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Daladierrzecznik k&pgftatu
Z prawdziwym rozrzewnieniem i
iczka uznania dla szybkie] orientacii
politycznej wyczytaliśmy przed paru
dniami komunikat raauiącego uię roz
głośnie PATa, zawiadamiający o pite
dopuszczeniu przez Daladiera do prze
silenia gabinetowego, o szvbkiir zlik
widowaniu konfliktu, jaki wybuchł
w łonie gabinetu po niezwykłym za®
iste przemówieniu premiera fraucuskie
go rządu. Kryzys minął, kryzys wo‘
góle nie nastąpił — oto wnioski, wy*
snute przez naszą urzędowke. a jakże
skwapliwy podchwycone przez całą
prasę reakcyjną Polski.
Ale nie będziemy sie zajmować
tym tumultem uciechy, jakim faszyzm
światowy otoczył ostatnio posunię
cie Daladiera i przypiął mu leurke m
znania. Ważne dla demokracji pols®
kiej, dla demokracji całego świata
jest to, że kryzv« wewnętrzny, ptze®
pikający francuski obóz zjednoczenia
ludowego, francuski Front ludowy,
a rozpoczęty w miesiącu kwietniu
powstaniem rządu Daladiera obecnie
nie tylko nie został złagodzony ale
wybitnie pogłębił sie.
W kwietniu br. omaw i ąc na na®
szych łamach obalenie gabinetu Blu®
ma i skład oraz wytyczne programom
we nowego rządu Daladiera doszliś
my do przekonania, że fakt ten może
wybitnie niemile odbić się na poten®
cjonalnych mc zliwościach demokra®
tji francuskiej, jej zdolności do u®
chwycenia pełni władzy w swe ręce,
przeprowadzenia
wszechstronnego
swej woli i zmuszenia bezwzględne5
go jej wiogów do całkowitego po®
słuszeństwa. Już wtedy jasnym sta5
wało się, że nowy gabinet daleko oubiega od postulatów, Dod których
■znakiem front ludowy, reprezentując
dążenia najszerszych mas spoteczeń®
siwa francuskiego, tak dobitny od?
niósł sukces wyborczy.
(Ciąg dalszy na str. 3®eiej)

Dopiero po sesśi...

Maiwry - wsypem 11 dziaiuń czynnych
Praga (ai). Wiadomości napływają
e z Beiiina wskazują na niezwykłe
zaostrzenie się sytuacji. Oto rząd n e®
miecki w sprawie Czechosłowacii i żą
dań Henleina wystąpił z oficjalna de?
marche wobec szeregu państw europej
skich. m. i. u rządu polskiego, węg-er
skiego, jugosłowiańskiego, tureckie
go. Znamiennym jest, że krok ten u®

i
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Parvż (ai). Klub socjalistyczny uchwalił
domagać się zwołania sesji nadzwyczajnej
izby.
Paryż Pat. O godz. 5®tej popołudniu roz
poczęło się posiedzenie komisji porozumie®
wawczej lewicy, podczas którego czynniki
odpowiedzialne w łonie lewicy po<z|y na
załagodzenie konfliktu i znalezienie formuły
pojednania między rządem a generalną kor.®
federacją pracy. Głównym przedmiotem dvs
kusji między radykałami z jednej strony a
socjalistami i komunistami z drugiej sfro®
ny była kwestia zwołania sesji nadzwyc ’aj®
rei izby deputowanych. Ostatecznie komisja
porozumiewawcza stronnictw lewicy przy®
jęła kompromisową formulę, a mianowicie
uchwaliła wysłanie do premiera Daladier
specjalnej delegacji, której by premier udzie
lii odpowiednich wyjaśnień.
W czasie rozmowy z delegatami komisji
lewicy premier Daladier oświadczył, iż w

Ofenzywa japońska
Tokio PAT. Agencja „Domei*
donosi, że wojska japońskie, nacie
rające na zachód wzdłuż północne
go brzegu rzeki
angtse zajęły
dziś miasta Kuanting (30 kim na
wschód od m. Hopei) i Kinkiao,
znajdujące się na połowie drogi
pomiędzy Hopei a Liuhan.

Lampy Nowoczesne
Porcelana karl sbadzka
Kryształy
Ceramika

♦
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Paryż.
Okazuje się, ze wyiazd Gwatkina
z Pragi do Londynu w bezpośrednim
pczostaje związku z otrzymaniem wia
domości przez rząd czeski ńa Mos*
kwa o poczynaniach berlina i o iego
d< marche.

z Daiadierem
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tomiast całkowicit pomniety został

Lewoca pertraktuje

Warszawa (tel.) Stała delegacja
polska przy Lidze Narodów od' olana zostanie dopiero po sesji Ra
dy Ligi Narodów.
e ♦♦♦♦♦♦♦♦♦
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czynił Hitler również w Moskwie. na®

DIENERB

Ti suska 20

żadnym wypadku nie zamieizal naruszać os
bowiązujących ustaw społecznych, tym nie®
mniej jednak, jest zdecydowany z ipewnić
odpowiednie warunki funkcjonowania prze®
mysłu francuskiego, niezbędnego dla obro®
ny narodowej. Następnie premier zaznaczył,
iż nigdy w zamiarach jego me leżały pros
jckty zmiany obecnej większości parlamen®
ta mej.
Po zakończeniu audiencji przedstawi
ciele komisji porozumiewawczej lewicy oś®
wiadczyli przedstawicielom prasy, iż rczmo®
v.a ich z premierem nie zakończyła się żad®
ną definitywną konkluzją i udali się z po®
wrotem na posiedzenie komisji porozumie®
wawczej lewicy celem złożenia sprawozdaj
r.ia.

Jak się dowiadujemy rząd niemiecki
w demarche zaoewnia, że życzy sobie
wprawdzie pokoju oraz sookojnego
zlikwidowania zagadnienia sudecko®
go, ale w razie przeciągnięcia się roku
wań w tej kwestii będzie zmuszony
do przetorsowania postulatów- Hen®
leina wszelkimi siłami.
Rząd niemiecki wy-aża zapatrywa
nie. że poparcie, jakiego Ber’in zamieś
rza udzielić Niemcom sudeckim, nie
będzie uważane zagranicą za atak na
Czechosłowację.
Jest niezwykle -harakterystvczxw,
że krok powyższy uczynił rząd nie«
rr:eck także i w Moskwie, nie uczy®
nil go jednak u rządu francuskiego.
Ambasador niemiecki w Moskwie
przytoczył przytem Litwinowów na
dowód pokojowości Niemiec, że w
konfhkcie zbrojnym pomiędzy Japo®
nią i Rosją Sowiecką, Niemcr lacho®
y/ały całkowicie neutralność
Litwinow odpowiedział ambasados
ruwi Ri eszy, że w razie napadu na
'. echoHowsu ję. pospieszy Rosja So®
wiecka Czechosłowacji z czynna po®
mocą.
Korespondent \X0asz dowiaduje się,
że rząd Czechosłowacji postanowi!
w odniesieniu do powyższego kroku
Niemiec zachować całkowicie zimną
krew, nie reagując na to zupełnie.

Cel? hitlmwców gdańskich
Warszawa (tel.) Ostatnie wypad
ki na terenie Gdańska wywołały
wielkie zainteresowanie dziennika
rzy zagranicznych w Berlinie, któ
rzy widzą w systematycznie powta
rzających się nzpadach na Polaków
w Gdańsku dowód celowego zaognianiz stosunków na tym odcinku.

Md feofiora tawira
Ubiegłej nocy zmail w Krakowie
jeden z naiwyb-Lmejszych malarzy
polskich ś. p. Teodor Axentowicz,
od i 887 r. profesor i b. rektor Aką®
demii Sztuk pięknych w Krakowie.
Ś. p. Teodor Axentowicz był jed®
nym z ostatnich zyjącvch założycieli
towarzystwa „Sztuka", które u schyl
ku ubiegłego wieku skupiło nazwi®
ska tej miary, co Wyczółkowski,
Chełmoński, Wyspiański, Mehoffer
Malczewski, Stanisławski, W’. Tet®
majer. Rozkwit jego twórczości przy
pada właśnie na okres najbardziej
ożywionej działalności tow. „Sztu®
ka“ — okres wielkiego renesansu ma
larstwa polskiego

Ogólnie uważa się, że ostatnie wy
darzenia stanowią znak ostrzegaw
czy, świadczący o tym, że pewnym
czynnikom zależy na stworzeniu
stanu tiwałego zaognienia w sto
sunkach polsko-gdańskich i spowo
dowania w ten SDOsób zmian w
stosunkach polsko, niemieckich. Oczy
wiście czynniki te nie zawsze zga
dzają się z nastawieniem sfer mia
rodajnych i dążą do zakłócenia
współżycia polsko-memieckiego.

W sandomierskim nowe wały
zatrzymały powódź
Sandomierz. Nowowzniesione wa
ły po obu stronach Wisły w po
wiatach tarnobrzeskim i sandomier
skim wytrzymały groźną falę przy
pływu Wisły i uchroniły ludność
od podobnej katastrofy powodzi,
jaka miała miejsce w roku 1934.
Dzięki zabezpieczającym zarządze
niom kimcwnictwa robót lewego
brzegu Wisły przerwy w wałarh
nieukończonycł zostały należycie
zabezpieczone. Zalana została tylko
dzielnica Krakówek.
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Unit niPkompetEncji
w życiu uniwupsytechiis
Do u awnionych na lamach Kr.
Kur. V tęcz. faktów, świadczących
o wysoce niezdrowych stosunkach
panujących na wydziałach rolniczych
dwóch naszych uniwersytetów7: w
Krakowie i Poznaniu, dodać musi®
my jeszcze inny wypadek, który się
zdarzył na Uniwersytecie Stefana Ba
torego w
ilnie. Świadczy 01?, że i
tam takie zaznaczył kult niekompe®
tencji i protekcjonizmu swoje des®
trakcyjne władztwo.
Oto katedrę systematyki i geogra
fii roślin oddano wbrew wszelkim o®
czekiwaniom — specjaliście czysto
Laboratoryjnemu, panu dr Sk., aj®
rmrjąceanu się całkiem innym cum®
lem nauki — a mianowicie śluzów?
cami, jakkolwiek wśród kandydatów
ubiegających się o tę katedrę nie
brakowało tęgich fachowców, jak n.
p. jeden z krakowskich docentów,
Ipecjlista w systematyce i geografii
roślin, człowiek o światowej sławi.*,
którego liczne prace w7skazuja wy
raźnie, że mógłby7 on na tej placów®
ce oddać nieocenione usługi.
Tak wybitnego fachowca, specja®
listę, które każdy z najlepszych u ii®
wersytetów7 zagranicznych chętnie do
siebie by przyjął — niestety na Um®
wersytecie Stefana Batorego pominie
to. bo miejscowi profesorowie nie
chcieli dopuścić do katedry uniwer®
sytecklei człowieka ,,obcego”, to :na
czy z innego uniwersytetu, zwł isz®
cza, że postanowili odda- „po kole®
żeńsku" te katedrę swojemu człowie®
Łowi. jakkolwiek tenże r e imał tak
wysokich i specjalnych kwalifikacji,
jak inni kandydaci.
Jak z tego zatem widać, umwersy
teckie katedry nie zawsze są u.caza®
ne za rzecz wielką i dostojną, którą
frymarczyć me wolno. Trzeci ten wy
padek pogwałcenia zasady fachowos
ci przy obsadzaniu katedr uniwersy
teckich dowodzi, że dla pewnych
grap profesorskich, nie sama nauka
jest dziś najwyższym celem na Uni®
wersyte tach, ale przede wszystkim
dochody z niej płynące — oraz po®
lityka personalna, której przedmio®

Itaka na drodzs On ruiny gospodarczej

We Włoszech panuje obecnie bar
dzo znaczne polityczne i gospodarcze
zaniepokojenie. Symptomy s i az
nadto wyraźne: ostre napady prasy
włoskiej przeciw Francji, Angin i U.
S. A. zadziwiające zamknięcie granic
włosko — francuskich dla podrozu®
iących Włochów do Francji, akcja
przeciwko Żydom i trudności mię®
dzy Watykanem a Kwirynałem.
Prawdziwą przyczyną wewnętrznego
napięcia jest nie tyle sytuacia zagrani
czna, jak trudności gospodarcze.
W paryskim dzienniku „Epoque“
publikował Henri de Kerillis rewela®
cyjne cvfrv o włoskich finansach. Po
dług niego kosztowała wojna w Abi®
symii 31 miliardów lir (pa. 8 mibatd.
złotych). Chodzi tu jednak ledynie
o wojenne operacje. Nie sa do pa®
wyższej cyfry doliczone wrydatki któ
re Ykłochy były zmuszone zapłacić
jeszcze po zakończeniu wojny. O
tem, ile Włochy kosztuje „me inter
wencja" w Hiszpanii, nie mą nieste®
ty urzędowych cyfr, natomiast znaw7
cy twierdzą że koszt wynosił do koń
ca lipca br. około 15 miliard, lir (ca.
4 miliardy zł.). Więc nie dlatego tvl

To też na skutek tych faktów —
rozczarowanie i niesmal musi ogar®
rąć każdego pospolitego człowieka,
przywykłego snoglądać na uniwer®
svtety z wielkim zaufaniem i szacun
kiem, jako na przybytki wiedzy i
źródła kultury. Gdzież teraz społe5
czeństwo szare ma upatrywać osto®
ję ładu i kuźnicę wzniosłych zasad,
ieśli gangrena protekcjonizmu i nie®
kompetencji zagnieździła się już i
wśród murów uniwersyteckich N*c
tedy7 dziwnego, że wobec takich sto®
unków zwatnienie i zniechęcenie o®
gamia dziś nawet odporniejsz.; część
ideowo
nastawionego społeczeń®
stwa.
br.

Ukraińska konferencja
w Warszawie
Ag. .Echo" donosi W Warsza
wie obradować ma w pierwszych
daiach września konferencja oświa
towa działaczy ukraińskich ze wszy
stkich terenów. Sensacją jest fakt,
że obrady prowadzone będą w
Warszawie, a nie, jak dotąd we
Lwowie.

NiBmtesfca proptpik
Sofia. Uwagę kół dyplomacji za®
granicznej zwraca ostatnio wyjątko®
w7o silne natężenie akcji propagando
wej' Niemiec w Bułgarii. Notuje się
więc następujące fakty: 14 instrukto
rów niemieckich prowadziło ostatnio
kurs szybowcowy w Bożunsztiaeh
pod Sofią, zakończony7 bankietem,

Kongres młodzieży w N. Jorku
przeciw imperializmowi
Now7y Jork. Trwające tu od kil u
dni obrady II Międzynarodowego
Kongresu Młodzieży, nad którym
protektorat objęła małżonka prezy®
centa Roosevelta zakończyły się wczo
raj przyjęciem rezolucji, która w
swych zasadniczych punktach wypo
wiada się przeciw7ko wojnie jaro na
rzedziu polityki imperialistycznej.
Rezolucja wzywa młodzież wszyst
kich krajów7 by odmówiła swego udziału w w7ojrde zaborczej lub spro®
w7okow7anej wojnie defensywnej. Da
lej rezolucja w bardzo ostrej formie
występuje przeciwko okrucieństwu

Atak gospodarczy niemiec
na BaCkany

tem jest rozdzielanie posad i dochp®
dów między „swoich".

ko, że w Hiszpanii giną zdrowa it.® nów a w7 lutym 1937 było złota tył®
dzie. ale głównie spowodu kosztów7 ko za 4.201 milionów lir. W związku
pragnie włoska poityka jaknajszyb® z wojną w Hiszpanii można sobie la
szego zakończenia wojny w Hiszpa two wyobrazić, jak to dzisiaj wyglą
nii. We Włoszech wie się doskonae da.
że trzecia zima w Hiszpanii będzie
Oczywiście to jeszcze nic jest
kosztowała dalsze miliardy. Kto ma dowodem, że Włochy stoją na krą®
ju gospodarczej przepaści — nie jest
to' zapłacić?
'Wdoski bank narodowy nie publi rzeczą łatw7ą zrujnować państyo. No
kow®ał już przeszło rok stanu swych we gospodarcze i finasowe metody,
złotych dewiz, ale staty styki ostat® tak modne w7 faszystowskich pań®
uczą
nas,
że
można
nich lat uczą nas, jak ta rezerwa wy stwach,
gląda. W roku 1927 miał bank wio® : długo wytrzymać —- ow7szera. kosz®
ski za 12.506 milionów7 złotych dew>z tem zrujnowania szerokich mas ludo
W roku 1934 już tylko 6.240 ntilio® wych.

Stambuf Pat. Agencja anatolijska treno
si z Berlina, że minister gospodarki Perszy
riemieekiej zwiedzi w drugiej połowie w*zf
ścia br. Węgry, Jugosławię, Bułgarię, Grecje
i Turcję. Podróż ta — jak przypuszczają—
znajduje się w związku z dążeniem Niemiec
do spotęgowania swej ekspansjii gospodar
czej w krajach Europy południowo—wscho
dniej,

w7 wojnie, potępiając przede w7szyst®
kim bombardowanie miast otwar®
b/ch.
Wszystkie konflikty międzynaro®
dowe, podkreśla rezolucja, powinny,
być regulowane w drodze pokojo®
wej/W zakończeniu rezoluoa zapo®
wnada porozumienie się naczelnego
komitetu kongresu z organizacjami
młodzieżowymi całego świata w7 celu
rod jęcia w7soólne; akcji w obronie
cywilizacji i pokoju.

CZYTAJCIE codzienna
PRASĘ

DEMOKRATYCZNA

Siup i

wydanym przez aeroklub bułgarski.
W Sofii przebywał, jako gość stu®
dentów bułgarskich, delegat mło®
dzieży akademickiej III Rzeszy, dr.
Berger. Magistrat Sofii powierzył bu
dow-ę zapory rzecznej Dal’ iskar fir
rrtie niemieckiej, zrzeszone’ z hrmą
bułgarską Cyklop; wartość robót
wynosi 109 milionów7 lewów. Przy®
spieszone zostało otwarcie wielkiej
niemieckiej wystawy propagandowej
pod hasłem „Przez radość ku s:ie“,
która początkowo miała bvr otwarta
3 października, a więc w 20®tą rc.cz®
nicę wstąpienia na tron Borysa 111;
wystawa będzie otwarta 18 wrześnai,
pizv czym zapowiedziany zost.il przy
jazd do Sofii przywódcy niemieckie®
go frontu pracy, dr Leya na czele
50®osobow-cj delegac ji.
DENTYSTA

BRUNO SPANAUF
=a
powrócił
Kraków, Grodzka 26 telefon 180 51

Nowe typy samolotów
niemieckich
Berlin. Ministerstwo lotnictwa, po
doświadczeniach zrobionych z samo®
lotami niema ckmu na froncie wojne
domowej v/ Hiszpanii, wydało kon®
straktorom polecenie stworzenia no
wych typów samolotowi bombardu®
jącwch i pościgowych. Na polach w al
ki hiszpańskich okazało się, że samo
loty niemieckie ustępują samolotom

świeccy oficepowie w armii włoshiej
Wiedeń. Wedjiug wiadomości ze
źróucł zazwyczaj dobrze poinformo®
wanych, na mocy istniejącego poro®
zumienia militarnego, zawartego mię
dzy Rzesza i Włocham* wyjeżdża
w7 najbliższych dniach pierwsza gru®
pa -wyższych oficerów niemieckich
do Włoch na przeszkolenie wolsko®
we. Do grupy tej należą oficerowie
sztabowi od majora wzwyz. Równo
cześnie do Niemiec udaje sie grupa
złożona z ofi żerów włoskich rów®
norzednych stopn.. Wspommana u®
trlewa przewiduj /obustronną wy®
mianę 500 oficerów.
Wśród oficerów7 niemieckich uda®

k

jących się na staż do Wtech nie ma
ani jednego oficera z b. armii austna®
ckiej.

włoskim, a nawet francuskim i angiel
skim. Prace konstruktorów niemiec®
kich poszły w kierunku zwiększenia
szybkości samolotó-w, którą z -'09
km. godz. dla pościgowych zwiekszo
no do 611 km godz. Bombowce rac
mieckie, których maksymalna szyb®
kość w7 1937 roku wynosiła 375 km.
godz. osiągają obecnie z łatwością
szybkość 506 kjn- godz. Zwiększono
również uzbrojenie poszczególnych
typów samolotów bojowych. Do 1
marca br. zaopatrzono 5.000 samolo®
tów w,7 nowe cichoidące motory.

Japończycy uchylają się od
odpowiedzialności
Tokio. Pat. Rzecznik ministerstwa spr
zagr. oświadczył, iż Japonia uchyla się od
wszelkiej odpowiedzialności za zestrzelenie
chińskiego samolotu pocztowego, kursują®
cego na linii Hongkong — Hankau. Samo®
lot który należał do chińsko — ameryk.ra®
skiego towarzystwa komunikacji lotniczej,
przelatywał ponad terenem, który iząd ja®
poński już w dn. 21 lipca określił ako te®
ren wojenny. Poza tym praktycznie niemo®
iliwa jest ustalenie cywilnego charakteru
nieznanego samolotu, będącego w łozie. Ze
strzelony aparat oznaczony był znakami

rozpoznawczymi nie dość wyraźnie, a pilot
z chwilą ukazania się japońskich samolotów
marynarki tak pokierował maszyną iż wy®
dało się to wszystko podejrzane.
Japonia, jak stwierdzi! rzecznik minister
itwa spr. zagr. gotowa jest chroni; interc®
sy państw trzecich w komunikacji lotniczej
jednak nastręczają się poważne trudności
w wypadku, gdy komunikacja powietrzna
odbywa się ponad terenem działań wojen®
nych, W tym wypadku trudno jest udzie
lić gwarancji na bezpieczeństwo komunika
cji lotniczej.
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DZIŚ W KINOTEATRZE „WANDA" —»
O & W
S&B
Najciekawszy oraz n*jdroższy film europejski
flL B
wP IrC
v>lf c
Arcydowcipna i niezwykle oryginalna satyra filmowa, pełna przygód, awantur oraz czarującej egzotyki.
■ " W głów rolach: SACHA GUITRY — RAIMłf — TADUELINE DELUBAC »
,,DERŁY KORONY" to arcydzieło, którejmiesiącami grały czołowe kinoteatry największych metropolii świata
w sobotę dnia 27. b. m. o dodz. 3 pop. ===== W niedzielę dnia 28. b. m. o godz. 10 i 12 przedpoŁ
■■■■■■....... ..
PORANKI FILMOWE Z POWYŻSZEGO FILMU
"™.i

Oaladier - miii

(Dokończenie ze stronv 1-szej)

Do takiego stanu rzeczy doprowa*
uziły z jednej strony, w partu rady5
kałów rrancuskich, przewaga wpły=
rów elementów wielkokapitalistycz3
nych i z drugiej, w SFIO, brak na5
leżytego zdecydowania w opar.owa*
niu sytuacji i zduszeniu zamachów
kapitalistycznych, wynikły z fał3zy*
wej ocenv sytuacji we wnętrzn :j cran=
ruskiej w obliczu nabrzmiewających
konfliktów międzynarodowych.
Dziś demokiacji polskiej nie wok
no bezkrytycznie cieszyć się z pozor*
nego zakończenia kryzysu ministe=
Halnego. Trzeba po męsku stwierdzić,
że obóz ludowy Francji, obóz demo*
*crati'czny doszMł do tego stopnia
swego rozwoju, w którym konieczno
ećią staje się przecięcie ropiejących
ran i zerwanie ze złudzeniami.
Spójrzmy bowiem na istotne kuli*
sy tych narastających załamań tron*
.u ludowego, na co parę miesięcy, na
stępujące zmiany w składzie mir.iste*
rialrym rządu I przypatrzmy się dobrze, w jakim kierunku zmiany te
•dą
Wśród ugrupowań, wchodzącycn
w tamy frontu ludowego, nie ivlko
partie, wyłącznie świat pracy repre*
zentujące znalazły się. Oto m. i. par5
tia radykałów francuskich od dawien
dawna w ścisłych pozostaje związ
kach z pewnymi grupami kapitalisty
cznymi i te same wpływy odnaleźć
możemy w socjalistycznej Unii Nie'
zależnej RepubliKansi lej. I te właśnie
wpływy decydują o poszczególnych
przegrupowaniach w łonie większości
rządowej frontu ludowego. o nrzeirl*
teającym go fermencie.
Bezpośrednią przyczyną obalenia
gabinetu Bluroa był opracowany p-ze
zeń program uzdrowienia gospodar
czego Franci! po l5nii postulatów lu
dowych idący, oparty na nałożeniu
cugli złotu francuskiemu, uciekające,
mu bez przet-wy zagrani :ę. na ude»
rżeniu bezpośrednim w przyczynę fa*
ktu ubożenia dochodu narouowe*
go w kapitał, przez progresywne ie*
go opodatkowanie. Ale krograni ten
nie uzyskał parlamentarnej większo*
ści: senat, obsiadły przez radykałów,
związanych ze sferam ndelkokapi ba
listycznymi, ocalił je przed vrstepnyin
krokiem do likwidańi. Poparcie u*
udzielono rządowi Daladieia przvnio
sło nową dewaluację, w ślad za któs
rą, iak to przewidywaliśmy, po raz
Pierwszy od 5—6 ostatnich 1 it. inoż=
na było zaobserwować niezwykłe z'a
wisko; kapitały francuskie nagle na*
wróciły się do swego ojczystego
kraju i zwolna z powrotem zaczęty
do niego napływać.
Ale naiwni tylko mogliby są Izie,
że stało się to na skutek zakhr tń i
zapewnień i wezwań ze strony Dala*
diera. Przyczyny faktu tego szukać
należy zupełnk gdzieindziej w oynaj
mniej me patriotycznych pobudkach.
Oto dopiero no te$ fzeciej z rzędu w
czasach Frontu Ludowego. dewalua=
cji, wynoszącej .15- 16 proc . w--każ J
nik cen francuskich spadł poniżej
wskaźnika cen światowych i ceny fran
urskie stałv sic więcej niż 20 proc,
niższe od c-rn światowych. I +o wh*
;nie zjawisko, zimna ra »u' a z.ysau
i zai obku, okazała się bodźcem „pa=
triotycznvch“, manewrów kapitału
bancuskiego.
. .
.
Teti przypływ „miłości do oj z'
zny“ b$ jednak tylko pierwszym
aktem nadchodzących przeobrażeń.
Zdobycie przez front ludowy więk«

matu, z-eahzowania tych tendencji i
żądań kapitalistycznych, podjat się
rząd Daladicra. Nie od początku u*
jawłnial on swoje oblicze. Ale ostat3
nie jego oświadczenie było na ryje
jasne, że dwu mmisrrów, pracy i ro=
bór publicznych, podkreślając całko3
witą zmianę stosunku rządu do za*
sadęiczych zagadnień, gabinet jegc
opuściło.
Dotychczasowy i na przyszłość wy
tyczony kierunek prac Daladicra
świadczy o jednym: interesy świata
pracującego i kapitalistycznych wład*
ców w żadnej sytuacji nie doidą do
uzgodnienia. Opozycja części radyka
łów, przeciwko zamierzeniom szefa
rządu, jak również fakt, że dwu mi3
nistrów, wywodzących się z Unii
Kiezależnot=Reoublikańskie!j, podało
się do dymisji, jest dowodem fermem
rów, fermentów koniecznych, przez ja
kie front ludowy francuski przecho3
dzi obecnie. Cd bezkompromisowe*
go rozcięcia tych fermentów zależeć
będzie przyszłość demokracji francu*

szóści w państwie nie mogło uspoko®
ić tego świata, który bez ciągle ros3
nących zyskownych wptywów nie
miałby tensu egzystencji. Rozpoczął
się akt dmgi orenzywy kapitalistycz*
nej, na pierwszy plan wysunięto ko
nieczno ;ć „uzdrowienia" „klimatu"
francuskiego. Czyż można się dzi*
wić. że dotychczasowa atmosfera ze*
form socjalnych, entuzjazm z powój
du zyskania 40*godzinnego tygodiua
pracy, sen z powiek władców kapita
listycznych spędzać musiał? Przecież
rozkwit inicjatywy prywatnej, prze*
cięż narastanie inwestycji może nasta
pić jedynie w czasach „zdrowych", a
nie przesyconych „demagogią socjal*
ną partii lewicowych"!
A więc znieść 403godzinny tydzień
pracy zrewidować reformy socjalne,
broń Boże jakiejkolwiek podwyżki
płac (mimo dewaluacu i w ślad za
nia idącego wzrostu kosztów utrzy*
rrania) — oto postulaty kapitało,
które utrwalą jego „patriotyzm", po*
stulały jak największej eksploatacji
klasy pracującej.
Wytworzenia takiego właśnie kii*

ADAM IGLICKI

Gzy znów óajh w operze
Warszawa W ostatnich dniach m,ędzy
nowymi dzieiżawcami Opery warszawskiej,
pp. Falkowskim i Dołżyckim a przedstawi*
cielami pracowników Opery toczyły się u*
kłady, mające na cclg zawarcie nowych
umów zbiorowych. Jak się dowiaduje agen*
cja Kabel, układy te nie doprowadź’!-.- do
pozytywnych rezultatów, a wręcz przeciw*
nic zostały zerwane. V dniu 24 b. m. zer*
wane zostały pertraktacje w sprawie urno*
wy 'zbiorowej dla członków chóru i bale?
tu. Przyczyną rozbicia układów są tenden*
cje nowej dyrekcji Opery, maiące na celu
czynienie dalszych oszczędności na płacach
pracowników', które w ciągu ostatnich lat
byty systematycznie obniżane i obecnie znaj
duią się w wielu wypadkach poniżej mmi*
mum' egzystencji. Dlatego też przedstawi*
-iele. pracowników domagali się utrzymania
zarobków' na dotychczasowym poziomie o*
raz gwarancji że nie będzie przeprowadza*
na redukcja personelu.

W sprawie plac dla chórzystów układy
tozbily się z tego powodu, że dyrekcja, gc*
dząc sie na minimum plac w wysokości zł.
200 miesięcznie, odmówiła uznania dotych
czasowego podziału pracowników' na 3 ka*
tegorie (kat. 1 midimum 230 zł., kat. II210 zł., kat. III. 200 zł. (oraz nie zgodziła
się na udzielenie gwarancji, że nie będą
czynione redukcje.

Nie doszło również do porozumienia w
sprawie wynagrodzeń za przedstawienia po
południowe, gdyż dyrekcja wysunęła żąda*
nic obniżenia tych wynagrodzeń o 30 proc.
Wśród pracowników chóru i baletu, którzy
odbyli 24 bm. w lokalu Związku Pracow*
ników Teatralnych zgromadzenie — panu*
je duże rozgoryczenie z powodu stanowis*
kr dyrekcji W powziętych uchwałach upo*
ważniono przedstawicieli Związku do zaję*
cia zdecydowanego stanowiska celem aiedo

OD WYDAWNICTWA!
Prosimy o uregulowanie należności
z tytułu zaległei prenumeraty.

puszczenia do dalszego pogorszenia głodo
wych plac pracowników Opery.
podob*
ny sposób przerwane zostały rokowania z
przedstawicielami orkiestry.* l

Z mkdzymdoweyo obozu
w Ostrsycu
Kartuzy. W ośrodku turystycz
nym „Wieżyca" nad jeziorem Ostrzyckim rozpocza.l się pierwszy na
Kaszubach międzynarodowy obóz,
zorganizowany dla młodzieży.
W obozie znajdują się goście z
Południowej Afryki, z dalekiej Aus
tralii oraz po paru przedstawicieli
państw europejskich: Czesi, Węg
rzy, Szwajcarzy, Włosi ltd. Razem
przybyło 40 osób, którym przydzie
lono grupę polską, składającą się
z 20 osób. Młodzież pełni rolę gos
podarzy obozowych i mieszka w
chatach obozowych.

Dalsze manifestacje
na Pomorzu
Chojnice. Dnia 25 bm. odbyło się
w Chojnicach wielkie zebranie ma
nifestacyjne, na którym domagano
się ładu, spokoju i porządku w
Gdańsku, a przede wszystkim bez
pieczeństwa dla Polaków. Zebrani
w pochodzie z dworca, gdzie było
miejsce zbiórki, na rynek nieśli
transparent: „Jeżeli władze gdań
skie nie mogą zapewnić bezpie
czeństwa — musza to uczynić wła
dze polskie".
W zebraniu brało udział 11 or
ganizacji mieiscowych.

Hiepawodzenia i sukcesy
republikanów
Salamanka. Pat Komunikat sztabu gen.
Fianco podkreśla, że na froncie Casiellon*
wojska narodowe poprawiły znacznie swe
pozycje. Na odcinku rzeki Ebro nieprzyja*
ciel został wyparty z swych dobrze utuoc*
rionych stanowisk W akcji tej wzięto 500
żołnierzy do niewoli. W czasie walk nad
rzeką Ebro wzięto dotychczas do niewoli
1 rzeszło 10 tys. żołnierzy nieprzyjacielskie!'..
Barcelona. Pat. Komunikat ministerstwa
obrony donosi, że na froncie wschodnim
nieprzyjaciel zdołał obsadzić kilka wzgórz

Indianin z Santa-Fe
Geniusz przemysłu, człowiek, kióry jest
na zawsze związany z historią samochodu,
Henryk Ford mało chyba zastanawiał się
nad tym, co jest sensem pracy. Dla ni°go
praca to business, człowiek to maszyna, z
której należy wyciągnąć wszystko co się
da.

■
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Praca, jako satysfakcja, jako sposób wy*
życia się, praca — twórczość? O tym chyba
Henryk Ford nigdy nie myślał, aż zmusił
go do tego zwykły indianin z Santa.*F:.
Jak pisma donoszą, Henryk Ford, będąc
przejazdem w Kalifornii zatrzymał się w
Santa*Fe. Prezchodząc obok stoisk z wyro*
bami Indian, spostrzegł on piękne krzesła
rzeźbione, króre sprzedawał starszy* India*
nin. Krzesła stanowiły prawdziwe dzieło
sztuki i żadne nie było podobne do dra*
.
mego.
— Co kosztuje takie krzesło? zapytał
się Ford.
— 5 dolarów.
— Bardzo mi się ono podoba. Czy .nasz
jeszcze takie same ?
— Nie, każde krzesło ma inny wzór.
— A czy możesz zrobić jeszcze kilka ta*
kich?
— Mogę. —
— A jeśli zamówię 12 jednakowych krze
seł jaki rabat dostanę? Przec.eż jednakowe
krzesła jest robić znacznie lżej.
— Indianin namyślał się przez chwilę
potem rzeki:
— 12 krzeseł mogę zrobić po 8 dola*
rów za sztukę;

— 8 dolarów?... Ależ żądałeś
chwila 5 dolarów za jedną sztukę.

p-.cd

— Prawda... Ale... gdy robię jedno krt';»
sło, wkładam do niego całą mą duszę... Je*

śli jednak będę musiał robić 12 je'lnako*
wych, to będzie nudne... Muszę więc mieć
jakąś korzyść z tego.
Gazety nie piszą, czy lord mimo to za*
mówił 12 krzeseł, nie piszą również, co od*
powiedział Indianinowi na jego zdanie o
przemyśle masowym.
Jakeż jednak daleko cofnęlśmy się, tak
cofnęliśmy się od tego prymitywnego India,
inna, dla którego praca jest przeżyciem,
jest świętem, nie zaś przykrym, koniecz*
liym obowiązkiem.
(mir.?

Iluibul piMoyuia w azflroma
na kuracji

Warszawa (teł.) Pisma stołeczne
podały wiadomość, jakoby o. ihu*
gut brał udział w konferencji gospo*
darczo 3 samorządowej Stronnictw.
Ludowego, która rzekomo miała sie
odbyć w dniach 23 i 24 bm. Polska
Ajencja \grarna komurukuie. że f.
Thugut bawi w Czarnieckiej' Górze,
pow. koneckim, na kuracji, a powrót
jego do Warszawy nastąpi dopiero
w pierwszych dniach września.
Prezes Stronnictwa Ludowego po*
wrócił z urlopu
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Laaicniici
sa demona
„Dzienniku Ludowym'' b. legionista Zdzi
sław Maćkowski zamieszcza b. syiuptoma*
tyczny artykuł, - Jeżami którego zgodzi się
niewątpliwie niejeden demokrata — legio*
nista. Podaiemy kilka charakterystycznych
urywków z tego artykułu:

Masy ludowe nie doczekały się spo*
dziewanych zman ani nie uzyskały lep*
szych warunków rozwoju. Głęboki za*
wód dr tknął tych wśród legionistów,
którzy nie mieli dotąd powodów do wąt
pienia w ostateczny cel działalności spo
łeczno — politycznej ooozu legionowe*
go hasłem którego od 1914 roku była...
Polska Ludowa.
•

*

o

Wielu 'egioiustów wałczyło długo z
obezwładniającym ich rozwojem wypad
ków. Wyczuwali oni swą fałszywą do*
zycję i czepiali się strzępów nadziei, iż
jakiś przypadek powstrzyma fatalny bieg
spraw. Aż wreszcie musiał nastąpić
„kres wędrówki", trzeba było powziąć
męską decyzję — powrotu pod sztanda*
ry demokracji.
Postanowiłem więc zawrócić do punk
tu wyjścia tym razem ponownie.,, w cha
rakterze szeregowca. Niełatwą jest taka
decyzja. Trzeba się wyrwać z nurtti, z
którym się tyle lat płynęło. Trzeba było
ponieść konsekwencje własnych poczy*
nań z okresu pierwszych lat reżimu po
majowego, poczynań, które ironią losu
miały stać się przysłowiowymi złymi
środkam, do dobrych celów, natomiast
zostały wyzyskane przez czynniki reak*
cji sDołecznej w obozie pomajowym.
»

•

•

Z-ródłem decyzji nie może być tylko
negacja i krytyka. Aby uwierzyć w zwy
cięskie jutro polskiej demokracij ludowej
trzeba było szczerze i z całym realizmem
zbliżyć się do mas lutlowych, starać się
zrozumieć ich wartość wewnętrzną, po*
głębiający się coraz to zmysł państwo*
wy oraz pełną wielkich możliwości cner
gię twórczą. Poznanie prawdy dało w
wyniku wiarę w idee demokratyczne.
Prócz tego przekonało mnie i mnie blis
kich że czas już skończyć wmawianiem w
siebie i drugich o rzekomym zimerzchu
ludowych partii politycznych, o uiezdol
ności chłopów i robotników do twórczej
pracy państwowej.
Gdy porównać ogrom świadomego en
tuzjazmu i twórczych dąeżń społecznych
w młodym pokoleniu chłopskim i robtni
czym z brutalnym szowinizmem, jaki c*
garnął młodzież klas posiadających, al«
boz tragiczną pustką wewnętrzną w mło
dzieżowych organizacjach obozu sanacyJ
nego—wówczas prawda krzyczy wprost
do nas, że cała słuszność oraz zwycię*
skie jutro jest po stronie demokratycz*
nych sił Polski pracującej.
•
•
•
Chłop, robotnik i pracownik umysło*
wy wezmą za Polskę Ludową pełną od*
powiedzialność. Nasze miejsce, legionis
tów z 1914 roku — jest wśród nich. Tam
nakazuje stanąć obowiązek społeczny,
realne poczucie patriotyzmu, wreszcie...
rodowód osobisty

Pokłosie listi* wietrop.
List metropolity Szeptyckiego został iak
wiadomo skonfiskowany zato, że (wg Tata)
„naświetlił niezgodnie ze stanem faktycz*
r,\m sprawę likwidacji zbędnych obiektów
prawosławnych". Nie wiemy, czv urywki
-'©niższe, które przytaczamy za „Dzienni*
kiem Polskim" wiernie oddają stan faktycz
ny. Od komentarzy w każdym razi powstrzv
muji*my się z wiadomych powodó—:

Wystąpił metropolita świętojurski w
rzekomej obronie interesów kościoła ka
tolickiego i świętej cerkwi, której - - zda
niem jego — została zamknięta droga
rozprzestrzeniania się. Metropobta usilu
je w >wym elaboracie, będącym zwyczaj
nym dokumentem politycznym, nic nie

K FaWfe za h?Ę nissczy się domy

Jerozolima. Pat. Ogłoszony został ofi*
cjalny komunikat, z ktróego wynika, iż sze
res domów w mieście Dzenin ma ulec zni*
szczeniu. Saperzy przystąpią do niszczenia
domów we czwartek (tzn. wczoraj). Komu
nikat wyjaśnia, iż zarządzenie to zostało
wydane dla ukarania ludności miasta, która
udzielała pomocy terrorystom.
W Akko sąd wojskowy skazał wczoraj
na karę śmierci jednego Araba
Jerozolima. Pat. Dziś rano dokonano za
machu bombowego w Jaffie. Na targu arab
skini w tłum rzucono bombę o wielkiej sile
wybuchowej. Według piewszych informacji
30 Arabów zostało zabitych, 60 rannych
Jaffa. Pat. Według ostanich wiadomościskutkiem wybuchu bomby na tutejszym r n
ku zginęło 20 osób, a 40 odniosło rany.
Jafta. Pat. Z powodu zamachu bombowe I

go na targu warzywnym w Jaffie zapanowa
ło wśród ludności ogromne

wzburzenie.

Wszystkie sklepy zostały zamknięte. Tłum
zaatakował bank żydowsko — angielski,
wskutek czego ściągnięto posiłki policyjne.
Sytuacja uwalana jest za barazo naprężoną.

Homnnl&LCis 3affy z iBmoIimą zamSnięta
Jerozolima. Pat. Pow tarzające się niustan
nic akty terrorystyczne na drodze jcrozoli
ma -— Jaffa, gdzie dzisiaj znaleziono dwóch
Zgdów ze śmiertelnymi ranami postrzalo*
wymi, zmusiły władze do wydania zarz.ą*
dzeń, zawieszających ruch pomiędzy Jatfą
a Jerozolimą
Policjanta arabskiego porwanego nieda*
wi o w Dablus, znaleziono zamordowanego
w pobliżu miasta.
Jaffa. Pat. Oficjalnie oznajmiają, iż pod
czas zamachu ‘bombowego w Jaffie 16 osób
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Radykali obradują
Paryż. Pat Dziś o godz. 10.45 rozpcczę
ly się w Izbie Deputowanych obrady gru*
py radykalno — socjalnej przy udziale oko
lo 60 członków grupy. Po otwarciu zebra*
nia zabrał głos premier Daladier, wygłasza
jąc dłuższe expose.
Jak wiadomo, na godzinę 17 zwołane zo*
stało posiedzenie delegacij stronnictw lewi*
cowych.
Paryż. Pat. Grupa radykalno — socjalna
uchwaliła jednomyślnie zaufanie pre aiero
wi Daladier.

Datlatiie* Iksy
poparło kapitalistów
Paryż Pat. Dzisiaj rano na posiedzeniu
grupy radykałów socjalnych premier Dala*
dier wygłosił przemówienie, w którym wy
tłumaczył przyczyny, które go skłoniły do
oświadczenia iż ustawa o 40»godzinnym ty*
godniu pracy musi ibyć przystosowana do
wzrastających z każdym dniem potrzeb o*
brony narodowej, zważywszy na obecny
stan Europy oraz na konieczności wynika*
jące ze stanu finansów publicznych i 'sto*
sunków gospodarczych.

mającym wspólnego z funkcją duchów*
ną jego autora, zabawić się w szcmue*
rza tolerancji religijnej i czystych apeli
tycznych ideałów religijnych, rzekomo
pokrząowdzonych decyzją władz pcls*
kich na Chełmszczyżnie.
Skoro ks. metropolita Szcprycki swo*
im wystąpieniem poruszył opinię publi*
czną, to trzeba przy tej sposobności ia*
sno społeczeństwu katolickiemu Polski
powiedzieć, że cerkiew grecko * katolic*
ka. mimo swej przynależności do Kzv*
mu, coraz bardziej oddala się od zasad
znamionujących kościół katolicki Nieto
lerancyjność przypominająca
żywcem
słynny paragraf rosyjskiego kodeksu kar
nego, karzącego za przejście z prawo*
sławia na inne wyznania, jest charakte*
rystyczną cechą całego kleru grecko * ka
tolickiego. Nacjonalizacja cerkwi grecko
katolickiej, odebrała jej cechy powsze*
chności i złączyła z politycznymi daże*
niami ograniczonej grupy narodowościo
w-ej. Przypomina to fakt zespolenia się
cerkwi prawosławnej z państwem carów
i pogrzebaniem samodzielności religii*
nej prawosławia.
A więc carowie zwalczali polskość pra*
wosławiem, wobec czego my mamy też...
Trudno uwierzyć, że podobne ftrwli im..
żn? rzucać zaled^ne w 20 lat po odzyska*
niu własnej Wolności.
ml.

Daladier ponownie oznajmił, iż nie zamie
rza nic dodać do przemówienia, które w y»
głosił w ub. niedzielę, podobnie jak. nie za
mierzą nic z tego, co powiedział, cofnąć,
ńlówca przypomniał iż 40*godzinnv tydz'eń
pracy nie istnieje nigdzie na świecie poza
Irancją i Meksykiem Na licznych zebra*
niach międzynarodowego biura prac\ nie
u czyniono nic w celu szybkiego rozszerzę*
i ia obowiązującego we Francji 40*godzin*
nego tygodnia pracy na inne kraje.
Licząc na poparcie robotników i pr.zcoda
wców, Daladier podkreślił, iż ustawy spole
c.ne winny być szanowane

Kompromisowe
stscsełwśs&o Bluma
Paryż. Pat. Poza grupą parlament--.' ną
radykałów socjalnych, na posiedzeniu kić*
rej premier Daladier wygłosił dzis.aj rano
dłuższe przemówienie, po południu odbyły
się zebrania i innych ugrupowań, należą.*
cych do „Frontu Ludowego".
Na zebraniu socjalistycznej grupy parła
mentarnej wygłosił przemówienie Bl-irn, pc^
kreślając trudności i niebezpieczeństwa,
związane z sytuacją zewnętrzną. Mówca oś
wiadczył, iż w obecnych warunkach partia
socjalistyczna, czuwając na ścisłym stosowa
niem ustaw społecznych, nie powinna ied*
rakże utrudniać zadania rzfdu.
Unia socialistyczno — republikańska, do
ktróej należą byli ministrowie Ramaai ;r i
Frossard, wyraziła swą całkowitą solidur*
rość z nimi. Wreszcie grupa komunistyczna
postanowiła uczynić wszystko, co będzie
możliwe, by bronić ustaw społecznych.
Podobne stanowisko zajęła unia syndyka
tów robotniczych okręgu paryskiego, która
ogłosiła po południu komunikat, zawierają
cy protest przeciwko Ewentualnemu narusze
niu ustawy o 40*godzinnym tygodniu pra*
CY-

Protest
II. S. 9. w laoonii
Waszyngton. Pat. Z polecenia ses
kretarza stanu Hulla ambasador Sta*
nów Zjednoczonych w Tokio iło*
żyt dzisiaj rządowi japońskiemu na’
stępującą notę nrotestacyjna- rząd
rnói pragnie wyrazić jak najenergicz
mejszy sprzeciw przeciwko narażaniu
na niebezpieczeństwo życia obywate
li amerykańskich zarowno jak ’ in*
nych bezbronnych pasażerów cywil
nych, znajdujących sie w samolo*
tach. kursujących na liniach, uzna*
nvch i usta’onych, pozostających w
służbie handlowej. Atak ten wywo

zcstalo zabitych a 50 odniosło rany. Arabi
po zamachu zaatakowali posterunek policji
i rzucili się na biura bankowe. Jeden z Ara
bów poległ w chwili, gdy tłum zaczai sztur
mować do filii banku Barclaya. Wzmocnio
ne oddziały policji i wojska zapobiegł,- ra
burkowi. Wszystkie sklepy w mieście są
zamknięte. Nastąpiło pewne uspokojenie
ale zachodzi obawa iż rozruchy mogą się
p< wtórzyć.

Wieści z

i ś^śata

GDYNIA. Wczoraj na szosie miedzy My
szowem a Tuchowem wydarzyła się hałastro
ia autobusowa. Autobus miejskiego towarzy
stwa komunikacyjnego w Gdyni wskutek
uszkodzenia kierów nicy wpadł na drzewo,
ulegając niemal kompletnemu rozbiciu. Je*
den pasażer i kondukto’ autobusu zostali
ciężko ranni. Odwieziono ich do -spirala
w Gdyni. Trzech pasażerów zostało Lżej
rannych.
DAR 2 Premier Stojaainovic dokonał
rekonstrukcji swego gabinetu. Na miejsce
gen. Lubomira Mianioza, ministra wojny i
marynarki, został mianowany szef sztabu
generalnego gen. Mdai Nedicz Mikołaj Ka
balin, deputowany, został mianowany mi*
r.istrem handlu na miejsce ustępującego Mi
lana Werbanicza i wreszcie Mirko Buicz,
burmistrz Spliru, został ministrem oświaty
w m ejsce Wiekosława Mileticza.
BUENOS AIRES. W czasie uroczystości
ku upamiętnieniu 88 rocznicy śmierci boha
tera narodowego generała San Mart’n, wy*
darzyła się w mieście Crodoba katastrofa
lotnicza. Biorący udział w uroczystościach
samolot wojskowy uderzył o kopułę iednej
z wież kościoła ks. Jezuitów j «pdal na
gmach uniwersytetu. Samolot został doszczę
tnie zdmzgotany. Pilot i towarzyszący mu
mechanik zginęli na miejscu.
KEIJO. (Korea). W czasie ostatniej powo*
dzi w północnej Korei utonęło lub utraciło
życie 119 osób, rannych jest 261. Dotychi
czas nie odnaleziono 270 osób. 4170 domów
porwały wezbrane tale powodzi. 5324 do*
my zostały uszkodzone, Prztszłr 200C0 znaj
duje się jeszcze pod wodą.

WASZYNGTON. Depai tumen* stanu ogło

sił tekst noty, wręczonej 22 bm. rządowi me
k sykańskiemu w sprawie wywłaszcz tnia ob
jektów rolnych w Meksyku, stanowiących
własność obywateli Stanów Zjednoczonych
W nocie tej Cordell Holi żąda wypłacenia
odszkodowań w yw taszczonym obywateloir
amerykańskim w wy sokośd jaką ustali ko
misia mieszana.
BERLIN', Nakład dzielą Hitlera „Mein
Kampf" przekroczył 4*ry miliony cgzempla*
rzy.
CHICAGO. Od szes—u tygodni toczy się
zacięta walka pomiędzy organizacjami ban
dyckimi w Chicago. Dotychczas padto 9 za
bitych. Wczoraj znaleziono 10 ofarę pora*
chunków bandyckich, jest nią gangster naz
wiskiem Battaglia, należący do tzw 24*go
gangił. Zwłoki jego ziutlezionu nodzbira*
wionę kulami pistoletu maszynowego.

I ON DYN. Z listy okrętów jaką ©publiko
wała admiralicja, okazuje się, że w jesień*
nych manewrach floty wt nie udział niemal
cala Homrae Fleet. W portach szkockich,
stanowiących baz- floty brytyjskiej — Re
syth, Scapa i 'lnvergordon — zgromadzą eię
ckręty. a wr wrześniu i październiku odbe
d? się tnanewTy. Do swych portów macie*
rzystych okręty Home Fleet pow^-cą w
końcu października lub początku listopana.

łał oburzenie opiri publicznej w
Stanach Zjednoczonych.
Nota ta została złożona w związku
z atakiem samolotów japońskich na
komunikacyjny i pocztowy samolot
chiński, należący do chińskiej linii
powietrzne,, utrzymującej komunika
cję pomiędzy Hongkongiem i Han*
kau.
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KRAKOWSKI KURIER WIECZORNY
WAŻNE NUMERY
TD .EFONlCZNE

Straż ognEwa 121-11
Zegarynka 98
Centi. międzym. 37
Iniorm.or tclei. 137-06
Bi»tro naor. telef 150-50
lnformatoi kol 121-08
gazowni 152-05
Centr elektr. 150-76

Teatr świetlny i dźwiękowy UCIECHA. — Dziś i dni następnych pierwszy film Warnera produkcji 1938-9.
Fenomenalne połączenie sensacji, Bkfi kr StT |R| A’.i ff /Wi
OyłŁltl
napięcia i żywiołowego humoru BaSl
a»•'w05% GanSStC"em
W rolach głównych — znakomity aktor charakterystyczny Edward G. Rcbinsort oraz Jane Bryan.
Nad program wielki dramat sumienia ludzkiego — reż. Raymonda Bernarda
Reżyser. Lloyd Bacon.
W rolach glówDrch: Bierre Blanchar, Madelaine Ozeray
W sobotę 27 VIII. o godziuie 3-ciej

PORANKI FILMU AGENTKA H. 21.

W niedzielę 28. VIII. o godzinie 10 i 12

Contr, wodociąg. 1 71-92
Pogotowie rat. 11 i-11,

KALENDARZ RZYM. - KATOLICKI

Sobota, Kazimierza

Teatr
7. TEATRU M. IM. J. SŁOWACKIEGO

Dziś w sobotę po cenach najniższych,
zabawna komedia L. S. Huxley‘a „Wiosen*
ne porządki" w reżyserii W. Raduiskiego.
W sztuce występują: A. Matusiakówna, Z.
Modzelewski, Wl Niedziałkowska, W. Ma*
cherski, K. Fabisiak, K. Opaliński, R. Wroń
ski. W. Kolwas i A. Possart.
Jutro w niedzielę po cenach zniżonych
komedia Fr. Molnara „Nowa Dalila" w o*
piacowaniu scenicznym reż. J. Karbowskie*
go w premierowej obsadzie.
W poniedziałek premiera świetnej konie*
dii znakomitej spółki autorów paryskich I.
VTerneuil‘a i G. Berra p. t. „Pociąg do We
necji" W komedii tej, odznaczającej się nie*
zwykłą lekkością dilogów, skrzącej sie hu*
morem sytuacji i dowcipem słownym wy*
stąpią: R. Pawłowska, W. Macherski, S. Czaj
kowski, R. Wroński, W. Kolwas. Sztukę o*
pracował scenicznie reż. J. Karbowski.
Plan przedstawień: Sobota 27. VIU ..Wio
senne porządki". Niedziela 20. VIII „Nowa
Dalila" Poniedziałek 29. VIII. „Pociąg do
Wenecji".

Repertuar kśn
3(DRIA: Wesoły donżuan (Myraa Łov,
Montgomery Robert) i Syn czterech oj*
ców.
APOLLO: Słowiczek (Shirley Tempie).
ATLANTIC: Halka wg. St. Moniuszki (Zie
lińska, Zacharewicz) i Zemsta Tarzana.
DOM ŻOŁNIERZA: Władca (E. Janings)
i balet Tanagra.
LOPP: „Od wotrku do czwartku" (W Po*
well, Myma Loy).
PROMIEŃ: Zawiniłem (Danielle Darrierx.
STELLA: Amerykańska awantura (Nako*
neczna, Bodo)
SZTUKA: Tajemnica nocnego lokalu (War
ner Oland).
I GIECILA: Agentka H. 21 (Erik Stro*
heim).
V \NDA • Ślepy zaułek (Silvia Sidney).
FOTOPLASTIKON, ul. Szczepańska 1- 5:
Grecja (Ateny).

Repertuar kin kieleckich
W. F. 1 P. w. Słowik Wiednia
V. .RTAK Z pow. remontu nieczynne
PALACCE
W cieniu Krzyża
ASINO Z pow. remontu nieczynne.

Repertuar to radorasMch
APOLLO. „Groźny Bill" z Wallace Bctry '

i Przygoda pod Paryżem.
j
ADRIA: Jej pierwszy bal i Cienie Szang* !
haju.
CZARY: Ofiary wielkiego miasta i Dwa <
urwisy.
j

Radio
Sobota, 27. sierpnia 1938.

6.45 Audycja poranna; 15.15 Teatr wvo«
braźni dla dzieci: słuchowisko „Skrzydlaty
chłopiec" wg powieści Kornela Makuszyń*
skiego, radiof. Józefa Sorokowicza; i?.C0 po
grJanka aktualna 17.10 Koncert orkiestry
dętej kolejowego przysposobienia kolejowe*
go; 18.10 Koncert solistów; 18.45 Fragment
z „P ina Tadeusza" Adama Mickiewicza;
20.00 Audycja dla Polaków zagranicą 20.45
Chwilka społeczna; 21.00 Transmisja z Rzy«
mu: Giacomo Puccini: „Płaszcz" (II Tobarre)

Bijemy na alarm
iiiitasKifciiis zwyżka eta biletów nclsjaisyti;
(g) Ministerstwo Komunikacji z dn. Ego
października br. postanowiło podobno pod
wyższyć ceny biletów tygodniowych, rniesię
cznych, szkolnych z wyjątkiem robotniczych
zruzek które zostaną odpowiednio zmodyli*
kowane.
A więc chodzi o skasowanie podmiejskich
biletów tygodniowych, bo przecież jakrkol
wiek zwyżka cen tych biletów juz całe ‘lob
rodziejstwo tygodniowe czyni iluzorycznym
Chodzi o podniesieni* cen biletów miesięcz
nych i szkolnych w relacjach podmiezsksh.
czyli uderza się w odcinek wykazujący dzi
siaj w ruchu kolejowym najwięcej ożywię*
tiia właśnie dlatego, że ceny tych biletów by
łv nie tanie ale jeszcze co przyjęcia.
Wprowadzi się dawne ulgi robotnicze tzn.

robotnik zarabiający 120 zl. na tydzień bę*
dzie się równał temu który zarabia 10 zl. i
będzie miał prawo korzystania z ulgi -- a
pracownik zarabiający miesięcznie zl. 69 nie
będzie miał praw a dziecko uczęszczające
do szkoły musi jeść suchy chleb aby opla*
cić ten słono obliczony od 1. października
bilet szkolny.
PKP szuka oszczędności na najbiednitj*
szych a przepłaca progi lolejowe — a budu
ie wiecznie deficytowe wagony turystyczne—
a toleruje caeł serie nieuzasadnionych wol*
nych biletów — i śmiesznych zniżek dygni*
tarskich
Niechże pomniejszy owo tabu wolny vh bi=
letów niech zrewiduje wyżej podane motywy
a z pewnością znajdzie pokrycie bez sięgam3
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Rozpoczyna swe występy znakomita orkiestra

JOŁLY BOYS
w Cafe - Dancingu

Ma

teryky

Na ul. Lubicz na skrzyżowaniach ui. Ba*
szcowej i A. Potockiego została najechana
przez taksówkę zakonnica A. L. ze 7.gro*
madzenia SS Urszulanek. Skutki najechaniu
okazały się fatalne. Oto zakonnica dozna*
ła złamnia podstawy czaszki. Zawezwane
Pogotowie Ratunkowe przewiozło ranną do
szpitala św Łazarza na oddział cłrrurgicz*
ny
Ubiegłej doby organa PP doprowadziły
i zatrzymały' 44 osoby za różne Drzestępstwa
Zgłoszono do Wydziału śledczego PP w
Krakowie ul. Siemiradzkiego 24 że ramiesz
kala w Prądniku Białym przy ul. Piotra
Kluski 5 żona emer. sierżanta Olga Trzos
urodzona w Kownie (Litwa) wydaLła się 2
domu jeszcze z początkiem miesiąca i do*
tychczas nie pow róciła.
Władze śledcze proszą o podanie miejsca
pobydu lub jakiejś wiadomości o Oldzt
rzos jeżeliby ktoś wiedział i to do najbliż
szego posterunku P. P.

BiEljEziiiECZEfistH’0 poiioflii uiinęin
Sytuacja powodziowa na terenie wojewó
dztwa krakowskiego w ciągu ubiegłej nocy
uległa dalszej Kkkitj poprawie wobec zmnie
jszenia się opadów deszczowych.
Na Skawie. Rabie, Dunajcu i Ropie zano
towano pewny spadek wód. Przed świiem
mieiscami zaczął padać deszcz, to też nie
jest wykluczone ponowne zwiększenie się p°
ziomu wody. Stan wody na Wiśle w jej gór
nym biegu do powiatu bocheńskiego włącz
nie zlekka się obniżył, przy czym w Krako*
wie obniżenie się poziomu wyniosło 9 cm.,
natomiast na terenie powiatów Dąbrowskie
go i mieleckiego poziom w dalszym ciągu p°
unosi się ejszcze i o godz. 6.30 koło Kars,
pow. Dąbrowskiego, wynosił 176 cm ,wżej
stanu rvgnalizacyjnego. Również i na Wis*
łcce woda w dalszym ciągu podnosi się, przY
czym w Gawłuszowicach, pow. Mieleckiego
zanotowano 76 cm ponad stan alarmowy.

„CVGANE&9&” |

nie w ciemne prążki, żółte półbuty letnie,
jedwabne żółte skarpetki i płaszcz letni ko
loru popielatego. Identyczności jego dotąd
nie stwierdzono. Komenda Policji Państwo*
wej w Drohobyczu prosi o skierowanie na
jej adres wiadomości, które mogłyby się
przyczynić do stwierdzenia identyczności sa
mobójcy.
Oncgdaj dokonali nieznani sprawcy na*
padu rabunkowego, wtargnąwszy do zam*
krdętego mieszkania Stefana Stopniaka w
Uszni pow. Drohobycz, przy czym porani*
L ciężko ósmymi narzędziami Stefana Sto*
piaka i jego żonę Justynę. Oboje w sianie
ciężkim odwieziono do szpitala powszech*
nego w Drohobyczu. Jako łup zabrali ze so
bą sprawcy około 100 złotych i garderobę.
Za rabusiami zarządzono pościg.
Kaczmar Jurko hamulcowy kolejki wąsko
torowej, będącej własnością tartaku w Sy*
nowódzku Wyżnem, ajdąc kolejką z Ryb*
nika do Syno^ódzka zauważył w korycie
rzeki Stryj płynące swłoki. Po zatrzymaniu
kolejki wraz z (mymi robotnikami wyciąg
nął na brzeg zwłoki kobiety liczącej około
25 — 30 lat znajdujące się już w częścio*
yrym rozkładzie. Sądząc wedŁug ubrania,
kchieta może pochodzić ze wsi górskiej po
wiatu turczańskiego — a zwłoki jej woda
zaniosła na teren tutejszego powiatu.

KrnEiha Zagłębia Baf towego

HBBRSn BHB HflHBBffl

Jeszcze w lipcu br znaleziono w lesie o*
bok stacji kolejowej Rychcice pow. Droho
bycz wiszące na dzewie zwłoki nieznanego
mężczyzny żnajduiące się już częściowo
w stanic rozkładu. Sądząc według wyglądu
i ubrania miało się tu do czynienia z czlo
wiekiem inteligentnym. Obok zwlo.r znale*
ziono mała fibrową walizeczkę, flaszkę po
wyptym koniaku, resztki jedzenia. Zmarły
miał przy sobie kilka zużytych biletów ko
lejowych, między nimi bilet na Lux * Tor*
pedc ze Stryja do Borysławia. Denat zbu*
dowany był dość dobrze, włosy miał blond
krótkie, faliste, miał na sobie czarne ubra*

2 05 Transmisja z Rzymu: Giacomo Puccini
„Siostra Angelico" (Suor Angdica) opera

Kronika tarnnwsk?

Tarnów. Sąd Oky w Tarnowie skazał Mi*
crała Starzyka z Jodłówki Tuchów skiej na
3 lata więzienia za komunizm.
fc° 1 7 czynna we wtorki i czwartki godz
W Wolsławiu k)Mielca leśniczy Piotr Ma
18 — 20, w piątki godz. 10 — 12. Zapobie*
zir.rz w czasie sprzeczki z Józefą BabuJówną
ganię ciąży, leczenie bezpłodności.
| oddał do niej szereg strzałów rewclwero*
PORADNI* SWLLDOMEGO MACIE
RZYNSTWA w Krakowie, ul. Dunajewski,

do kieszeni nędzarzy i bez inicjowania no*
wej serii dj-ożyznv. O ile nikomu płac nie p°
dniesiono nie wolno PKP podnosić żadnych
cen biletów — ale przeciwnie ceny biletów
kolejowych powinny stanieć już dzisiaj.
Dlatego bijemy na alarm celem zwrócę*
r.ia uwagi odnośnych czynników, ab' nie d°
puściły do mogącej stać się katastrofą dla
tysięcy biedaków — nieuzasadnionej pod
wyżki cen biletów kolejowych.

Krnnlka radomska
Zatarg w Zakładach Ceramicznych
Ogólne zebranie robotników zatrudmo*
nych vz zakł. Chmielarza, które odbyło się
po konferencji u Inspektora Pracy, dążąc
co najszybszego uregulowania warunków
pracy i płacy uchwaliło zmniejszyć swe żą*
dania do podwyżki płac od 10 do 5 proc
Makabryczne odkrycia.
Makabryczne odkrycia
Na parceli Stanisława Tyczyńskiego w kol
kizyszkowice gm. Wolanow nod Rado*
roicm — w czasie kopania żwiru prze.. robot
ników natrafiono na 4 czaszki i kości ludz
kie na głębokości od 20 — 30 cm. Przepro*
wadzone badana ujawniły, iż przed stu laty
na tym miejscu był cmentarz i z tych czasów
mają pochodzić kości Również w Jedlni —
Letnisko bawiące się dzieci znalazły w pia
chu na górce przy ul. Wysockiego kości ludz
kie bez głowy które zostały umieszczone w
kostnicy na cmentarzu grzebowym parabi
Piotrowice

Autostrada Warszawa-Radom
Z wiosną rozpoczyna się budowę 20 m.
szerokości autostrady, łączącej Warszawę z
Sandomierzem przez Radom. Nowe to połą
czenie będzie trzytorowe i stanowić będzie
najpiękniejszą tego rodzaju drogę w Polsce.

Proces przy drzwiach zamkniętych
W dniu 24 bm. Sąd Okręgowy pod prze
wodnictwem wiceprezesa Waryckiego przy
udziale wotantów pp. sędziów Dedewicza
i Maliszewskiego, rozpatrywał przy dzwiach
zamkniętych sensacyjny proces Antmiego
Kubiaka z Pionek Oskarżonemu zarzuca
się, iż utrzymywał intymne stosunki ze swą
nieletnią córka Reginą.
15 letnia dziewczynka p< skarżyła się
stryjkowi, który złożył na Kubiaka meldu*
nek w policji. Przeprowadzone dochodzę*
nie ustaliło winę zwyrodniałego ojca, któ*
rego policja aresztowała.
Sąd po naradzie skazał Kubiaka na 5
lat więzienia.

.Pomvs>owa“ oszustka
Jerzy Swżęcki (Kozienicka 8) kupił bud.
kę na wale od Mariann" Niezgody za 260
zł. do prowadzenia handlu.
Jak się okazało zakupiona budka nu
być wkrótce odebrana o czym Niezgoda
wiedziała, przyczem nie chce Swięckiemu
zwrócić zabranych pienędzy. Na oszustkę
złożona została skarga w policji.

wych raniąc ją powierzchownie, po czym
usiłował popełnić samobójstwo. Stan zdroi
wia Maziarza jest poważny. Tłem zajścia
była zazdrość.
Sąd Okr. w Tarnowie skazał Marię Guo*
wą z Bobrowej, oskarżonej o utopienie
jego dziecka Ibmiesięcznego Stanisława na
1 rok więzienia. Łagodny wyrok oskarżona
zawdzięcza jedynie warunkom, w jakich żyr
ła.
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I pnisisi ludzie na świecie
W przyszłym miesiącu w Buda
peszcie ma się odbyć jeden z naj
oryginalniejszych kongresów: kon
gres liliputów. Z tej racji warto
poświęcić kilka słów tym najmniej
szym ludziom, których dość często
spotykamy w życiu codziennym.
Wł adey, magnaci na swych dwo
rach zawsze trzymali karłów. Natu
ra dała tym małym ludziom dowcip
i chytrość, jakby chcąc powetować
krzywdę fizyczną, którą im wyrzą
dziła. Jeszcze w starożytnym Rzym e znany był karzeł cesarza TyDeriusza, odznaczający sie równą
ak i jego pan krwiożerczością.
Wyjednał on pewnego razu zbio
rowy wyrok śmierci dlą szeregu
osób, które szydziły z jego małego
wzrostu. Historia wspomina rów
nież o dwóch braciach karłach, których
nazwano Marcus Tullius i Maximus
(jakby na urągowisko), aktorzy się
wywodzili z jednego ze świetniej
szych rodów patrycjuszo wskich. Za
czasów Cycerona żył pewien adwo
kat, imieniem Caius Licinius Calvus,
cieszący się opinią doskonałego
mówcy. Miał on zaledwie trzy stopy
wysokości, lecz ten „wzrost” nie
przeszkadzał mu występować skuteczn e przeciw tak świetnemu retorykowi jak Cycero.
Seczególnie upodobały sobie kar
łów dwory możnowładców italskich
w okresie Renesansu. Papież Aleksanger VI, ojciec Cezara i Lukrecji
Borgiów, miał na swym dworze
Iwunastu karłów. Kardynał Vitali
wydał kiedyś przyjęcie na cześć
św. Kolegium Kardynałów, gdzie
usługiwało przy uczcie 34 karłów.
Książę Parmy miał kaiła, Jana
d’Etrix, który mówił biegle trzema
językami i był najulubieńszym par
tnerem zabaw swego pana. Np ogół
jednak społeczeństwo epoki Rene
sansu odnosiło się nieprzychylnie
do tych upośledzonych fizycznie
Istot, a okres inkwizycji stał się dla
nich prawdziwą zmorą, ponieważ
karłów uważano za wcielenie sza
tana i palono ich żywcem.
W wieku XVII posiadanie karła
w domu uchodziło za wyra
dob
rego tonu. Szczególnie polskie dwo
ry cieszyły się w tym względzie
sławą i karłów z rezydencji szla
checkich w Polsce kupowano za
wysoką cenę i wywożono za grani
cę. Zwyczaj ten przetrwał jeszcze
przeszło sto lat. W literaturze czę
sto spotykamy się z postacią karła.
Karzeł neleżał zowsze do programu
niespodzianek na cześć znakomitych
gości i wyskakiwał podczas uczty
gdzieś z jakiegoś olbrzymiego pasz
tetu, czy beczki.
Słynny był w XVII wieku w
Anglii karzeł Jeffery Hudson. Był
on ulubieńcem króla Anglii, Karo
la I, który nawet nadał mu tvtuł
baroneta. Powierzano zawsze Hud
sonowi najbardziej delikatne misje.
Pewnego razu baron Crofts, który
zaczął z niego szydzić, został prze
zeń wyzwany: baron przybył na
plac z.., procą i grochem, ale te
kpmy skończyły się dlań tragicznie :
Hudson celnym strzałem z pistoletu
zabił przeciwnika.
Obok Owena Farella, karła rodem
z Irlandii, najpopularniejszym lilipu
tem wieku XIX był Charles S.
Stralton, nazwany „Tom-Pouce”
(Pchła). Był on przyjmowany przez
wszystkie
prawie
ukoronowane
głowy ówczesnej Europy; w Lon
dynie — przyjmowała go królowa
.'/iktoria, w Paryżu—Ludw.k Filip,
w Brukseli — Leopol I. O Tomie
Pouce istnieje cały szereg anegdot
na temat jego dowcipu i sprytu.
Przez wiele lat był on najpopular
niejszym karłem całej Europy, dzię
ki swego managerowi, którym był
właściciel wielu
przedsiębiorstw
cyrkowych, słynny Barnum. Kiedy
gwiazda Toma Pouce zaczęła bled
nąc, był on już właścicielem 20
tysięcy funtów. Barnum wynałazł

dla niego karlicę, Lavinię Warren,
z którą Tom Pouce wziął ślub w
Bridgeport i tam też ta oryginalna
para najbogatszych karłów zmarła
około roku 1870.
Inny liliput angielski, John Worrenborough, który zjednał sobie szero
ką popularność w Anglii, zginął w
nieszczęśliwy sposób. Miał on zwy
czaj w czasie podróży zamykać się
w dużym kufrze. Pewnego razu,

gdy tragarz portowy niósł ten pa
kunek, poślizgnął się, schodząc po
wąskich schodkach z przystani i
Worrenborough utopił się w porcie
Plymouth.
Najpopularniejszy zespół karłów
występował we Francji w ubiegłym
roku na Wystawie Paryskiej. Zes
pół ten miał własny teatr na tere
nie Wystawy 1 występy jego cie
szyły się dużym powodzeniem.

Na srebrnym ekranie
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sau ek
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Film amen kański v. poszukiwanie tema
tów decyduje się czasem zahaczyć naweł o
sprawy „poważniejsze*4, o problemy' spos
leczne. Niestety tylko do zahaczenia do*
chodzi, rozwiązanie, proponowane przez re
zysera rzadko potrafi zadowolić widza.
„Ślepy zaułek** stawia problem śroiuwis
ska, jako źródła przestępczości, stawia na
pozór zupełni® wyraźnie i zdecydowanie.
Ale cóż, kiedy w końcu widz musi
w*
rzyć (lub nie) że „kochające serce" j dynie
potrafi zabić nawet najbardziej niepojwaws
nego przestępcę! Oto typowo amerykańskie
wyjśie z sytuacji. Pozatem wysłuchujemy
morałów pewnego starszego pana, który mó
wi o dobroczynnym wpływie domów poprawczych na ulicznych łobuzów i w koń*
cu potrafi przekonać siostrę kandydata do
'iiikiego zakładu.
KonSTrukcja fnlmu jest bardzo niejedno*
lita. Kilka scen o wartkim, ożywionym tern*
pie i wybitnie filmowym zacięciu gubi się
po prostu w setkach metrów dialogów, w
których podzń./iać można tylko brzydką
angielszczyznę aktorów. Nieliczne steny
humorystyczne nie potrafią jednak nadać ca
lości życia i ruchu, kiórych pozbaw.ł film
rozwlekły, niezbyt logiczny scenariusz.

Silvia Sidney, która odtwarza główną
rolę, nie ma większego pola do popisu, re*
szła a-ykcnawców na poziomic.
Nad program: barwny dodatek Robacz*
ki Świętojańskie i uroczystości w wykona*
r.iu PATA.
1».

Bgiizieiay wywozili
śmietan; w puszhacb
W sferach przemysłu mleczar
skiego rozważany jest obecnie pro
jekt organizacji nowego eksportu z
dziedziny przetworów rolniczych,
a mianowicie śmietany w puszkach
Preparat tego rodzaju byłby podebny do mleka kondensowanego
którego wielkie ilości wyrabiają i
eksportują wysoko uprzemysłowone kraje rolnicze. Śmietana konser
wowa w puszkach mogła by liczyć
na znaczny zbyt w Anglii, Niem
czech, iak również na rynkach kra
jów skandynawskich.
Sprawą należytego zorganizowa
nia tej gałęzi przetwórczości i eks
portu zajął by sie przede wszyst
kim samorząd rolniczy, po czym
decydującą opinię wydałaby Rada
Handlu Zagranicznego.

Nasze Konto P. K. O.
408.727

Girlsa kąpie się w basenie
z rekinem
Jedna z girls amerykańskich,
nie mogąc doczekać się rozgłosu z
tytułu swych występów scenicznych
postanowiła zdobyć go w inny spo
sób. Pewnego dnia, zaprosiwszy
grono dziennikarzy żądnych sen
sacji oświadczyła, że wejdzie do
basenu z rekinem. Stanął zakład
o kilka tysięcy dolarów i w oznaczo
nym dniu zaproszeni dziennikarze
i dyrektorzy kilku teatrzyków rewiowych mogli oglądać odważną
girlsę, pływającą w basenie, w któ
rym znajdował się rekin Dodajmy,
ze był to młody okaz żarłocznego
potwora i tej okoliczności zapewne

przedsiębiorcza girlsa zawdzięcza,
że z kąpieli tej wyjść mogła cało.
Gdy ją zapytano o wrażenia — od
parła : wszystko byłoby dobrze,
gdyby nie ta zimna woda. Oczy
wiście kąpiel girlsy trwała w myśl
umowy 5 minut. W tym czasie nie
doświadczony rekin, którego dyrek
cja ogrodu zoologicznego przedtem
dobrze nakarmiła, nie zdążył za
pewne nawet zauważyć smacznego
kąska, pływającego obok.

Niemieckie samochody
nadaj; się na szmelc

Wyńskis sfery finansowe przewidują

Genewa. „Neue Zurichei Zeitung"
w wiadomości z Wiednia pisze o
żywym niezadowoleniu tomtej szych
kół z samochodów fabrykacji nie*
mieckiej, którymi zalewane są w os*
tatnim czasie rynki austriackie. Ga*
zakaz wywozu marek memizckich i mochody fabrykowane są z lichego
surową kontrolę graniczną, londyń materiału i szybko się zużywają. Po*
skie koła finansowe zastanawiają się za tvm ukazała si> w* handlu znaczna
w jaki sposób tak znaczne ilości ma* ilość wozów' już używanych, które
rek niemieckich znalazły sic na £ga* są w dodatku sprzedawane po cenie
wyższej niż wozy nowe.
ku londyńskim.

dalszy spadek walorów niemieckich

Londyn. Komentując ostatni spa*
dek kursów na giełdzie berlińskiej,
londyńskie koła finansowe widzą je5
go przyczynę nie w momentach na*
tury polityczne) lecz w zwiększeniu
1 odafków w Niemczech, stale wzrl?
stających kosztach produkcji oraz w
wjadliwym kierownictwie goń pedar*
ki i finansów Rzeszy po ustąpieniu
dra Schachta. Według opinii londyń
skich rzeczoznawców, należy sic li*
czyć z dalszym spadkiem walorów
niemieckich. W ciągu ostatnich czte
rech tygodni wartość banknotów nie
rrueckich na giełdzie londyńskiej zpa
dła o 33 proc. Za 1 funt szteriing
płaci się obecni" 36 marek papieru*
wych. Ostatnio na rynku londyńskim
pojawiła się większa ilość dewiz nie?
mieckich, które robią wrażenie świt*
żo wydru kowany cli. Zważywszy zaś

Kongres bliźniaków... naturalnie w Chicago
W Chicago odbędzie się między*
narodowy kongres bliźniaków, na
który ma przybyć około 10.0-’0 ciele
gatów ze wszystkich stron .'.wiata —
członków „International Iwin Asso
ciation“. Kongresowicze zbierają się
celem omówieni i ważnych spraw bie
żących, dotyczących „społeczności
bliźniaków** oraz w celu wzięcia tu
działu w wielkim święcie — uczcie

Weksle idą do protestu
Warszawa. 192.516 sztuk weksli
dopuszczono do protestu w całe' P >1
sce w ciągu ubiegłego miesiąca.
ek
sie te opiewały łącznie na sumę
21.99'' tys. zł. Są to cyfry rekordowe
na przestrzeni szeregu ostatnich, mie
siecy, jak równie- w porównaniu z
lipcem roku ub.całego. Jeżeli porów
nać z czerwcem r. b., nie zwiększyła
się ilość zaprotestowanych weksli na
Wołyniu, w poznańskim, pomois*

kim, oraz w Bydgoszczy, Gdym. Kra
kcwie i Lwowde.

Spożycie tokro mniejsze niż
przed rokiem
Warszawa. W iipcu całkowite spo*
życie cukru w kraju wynosiło 47.573
tony i było mniejsze niż przed m*
kiem. W likcu r. ub. skomumowa5
no w Polsce 49. 327 ton cukru.

10.000 bliźniąt. Przepisy obewiązu*
iącego stroju dla biorących udział w
kongTesie są bardzo surowe. Strój dla
wszystkich obowiązuje jednakowjt,
t. j. taki, aby jednego od drugiego
nie można było odróżnić. Pary bliź
niaków odznaczające się identveiz*
nym stroiem będą nagrodzone. tJro
czystości kongresu wytwórnie filmo
we naturalnie nakręcą.
Trzeba zaznaczyć, że poszczególna
paty bliźniąt muszą we wszystkim
si_bie naśladować, a więc w mowie
ruchach, glosie itp., co nie jest lat*
wym przecież. Ma on na celu wyiapy
wanie przez poszukiwaczy gwiazd i
gwiazdeczek, spośród przybyłych
bi źniąt, które z sal kongresowych
pójdą na deski kabaretu. W taki s-im
sposób bliźniacze siostry Barbara i
Gloria Brewster zostały wyłapane i
na amerykańską scenę przyiete. Sta*
rzy bywalcy kongresów twierdzą, że
nawet dyrektor przedsiębiorstwa
tych dwóch sióstr rozpoznać nie
mógł.
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Z życia dzieci rybe ków
w Bretanii
Ciocia Ewa zna tyle miast,
krajów, podróżowała bowiem
zawsze w czasie wakacyj. Teraz
często siedzi zadumana i myśli
pewnie o tym rozległym świecie,
który zwiedziła. Często dzieci
proszą Ciocię Ewę. by opowia
dała im o swych podróżach, e
wszystkich ciekawych zdarze
niach, a tym co widziała, tam,
za granicami Polski. A ciocia
Ewa chętnie opowiada.
Dziś właśnie siedzi otoczona
gromadką swoją , mówi: „Wi
dzicie, słońce zachodn za góry
i tak barwi niebo, jak to czę
sto bywało w Bretanii, gdzie raz
nad Atlantykiem spędziłam lato.
Było to w małej wiosce rybac
kiej. Latem, prawie wcale nie
widziało się tam mężczyzn. Już
w maju wszyscy wyruszali da
leko na Ocean Ludowaty, w
stronę Islandii na połów ryb.
Zostawali tylko starcy i niedo
rostki.
Pewnego dnia, podczas silne
go wiatru, ujrzałam gromadkę
kobiet skupioną na kamienistym
wzgórzu. Wyszłam na szczyt,
skąd ujrzałam okręt, który wal
czył z falami, Kołysał się gwał
townie — jakby w każdej chwili
miał zniknąć pod wodą Wtem
na wzgórze nadbiegł mały chło
pak Iwo i ujrzawszy okręt krzyk
nął:
„Boże, co oni robią, płyną
przecież wprost na skały pod
wodne — pewnie nie znają te
renu".
Następnie zbiegł jak strzała w
dół, wprost ku wybrzeżu. Tam,
miał swoje własne czółno. Zep
chnął je na wodę i pochwycił
wiosła. Wtedy my na brzegu
zrozumieliśmy, jego szalony za
miar. Chciał dopłynąć do okrętu
i ostrzec go przed niebezpie
czeństwem i zawrócić z drogi.
Ze zgrozą patrzyliśmy na czyn
tego małego bohatera. Jedna z
kobiet padła na kolana i poczęła
się modlić.
Patrzyłam na małą łódkę mło
dego chłopca, który kierował
nią pewnie i silnie. Dzieci rybakow są oswojone od najwcześ
niejszych lat z żywiołem, lecz
ten widok przejmował grozą.
Mała łupina, to podnosiła się
wysoko na grzbiecie Fali, to
znów zapadała się w groźną
otchłań.
Patrzyliśmy z zapartym od
dechem, czy ten mały zuch, na
rażający życiu, dla bliźnich, do

płynie na czas do celu?--------Czółno chłopca coraz bardziej
malało, aż wreszcie zniknęło
nam z oczu. Czyżby pochłonęło
je morze? Milcząco wytężaliśmy
wzrok, a strach i niepokój ścis
kał nam serca. Nikt nie śmiał
mówić. Nagle matka Iwona pod-

niosła się i rzekła : — „Pewnie
dopłynął szczęliwie, — patrzcie
— okręt zmienił kierunek, I rze
czywiście ujrzeliśmy, jak okręt
nagle począł płynąć w innym
kierunku! Tak dzięki bohater
skiemu chłopcu statek został ocalony.
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Z liter umieszczonych w podanym
prostokącie utworzyć 14 nazw zoo
logicznych w ten sposób, aby litery
oznaczone tłustym drukiem czytane
z góry na dół dały piętnastą nazwę
zoologiczną.

Basia pamiętała dobrze słowa na woreczkach, które ogrodnik jej dał,
uczyciela, który zalecał dzieciom, napisała nazwy roślin i wróciła do
skorzystać z pobytu na wsi i za domu; pilnie oczyściła ziemię i za
znajomić się w iniarę możności z sadziła rośliny. Przez wiele następ Kto zęadnie?
przyrodą. „Powinniście w tym Sfcza- nych dni, c.odzień podlewała i do
sie urządzać wyciecki, zbierać^cie- glądała swoich pączek, nie posiada Rozwiązania zagadek z nr 9.
kawe okazy świata roślinnego i jąc się z radości, gdy zaczęły wy
Kalambury :
zwierzęcego, czytać odpowiednie puszczać małe pęki. W międzycza
książki i starać się dokładnie z o- sie zabrał Basię ojciec na dłuższą
Przekładanka: Oszczędnością i
taczającą Was przyrodą zaznajo dwutygodniową wycieczkę. Gdy pracą ludzie się Bogacą.
mić* — zalecał pan nauczyciel. Ba dziewczynka wróciła do domu, już
Rozwiązania dobre nadesłali:
sia wzięła sobie te słowa do serca po drodze wyobrażała sobie, jak
Z Krakowa: Adaś G., K. S., L. L.
i zabrała się do czynu zaraz na dru cudnie wyglądają bratki dokoła
gi dzień po przyjeździe na wieś.
okna Mamusi i jak napewno cieszy B. G., Poldzia R., Hanusia M. A.
Mianowicie dookoła domu w któ się Marysia świeżą, czerwoną rzod R. ze Lwowa, N M., M. R.
rym mieszkała znajdowała się we kiewką, Z dworca puściła się pę
randa, do której przymocowane by dem do domu wbiegła na weran
ły długie skrzynki z ziemią.
dę — lecz co za nieszczęście:
C.eż inóżna leDszego uczynić —
Przed oknami Mamusi rosła sobie Rzeczy ciekawe
myśli Basia jeśli nie zasadzić jakieś czerwona rzodkiewka, zaś po stro
piękne roślinki? Dla Mamusi, przed nie kuchni śmiały się śliczne, róż
Niezwykły szyld zbudowano na
oknami jej pokoju, zasadzi różno- nokolorowe bratki.
Brodway w Nowym Jorku. Szyld
Biedna Basia pomyliła się i za ten zbudowało towarzystwo Royal,
kol„rowe bratki — a od strony
kuchni, dla służącej, jakąś poży mieniła woreczki. To też po powro- ■ dla reklamy maszyn do pisania.
teczną roślinę — no n. p. rzodkiew cie z wakacyj nie wiele miała do Zajmuje on blisko 300 ma powierz
kę. Ta mvśł wydala sie Basi szczę powiedzenia o swoich przyrodni chni i w nocy jaśnieje tysiącem
śliwą! Popędziła po nasiona, na czych doświadczeniach.
lamp. Widać na nim obraz dwojga
dzieci: jedno czyni rozpaczliwe wy
siłki, aby narysować kształt litery,
podczas gdy drugie siedzi wygod
nie przy Royalu wystukując szybko
i czysto litery.

Pożegnanie z wsią

Zawsze, nade mną siói — i wiecznie, wiem, o tym, stać będzie
To niebo — błękitne, jasne, lub szare w mglistym oprzędzie!
/ wiecznie będzie mi pachła, najcudnie, jak tylko można
Ta cicha, górska wioska, szara, mała bezdrożna — ’
Na zawsze w’ duszę się wpieści, choćbvm odeszła na wieki
Ten szelest najukochdńszy modrej cichutkiej rzeki
I nigdy mię nie porzuci — i nigdv mię nie opuści
Ten nasz znajomy powiew — wiatr w gęstwinie drzew szumi
Może mię życie stąd zabrać, przesiedlić na długie lata
Ja nie zapomnę połomr — na żadnych krańcach świata.

fg ctylać?
Maria Buyno - Arctowa • Wieś
szczęśliwa. Piękna i wzruszająca
historja sierotki Krysi, która swym
dobrym sercem potrafiła pomóc na
uczycielce Fifince do obudzenia
mieszkańców wsi szczęśliwej z bier
ności i bezczynności.
Tej samej autorki: Czarn—Baba.

To nie jest bajka lecz opowiadanie
na tle ludowym. Czar — Baba, to
gospodyni Kacprowa, dzielna i ro
zumna, która troszczy się o losy
swego syna i opiekuje się sierotą
Martynką, prześladowaną przez złą
macochę.

Kącik Icterespoadencyjny
Już napłynęły listy pełne żalu,
źe kończą się wakaeje, trzeba wró
cić do miasta i przygotować się do
nowej pracy. A. R. pisze, źe chęt
nie zgodziłby się, by dwa miesiące
trwała nauka, a reszta czasu w ro
ku — to wakacje. Sądzę, że gdyby
naprawdy tak było, nawet najbar
dziej leniwym dzieciom znudziłaby
się bezczynność;
M. K. zastanawia się, czy wyko
na wszystkie postanowienia, jakie
przedsięwzięła na bieżący rok. Jeśli
tylko posiadasz dosyć silnej wol*1 —■
to napewno uda ci się. Powinniśmy
zawsze chcieć być lepszvm.

si<;

Zegarmistrz: przynosi p«Kl tylko
wahadło, a gdzie jest zegar?
Klijent: Zegar jest dobry, tylko
wahadło, nie chce chodzić.

KRAKOWSKI KURIER WIECZORNY
DROBNE
ODCISK! usuwa niezawodnie „RIGO“
50 groszy Drogeria
SCHAPSENSOHNA
Kraków Płac Nowy

KARALUCHY niszczy doszczętnie
JOK, proszek oryginalny- Drogeria
— SC HflP SE N 'O H N AKraków, Plac Nowy.
PLUSKWY tępi deszczętnie ory
ginalny płyn J U ii. — Drogeria
—SCHAPSENSOHNA—
Kraków, Plac Nowy.

8 GROSZY P R A N I « KOŁNIERZYKA

Jedynie tytan »P£REiT Brzcsirtsha 1.
Czyszczenie ubrania 3.50 zł — Sukni 2 zł.—
Centrala WOLNICA S.

SZLIHERNiA NCŻOWMKZO-MECHA
NICZNA „PRECYZJA’* w Krakowie
Krakowska 5. wykonuje wszelkie
roboty w zakres szlifierstwa i nożownictwa wchodzące jak: ostrze
nie noży, nożyczek, brzytew, noży
ma s ar s kie h, introligatorskich,
wszelkiego rodzaju noży maszy
nowych.
HJtan

Kołdry, koce, pościel, bielizna
pościelowa najtaniej EISEN Kraków
Sławkowska 2, Tel. 210-53.

MASZYNKI DO MIĘSA
ZAPA LNICZkl
AUTOMATYCZNE
PRIMUSY naprawia facho
wo noże stołowe, osadza
trwało, odnawia:
SZLIFIEFJNIA, SPAWALNIA
===== ŻELAZA i METALI =

Koncesjonowane kursy kroju i szy
cia .Józefina", Kraków, Warszaw
ska 4. Nowe kursy 1 września.
Przyjmuje się i Panie z szyciem
nieobeznane. System francuski
Wortha. Gwarancja wyuczenia.
Wpisy codziennie o 1 10—7 wiecz.

MYSZKOWSKI

KRAKÓW, D.ETt A Ł. *6.

SPRZEDAŻ

Przy przedłożeniu tego ogłoszenia udzlelamy 30% RABATU, mm

—m

BELLOT usuwa owło
sienie wraz z’cebulką

Ml ECZAPNIA z urządzeniem i miesz
kanie umeblowane, zaraz do sprze
dania. Zgłoszenia w administracji
Krak. Kur. Wieczór, pod 1600.

Jbez śladu, zawiera
^zupełnie nieszkodli
we składniki.

RAZOL specjalny ola
Pań perfumowany usuwa zbytecz
ne owłosienie z rąk, nóg i pach.
Gwarantujemy za skutek. Próbki
bezpłatne. (W e j ś c i e przez sień).
X SCHOnWALD Kraków, Dietla 51.
MATERACE, poduszki włósienne,
łóżka połowę, otomany, tapczany,
poduszki dla niemowląt oraz przyj
muję wszelkie roboty tapicerskie
Zakład Tapicerski BARDACHA,
Krakowska 44, teleion 174-83.

WPISY na zatwierdzone przez Kura
torium Trzechletnie Żeńskie Kursy
Języków Obcych oraz Przedmiotów
handlowycn.
Kraków, Rynek Główny L. 23.
Kształcą sekretai ki, korenspodentki, buehalterki, tłumaczki
Nauka od 8—13. Dla dorosłych
popołudniowe wieozorne.
Zgłoszenia 11-13, 17-19.
WPISY na koncesjonowane jedno
roczne KURSY HANDLOWE
WEINBERGA Sta rowiślna 28, przyj
muje się codziennie.

LUDWIK MASCHOEP

„BAGNO”
75)

POWIEŚĆ

Marzenia te przerwało wejście służącej. Jakiś
pan cnciałby z panią mowie — czeka w przedpokoju
---------- Różne myśli przeszyły jej umysł jak strzały.
Może nowy dyrektor, reżyser, może nowy’ mecenas
---------- Lo spojrzała krytycznie do lustra i uśmiech
nęła aę zadowolona. Fo kąpieli zawsze wyglądała
świeżo. Szybko przyczesała jeszcze włosy — — —
— Proszę powiedziała.

jaka rzadka sposobność!, powiedziała sobie,
orzyjmować wizyty w łóżku Mówi się o lekkiej nie
dyspozycji, migrenie----------Słyszała iak otworzyły się drzwi pokoju, ale
w poczuciu roli iaką miała teraz odegrać, była zbyt
osłabiona, by natychmiast zwrócić się w ową stronę.
Kilka, ciężko, niepewnie postawionych kroków’ —
przed nią stał Kohber. Patizył na nią uc ieszora m
wzrokiem człowieka, który ujrzał nagle to co zgubi1
i teraz odnalazł. Objął jej postać pożądliwym spoi-rzeniem, głupkowaty uśmiech pi lanego osiadł m_ na
twarzy i jakby cały ból i radość wypełniająca mu

Ongi finansuje roboty publiczne i» Turcji
StambuJi. Pat. Jak poda je pismo „Dzums
Lunet", obecnie są prowadzone prace celem
ułożenia programu robót publicznych, któ<
m

BaBaiiaa»wwwww»M!łMinMiii»iii—sagaaa

Groźby pod adresem
socjalistów
Berlin. Pat. Naczelny komitet Niemców
sudeckich w Pradze wydał komunikat, w
którym oznajmia, iż wobec „systematycznej
działalności przeciwników marksistowskich"
cmitet Niemców sudeckich pozostawia
członkom stronnictwa swobodę decyzji w
sprawie stosowania kontrakcji cofając dos
tychczasowe instrukcje, nakazujące nawet
wyrzeczenia się usprawiedliwionej przez
prawo obrony.

HenlBiriGwcf u Huncimana
Praga. Pat. Dzisiaj rano lord Runciman
przyjął delegację Niemców sudeckich w
skład ktróej weszli Kudt, Petera. Rosche,
Scbekowski, Scheckentanz i Ulrich.

RKiim u pnsla anaielshiega
Praga. Pat. Runciman po południu ods
wiedził poselstwo brytyjskie i odbył z pcw
slem Newtonem rozmowy, która trwała oko
Jo godziny.

FORTEPIANU lekcji przyjmuje PROF.
ISRAFLI dyplomowany pianista b.
profesor wyższej klasy fortepianu
instytutu im. Paderewskiego we
Lwowie, b. uczeń klasy mistrzów
i toc. Steuermana (Wiedeń). Zgłomb ia Długa 61, tel. 113-69.

KUrtSr SAMOCHODOWE-Kraków,
KRUPNICZA 14. (dawniej Szewska 1).
tel. — 206-88. Prowadzone przez
faehowców. Prawo jazdy gwaran
towane. Wpisy codziennie.

*

Postukuje pokoju

♦

Poszukuję pokoju czystego, skrom
nego wejście z przedpokoju lab
osobne. Zgłoszenia pod „Urzędnik"
w administracji „Kuriera Wiecz".

piersi chciał skupić w jednym słowie — wybełkota!
dziwnie nienaturalnym głosem — Lol
Przestraszona, nie wiedząc co począć, u iaJła
na łóżku. Bata się słowo przemówić.. Wstym jej
było, że ten pijany obszarpaniec, na którego ubra*
niu widoczne bvły ślady pozostałe przez upadanie
na ziemię i zataczanie się na ściany, przyszedł do
mej z taką pewnością, powołując się na dawne pra*
wa — — —
— Lo — szepta! Kohber zbliżając się do niej,—
I-o, ty moja — — — Wyciągnął ramiona... OJ mie*
sięcy za tobą tęsknię, od miesięcy szukam cię-----Nagle zmogło go rozczulenie. Padł przed łóż5
kien na kolana, zczerwieniałą, mokrą z potu twarz
ukrył w pościeli i począł płakać rykiem zranionego
zwiei za. W oddechu jego mieszał się odór wódki.piwa, papierosów i nieprzespanej nocy. Jego brudna,
cuchnąca bieliznt ryaoawala ją wstrętem. Z odrazą
odsunęła się w głąb łozka.
— Lo, ryczał Kohber, Lo wróć do mnie.
Wybuchła śmiechem — Zwariowałeś7 Do
ciebie wtocić? Do czego? Do tej nędzy, którą r
możesz ofiarować?
— Lo, ja bez ciebie żyć nie mogę, mme rozpacz
pożera, rujnuję się... Patrz co się ze mnie zrobiło...
— Twoja wiip. Jeeżli człowńek nie ma aspira5
cji, by piąć się w górę i nie ma silnej woli bv się
utrzymać przynajmniej tam gdzie był, to stacza się
w rynsztok. Nie zwalaj teraz w iny na mnie.

re będą wykonane kosztem kredytu anęiel
skiego w wysokości 10 milionów funtów
szterlingów.
Wśród tych robot poważne miejsce rap
muje budowa portów na Morzu Czarnym
w Czatal — Aghzy i w Trapezundzie. Od*
nośne kosztorysy zostały już opracowane i
roboty rozpoczną się niebawem.
Zgodnie z umową, materiału, potrzebnej
go do budowy, dostarczą firmy angielskie.
W Londynie powstało już biuro, które
będzie prowadziło rachunki dostaw ang;e!s
skich w ramach udzielonych kredytów.
W zamierzeniach rządu tureckiego port
w Trapezundzie ma zostać ważnym eśrod<
kiem tranzytu pomiędzy Europą zachodnia
a Iranem. Port zaś w Czatał — Aghzy’ bę.dzie powołany do obsługiwania największe
go zagłębia węglowego Turcji — ZonguL
dak.

4Ł.
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Ze sportu
Mreiowska uowb wysrybu
Nowy Jork. Pat. W tenisowych
mistrzostwach Stanów Ziednoczo
r.ych w grze mieszanej', w pierwszej
rundzie Jędrzejowska w paize z Ju*
gosłowiarunem Kukulievicem poko*
nała parę Rae van Horn w dwóch se
tach 6:4, 6:4.
Dziś w piątek, rozegrany zostanie
drugi półfinał v grze podwójne' pań
pomiędzy parą polsko — francuską
Jędrzejewska — Mathieu a parą au*
stralijską Wynne — Covne.
W półfinale gry podwójne, pań
para amerykańska Marble — Palm*
frcy pokonała parę angielską Stanu
rners — Lumfc 6:2, 6:2.

GUSTAW

BARAN

Sąd. zaprz. rzeczoznawca

Wytwórnia kryształów „OLYMPIA**
Sztiflcrnia sakr i i wytwórni* luster

KRAKÓW. UL. KARMELICKA L. TO
Telefon Nr 211-15

Poleca: Artystyczne prawdziwe kryształy oło
wiane, lustra i szyby, tony niskie.

— Ależ Lo, me możesz tego zrozumieć, że ty
właśnie doprowadziłaś mnie do tego, twoja bez*
względność, twój egoizm 1
— Jesteś śmieszny. Miałam może z miłości do
w klubie i zestarzeć się jako statystka? Twoją rolę
w moim życiu już zakończyłeś. Go mogłeś dla mnie
uczynić — zrobiłeś. Ale to mi nie wystarcza. Teraz
muszą przyjść inni, którzy mnie dalej poprowadzą.
— Lo, rób co chresz, ale nie odpwchaj mnie o
siebie. Miej kochanków, niech cię prowadzą do ka*
riery, nie chcę ci stać w drodze, tylko a muszę być
przy tobie, muszę cię widzieć, słyszeć twój głos----— To nie ma sensu. Nasze drogi się rozeszły,
ciebie poświęcić moią karierę? siedzieć razem z t?b
Ja kroczę do kariery, ty do nędzy 5 moralnego upa*
dku. Myślisz, że masz prawo wciągnąć mnie z po*
wrotem w to życie?
— Lo — ja ginę
— Twoja rzecz co robisz. Nic mnie to nie ob*
chodzi.
Kjohber zerwał się. 1 warz nabiegła mu krwią,
na szyji wystąpiły dwa sznury tętnic----------— Bestio — kanalio, syczał, wszystko masz
jedynie mnie do zawdzięczenia. Gdybym cię nie byl
wziął z ulicy, goniłabyś jeszcze dzisiai jako presty5
tutka.
— Kohber bąd’ cicho, wokół mieszkają ludzie!
— Niech wiedzą!
(Ciąg dalszy nastąp’)

OGŁOSZENIA - Rozmiar strony druhu; Wysokość 410 'm/m szerokość 370 m/mm Podstawą obliczenia Jest leden milimetr, w Jednym łamie Strona dzieli się na 4
Ceny ogłoszeń w złotych I strona w 1 tamte za m/m zł 1.25 Tekst II—VII strony zł 1. — Za tekste-n zl 0.7n Nadcsline za lra/m w 1 m/m w 1 łrmle zł 0.75. Nekrologi w tekście] do 8f

m/m w 1 łamie zł 20-—, 2 ramacn zł 30.-- Ogłoszenia

drobne za słowo OTO Dla poszukujących pi-acy w drobnych za słowo 0-05. Matrymonialne za słowo drobnych zł 0T5.
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