie.
USIŁOWANE ZABOJSTWO. Onegdaj w nocy do Markowskiego, za*
mieszkałego w Sokalu, oddano przez
okno dwa strzały karabinowe w chwi*
li, gdy ten leiał już w łóSku. Kule chy«
biły. Tłem usiłowanego zabójstwa by*
ły prawdopodobnie sprawy miłosne.
Poikja prowadzi dochodzenia w celu
wykrycia i ujęcia sprawcy zamachu

Z Nowego Sącza
PRZYARESZTOW AKIE AK WIZY
TORA W KRYNICY. W Krynicy
przyaresztówany został Ryszard Po*
bóg Janikowski, z zawodu literat, pod
zarzutem sprzeniewierzenia na szkodę
Instytutu naukowego badania komu*
nizmu w Warszawie za prenumeratę
pism tegoż wydawnictwa kwoty 2.465
zł., którą zuiył na wystawne życie, do
jakiego, jak twierdzi, „literat" jest przy
zwyczajony. Literata»defraudanta, któ»
ry był karany kilkakrotnie więzieniem
za podobne przestęptwa, osadzono w
areszcie.
(m)
ODZNACZENIE
DZIAŁACZY
SPOŁECZNYCH. P. Prezydent R.P.
odznaczył Złotym Krzyżem Zesługi
prof. Bolesława Barbackiego, dyrekto*
ra Szkpły Przemysłowej, i dr. Mieczy*
sława Poltynskiego, lekarza, za pracę
na niwie społecznej.
Cm)

12.03 Dziennik południowy. — T7.l5~~[Lw.~j
„Zorganizujmy sprzedaż, produktów roL
nych" — pogadanka. — 12.25 Koncert roj.
rywkowy. — 13-55 Muzyka lekka z płyt. —
14.50 (Lw.) Poradnik sportowy. — 14.55
(Lw.) Giełda. — 15.00 (Lw.) Fragmenty opery „Lohengrin" Ryszarda Wagnera —
(płyty). — 15.35 (Lw.) Wiadomości bież|»
ce. — 15.45 Wiadomości gospodarce! —
16.00 „Na siodełku motocykla^' — pogadan,
ka. — 16.15 Symfona Bcethovena —« 6*ta
audycja. — 16J5 „Tam, gdzie rosną zara*.
ki" — gawęda. — 17.10 Koncert Polskiej
Kapeli Ludowej. — 17.50 Poradnik sporto.
wy. — 18.00 (Lw.) „Sport robotnicty na te,
renie Małopolski Wschodniej" — pogadan.
ka — wygłosi Bronisław Cena. — 18.1J
(Lw.) Wielcy soliści — (płyty). — 18.30
(Lw.) Skrzynka ogólna w opracowaniu dy«
rektora Juliusza Petty'ego. — 18.40 (Lw.)
Program na jutro. — 18.45 (Lw.) Wi*dom?«
śd sportowe. — 18.50 Pogadanka aktualna19.00 Powszechny Teatr Wyobraźni. —
19.40 Pogadanka aktualna. — 19.50 V7iadc«
mołci sportowe. — 20.00 (Lw-) Koncert roz
rywkowy w wykonaniu Orkiestry Tadeusza
Seiedyjtslacgo, chór „Wesoła Kątka" pol
kier. Zb. Lipczyóskiego i Ołga Łada —
śpiew. — W przerwie około gadziny 20.45;
Dziennik wieczorny i WiadomoSci rofaicc
— z Warszawy, — 21.45 „Dni powszednie
państwa Kowalskich". — 22.00 Recital £oc,
teptanowy Colette Gaveau. — 22.30 (Lv.)
Pieini Stanisława Niewiadomskiego (w
ltszą rocznicę knicra) w wykonaniu chóru
solistów pod dyr. Jerzego Kołaczkowski ego
i Marii Popowteówny — sopran. Akompi.
liiuje Irena lipcryiiśka. — 22.50 Ostatnie
wiadomości Dziennika wieczornego •— 'Ptu
gdąd pasy i Kocmaukat meteocołogiczny. ^
23.00 (Lw.) Muzyka taneczna z płyt.
AUDYCJE ZAGRANICZNE
19.00 Beromuensłer. „Wesele Figara* — to,
pera Mozarta pod dyr. Bruno Walte
ra (transmisja z Salzburgi).
19X5 Ryga. Koncert symfoniczny.
20.00 Londyn Regional. Koncert symfonka,
ny z Queen's Hallu.
20.15 Radio Paris. „Othello"4 — opera Ver,
diego (transm. * Vichy).
20-25 RacUo»Romania- Koncert syaifocias#
ny.
21.00 Mediolan Wieczór oper.
21.00 Bruksela franc. „Królowa Saby" —
opera GoUłznarka, z udziałem Kata*
szyny Jarboro.

(OGŁOSZENIA 1
MIESZKANIA
V W rubryce umieszczamy
wtnuii ogłoszeni* •!«#*3 razach do 10.
•łów, 2 raz* b«xpUtaie.
POKOJU
słonecznego, jasnego z ku*
dmlą poszukuje „Emerytki
rządowa". Admin. .
7(fi'j

DWA POKOJE
z ktłdmią do wynajęcia
przy Folockego 58, Wsada*
moW u dozorcy, od 15 do
17 godz.
7073.
POKOJ
irontowy, doneczny, umc.
hłowacy dla Pań urzędni.
czek. Jabłonowskich 22 —
I piętro, mieszkanie trzy.
7074

MIESZKANIE

KAGAMCI SKÓRZANI
i szorki dla płów w najlep.
•tym gatunku, każda wid*
kość po zł. 1.40, linewki pa
60 gr, chacapy po JJQ m

RYMARSKO - ttUWlERYUI

H. BARER, LWÓW
Sykstuska 2, obede firmy
„Salamandra10
J8fi3

3 POKOJE
kuchnia odnowione półkom*
fort do wynajęcia Gródecka
51.
7049

dwu pokojowe, komfort —
wynajmę. Jelinka tieit bo»
ćzna Gipsowa. Oglądać od
4—6.
7075

OBRAZY

DWfl POKOJE
z kuchnią, nowe. pełnokomf.
ChocImsKa 10—12 naprze
ciw kościoła Św. Elżbiety.
7051

TRZY POKOJE,
z kuchnią, komior. II p- ul.
Gipsowa 30, da wynaj;,
cia.
70^7

Salon Obrazów

POKÓJ

kuchnia wynajmę (Bogda*
nówka) uL Konduktorsko 10
przystanek tramwaju ósemki
7057

POKOJ
umeblowany z utr.ymanicm
dla studentów (tek) Walo»
wa 31, Nr. drzwi triy.
707fc

.POSZUKUJE
1 lub 2 pokoje z kuchnią,
emerytko, wdowa po staro
ście. .Emerytka"
7060

KLATKOWY,
umeblowany pokój, kom*
fort, wynajpij 1 września —
Chocimska 1, m. p;ęć7084

DO WYNAJĘCIA
4 pokoje z komfortem ul.
Goundulica 8 U p,
7061

ŁOMU PRZfMYStOWE

POKOJ
frontowy z weranda ul. Goundu'lea 8 1. p.
7062
DWR
pokoje, kuchnia, komfort,
słoneczne, oglądać Gounduli:a 6 (boczna Ponłńskiego)
7064

LOKALE
sklepowe — Pochyla 2. —
Wiadomość na—miejscu, te-

S P R Z E 0 A Z

POKÓJ
kawalerski Wronowska 8.
Pokój kawalerski Szeptyckicn 5. osobne wchooy
z klatki od Guspodarza 7066

W rubryce tej zamieszczamy
ogłoszenia po 5 gr. za słowo
kupieckie i handlowe po 10
groszy.

ELEGANCKI
pokój z klatki, dla pana na
stanowjsku. Hofmana 7, m:e
szkani^, siedem.
7Q"9

KORONKI
ręc:nc, tabletki. Najtańsza
Wytwórnia Freilich, Sykstu*
ska 21.

JEDEN
pokój, kuchcmca gazowa:
komfort, od i września do
wynajęcia. Wiadomość Ja«
giellońska 20, m. pięć.
708C

OR ulary
p lażowe
poleca firma

KOPERMłCKl

i

SYN

PIĘCIOPOKOJOWE,
Lwów) Hetmańska 12
peinokomfortowt
mieszka*"* --t&k"234-24. ?. K. 0.143.590
nie, zrt montowane, tanio
zaraz do- wynajęcia, ulica
ZybUkicwicza 41, m. 4.
70S I
gwarantowane

FORTEPtfiNY, PIANINA

CZTEROPOKOJOWĘ,
kuchnia, pełnokomfortowe..
słoneczne, Łyczakowska I.
57. Wiadomość: mieszkanie
pięć.
70S2
TRZY POKOJE,
z kudmił, pełny komfort,
tłoneołe, do wynajęcia. —
Pełczyńska szesnaście.
7083
PRZY RODZINIE
inHigcntsej, poszukuje się
pomieszczenia z opiekł dla
•spokojnej:staruszki. Wiać o.
tooić: Winnicka, Kadecka
S, patter.
7076

(taniej

W;

sprzedaje,
kupuje, mienia

HAN AK

Piłsudskiego 21, Lp. 1896

oryginały malarzy polskich,
najtaniej, dogodne warunki.
LwAw, PIŁSUDSKIESO 11
telefon 263-66
1256

POLOWA
kamienicy, pełny komfort,
wspaniale położona, dochód
6.500, cena 62000, gotówka
50.000. Wiadomość Grzegorz
Ciyk Kościuszki 6.
7063

WOLNE POSADY
ROBOTNIKA
młodego z dobrymi świade
ctwami przyjmie Czystość
Kotlarska 12 od 7. wieczór.
7048

Z 6 U B 10 N 0
UNIEWAŻNIAM
zgubioną legitymację emerytalną. wydaną przez lzb$
Skarbową we Lwowie na na
zwisko Józef Schneider 7056
R
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PRZEPISUJĘ I POWiELAM
na maszynie szybko, sta
rannie, po cenach konku«
rencyjnych. oraz wyuczam
biegłego pisania na maszy^
nacti systemem 10-cio pal
cowym w przeciągu jednego
miesiąca. Biuro przeplsywań:
ul. Mączna L. 4, m. 3. I pię
tro (boczna Łyczakowa).
7052
POSZUKUJĘ
dozorcówki kaucja 1000 zŁ
od zaraz. Zgłoszenia Admi
nistracja „Solidny"
7050
GAZUJE,
wióruje, cyklinuje, odczy*
szcza zremontowanc miesz
kania. „Czystość", Kotlar
ska 12, tel. 259-17.
616

Elektryczne i radiowe instalacje
oraz wszelkie artykuły w zakres ten wchodzące poleca

STANISŁAW CHĘC, m. iHaUtahnhj
Taiafon 118-55,

mh

Stał* pogotowia napraw

Reklama protoadsona niefachowo — to blądtenl*
naoślep. TJatrxeie Cię od tego pomoc fachowa, którą znajdziesz
te dziale ogłoszeniowym
„ D z i e n n i k a

R o i s h i e g a * '

1
SZEZOIECZNI 00 Z(UUW
LITSI FLISZIWILILWÓ*- "W,BKTA 3 Złóż datek na T. S. L.
CENNIK OGŁOSZEŃ
l - •_ __Li.™ or« wualkSi towiry tuMow, w wWkln wyboru poltca
t

Ogłouenla w tekście: Na pierwszej sUonie zł. CrSO. W tekicie od 2—5 *tr. zł. C7a W teklcle odWeJ do końca działu redakcyjnego zi. 0-5a Cała pierwiza strona zl l.loo
Cała strona od 2—5 zŁ 1.100. Cała^atrona od 6-tej zł. 65a — Ogłoszenlai za tekstem; O&oA0ia zwyoajna zL O-18. Cała strona zL 450. Ogłoszenia wśród drobnych zŁ Ola
Nekrologi: zi. 0-50 za ram. jednoszpolt. — Ogłoszenia drobne: Ofiłoszenla drobne za wyraz zl 0^5. handlowe po zł. 0*10, dla poszukujących pracy zi.003, matrym. zL 0*15
Podstawa obliczenia lest 1 mm. w Jednym łamie: strona w tekście ma 4 łamy, za tek|t«m 6 łamćw. — Kosnajdfcaty, notatU, wmlankl kronikarskie, artykuły
o treści handlowej, osobiste zł. 1*50 za mm. (strona 4-ro łarroiw). — Ogłoszenia tabelaryczne 1 fantazyjne o 50% drożej.

z ogr. odp.
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