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Przri1cielska uwaga

•

zgodziły s1e

w odpowiedzi na

I

groźby

GDeringa

„Daily Herald" donosi, że Rząa zagranicy oraz domagania się od
brytyjski zamierza polecić swo11:- Rządu niemieckiego uspakajają
ści prasy o Kongresie krakowmu ambasadorowi w ~erlinie zwró cych wyjaśnień co do lnaczenia
skim Stronnictwa Ludoweóo,
cenie w przyjazny sposób uwagi mowy gen. Goeringa. Dzienn;k
H•
Robi to tn wszystko .:rażeRządu Rzei;zy na niepokojące skut- przewidu.ie, że fDdobna akcia poa.
. . . .
.
nie jakie~cś gorąt:zkowego, ner
W ~ondynie ?brad~J~ wciąz ~: przezwyciężone i że komis'je mie-1 cyuowana, że osiągnięcie po.razu. ki takich enuncjacyj, jak onegdaJ- ięta zostanie ze strony Francji i
"·owego, prawie histeryczne~o.
sa.astania się i zapewniania sie- I szukane.z~ komitet niemterwen_C]t~ szane po rocznym wałkowaniu I mienia w tonie podkomitetu nie- sze przemówienie gen. Goeringa, Czechosłowacji.
1:>.ie samych i własnych czytelni- Przed~11101em obec~ych obra~ J_e!.. tej sprawy wreszcie wyjadą na te interwencji wydaje się być celem najeżone groźbami pod adresem
. kwestia wycofania ochotnikow. ren walk. Tymczasem Włochy i bardzo odległym. A różnym panom
ków:
li?
. alei, broń Panie Bnże, - u- Po przyjęci:.i prz~z :V.lochy i Nie?1 Niemcy zażądały aby bezzwlocz. Chamberlainom śni'o się o rzeko.
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„Daily Telegraph" donosi, że
ludowcv odrzucili „umiz~i" PPS; w~dawał? się _„gen1usz~n~ z Fo- widziane w planie brytyjskim o1
O]!J~Zfhdł!łHt
ern1e
poin.
Majski
sowiecki
\l!Ilba~CJdor
mięnowej
zarządzenia
r~one
t
bo~·
zostały
trudnosc1
ze
ani im to w 1łłowie; nic podobne- re1gn Office,
Przedstawiciele opozycji w an. l'.::wo .iest przedvme temu, by król
azynarodowej kontroli lądowej na formował wczoraj lorda Plymou.
~<>; nie! nie! ni~! ani z bli!lka;
granicy„. francusko - hi~zpań . tha, iz Rząd ZSSR. skłonny jest gfolskiej Izbie Gmin poddali ostrej rumm':ski był obecnie przyjęty".
P: P. S. jest głęboko zawiedzfoskiej(!). Temu opiera się bardzo przyjąć formu~ę brytyjską; uzależ. \ li:rytyce zapowiedź o-~icfalnej wizy lzba większością 208 głooow prze
na; U'fierzde nam!
kategorycznie Francja, wskazując niającą przyznanie praw stronom ty króla Karola rumuńskiego w ciwko 104 odrzuci!a rezolucję Lans
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·
na to, ·że plan brytyjski przewitlu- walczącym w Hiszpanii od wyco. \.ondynie. Przedstawiciel ,,Labour bury, domagająci;, się od Rządu
Moi panowie, gdybym chciał
. d czyi, że ,,s tronni- wyjaśnień w sprawie tej wizyty.
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.
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Premier irlandzki de Valera wy- troli lądowej i morskie.i. Dopóki
nym, tobym napisal poprostu:
*iWf':AUll*FWMi!''P* =MM**
jechał dio Londynu, celem '- kbnty- nie będzie wprowadzo11a w życie
DAJCIE NAM śWlĘTY
może
nie_
Fraincja
1~_orska,
~<.ontrola
nuowania rokowań angielsko~irSPOKó.J.
landzldch. Na wczoraj!.zym posie. ::;1ę .zgo<lz1c ?~ zaprowadzenie kon
polskiemu ruchowi
i
ciałisłycz.uer.1.U j polskif'lnu ru. dzeniu gabinetu. premier oś~iad- tr?l1 lą.doweJ _1 to w dodatli:u czę
chowi Judowr->mu. My _ i jedni czył, że trwale porozumienie z ;~·1 nw,eJ, bo Niemcy I- Wło~hy spe .
. i drudzy -.damy fuż sobiP sami Au glią może był osiągnięte .1ylko l'"<Ll~le. obr;it~: .Z'..l cel swego '.'-'Y·
radę. Kiedyś _ ze strony Stron- wtedy, o ile Anglia wyrazi zgodę stąp1enrn gra.~1:ę frąnc:1sko-h1sz.
nictwa Ludowe~o _ napisano na zjedno~zenie Irlandii. De Vale panską, po_mipJ?-<' gr101cę portu.
1 ra zapewnił swych kolegów mini-. gal~ko - h1szranską ( !) ·
kilka sł6:w prawdy o
Jcrozoli"mski korespondent „Dc:i przekroczyło syr:~, jf•lrn · paleotyń- założenie banku. Obecnie bank
Rozbieżność między punktami
sterialnych, że pom imo nieustępli,,KTRTCACU" NYEPROS70NYCH I NJEDZIEKOWANYCH wego stanowi$ka Anglii będ>:ie w widzenia Niemiec i \Yłoch z jed. ly Herald" donosi, że terroryści ską grnni:cę 200 zwerbowanych arah~ki j est najpotężniejw-lft im.ty
j11 w krajach arab
· ,,Kibic" _ to taka fi<Sura, któ d~lszym ciągu nalegał na załatwie nej strony, a z drugiej strony Fran anibscy przeprowadzają wcrbu· naj~muików. w:lród których jest tul'ją tego ro1ha ,
jesienią ub. ro·
zesłaniu
Po
skich.
ra stoi za nlecvma, prafacvch w nie s~rawy połączenia Ulsteru z cji i popierających ją W. Brytanii nek do swych odd1.iałów w Kur· wielu Kurdów. Każdy nuw<Jzwer·
Ach.mada
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terrory
oddziału
i Związku Sowietów jest tak zde- dystanie. W wl1otę i niedzielę bowany członek
'
kartv,- i cia~Je im coś dorad'Za i Irlandią południową.
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Sz'1man, - teraz z kolei kieruje
od do· bankiem jego syn Ahdull·Madzid.
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ce" Sll tu elemet?ł<>m t1;ii:;m„„J_
*.~*
jUż
nje1 zh„tPr.'lnvm. WTELKIE RUJeden z przewódców terrory·
rozwiązaniem
CHY MASOWE n;ódy nie „umistów arahskicb, z;. schwytanie któ
:tCS:aia sfo" rfo sfohiP wv1f·e mn;„,
Gdytiy Rząd nie uzyskał więk- ny,a wówczas premierostwo obej. I rego wymaC7uno na~·odę w wy,,Umiz<1!" sa snecialnośd.a ,.poli- , Kampania wyborcza w Egipde
tyk~w"„. kawi::!rl'!a".!l • kari#!•Vl- rozpoczę!a się odrazu bardzo gwał szości, można oczekiwać, że parła mie Aali Mahi Pasza, obecny szel rnkości 200 funtliw, zoi;tał wytru·
Amerykans1d departament wojny
piony prze-: psy policyjne. Pozo·
wvch. Oła mchu łu.dowedo i '1fo I łownie • W szeregu miejscowości ment będzie ponownie rozwiąza- ~i:,b:netu królewskiego.
staje on pod zarzut~m morder· s!wńczy~ opracowanie planu momm•
nas nolskie~o ruc1-tt socfaUstv- j doszło do krwawych starć pomię.
stwa, dokonanego ubieide.i nocy bilizacji 1.23{}.0UO żołnierzy w prze
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dul-HaUlicł
równoważy
Koti<f-r~s RarfomsM P. P. S. po- n!stracji państwowej,
11
la i głównego akcjonariusza ban· llz;łd
w znacznym stopniu wyp-róbowa.
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Prasa angielska opublikowała projekcie przyznanym przez bu- ku arabskiego. Naldy on do na.i· ~\ 'f
na organizacja i tradycyjnP wpłyTAK! MAMY!
r.ł
Kon6res J{-r;oi\.oTn~1.d Str tn- wy przeciwników gabinetu-Waf. dane · dolyczące programu rozbu- dżet, który zostanie og:oszony w ciekawszych Cl!>obistości współczedowełło nn...:„,l,..;,,.ł f„Mmi sło- dystów b. premiera Nachasa Pa- dowy floty artgielskiej na rok !ladchoclzący pi,1tek, przewiduje Sllt>l_!O świata arah~kiego Jako mło wprOWiłiiZil przymusową
Służba
Betanii wyemigro·
1938/39. Według tych danych, w się budowę 150 okrętów, w tym iły wieśniak
szy.
wv. ale W Tt?FM~T faJ-1: samo:
l
~
•MtWuae trzech a być rl10że nawet pięciu wał do Ameryki Półn., gdzie doroUfU&!i!#I
TAK! MAMY!
Rząd gen. Franco wprowadził
pancern1.ków, których wyporność j\ bił się znaczm·go majątku. Gdy
"
Bo to jest PRA.WDA HJSTOdotychczas nie została ustalona. Wielki Mufti Ami,n al·Hmajni w przymusową służbę pracy dla koN~
RYCZNA. Istnieie rea1n~~ ten
Prócz tego An.glia zamierza wybu Ir. 1930 rzucił hasło odrodzenia biet w wieku od 18 uo 38 lat. Ko~··
g
„ws~ólnv szmat d:ro!!i". WYRAekonomicznego Palestyny, Szu- blety petnią służbę w instytucjach
dować 5 okrętów awiomatek, 17
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krążowników, 40 kontrtorpedowżEN' MAS. Nic na tt> n~e ~orai przesłał 14.000 funt. na i aptekach.
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Posuwająca się z Tajanf.u g~ów· wojsk japoii'siki.ch, .zajęła miejsco· okrętów do obrony przeciwlotniwyochrony
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Wczoraj zapadł w Berlinie wy.
rok w sprawie pastora Niemocll~
ra. Skazany on został na 7 miei grzywny piesięcy twierdzy
Orzeniężnej 500 i 1500 marek.

Buława 6neringa
Ka nclerz Hitler, jako naczelny
wódz sił zbrojnych, wręczył wczo
raj w kancelarii Rzeszy buiawę
marszałkowską

Goeringowi.

l\tlbiet

,1.1·n' sk1·ch
.·

cy prowi-ncji S-ansi.
Według dahzyeh wiadomości,
otrzymanych z frontu, wojska .la·
poń'skie zajęły w środę miasto
Pingjang, nie napotykając na
fesięcy tw~erdty
większy_ opór. Pingjang leży w od·
czenie sądu wydane zostało na ległośei 150 km. na południe od
zasadzie artykułów kodeksu karTajanfu.
rego, przewidujących karę twier•.•
dzy, za uprawianie w kościele agi
tacji, mogącej wywołać niepokój
Jak donoszą . z Kantonu, w pro·
publiczny oraz za wykroczenia
przeciwko ustawie 0 ochronie pa;'i wirleji Kwantuing na'd miastem
i.twa. \Vobec zaliczenia aresztu Tsenczent..•ian dos.zło do zaciekłej
twferJ·iy . walki między japońskimi a chiń
kara
prewencyjnego,
craz 500 marek grzywny uznane skimi samolotami. Eskadra . ~hiii·
zosta:y za · odcierpienie. W r:iżie
nieuiszczenia grzywny 1500 ma- ska liczyła 11 samoJctów. Po 1łaż·
3 szej walce zoetały zestrzelone 4
rek, będzie ona zamieniona .
japońskie samoloty.
rniesiętzny areszt. (PAT).

Pastor Niemoeller
na 7

pril[li

Nowa bitwa powietrzna nad K•ntonem

--lill------------·•-•--n„11r-----•&•
skazańy

gen Fr.anco

feldmarszałkowi

na

brzeży,

9 stawi:iczów min, 12 tor
pedowców motorowych, 3 kanonierki, 3 okręt:· pomocnicze, oraz
34 male jednostki morskie różnego
rodzaju.

***

- J ~~ k umarł

Gabriela
zaskon.yła
śmierć
dAnunzio przy biurku. Poeta po.
czai· się źle i zacząl wo '. ać o po .
moc, jednak przed jej przybyciPm
wylew krwi do mózgu
nastąpił
Ciało zmarłego zostało przeniesio

d' Annunzio

ue uo jego pokoju i ubrane w mun

dur generała lotnictwa.
D'Anunzio, pomimo sędziwego
wieku (miał 75 lat) pracował do
o$tatniej chwili. śwież.o wydał
on dzieło p. t. „Opera Omnia".

Korespondenci mo·rscy „Time.
s'a" i „Daily Telegraph'u" omawiają wczorajsze posiedzenie rze.
czoznawców morskich Anglii, A.
meryki i Francji, które dotyczyło
zagadnienia budowy nowych pan.
cerników o wysok'm tonażu w
związku odmową Japonii oglosze .
meksvkańskGrh
nia swego planu rozbi.!dowy floty .
Znany herszt bancly1ów el Talia wiesił kierownika szko:y i 4 człon
Oba dzienniki wskazują, że d.o .
tychczas nie stracono nadziei uni- rin, który przed paru laty terory- ków zarządU' gminnego, podpal i!
knięcia konieczności budowy wiel- zował stany Mozelos i Puebla, na szkołę i kilka innych budynków,
kich pancerników, które są nie- padł wczoraj na wieś Ouatilea w po czym zbiegł.
f>tanie Puebla, splądrował ją, pozwykle kosztowne.

El Tallarin

Herszt

b1nd1tów
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Hiszpańska

ruda

żelazna

Przegląd

w niemieckich r-=kach

ANGLIA ł FRANCJA.
ku, tytko z natury rzeczy, z sytu-1 „Paszintemu".
A
„Czas" w korespondencji z Pa. acjl politycznej, z układu sił euro- Francja nie podoba

Angielski konserwatywno • tm.
perialistycz.ny miesięczni•k „Natio.
na! Review" przynosi w ostatnim
numerze znamienny artykuł zaty.
tułowany „Niemiecka kontrola nad
wydobyciem rudy telaznej''. Uka.
zanie się tego artykułu w tym mie
sięcz.niku jest tym znamienniejsze,
że „National Review'' często za.
mieszczał artykuły przeciw repu.
bHce hiszpańs.klej.

Dzięki interwencji gen. Franco dłufej
się przeciągnie,
Niemcy ryta omawia sprawę koordynacji
Anglia uzyskała prawo wywozu może także kolonie otrzymają, politycznej Paryż - Londyn, po
niewielkich ilości rudy z Hisz. gdyż wtargnęli głęboko w hisz- ustąpieniu min. Edena. Do Edena
panii. Czy to nam się podoba, czy pańskie posiadłości zamorskie i Paryż miał wielkie zaufanie. Za
nie - pisze dalej miesięcznik an. chOćby nawet Franco nie życzył Edena współpraca Londynu i .Pa.
gielski - załadowanie dla nas ru sobie podziału kraju, ł'O mote on ryta była bardzo dokładna. Teraz
dy żelaznej uzależnione jest od być zmunony do tego przez swą to wszystko nieco się zamgHło.
zgody „Hismy" i to wskutek in- zależność ad obcej pomocy''.
Ale korespondent - dość słusz
terwencji gen. Franco.
Tyle angielski miesięcznik, któ- nie - twierdzi, że mi:mo wszystko,
Jest to dla nas sprawa wielkiej rego nikt nie może podejrzewać w nieco innych formach, współ
doniosłości czytamy dalej - o sympatie dl1 republikańskiej praca zapewne będzie trwała da.
„Istnieje - pisze miesięcznik gdyż rudy mamy dość mało. Nie- Hiszpanii.
lej, bo wynika ona nie z przypad~ czy 5 potężnych wyłącznie nie. które towarzystwa eksploatacji ru
mieckich organizacji, sprawują
dy
angielskie,
nad
cych kontrolę nad eksploatacją ru eksploatacją
jest ale
w kontrola
rękach niedy żelaznej w Hiszpanii i Maroku mieckich. Tak poproiwadziUśmy
hisl'pańskim. Macierzystą organinaszą pOlitykę w Hiszpaai~ że
W dału wczorajszym zapadł w skłe(O, za wykonanie zamaehu na
zacją jest towarzystwo „Hisma", przez obie strony uważani Jesteśwarszawskim Sądzie Okręgowym zamknięcie w domu poprawy d(\
do którego sztabu należą inźynie. my za wrogów. Od pierwszej wytok na sprawców zamcahu czasu dojścia do pełnoletnośt..i
rowie l technicy doskonale włada <:hwlli nie przestrzegaliśmy pra. bombowego na pochód młodzieży (4 lata), Weintz _ za współ
jący języki~ hiszpańskim i zna. wdziwej neutralności i teraz zble- PPS., w dniu 26 września r. ub. udział
w zamachu skazany został
komide obeznani z krajem i łudź. ramy to, cośmy posiali. Wysiłki
Sąd uznał, że wina wszystkich na 2 lata więzienia. Nowak mi. Towa-rzystwo to ma monopol niemieckie nie poszły na marne. oskarżonych została udowodnio. organizator zbrodni - na 3 lata
na wywóz rudy żel~ej z Hisz. Popierali gen. Franco wyłącznic ll& całkowicie i skazał: l{wiatkow więzlenia.
panii. Niemieccy agend tego to. dla swej korzyści. Paplanina ~
warzystwa pracują wspólnie z nie
mieckimi do.s tawcami broni dla
rokoszu hiszpańskiego.
jak ł gdzie indziej. jeśli wojna
W Anglii z każdym dniem wua parku londyńskim olb..--zymie zgro
sta liczba zebrań, na których za- madzenie, zwołane przez liberałów
padają uchwały, żądające utrzyma na którym odczytano manifest Ra~
nla nadal linii politycznej Edena, dy Wykonawczej tej partii. W ma
zaś przeciwko kompromisowej po nifeście tym liberałowie domaga.
lltyce Chamberlaina.
ją się powrotu Edena do Rządu.
„Wiadomości
W nłedzłełę odbyło sl.ę w HydeOstatni numer „Wiadomości Li- ka-Laskowski - „Bojownik wo!terackich" poświęcony został w ca ności i pokoju", Wacław Rogoznakomitego pisarza wicz - „W
bez
Andrzeja Struga,
imienia" Marian Czuchnowski 11
Numer otwiera fragment nieuilooń „Surow; zapiski" Andrzej sta.
CzQnej powieści „w Nienadbybach war Kontr~ty społeczne"
zostało zupełnie
byczo
J'est" (p. t. ,,Na cmenta. Wanda was"newska - „ Któregoś' 1a k wym'k a z danych oficja!- Szwecja zaliczy się do tych nielicz
") W
rzu . . tym. samym numerze dru dnia", Emil Breiter - „Miliardy", nych, liczba bezrobotnych na tere. nych krajów, które nie znają w
k~wany Jest mny fragment tej po- prof. Julian Krzyżanowski- „My. nie Szwecji w ciągu stycznia r. b. ogóle klęski bezrobocia.
wieści p. t. ,,Na dolnym zamku", śłl ważne na ziemi, myśli watne w wyniosła 21.500 osób, podczas gdy
oraz fragment również nieukończo niebie", Leon KruC%kOWski-,,Nad w tym samym miesiącu roku ubie
nego drugiego tomu „MUiardów" Miliardami'', Wacław Kubacki - głego wyrażała się liczbą 33.500
p. t. ,,Sing.Sing".
„ldolum thematis", Kazimierz Cza- osób.
H
W .dalszym ciągu szereg wybił- chowski - „O sztuce pisarskiej
roku bletącym liczba bezro.
"
nych plsar~y charakteryzuje Stru. Struga", Leon Pomirowskł _ „Lu- botnych, zarejestrowanych w sty.
.
ga, j ako pisarza, d z Ia ł acza 1 ozł o- d zie
na wojnie 1 wojna w lu. czniu, jest najniższ" notowaną w d już
f ukazał
d .1 się1. nowy1• numer 41 (6)
wieka:
Józef WłtHn-„Lekcja Stru. dziach".
"
wu
ygo
m.~
iter.acł\.o • spo e'Cz"
tym
na przestrzeni szere- n-ego
• Albo".
ga , J. N. Miller - „O właściwe
W numerze zamieszczono kilka.
1t
d "ś · d s
"
gu a·
W numerze piszą: Adam Cioł.
po eJ cte o truga , Wanda Mel- dziesiąt fotografij z rozmaitych
Zauwatyć przy tym nale7,y, że kosz: jesteśmy jednej krwi. Leo.o
cer - „Inny Strug", Paweł Hui- okresów fyeia wielkiego pisarza. w miesiącach zimowych bezrobo- Kruczkowski: 1830-1937. Maksy
cie w Szwecji ulega zazwyczaj pe- milian Boruchowicz: Szlakiem
wnemu zwiększeniu;
przypusz. „zdobywcy". Eugeniusz Mroczek:
czać zatym należy, że w ciągu ta- W przededniu chJopskiego sejmr..i.
W Prusach Wschodnich wybu. żyta i walką z nim zajął się pro. ta rb. Ilość bezrobotnych w Szwe. - Marian Czuchnowski: Przedtwy
chła wśród byd~a tajemnicza epi. fesor uniwersytetu królewieckie. ej! zmniejszy się tak znacznie, że bo11cze narady. - K. Lorek: Zwią.
w
•ii!!IMC!r"ol".N
zek Nauczycielstwa Polskiego. demia, wywołana, jak wykazały go Szyda, który m. in. wykrył, te W. Roman: Oblicze współczesnych
badania, przez rodzaj pasoży1a larwy szkodliwego pasożyta roz.
Niemiec. („Człowiek hol się same.
wielkości ok. 112 milimetra, który wijają się najlepiej
na ciężkich
go siebie"). Poza tyim: Fragment
wchłonięty z pokarmem, po przej gruntach gliniastych, które dłu.
poematu ch-łopskiego A. Piwowar.
ściu szeregu stadiów pośredmch , iej zat,rzymują wilgoć nieodzow.
czyka.
- Nad Wi&lą grają trakto.
dostaje się do p·~c i wywołuje ną dla rozwoju larw.
ry Leona Pasternaka. - Pretensje
ostre zapalenie. Badaniem paso.
do mojej Balbki Rys. Stricktera.
Dział recenzyjny: Ludzie margi.
nesu (O S. Piaseckim i ]. Morto.
nie) - Amerykańska
karieła Na głodne dZiecł Hiszpanii.
życie se-kwalne dzikich. Ponadto:
więzieniu
Uwagi - Na marginesie. - KroDąbrowska zł. 6.
nika - Łopatą do głowy i t. d.
Ziutka, Mieczy.Maw zł. 3.
W poniedziałek dnia 28.11 reRedakcja - Kraków - Plac Zgo
daktor „Dziennika Ludowego" - Do dyspoz, Centr. Kom. Zw. Zaw.
Zbigniew Mitzner osadzony zo- w myśl wezw. z dn. 14.VID 1936. uratował tonącego rówieśnika dy 4 - cena egzemiplarza 30 gr.
stał z polecenia wradrz prol<urator
Na stawie gimnazjum ks. Pija.
Inżynier X zł. IQ.
skłch w więzieniu Centralnym w
rów w Lidzie ślizgający się 7 .t.
dziś pogodę 1
.Warszawie.
uczeń, żebrowsk1, wpadł do przePo
pogodnej nocy, w ciągu dnia
Zarządzenie prokuratorskie zo.
rębla i zaczął tonąć. Nikogo ze
pogoda o mchmuneniiu zmiennym.,
stało wydane w związku z wyro.
kwitnącego łopianu starszych w pobliżu nie było. To- ku
wieezoowii malejącym, z przelotkami ~rasowymi, ciążącymi na skuteczny przy wyrzutach skórnych, nącemu pospieszył z pomocą jego nymi opadami, z.właszca na pólno.
red. M,1tznei:e z tytułu jego pracy w~ankac.h~ skrofułach, czerwo· rówieśnik, Pietniunas.
Dzielny cy kraju. Silne i porywiste, stopniodziennikarskiej w ,,Tygodniu Ro. n?ści skóry, liszajach, piegach. Masłabnące wiatry północno • Zachłopiec
z
narażeniem
życia
wyra- wo
botnlka"
~ter Edward Gobiec Warszawa
chodnie, górne 70 lan.,godz., lehld
•
Miodowa 14. Apteki - Drogerie. ' tował tonącego.
spadek temperatw-y.

pejskicłi:

Paeytyiwną i bazdz.o watną jest
ł,ąazno~~ mteres6.1 tych
dwóch pańsku i lwiadomość wspól·
nej siły po1'oiowej, jak i wojen-

istotna

nej. Powtarzana fol1nUla o potę.
dze armii lądowej fntn.ouiskiej, w
połączeniu
z ma.rynarlq wojenną
Wielkiej Brytanii, nie jest n.eczą
błahą.
Je.st ooa dobrym ostrzeze·
niem dla innych i stwa:r7.e wtaene
dobre poczucie moralne.
W okresie, w którJm się zbyt
wiele mówi o możli4uośoi w<>iny, na
codzienny u!ytek niermiemie' w~

Wrrok na ,,bombi·arzr••

są

ne.
Tak, to twierdzenie jest głusz.
ne. Aczkolwiek nie da się zaprzeczyć, że poJ.ityka Chamberlaina w
pewnej mierze zamąciła stosunki
angielsko • francuskie i wywoła
ła znany niepokój we Francji. Natomiast fatazywle bnmł ust~ na-

I
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łości pamięci
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stępujący:

Negatywnym momentem w tej
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Po 90 latach

przeciwko rządzącej wielkiej fi.na.n
sjerze.
Ten zjednocz-0ny obóz
zwyciężył bez trudu. Ale robotni.
cy, po rewolucji, wystawili włas.
ne, klasowe żądania robotnicze,
przed·e wszystkim - pomocy dla
Mija OO lat od wybuchu rewo. w sposób wspaniały szkicuje bieg bezrobotnych. Burżuazja bała się
uzbrojonych i podnieconych robolucji w roku 1848. Ta rewolacja wydarzeń 1848 roku we Francji ogamęła - jak huragan - sze- w pierwszych rozdziałach. Obec- tników, więc rzuciła im ochłap w
reg krajów. Francja, Austria, Niem nie chcemy stwier<lizić tY'lko dwa postaci tak zw. „warsztatów narod.QIW'ych". A sama zaczęła go.
cy zosfały porwane „szalonym" ważine mol!llenty.
prądem. To jeden z historyków
Moment pierwszy - rok 1848 rą-c0-kowo się z.broić. Ody stała się
niemieckich (Sche.rr) nazwał ten jest punktem wyjścia socjalizmu już dość silną, sprowokowała ro.
okres rew.ohu•cyjny - „szalone la- 11owoczesnego. NJe t)"lko dlatego, botników do watki ulkznei. I w
ta"! Ileż to lIBiążek, prac pablicy. że w tym roku t:•kaział się słynny czerwcu tegoż J848 r. gen."Cavaisiycznych poświęcono temu hura. „Manifest" Marksa i Engelf.a, stre gllac wymoroował na l'J.licach Pa.
ga.nowil Poeta niemiecki Heine szczający w genialnym zarysie za ry~a 3 tysiące robotników... W
po~więcił tej rewolucji piękne stro sady nowożytnego socjalizmu. Ale lutym proletariat Pary.ża wys.tę.po
nice. Marks pisał o problemie także dlatego, ze w przebiegu tej wał pod trójkol<>rowym sztandaPolski, który wówczas się wyło. rewolucji klasa robotnicza po raz rem republikań~kim, ale gdy w
nił (w Niemczech). I tak dalej pierwszy zaczęła uświadamiać so- „dniach czerweowych" - powia.
Echa tej rewofocji rozległy się tak ble odrębność swej pozycji klaso. da Marks - zan·arzył ten sttał!dar
że w Polsce.
wej. Przypominamy np. główne we włas.nej krwi, podniósł go jut
Ale przypominać przebiegu wy. momenty rewolu·cji we Frai11<:ji. W jako czerwony sztandar socjalizpadków ·n ie możemy. Radzimy czy lutym klasa robotnicza wys-tąpiła mul.„
telnikowi przeczytać szkic 1,WaHd jw rewol:.rcjl („twtowej") wspólnie
To mome11it pierw~y, - punkf
klasowe we Francji", gdzie Marks z ogromną częścią burżuazji - wyjścia nowoczesnego socjalizmu.

,,Szalony rok." 1848

A teraz dr.ugi - zwycięstwo demo
kracji. Rok 1848 był walką o demokrację i - poniekąd! - triumfem demokracji. Walczyły przewa.
żnie lewicowe ugrupowania burżu
azji-w imię wolności, a do nich
przyłączały się grupy pr-0letariac.
kie. W tym sensie rok 1848 by!
dalszym ciągiem roku 1789 we
Francji, Wielkiej Francm;kiej Rewo~ucji. Rok 1848 przeniósł pew.
nc - skromne - pierwiastki diemokratycZllle do Niemiec i Austrii.
Ale.. pvkazalo się, że demokraty.
czne nastroje hi.l'l"ŻUa&ji w r. 1848
nie były tak siJ.ne, jak we Fraocji
1789 r. We Francji w r. 1848 już
ukazał się na arenie dziejowej pro
letariat (dni czerwcowe) - i bur.
źuazja dla pewności wolała n~e.
bawem szwkać schrottienia pod re
żimem Napoleona 1II-go, tak zw.
,,Małego" (jak go nazywa Wikt.or
Hugo), który póiniej doprowadził
Francję do kapitulacji pod Sedanem - w wojnie z Niemcami. Te
ciekawe dzieje franC;U.Skiej burżua.

franousl!ricb)

prasa wroska, jak i niemiecka, od
dłuższego czasu sięją bardzo wrogą propagandę antyfrancuską.

„lewicowa"'
się impertirali.

stom Niemiec nie dlatego, że jest
,,lewicowa" (nawev.rnątrz), lecz
dlatego, że bacznie patrzy na dyplomatyczną grę obu dyktatorów.
Flandin byłby milsey dyktatorom,
niezawodnie. Ale poprostu dlatego, że skłaniał się do rezygnacjł
z politycznych wpływów Francji
w środkowej i wschodniej Europie. Taka polityka - ostro l słusz
nie odpowłedzfał Plandinowł De
Kerillis (narodowiec!) w „Epoque"
1) tylko rozzuchwali dyktatorów,
2; odepchnie Od Francji te pań
stwa, które GrientuJt si~ na nią
(Francję).

A więc radzimy kOreapondenłowi
„Czasu" nfywać tennlnotogłł ści
słej. „Zaufanie".„ Wiadomo przecie, o oo chodzi!

„PROCES" W MOSKWIE.
Nowy „proces" w Moskwiie Bucharina, Rykowa, Krestinskrego
i długiego szeregu iMych nlezmier
nie wybitnych starych bolszewi.
ków wywołał poprostu przeraże..
nie na całym świecie, naturalnie
także w
kołach
robotniczych.
Wszak podsą'dnych oskarża się o
zbrodnie poprostu niesłychane o zdradę, o trucie Gorkiego i Kujbyszewa. Bucharin stał na czele
Kominternu. Rykow - na czele
rady komisarzy (gabinetu ministrów). Rakowski był posłem w Pa.
ryżu ...

Wroga propaganda - tak, naturalnie. Ale co to znaczy, że
Rzym i Berlin mają „nieufność" do
obecnego Rządu francuskiego za
jego „lewicowe nastawienie"? Zda
·1ie wysoce bałamutne Chodzi
nie o
Straszny to proces! Odegra ~n
„lew1cowosć" Franc11, lecz o to, niewątpliwie znaczną rolę w ewo.
by ją nabrać; by ją odsunąć od lucji nastrojów europejskich wzgtę
Hiszpanitt (o to chodzi Włochom} dem ZSSR. Zaezął się wczoraj. O
r· od problen1o'w· środkowej' Euro- procesie napiszemy obszerniej py (o to znów chodzi Niemcom). po otrzymaniu pism sowieckich.
Chodzi więc - państwom faszys.
Narazie czytamy w „Prawdzie"
towskim - o osłabienie Francji
(z
28 z. m.) przerażający artykuł
(jako takiej, bez względu na jej
„lewicowość"), o uzyskanie SWO· wstępny o proceSie p. t. „Prawicobodnych rąk. „Zaufanie" (I) pań- wo - trockistowski blok morderstwa faszystowskie będą miały ców, szpiegów ł zdrajców"„.
K. cz.
tylko do- takiej Francji, która zeh
ł
ć •
k
ka
h
c cia aby by igrasz ą w rę c
_ _ _ _ _llC!ll_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

C'Pań.stwo~ faszysto".:ski~)

•'I

w

(polityków

nme

dający się rychło zatuszo.
wać fakt, że za.równo Rzym, jak 1
Berlim, mają wielkq, nieufność do
obecnego 'T'Ządu f raru:uskiego i ;ego
lewicowych nastawień. Poza tym

jest

·Walka z Chamberlainem trwa

Pamieci Andrzeja Struga
Numer specjalny

prasy

ciągu

W

godzin•

z Londynu do

Paryła

W celu przyśpieszenia komuni- kacji „Imperiał Air Waya" zam6..
kacji lotniczej pomiędzy Londynem wiło szereg jednopłatowców typa
a Paryżem wprowadzone być ma- „Havilland Albatros", które wkr6t
ją na tej Unii szybko lecące samo- ce zostaną wykończone. Nowy typ
loty, które odbywać będą podróż samolotu zaopatrzony w 4 motory
w jedną godzinę zamiast, jak ao- ł mogący pomieścić 22 podró:ttychczas, w 2 godziny i 15 m111. nych, osiągnie szybkość 300 km.
„Daily Telegraph'' donos.i w tej na godzinę.
sprawie, że towarzystwo komun!-

MIEDZYNARODOWE TARGI W UPSKU
i aukcje futrzane.
z Wiosennymi
Li.p3kimi 1938 (Targi
od dnia 6 do 11 marca,
Targi Techni<:ame i Bu·
od 6 do 14 marea) 0-d·
bywają się w Lipsku dwie waŻ'lle
aukcje .futrzane, których 2'Wie·

sie od 9 do 11 marea aukcje fo.
ter wszelkiego rodzaju w .woim

(N<>rdieche

odbywać się już

Równocześnie

Targami
Wwrów
Wielkie
do wlane

własnym

lokalu.

Nutwme w

dniaoh od 16 do 18 mU"Ca w sali
aukcyjnej Pałacu K.ryatałowego,
Leiipzlg-C I odbędzie 1io aubja
tranzytowa skandyuawakim lieów

dzenie moż.na bardzo wygodnie z ralaohetnych. Oglądanie łat.er
sobą połąe'lyć. Tak DP. „Nomia" przezna~onych na aukcje może
Silberfochsauktion,

na pewien eme

Mil.z et Co., Leipzig<:, RaDl8tiid· przedtem.

„ ...„ .................„ ......„ter Steinweg 28).

nrądza

w oza·

zji (i chłopa) po r. 1848 opowia.
da i tłómaczy K. Marks w innym
swym dzlele--„18-ty Brumaire'a"A w Niemczech burżuazja w r.
1848 okazała się - pomijając niektóre grupy - tchórzliwą i zct.ra.
c!liwą. Zato - niezwykle ga-Oiatllwą„. Dzieje tak ·zw. „Frank.
fUirckiego parlamentu" dokładnie
o tym świadczą. jeden z marksistów rz,ocił niegdiyś zdanie: burżu.azjia, im bardziej posuwamy się
na ws-chód, tym bardziej jest reak„
cyjną. Niemiecka burżttazja jut
śpieszyła do ugody z siłami feu.
dali,unu.
A jednak.. był to potężny i płęk
ny poryw ku wolności! Było to
złamanie
resztek
reakcyjnego
„świętego przymierza", było to
zahamowanie ponurej ery ,,metter
nichowskiej". Poezja niemiecka
i mozofia odczuła, nowe tchnienie. Czym był np. „mfo-Oohe.
glizm", jeśli nie duchowym odbiciem
rewolucji ..- narastających
nastrojów rewolucyj11i'ch. A do

„młodoheglowców" należeli

nie tył
ko Strauss i B. Bauer, nie tyłko
Stinner i Feuerbaoh, ailre takte
Marks i Engels.
Był to więc wielki moment dzie
j-0wy. „Rewolucje - to lokomo.
tywy hi~torii"! powiedział ongiś
pewien myśliciel. I to p·r awda.
Wstrząs był ogrotn(ly. Marks wy.
czuwał potęgę zbliżającego
się
wstrząsu jeszcze przed prz·ewrotem. To też w swym ,,Manifeś
cie" wyraził myśl, że rewolucja r.
1848 w Niemczech stan,ie się „pro.

logiem" rewoltUeji socjalistycmej„.
Pogląd błędny oczywiście, podyk.
towany przez temperament rewolucyj.ny młOOego Ma;ksa.
Rewolucja 1848 r. była: 1) wal.
ką o demokrację na kontynencie
europejskim i 2) punktem wyjścia
dla nowQżytnego socjallmmi. To
też z uznaniem i głęboluJ sympau,
wspominamy o bojownik.acll tej
Rewolucji.

·ca 12 dni

T
Wiedeń

na osi Berlin-Rzym

Jeżeli po wizycie w Berchłesga.
Między konferentją w Berchtes- kowań nie spieszył się. „Yorkshire
ga<len między Hitlerem a Schu- Post", organ zbliżony do Edona, den pojawiły się w znacznej częś
sc!bniggiem z 12 lutego a przemó- chłodno skonstatował, 1i może ci pra&y polskiej jednostronne,
wieniem kanclerza Sohuschnigga kanclerz
Schu·schnigg uratował blędne i pro-niemieckie wiadomoś
z 24 lutego upłynęło zaledwie 12 przez wizytę w Berchtesgaden ży. ci o hitleryzacji Au.strii, to można
dni i ku powsz.echn-emu zdumie- cie wielu swych rodaków, leoz „za je tłomaczyć brah.iem innY'ch, lep.
niu dokonała się wręcz teatraJna cenę ich niepodległości". Dnia 20 .szych źródeł. Inaczej jednak sprazmiana scenerii. jesizcze w Berch- IJUtego z.głosił min. Eden swą <ly- wa się przedstawia, gd;y chodzi o
tesgaden mniemał kanclerz Hitler, misję :z powodu odmiennego po- ołicjallfle biuro prasy i propaga1Jl.
ie może grozić a1Ustriackiemu Rzą glądu na rokowania włosko-a.n- dy. Opinia pubticznia ma prawo
dowi „bardzo ciężką katastrofą", gietskie. Wystarczyłoby - o. wymagać, żeby to biuro było doa w 12 dni póż.niej pozwolił sobie świadczył podczas debat w Izbie brze poinformowane. Wsza'k ono
1(anclcrz malutkiej Austrii w o- gmin b. minister Winston Chur- ma dosięp do źródeł dyplomatybronie niepodległości s.wego kraj-.i chill, przyjaciel polityczny p. E- cznych i powinno wcze&niej i Je.
odpowiedzieć pod a<Mesem kanele dena -gdyibyśmy przez jakiś cza& piej być poinformowane nit gaze.
na potężnej 111 Rzeszy: „ai dotąd czekali :z :założonymi rękami, a ty, które nie znają.c związiku przy
włoski dyktator byłby zmuszony, czynowego z]awis·k połitycznych,
1 ani kroku dalej".
Dysproporcja sił jest z,by( duta, z własnej inkjatywy wycofać swe traktują je nieje<lnokrotnie jak
teby nle szukać wytłómaczenia wojska z Libii i Hiszpanii. Kanc- bi'1letyny meteorologiczne.
W najbli1Jszych dnia-eh wybiera
równie:! poza determinacją oporu lerz skarbu, sir John Simon, w o<ł
ze strony rzą·du austriackiego powiedz! na interpelację, stanął na się min. Beck z wizytą oficjalną
.przeciw wewnętrznej i zewnętrz stanowisku, że Anglia nie jest zo- do Mussoliniego. Niewątpliwie ma
nej pres.ji hitlerowskiej. Ka1n.clerz bowiązana d<> 'Jdzielenia Austrii In ona przyczynić się do zacieśnienia
pol~;ko • włoskich st-0sU111ków poSchuschnigg nie mógłby ryzyko- nej pomocy prócz ,,ligowej".
Skor-0 przez dymisję min. Ede- liłycznych. Tmdno jednak z·rozu.
wać katastrofy, gdyby Austria
znalazła ~ię sa!l11 na sam z „Trze- na odpadła przeszkoda rozpoczę. mieć, jak proniemiecka ocena slmt
cią" Rzeszą. Musiała słę wprzód cia rokowań włosiko • angielskich ków wizyty w Berchtesgaden mia
dokonać zmiana położenia między i te rokowania zostały wszczęte, ła ułatwić min. Beckowi pomyślny
rzymskich
rozmów
narodow~. I w samej rzeczy do- przeto osłabła zależność Włoch od przebieg
konała się między 12 a 24 lutego. osi Berlin - Rzym, Mussolini od- Wprawdzie i we Włoszech odzy?od wpływem głębokiego kon. zyskał nieco swobody ruchów w wają si~ nieraz glosy, zachęcają.ce
fllktu z Anglią Mu&5olini jest za- Europie środikov.ej i nie ryzyku- „Trzecią" Rzeszę c!ło parcia na
anga:bowany miJi.taimie w Abisynii, jąc Jeszcze zatargu z kanclerzem wschód. Nie jest jednak roztrop.
w Libii I w Hlszipanil. Potrzebu- Hitlerem, mógł podnieść na oochu na po.Jityka, jeże1i u nas proniemiecka pro:>aganda wióruje parjąc poparcia p.rzeclw angielsk<>- kanclerza Schuschnigga.
Zmiaina położenia międzynaro. cłu Niemiec ku po!udiniowemu
francuskiej przewadze na morzu
ka111clerzowi wschodowi. Plany Mitteleuropy
śródziemnym, wszedł w ścisłe po. dowego
pozwoliła
rozumienie z Niemcami pod zna- Schuschniggowi na wygłoszenie · obejmują bowiem zarówno wschód
jako
ną nazwą „oś Berlin-Rzym". Ko- namiętnego przemówienia z dq1. 24 jaik i południowy wschód,
rzystając z prz)"Tllm.'Owego położe. tu tego w obron re
niepodle.głości n leroizłączną całość.
BENEDYKT ELMER.
nła swego wk>iskiego „świetnego Austrii.
sek.rnd:anta", roZipoczęła „Trzecia" Rzesza a1ktywną politykę w
kierunku opan1owania środkowej
Europy. Kokietują-c Polskę, za. czę.
ła wywierać nacis-1< na Austrię l
Czecho91owac}ł. Wbr~ proroku.
łom rzymskim, zapewn\ającym go

u u

spodarczą

I

polityczną

współpra.

oę między Włochami, Węgrami I
Austrią, a więc wbrew polityczne.

Dziele
ednego wyroku

I

I
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mowy Hitlera

Praw a o gospodars wie

lanka

rozczulenia i zachwytu nad total- , ,,epokowych" bywa przeważnie
no - korporacyjnym tworem (czy bardzo krótki. Pożyjemy - zobaBd.
też potworem). Uprzejme i z regu. czymy.
ły prawdomówne agencje urzędo- - -·- - - we nie omieszkały rozgłosić na
cztery świata strony dekoracyjnych szczegółów tego · plebiscytu: ~
zadekretowano więc w dniu głoso- j,
.
,
wania „święto narodowe", były '
Tow. Jozef Mac~y, działacz
flagi i sztandary, pochody wojskowe · cywilne mąrsze do lokali wy P. P. S. w Baranowiczach, b. leLA-~-"' przed
t ł
• t
.
'
i
•
borczych ze śpiewami, muzyką 1- gwnis a. ~s ~ a,__,,,wJ
bodajże - tańcami Po tak rado- dwoma dniami na trzy lata wię
śnie i szczęśłlwie odbytym. plebis-1 zienia. za„. obrazę staro_sty. ~brar
cycie szale3·ąca z entuz1"azmu lud- zy teJ tow. Machay miał 6Jf dehaTakt:erse
·
' ··
'
.
ność „rozpalała na wzgórzach o- pusci~, zeZ1iaJqc w ~
gniska", dając I w ten sposób u-1 os~arzonego w zgoła mneJ ~pra.
pust państwowo _ twórczym unie- wie J!rz~d Sądem A~Lacypiym
37
sieniom... Nie są to wprawdzie w Wilnie i~ dn. 2~ ma_J~.f.: ~·
pomysły oryginalne rum.uńskie, ale I, w ~)mteJ spr:"~-~scui0 tr .~.,;
ZJ"""'
tyczne] tow.. ac„...J
mniejsza 0 to.
wyrok, skazu1ący go na ~z:y latws
.
.
Wielomówne t prawdomówne więzienia; Sąd Apelacypiy wyagencje urzędowe pominęły jednak rok POTROIŁ w stosunku do po•
w sążnistych opisach jeden male~- przedniego wyroku Sądu Okrę
ki szczególik: oto - głosowanie gowego.
było- jawne, a glosujący przeciw
konstytucji musieli na specjalnych
Sąd grodzki w Baran<JWiczach
• t ac h s kł a da ć w lasnor ę cz ny podcałkiem 11s
wyp.,ada
efekt. zewnętrzny
.
d
.
sędzia Kowalski) zastosował
(p.
o d m1enln1~ o z~m 1erzobnego, .a jm. pls wraz z adresem. Ten komenskazanego areszt bezwobec
· b ęd ny do
· . n1ez
. t przcc1ez
t arz jCS
preza
h
. msce·wnczy się - w rew
·
względny, jako śrocLek zapobie~tzakcly1nym pozorom -Alnieucó ron- zrozumienia charakteru I znaczenia
gawczy, CHOllAŻ PROKURA·
"d · ka
b' t
apą genera 1ną... . e m wmy
ną
p1e 1scy owego w1 ow1s .
ś ·
· ż
TOR TAKIEGO WNIOSKU NIE
.
.
Jtt o czym mnym.
Al~ mimo to, znalazło się w Ru- ZGŁASZAŁ.
W Rumunii odbył się t. zw. pleMamy nadzieję, że wyższe in·
biscyt nad oktrojowaną (narzuco. muna z?órą .5.000 o~ób, które gł~~
ną) przez króla i Rząd ustawą sowały Ja':':'nte przeciw „epokow~j stancje sądowe zmienią te cLecy. ' „ , w ~ ' '" ~
Plebiscyt - jak kon~tytuCJ1. 5:000 bo~aterów, Jak Z Je•
konstytucyjną.
~cale
'
jednak
to
kraj
jeden
n~
zwykle tego rodzaju plebisc.yty
wypadł imponująco i niema: jed- me mało. Zaś około pół m1li?na
"\:
'nomyślnie; zgórą 4 miliony oby- , obywateli w~trzymało się całkiem
„
warundanych
W
wanta.
gloso
od
głorn.1
!)
(
wateli, t. j. gg 87 proc.
...
jących wypowiedziało się za no- ! kach i to jest ro~zaj ~d:-Va?i, choć.
wą konstytucją, przelewając łzy by ~ylko po~ow~czneJ 1 ni~do~ko:
nalej. Z tymi więc uzupeln1entam1
'1
...
można przyjąć do wiadomości wy
"'r
.niki rumuńskiego plebiscytu.
'
Nowa konstytucja rumuńska
.,,
.
według opinii jej autorów - jest
Możliwe.
dziełem „epokowym".
Ale w naszej epoce - nit wolno
L. T.
tego zapominać - żywot dzieł

Rumunia-jak to wiedzą wszyscy - jest krajem bardzo ma!owniczym: lasy, góry, rzeki i temu
podobne dekoracje naturalne zdokrajobraz rubią i urozmaicają
A rumuński lud kocha
muński.
śpiew i muzykę, lubi tańczyć, ubie
ra się pięknie i kolorowo. Zapewne ta barwna dekoracyjność naszych południowych sąsiadów spra
wiła, że wiele spośród dzisiej·szvch
1
i dawniejszych operetek ma tło-rumuńskie. Ni~ może to być, oczy.
wiście, powodem do kpin i dQwcl.
pów, dopóki operetka pozosta1·e
operetką, żyje i kwitnie na scenie,
w świetle teatralnych kinkietów.
Gorzej to jednak wygląda i niepo.
żądane budzi refleksje, gdy operetka wychodzi z teatru i wkracza
na obce tereny życia publicznego,
gdy ewolucje i bufonady operetko
we odbywać się poczynają „na
prawdę", w świetle białego dnia i
wśród dekoracyj rzeczywistości
politycznej. Nie pomoże wtedy za.
eten reżyser ani żadna orkiestra;
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nl~mieckim

Gospod.'.'.rka rabunkowa dr:w„
lokomotyw
uszkodzenia
W swej trzygodz.in.nej mowie w sze;
mu zainteresowaniu Wioch dla nie
złe .
przynosi rocznie 27 milionów
wem
otwartej
na
ruch
wstrzymują
go.
prawie
Hitlc:r
„Reichstagu"
podległej AuMril, prowadziła par.
wypn<lków metr., potrzeba jednak 45,5 do 48,5
ilość
porno-cy dzinę odczytywał cyfry, mające przestrzeni, a
przy
tla hitlerowska
temu wi. milionów. Niedostatek 21,5 m1ln.
Wszystfoiemu
wzrasta.
go$podarczy
rozkwit
wykazać
swyoh auatrlaokkh podkomendżelaza I stali. Podob- gromadzi slę „domv.,.,:ym'' sposo.
brak
nien
Ale
rządami.
jego
pod
Niemiec
nych wywrotową robotę, celem owięcej, ni! to, co on mówił, za. nie w IJrzem 1 5le: pewiell fabry. bem, prnez zblcranit odpadkow,
panowania Austrii od wewnątrz.
Austria miała być zdobyta od stuguje na uwa.gę to, czego w mo kant Niemiec środkowych z tru. pr,zez zakaz zbierania w lasach
wie jego nie by(lo, n.p. nie było nic dem wywalcza sobie kawał bta. pniaków, zakaz robienia opakowań
Kierownictwo „ozonowe" na
wewnątrz według wzoru gdań
Na śląsku już s : ę zaczyna„.
stanie finansów Rzeszy, o wy. chy żelaznej rozmiarów l X 1 ~ z drz ....\ ... .
o
Śl!!sku składa się z doMviadezo·
B!dego. Rząd austriacki posiadał
P. p. przedstawiciele lokalni nych działa.ozy dawnego BBWR„
Byioby przesa·dą-piszą ,,Spradowody, że wywrotowa robota by sokości i wzroście długów w .). mtr. Zakłady \Vanderera w Kasurowca,
twierdzić, że Niemcy „O:w·nu" wkraczają na teren fa. z sekretarzy i działaczy ,,rozła·
braku
z
muszą
wozdania"
mieńcu,
def1.
rosnących
o
5-leciu,
statnim
ła prowadzona przez wysoko po.
stawPone osobistości partyjne w cytach. Nie mówił też o innych zmniejszyć godziny pra•cy. Kopal. głodują. Chcąc być obiektyw. bryk, kopalń i hut; wcisknją ro· m<>wców" ZZZ. oxaz s sekretarzy
„Trzeciej" Rzeszy przy ażyciu nie doniosłych sprawach gospodar. n.ie na śląsku świętują, gdyż brak nym, trzeba stwierdzić, że Niem. botniikom d<> rąik odnośne dekla· i działaczy ZZP. Zal"Z}'lllaj• gcr
legalnej partH hitlerowskiej w Au- czych, które dla narodu niemiec. części zastępczych dla motorów. cy odczuwają brak ważnych śroj racje; później jest mowa o mo· r<>wać stare
bardzo złe przyzwyczajenia
strii. Nacis'1c stał się tak sil.ny, że kiego są przedmiotem trosk po. Nawet święty przemysł zbrojenio. ków żywności. N a potwierdzenie żliwyeh redukcjach ,.z powodu
„Sprawozdania" przy. reorganiizacji" i t. d., i t. p.
~twarty konflikt między Wiedniem wszednkh, jak nip. o braku śroct. wy odczuwa braki na każdym "t.ego braku
okresu B.B.W.R.
dowodów, któ.
noszą mnóstwo
Wartohy je pTzerwać zawozan
a Berlinem zdawał się nlooni1lcnio. ków żywo.ości, .surowców I in. kroku.
Rohotmicy i pxacowni<cy znają
Podobna sytuacja jest w prze. rych z braku miejsca powtórzy( od lat te metody.„ oddzrnływa· zanim nie nastą.pi odruch zdeq•
ny. Obie strony (t. j. ka11clerz trudnościach.
Te luki mowy Hitlera stara się myśle tkackim. Do niedawna fa. nie możemy. Jednym z jaskra. nia. B. B. W. R. był tu mi.st!rzem. dowany przecrwko demorali:zo•
Sclruiscłtnlgg I kanclerz Hitler) by
prasa opozycyjna. Zna. brykan.ci bielizny do~ączali do to. wych dowodów tego kryzysu żyw. Niby nic... Niby nic... Od łyczka waniu spasobami nacis!•u pol•
wypl!łnić
ły zainteresowane w bezpośred.
czytelnikom „Spra warów kartki, na których wyrze- nościowego jest fakt, że obok za. d<> rzemyczka. Potem naci.ok dy· skie go życia z.bi-0r'Owegc.
naszym
już
ne
Hi.
Kanclerz
wań.
wymiainie
niej
tler uważał, że dojrzał moment do wou.ta.nia z Niemiec", miesięczne ka.U się gwarancji co do tirwało. razy pyska i racic grasuje też o- rekcji.„ Znamy to, znamy aż nad·
Gen. Skwarczyfu:ki nie może
wywarcia nacisku w duchu „po. informacje, wydawane przez so. ści bielizny po praniu. Kartek becnie dżuma świńska. w:ości:i. to dobrze.
pewna&cią - pochwalać takich
z
koJowej" hitleryzacjl Rządu au- cjalistów niemieckich, przynoszą tych zabroniono. Ale ,urzędowo nie 11 u n; (,Zą ją tym, że zamiast
~rodków.„ „agitacyjnych".
***
striackiego 1 Austrii. Ka.nolerz w ostatnim numerze mnóst\11{0 wia wydano przepisy, by dla dobra zwykłego pokarmu daje się św .
Schusch·nigg mowu sądził, że domoścl o bolączkach gospodar. bielizny nie „fatygowano" jej za. niom odpadki z gospodarst.v
nddl.(J w praniu. Nawet v szpi- miejskich. świnie korzystają tu
przoo użyciem ostrych środków czych Niemiec dzisiejszych.
Dowiadujemy się więc, że brak tala.eh nie wolno bielizny goto. z „pomocy żywnościowej", przeaintyhitleorows1kich trzeba w opa1'ciu o obowiązujące umowy zna- tela~a daje się we znaki już na. wać, co wywołuje liczne wypadki widzianej w czterolatce, ale zdy.
-9„
U
l?J łltl
&q•~
g
leźć modus vlven<li z „Trzecią" wet na kolejach. W niemieckim zarażania. „Cóż to będzie czasu chają na tej „pomocy".
ruchu kolejowym, który niegdys wojny?"-skarżą s;ę iiiostry. UbraRzeszą.
gdyż w Pary.
wrażenie,
"'iclkie
Jeszcze w r. 1932, roku kryzyParyż, w lutym'.
Dnia 7.go hite_go otrzymał kan- sfynął z punktualności, • zdarzają nia robocze wolno grzać tylko do sowym, Niemiec spożywał średW „Orangerie" otwarto, w m1e1 żu Ooy'a jest reprezentowally za.
nio 138 ja1, a w r. 1936 już tylko
clerz Schuischnigg za'])ro&zenie dio się już opóżnienia godzirtne i dtuż 70 stopni Cels.
niedoszłej do skutku ivvstawy ledwie paroma pracami w Lu.
sce
licz~1a
1937
do
zaś
1936
od
118
Berchtesgact.en. Dnia 10 lutego
G.O~'i. wr.::~.
/ziszpańskiej-WYSTAWĘ
do
milionów
8831
z
spadła
kur°
zwrócił się ambasa-dor włos.ki w
SURREALISTóW
Wystawa
d
b
W
ystawiono o.. razy, . zna/ u1.q: w Galerie Gazette de Beaux Arls
Londynie hr. Grandi z propozycja
851,'2. Brak paszy zmusia do ograniczenia hodowli kur, a ze ce się we Fra11c11, ponieważ wtę"'
mzmów
roZ'poczęcia ugodowych
wszyst.ki.ch stron for.aju dochodflą szość płócien Ooy'i - i to naj- - zakrojona na wielką skalę, bar
włosk<> - angielskich. Dnia 12 lu· - dzo reklamowana - miała był
lepszych - jest w Hiszpanii,
ska•rgi o br;,ku jaj.
tego odibyl kaoclerz Schuischnlgg
Chleb ~ skarżą się w Berlinie wystawa więc nie daje pelm.1go tym, czym były pierwsze wysta„
swą „twardą" rozmowę w BerchDr. Ley, kierownik niemieckiego z zapytaniem, co sądzi o tym za- - jest teraz bardzo zfy. Chleo, obrazu twórczo ś ci tego artysty . wy impres1·onistów. Pomimo ko„
tesgaden. Po powrocie do Wied.
napływu ciekawych na
losaln e.1w
„frontu Pracy", obwieścił światu i;roszeniu.
~
kupJony zrana, kruszeje w polud- Niemniej widzimy parę płócien
nla poinformował rząd włoski o
wystawa zawio,,vernissage"
h
odpowiedział, że
Citrine
Tow,
Pośrednictwem dziennika wieza
nie i rozpada się. Chleba n.ie moż pierwszorzędnyc .
groźbie ,,bardZQ ciężkiej katastro.
się osobiścit:, te
mi
Zdaje
dla.
ponajwyższym
na
Wspaniały,
piszą
śląska
Ze
krajać.
już
n.a
proponować
rzeczą
śmieszną
jest
iż
Standard",
„Evening
0
fy". Dnia 18 lutego premier an- czornego
zbyt ,,uduc/to.
J·est
SURREALIZM
·
zaprosić przewódców komu wyjazd do kraju, w którym „płyninym chlebie".
on
zamierza
/
ziomie malarskim, pe ny wyrazu
gielski Chamberlain wyraził goto.
trość do rO'kowań z Wł-ochami, po angielskiego ruchu robotniczego, robotnicy nie mogą się swobodnie
0 !)Ch wszystkich rzeczach Hi- _ jest wielki . obraz figuralny. wiony", żeby mógł mieć racji by.
Prawdziwy par- Dalej _ parę znakomitych portre tu w malarstwie.
łtawlł jednak pewne, niezbyt ucią w tej liczbie także generalnego se. wypowiedzieć. Front Pracy uważa tler nie mówił.
Zapobiegliwość, z jaką gpspa.
jego i Goeringa tów, specjalnie portret męski. Wy
zmusiłby
lament
państwową,
organizację
za
Citrine
Zawodowych,
Związków
kreiarza
~llwe warunki wstępne. Dn. 20 hlstarali się zaskoczyć widza)
eforze
ucznió•v
prac
kilka
też
stawiono
się.
wypowiedzenia
do
Darre'go
i
zawopłaszcz
narzucono
którą
na
kongres
na
Citrlne•a,
Waltera
tow.
tego wygłosił kanclerz Hitler swe
(nie brak kałuży na środku sali!
Ale obeony t. zw. Heichstag zado. Ooy'l _ te słabsze.
przemówienie w Reichstagu, bru. organizacji „Siła przez radość", dowoścl.
Wystawa, mimo swej niepeł- zakrawa zresztą bardzo na humDalej oświadczył Citrine, że w wom się odśpiewaniem dwuch
fat11e w stoou1nlru do Anglii a dQ który odbędzie się w czerwcu rb.
jest doskonała i zrobiła bug.
naści,
pieśni.
ruchu
międzynarodowego
imieniu
min. Ed•ena w szczególności i ~na. w Hamburgu.
Galerie Bernheim fean.e urzq.
__
K,....
Prasa hitlerowska, donosząc o zawodowego protestował prze.
mienne w swych groźnych aluwystawę VJEJLLARDA {pra
dzila
•
politycznych
partyj
uciskaniu
cłw
że
zja·ch wobec Austrii. Dnia 19 lu. tym zamiarze dr. Ley'a, pisze,
1915 r.). Obrazy
Cl! od 1900 tego włoska rada gabinet-0wa wy. chodzi o to, by angielsldm działa- i przeciw prześladowaniu żydów.
te, to przeważnie portrety w ty.
U
.
'i
~
angiel- czom związków zawodowych oraz Wielu jego osobistych przyjaciół
raziła zgodę na wairu.nki
powych wnętrzach mieszczan.
skie. W niedzielę dn. 20 !~tego parlamentarzystom z Partii Pracy tylko dlatego siedzi w obozach
skicll. Nieciekawe te tematy
Za•n
&trzymał hr. Grandi inst ruikcje u. dać sposobność zobaczenia na wła koncentracyjnych, iż naJ~leli do
tym
W
zawodowych.
związków
urządzeń
niemieckich
oczy
sne
godowe, zatrzymał je jednak w ta
1namalowane są z taką prawdą, a
W szl;;olach nie?nieckich itsunięto (uor Zeitrechnung) i od oblicZamta zarazem finezją malarską, ie
jemnicy pTlzed mi·n. Edenem, a do społecznych i tego wszystłc1ego, co stanie rzeczy zapraszanie na zbaręczył dn. 21 lutego premierowi dla niemieckiego robotnika uczy- danie warunków pracy w Niem- z chrmotogii wyjaśniimia „przed c:::as~ (nach Zdt-nchnung). Tak np. motna zaliczyć Vieillar~·a do rzaj
Chrystusem", „po na.rodzinach Chry- ,,Juliwsz Cezar zbudował most nad lepszych malarzy nasze} epoki.
czech, to czyste drwiny.
niono pod rządami Hitlera.
Chaimberlainowi.
O otwartej tu niedawno wysta.
Odmówił również wyjazdu do stusa'', litb „Anno D<>mini" (A. D.). Rewmi. w 55 raku przed obliczaniem
Tow, Walter Citrine nie omie.
zale:tmiał rokowania z Włocham i
wie anty.fzitlerowskiej napiszę o·
Zamiast tych obiaśniających do- cZasu".
od UJ{)rzedniegQ wykonania waż szkał odpowiedzieć utraz dr. Le-1 Niem:ec przewódca frakcji parła(.Z.).
Di~o. się dzie~i .~aur:zą z tej ~!tle· sobna.
nych warunków. Z podJęciem ro- yow!· • .sk?rzystał on z teg?, że mentarnej Partii Pracy, który po. d~tków, u.ż111rn się tam. tera~ nowych,
I
hmonJcznei
„poprawki.
rowski.eJ
czasu
obliozaniem
przed
niianoicicie:
otrzymał,
zaproszenie
dobne
dzicnrukarze
niego
do
s.ę
zwrocd1
u.
Edien
min.
że
było,
.Wiadomo

Bardzo

przyzwyczajenia

Trzeb~ zrk\;tdować

z punktu

· · próby powrotu do starych metod

z malarstwa
·e•='" · s 111y VI p:11ryz·U
n1

'

„r",

•Y

Oprawa dana dr. lerowi
przez Waltera Citrine' a

I

Hitlorowcy usuna11· Ch rystus:a
Chr nOIOgi·

I

l

„

Ol
Car

g_nerał

Sprawa 1:aginiccia przewódcy eml
rgautów rosyjsllieh we Francji, &'CD.
l\lillera weszła uieoc~ekiwau.ie na no
we tory. Adwokaci, .reprezentujący
lntel'Csy 1·odziny gen. l\lille.ra, po kil
kumiesięcznych wrasnych
poszukiwaniach, dostarnzyli fraucwklm w1a
dzow sądowym, jak i prasie, szeregu interesujących danych. Według
tych danych, zdaje się nie ulegać
wątpliwości, iż gen. Skoblin, oskarliony wraz ze llWlł żoną śpiewaczlu1
l•Iewicką o zorganizowanie porwanla gen. l\Illlera, występował c.d
c?łuższego czasu w podwójnej roll:
jako agent, dzla!ający równoci:eśn'e
na rzecz emigracji rosyjskiej i liządn sowieckiego. Jnfom1acje, podane
przez pruę francuską., odsłaniaj~
Interesujące Jrullsy zarówno działałnoścl ros;) Jskiej orgruuzacji emigracyjnej, ja!( równlet GPU. wśród em1
gracjl rosyjskiej za graniclło

Str. 4

Zgon

gen. Skoblina
w służbie G. P.

nowlsko w lonle emigracji rosyjskiej, dzięlti obietnicom odbudowanla na nowo całej tajnej dzlałalno:>cl antysowieckiej, a przede wszyst-

u.

W GARDONE NA

Gabriel~
Rl\\1ERLE

vVLOSKIEj ZMARŁ WE WTOREK
WIECZOREM
GABRIEL
i>'ANNLNZlO, ZNAKOMlfY pOE

na. List ten pokrzyżował zam!ai')'
TA WŁOSKL
Skobliua, zmuszając go z kolei do
zniknięcia z terenu emigracji i z te
D'.Antmnzi-0 urodził

1łt w Fnocavll·

renu francuskiego, a prawdopodob- le a Mare w prow. Pe1caira. Nauk~ po·
kim łączności między emigracją j nie do schronienia się na terenie Su bierał nap;rzód w domu, a następnie w
eleou~utami opozyc~jnymi na tere- .vietów,
kolegiwn. Mając lat 16 pisze &we pierw·
11ie Sowietów. Organizacja ,,ywi.aJ.owcza pod nazwą „Linia zewnęti•ir
na" była bowiem dalszym cią;;iem
tajnej or;anizacji
a~.-.-yj1rnj „.faj
na słutba. dla Rosji", załotonej przez
Kutlepowa, a która na skutek zagt.
uięcia swego szefa, poczęła się chy
li6 do upadku. Po pm·wanlu gen. Ku
owuią ofensywę
tiepowa, organłzat·j·-' wywiadu eml.;racyjuego na ter1~nie Sowietów
P'omimo, że komunikaty po. gotowują obecnie wielką ofensy
,uzejął gen. Dragomlrow, nastęr:ńs wstańcze z ostatnich dni odzna. wę. Wielkie ilości dowożonej am.
gen. Abramow, rezydują.cy na Bałka czają się niezwykłą lakioniczno- nicji wskazują na
.te oiens)
nach, a ostatnio właśnie gen. Skr,. ścią, zdaje się, że powstańcy prz)' wa rozpocznie się wk.rót~e. (PA ł,
blin. Wy•łł.in1e emlsarłuszy na teren
Sowietów odbywali się miało drogą
przez Rumunię, albo d.roglł na Pr.i-

Rebelianci

biszp1ńscr
ro,

g-ę Czeską.

Gen. Skoblln zdołał zdobyt'! zaufanie gen. Millera. ł•bletnicą reorganl.i:acjl akcji dywenyjneJ na terenu~
Sowietów. Ostatnie spotkanie, 1ri
które udał się gen. L\1łller, a z którego już nie wrócił, było zorganizowane przez gen. Skobllna, celem zet
lwięcia gen. JUmera z agentem, któ
ry potwierdzić miał powatne rezul·
taty akcji Skobllna na teren?e 81>·
wietów. Dane, tlosfarczone prasie
francu11klej
l'rladzom sądowym
przez adwolmtów, zdają się potwier
dzać w całej pełni podejrzenia o por
waniu gon. l\Iillera z polecenia r .;en
tów Rządu sowiccldego. Porwanie
to miało umożllwi6 gen. Skobllno\• i,
zaufanemu c'dowielmwi GPU., obję
cie po gen. L\Illle17.e naczelnego sta·
nowiska wśród emłgracjl rosyjsklt1j.
Niestety, ost.atnl list, jaki nai)isał
gen. Miller, a który dostał sio .lo
rąk jeg·o przyjac.i.vi jut po jego znik
Skoblln - Jak pod11.Je „Le Jour- nlęclo, dawał wyraz podejrzemom
nla"--Dlolal mją6 tak wy11oklo eta- co do dwuznacznej roli &en. Skobll-

Gen. Skoblln, który - Jak włado
mo - zniknął llO porwaniu gen. L\lil
lera, stać miał na. czele wyv.- ladu or
ganizacjl emigrantów. Wywiad t.eu
dzlell sio na dwa. działy: pierws.i:y
pod nazną „Linia wewm:trzna" miał
i:a zadanie nadzorowanie wewnętrz
nego tycia politycznego emigracji
rosyjskiej we wszystkich krajach.
Dział drugi pod nazwą „Linia zewnętrzna" miał za zadanie organizowanie wywiaclu na. terC'nle ZSRR.
Adwokaci roddny gen. L\Illlera wy
ka~ują. francuskim
władzom sądo·
wym, te wszyscy emisariusze, których Skoblin wysłał do Rosji Sowiec
klej, celem org·auizowania centrów
oporu czy tet zamachu, wpadali odrazo na granicy sowieckiej w ~,ce
OPU. Jest f;o Jeden z zasadniczych
dowodów współpracy gen. Skoblina
11 SowletamL

Czy p1sez. Benes z
spo1ka

się

z Henleinem?

jale się dowiaduje ,, Voelkiscller
Beobachter" z miarodajnego źró
dła, prezydent Czec/zoslowacji Benesz wyraził_ przed paru dniami
życzenie osobistego spotkania sif
z Henleinem, przewódcq stron.

Wat

~iwośd

nzlo

'

wfol'llZe, sclraclzajqc jn.i niezwykłe
opan-0wanie formy. W chwili opuazcza·
nia kolegiJllm, miał ju& w •wr01 dOł'ob·
ku poetydk.im dwa tomy poe~i. Jak.o
20-letni młodzieniec zailubia Marię Har·
douin i ma • ni• trzech 1ynów. Koło
r. 1889 wydaje trylogię „Opowieść ró·
ży".
Nutępnie ukaruje wę powieść
„Vergini delle roece il fuoco". W roku
1897 debiutuje ja.ko autor dramatyCIZll)
sz,tmkt p. t. ,,Il sog.no di l1!ll8 mattina
di primavera", p.iaząc u~stępnie „Citta
mona", ,,La Gioconda•, ,,La glo.ria"
etc. We wuysdich. tych mukach głów·
ne role kreowała ały.nna
t:ragic.zlka
Eleonora Du~.
Władając zi„ komicie jęizykiem fcan·
ou•k.im. pis.ze po łrancuaku ,,Le martyre de saint Sebutian" „La p~anollir
011 la mort par fumee" i in.
Niezależnie od swej pracy literackiej.
której nigdJ nie przerywał, i.nten50wał
lię żywo d'Anmnuio polityk11. W rok.u
1897 wybrano so posłe~ W ob-nie
wojny somił 1i~ w 11118komitym pli.al'Zlll człowiek czynu.
W maju 1915 r.
wygłasu we WłoS1Zech gor,ce przemówienie na ruaz lnterwencjł wło&k.iej.
Na poozętku wojny zaciąga aię w a.ze·
regi armii jako ofice<r jazdy i wyru~

W r. 1919 d'.A.nmiinzio na csele legii
ochotniozej wkracza do Fiume. które
traktat w St. Germain odebrał Włoehom
i zajmuje mialtO. Stawiaj~
wobec faktu dokonanego, obejmuje tam
wła.la;~ dyk.taton.ką, którę •Jll'awuje do
grudnia 1920 r„ t. j. do chwili wkroaieo
rua do Fiume regularnych wo;.& włc·
sk.ieh. D'A.nnwi11.io wycofuje 1i~ do ewej
posiadłości nad je11iorem Gacda, kl«ł
w r. 1923 ofiarował paWtwu włoskie
mu i któ.ra umana została naltępnie •
włos.ki pomnik narodowy.

ine

mat

Lata powojenne

oie i;wyeb o~tatnich
,,NoeliUmo'. gdzie opieaje pneiyda
>l"łasne w okresie OU1&0wej ilepotJ. Błeo
::-ze poza tym udział w życia pabU.
rJym. w pier'W'lzym okresie riatdów ...
szy1towskkh kieruje ~ eu1 peowłea
1ed.iracją robotników portowych.
lJl.

W roku ubiegłym mianowany _...,,.
prezeaem akademii włMkieJ 11111 ateJopróżnione po śmittci Mareonk,..

W u.znaniu zasług d'.Anmmsie w~
le przyłąozenia Fiume do Włoch.-.,.
mnje dożywotni tytuł kei~
llo...

a

nictwa Niemców sudeckich, aby·
~evoao.
na podstawie memorandum, zredagowanego przez to stron.nictwo, na front. Przechodzi naet~pnie do 1łuż·
omówić zasadnicze postulaty Nien. by lolinfozej. W r. 1916 1ostaje raniony
ców sudeckich w Czechosłowacji. w oko. Po 7·miNięcmej biracji po· 1

ammm•••m•••••••
Na Zamku

wraca u. front. Wida:,e tylko jednym
okiem, .dobywa najwyżne ordery wojPan Prezydent IW.eczypospolitej ~
tkowe. W r. 1916 doko11ywa ałyonego jął we wtorek pt'połudn.hl P• minl,een,
lotu nad Wiedniem, rolll'ZOC8jąe ode· Rolnictwa i Reform Rolnych J, Pom„
rfr1 do hdnoid.
oowskie~.

Chamberlaina

Premier Chamberlain w odpo- metody zdrady przez bandę lu.
wiedzi na interpelację w sprawie lpieżców brytyjskich, którzy prze.
niedzielnego przemówienia gen. kupili nasz Rząd i w ten sposób
Queipo de Llano w La Linea, w opanowali tę drogą nam skal?,
którym zagroził Anglii odebra. która zawsze była, jest i będzre
niem Gibraltaru, oświadczył w hiszpańską.
Gibraltar
udziela
Izbie, że poiecił ko-nsulowi angiel obecnie schronienia przestępcom
skiemu w Gibraltarze
zbadać i korsarzom, ale niedługo oswo.
Pofl"Hb b. pnmieta 1 ~a Sk.tr· icią o zgonie I. p. Władyaława.
autentyczność tego przemówienia. bodzimy go od tych złoczyńców
bv. prof. Władytława Gcabalde10 odbt- Grabskiego, wielee zaełaż.onep
W zależności od wyniku badania l przekażemy go prawomocn)tn
dde rit ,... w warmawłe Ił uiedry męża IJtanu oraz miak.omitep
Rząd angiels~:i
przedsięweżmi.e posiadaczom, prawdziwym HJszpa..
iw. J - po mboieńatwie, bón eele- 11cwnego i pedagog~ prollZf p.,.
odpowiednie kroki. (ATE).
nom".
borwd btdzie o soda. 10 nDO kard,.. nit o pr.z:yj~ic wyruów meao
Gen. Queipo de Llano potralc.
Za pomocq gloJnik6w prztm6.
sz.czerego współczuota.
nał Jt.abwU:L
towal

Przed po rzebem
aego

Gra

Wł.

•••

Grabskiej

W p!ątek o god1. 17-ej w l<'o rei!l'll
Office ro7JP0częł, ai~ rokowania w 1opru
wach morsikich pomiędzy przed..tawic.ielami W. Brytanii, Francji i Stanów
Zjed.noozonych. Rokowania te pozostn·
ją w zwiąl7lku • odmowną o-dpowiedz.ią
Japoniii na notę trzech moca:r&tw, do·
tyczącą budowy
k.rążo"•ników, liczq·
eyeh ponad 35.000 ton. Pierwi!ll:e roi.mo·
wy miały charakter informacyjny. W r&•
tie, gd)hy którekolwiek z trzecli mo·

ca,rstw powołało a.li; na klaozuli; ocbrou·
n11o niezwłoc:mie nawiązane zostałyby
l"Okowania, przewidziane pr.i:ez traktat
z 1936 r. Dopiero po upływie trztch
miesięcy
1ygnatariu.sze traktatu po
u.przednim sawiadom!eoiu wsrzystkich
za~nte:resowanych i.tron, mogiihy przy·
.>t<1pić do budow) okrętów, którycl1 •onaż
przewyż~łhy
noł'my, ustalone
przez traktat.
(PAT).

LONDYN (PAT) - Ambasa.
dor Raczyński przyjęty był wt:
wtorek przez lorda Halifa.ira. ł:.i1ło
ro pierwsze oficjalne zetkn1r::i<
się ambasadora R. P'. z nowym
ministrem Spraw Zagr. W. Bry

rzem Scbuschniggiem.
W odpowiedzi na demo.nstra.
cję narodowych „socja1istów" w
Leoben, które się zakończyły wywie!l!eniem chorągwi hitlerow.
\Ve wtorek p1-.:ed południem ua
s!dej na tanltejSiZym starostwie, powracającego z Banku Polsli:iego
przybyio w poniedziałek do Leo. woźnego oddzia.:.U Powszechnego Ban
ben 10 tys. robotników z sąsied li:u Związkowego w Bi.alej, nap -MU
nich miejscowości przemys~owych, przed wejściem do tego banku niektórzy demo:istrowali przeciw na- znany osobnik, który uderzył go tęrodowym „soc!alistom" i za nie.
podległością Austrii. (ATE).

,Jainie Wielmoł.na Pani K.atariyna Grah6ka w/m.
Głęboko w~ony wiadomo· wdowy

tanii. W toku półgodzinnej roi.
mowy ambasador Raczyński 1 Io. 1.
Halifax dokonali wymiany po&la
dów na temat obecnej :,ytua<.j

••

HDM!M

M.ia·:o podobno nastąpić również
- jak donosi dziennik - kilka
.wypadków zwolnienia robotnikóv.
z fabryk za udział w demonstra .
ej ac11 narodowo • ,,socj alistycz.
toryzowanej dyivizji, odkomende- nych".

Zg
I
I

wego zwią,zlm „Die neue Zeit".
Dr. Blavier był p1·zeciwniltiem •.a
rodo\,-ych „SOCJ:Jlistów", J;;,tórzy 0::1adzili go w areszcie oclu·onnym, ptJ
czym zło:..ył swój mandat poselski

„

po Włady&łam Gnbskłm.

*'

id

r WIADOMOSCI S .TOWE

międzynarodowej.

, .~,_,,,akj

3-goilzin.ncj walce pokonabt

pa·rę Ritchie -
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KOMPLlu.ACJE W HOKEJOWYCH
MISTRZOSTWACH POLSKI.
Polski Zw. Hokeja Lodowego otrzy·
hotelu poczyniły zarządzenia, b) mał wiadomo.ić od okręgu powańsJde·
król nie odczuł skutków strajk.u go, że AZS. Poznań właściv.ie nie jest
mistrzem okręgu, gdyż powsta·
W 1cur1ym 7 hoteli, gdzie praco\ jeszcze
ła je8zcze do rozegrania decydując.a
nicy chcieli porzucić pracę, do. rczwryWlka z Wartą.
szło do drobnych zajść.
Zwycięua tego s·potika.nia ma jeazc2C
rozegrać ponadto dwJ mecze s mi.senem
Pomorza, Sokołem (Grud'7Jiąclri).
Sytuacja komplikuje 1tię znacm:ie,
gdyi już w sobotę w K.rylllic) mają się
rozpocząć finały o mi.5'lir:oostwo Polski.
O ile zatem misitrzo~twa Poznania nie
będą u.kończone, wtedy prnypu:;izcrolrie
pym narzędziem w głowę. Woźny Sokół Grnc1ziądz przejdzie
do finałów
stracił pi-.i:ytomnoś6 i upadł na zie- walkoverem.
mię, z czego skorzystał rabuś,
Ootychozaa wyfonieni zostali czterej
zabierając teczkę, zawierająClł
około fi.nali.:.ci ,a mian.owicie Polonia war·
szaw&ka, War..zav ianka, Czarru Iwo· ·l5.000 złotych.
scy i Dąb kato.vicki. Ponadto dojdzile
jeSoZoze Cracovia, któ.rej poz1le4ał do ro·
zegrama jede-n jeszcze mecz, a mian-o·
wieie z Ukra imą (w pierwny m meczu
wygrała Cracov"a 4:0 we Lwowie).
Jak aię o&tatni<0 dowiadujemy, w Kr)
nicy pogon.ayły fię maozrcie "'Jn rnnki
atmosferyczne, .vobec OZl!go ro2'poe7ę·
ale alls4xrzoSotW w nadchodząc'ł &0h-0tę
nie je•t jesZ>CtZe całkowicie pewne.
nym Knyżem W aleoznych, orde·

~.

~hayes

2 :6, 3 :6, 6:6.

8:6.

LOSO \V ANIE ROZGRYWEK TENISO·
WYCH O PUCHAR KRÓLOWEJ

MARII.
W Białogrodzie \>dbyło Ili~ lOilOwan!e
rozgrywek teni.Bowych o pucliar kTólo·
weJ Marii jugosłowiańskiej dla pa~.
Rozgrywki 01lh)·1vaó ł'ię będ11 według
regulaminu spotkań m~ch o pu.cbar
O visa. Losowanie wypadło następajt'
eo:
w majn: Włochy - An9trła, CzeebGsłowacja Jugo>ławia;
w eze·rweo: Polsika - zwyclęaa meczu Czecboorowacji. - Jugosławia oru
:i;wycię-zro meC!lJU Włochy A~ma
pl"wchd.~

Wębrrom;

do 10 wr-ześnia -

finał o

pudiar.

-SOKS

.l'RZW WYPR.A W.Ą POLSKI CB
BOKSERÓW DO FINLANDII
I ESTONIL

Pogr zeb

rowanl z powodu rozrucfzów do
Urazu, mieli jadąc ·przez miasto .
wznosić okrzyki: ,,Niech żyje Moskwa" oraz witać przechodniow
podniesieniem zaciśniętej pi[ści

•••

Sławoj · Skła6oWlld,

maimałek Senam PryatH, p. ma-Mk
Sejmu Cu, p. wicepremier S.wktkew·
ald 1'7&łali de~ koncloleDC1P.. «Ił

Rabunek 15 tr . złotrch

r cz en ia do A\Istrii?

W Gdańsku zmarł b. scHator gt\cń
ski i poscl dr. Blavier.
Był
on dlugo!cLn;m prezell"m
związku gdańsltich wał;;;cicicli nieru
ehomości i wydawcą. organu praso-

depeea:ę

Stralk h ·telowr wNicei

Zarząd Po·bkieg<0 Zwiądw Bo:U..
okiego zajmował tri ęna wowujMJym po
.iet:heniu s.prawą ust~lenia repreozer.cji
na zowody bok...-er!l'kie Pol.U - Fln1.audia i Pol.Jul - Eswnia. Skład QI•
„ze,j r.epreu.ntaejl je.siuze nie :roetał deWe wt-erek odbył się w War
fini vwuie ustulJny. PrzypUS11Joialnie w
szaw'ie pogrzeb Włodzimierza· rem „Odrodzenia Polw", Złotym PIŁKA
wag:;~b dalszych pnewidtziany jest start
Max~-mowicza
Raczyńskiego, ge- Kr-.:y żem Zasługi i 6Zeregiem i<n· JSTALONA \V AGA Pit.Kl DO
GR'\: Polu..a, Woźniakiewicza, Kajuara. wqłf
nerała brygady, dowódcy b.roni nych odznaczeń.
dnie Kolozy~iego, o ile kontm.,ia r~
Pl~ N'OżNĄ.
pancernych, prezesa cady admini·
Mię<hyinarodowa fedencja piłkar •.ka ki :r.ootnnie W) leczona. Miej$Ce Chmłe•
„tracyjnej pańatwowych zakładów
u.staliła ó;;taLni1l, że waga pH1lci do g•y lcw,ki-t'go 1.ajm;.,. Pt.ars.ki. W póh:i~·
w pak.~ no:iiną winna wyno,ić Cna po k.iej i cięikiej jedynymi kandydatami
inżynierii.
czątkm ia~dów) 'ld 396 do ~3 gra· ,;ę Szymura I Piłat.
Na m~y byli p. marszałek
mów. W zwią.zkiu z tym ;r;arząd PZJ'l\
:MlSTRZO\Vl BOKSERSCY
śmigły • Rydz, m;łonkowie rządu,
wydał polecenie
do klubów ści&łeg-0
POMORZA.
attaches WQjskuwi państw ob·
plTlle!tlNegania tej wagi.
W Gdyni roze«rane z;o.tały boktenlde
cych, generalkja z inspektorami
Syn jednego z najbogatszych
mi:B1.rro..iwa ok.ręgu pomonkieeo. T,..
armii, gen. So~nkowskim i gen. now·ojorskich adwokatów kilkunallllłJ roubrww1'kie zdobrli zawodniey
Berbeckim. Delegacje wojskowe. stoletni Piotr Levine z~:tał po rwa.
PIERWSZE WYNIKI POLSKJCH
następują~y: wa.ga mlll'Jr.a: Cynamon
(Gdań>k), waga k.ogucia - Wo;sławeki
Na mogile złożono wieńce od ny przez nieznanych sprawców w
RAK'ET W MONTE CARLO.
(Gdynia), waga piÓ<rkowa _ Bianiga
pana prezyd::mta R. P. prof. czasie powrotu ze szkoły. Ojciec
W Monte Cado rolą}oozął si~ wielki (G.lańs-k). waga t„kka - Plucik (Gcly·
Mościckiego, pana MarSllałka Śmi porwanego chłopca otrzymał we. mi~dzyrnarodowy turniej tenisowy 'I! U• oia ), waga pół&ed'!lia - Wariak (Gdy·
głego
Rydza, p. Premiera i in. zwa.nie do złożenia o.kupu w wy. miałem pobicie rakiet.
nia), waga średnia - Budrewioa (Gdy·
W srze poj~yńozej panów w piecw· oia), waga pólcięż:k.a - Karolek (GdyGen, Włoda:imien Maxymo· SO k OŚ Cl· 50 tys. d OIar Ów,
W prze. 11ej rundzie Hebda pokonał Segefi(.rale oia) waga oię:iJka - Wi:~oW!lki (Gdy·
wi:cz-Ra.-..zyuski od'l:naC!lony hył ciwnym bowiem razie syn jego zo 6:1, 6:1, Tłoczyńs.k.i odniósł zwycię.a"·-0 nia):
orclerun „Virtuti Militari", Krzy- stanie zamordowany.
nad Martin~m 6:0, 6:2, • Spychała KOMISARZ WILEŃSKIEGO OKRĘGU
żem
Niepodległości, Czterokrot·
pl'ngrał z S~yea .7:5~ 3:6,. 7:9.
•
OKSERSKIEGO
W gru poJedynezeJ pan Ji;d.Y>ze3ow·
B
•
-·---_.==·-·----lól·=••„•·-----111----•c~·•·"'~-u·Ml!--IS!I•-• ska wygrała z WO'ITal 6:2, 6:0.
Komisarzem
\'ileńskiego
Okr.
Zwip
W zawodach o pueha11: Butlera para ku Bukser&!Jego mianowany ml!łał
9'ir·
dtp-<:sze I w~aaomaśc.
czel~
polilka Tłoozyńsk.i Spychała
Mierzejewski.

gen.

BERLIN (PAT) - „Na,tionąl
Ztg." donosi w koresponden,cj
z WiedJJiia, że do referatu narod0
wo-politycznego Frontu Ojczylnianego wpłynął szereg skarg
t. zw. kół narodowych w sprawie
napaści marksistów 1w. osoby, no .
sz.ą ce odznaki ze swa,styką,
lub
. pozdrawiające się podnoszenie!T'
ręki. M. in. żołnierze szybkie] zrno

P. P.remb:

„

NICEA (PAT) - Konflikt w
hotelarskim rozszerza
się. Strajk obją~ 10 hoteli, wśród
których zn.ajduje się „Hotel An.
g tł.ski'" w którym mieszka król
szwedzki. Prefektura i dyrekcja

do

naetwującll

Ignacy Mokicla....

k.ondolen.cyjn\ z

Rozmowy polsko-angielskie

przemyśle

Na poniedziałkowej konferencji
metalowców w Wiedniu przemówił do zebranych robotnil<ów se.
kretarz stanu Watzek, nawołując
świat robotniczy do wspó~pracy
dla obrony niepod.legło"ci Austrii
w ramach istniejących reprezentacji robotniczych staoowych. Na
zgromadzeniu robo ~nil•ów przemy
słu 'trzewnego oświa dczył prezes
związlm zawodowego Stnud, że
robotnicy stoją zwarcie za kanele

poelll M

I kor)'lowaprac, wydaj•e m.

Gibraltar jako ukradziony wlenie gen. Queipo de Llano siu.
przez Anglików od Hiszpanii. chać można było równiel po stro.
Pan Ptt.ydent Rseazypoeipoli·
,,Gibraltar zrabowany nam został nie gibraltarskiej granicy bryty).
tej wy.lai do pani Kata.myny
mówił przy zastosowan.:u ska.hiszpańskiej.

w Lo dynie

poświędł

wykańeumie, uzupeł:oJanie

Wł. Maxymowicz-Raczyńskiego

NOZNA

w

Kidnaperzy

znowu

TE NIS

Ostainie

na

nu.neru

l

I

'°

Str. 5

Robotnicy

,,t.odzlan··na••
Od jłrtnego z czytelników, N· bOtników, otrzymat:śmy wierszyk,
· trafnie i dowcipnie ujmujący wal.
kę „Łodzianina" z prasą endecką
i brukową. Wierszyk ten poniżej
zamieszczamy.
CO NALEŻY CZYT Ać?

Pytam raz endeka, gada
Gdzie znajduje się przyczyna
że codziennie tak ujada.
'·~· Skoro u,irzy „Łodzianina".
""" Ten ze złości się rum;eni,
Wróg socjalistycznej prasy.
Od wściekłości aż się pien~
że ,.Łodzianin" idzie w masy.
Rozjuszony niby zwierzę
Wyseplenił jeszcze słowa.
że szczekać na socja:istów
T~ zasada ,narodowa".

Od dn. 20 lutego do 20 marca
M.IESIAC PROPAGANDY

fa~rJkan11 ~otoniariJ włat~manu~ ielraun~

propagują

podał w dniu'" a czek i in. nie zarabia ponad 30
wczorajszym t. z.n. w przeddzień zł. tygodniowo.
Jest rzeczą wiadomą, iż w każ.
przyjazdu Głównego Inspektora
Prncy, Kt.otta, do Łodzi, windo. dej gałęzi przemysłiu, stosującej
mosc o tle strajku pończoszni- nawet największy wyzysk, zawsze
ków w oświetleniu przemysłow. się znajdzie gaH;tka wysoko wy.
kwalifi'kowanych robotników, któ
ców.
Rozpoczęcie przez fabrykantów rzy przy stosowaniu nadliczbokampanii w swej prasie przeciw wych godzin pracy zarabiają stof.traj•kującym robotnikom świad. sunkowo .tnośnie, ale ich zarobki
czy o tym, iż strajk już w d.riugim nie odzwierciadlają poziomu plac
tygodni·u trwa.nia daje im się we· przeciętąyoh.
Jednakże przemysfowcy często,
ma·ki.
Wiadomość „Głosu Porannego", na podstawie kilku skrzętnie wy.
operująca nieścisłymi danymi, u. branych książeczek obrachunkosi1'11·je przed•stawić fabrykantów wych usiłują fałszywie przed~ta.
jako nędzarzy, którzy nie mogą wić faktyczny stan rzeczy.
Nic dziwnego, iż fabrykanci ko
poprostu istnieć i produkować z
powodu nadmiernych zarobków ro tonowi uchylali się od dysRusji z
przedstawicielami związków robo
botniczych.
tniczych na terenie Inspekcji Pra.
Przeczytajmy tę notatkę:
„Strajk ten wybuchł na skutek cy.. Obawi.~ti się, ~ż przy rzeczo:
wypowiedzenia przez robotników we1 dyskus11, pryśnie legenda, wy
dotychczasowej umo,wy zbioro- tworzona przez przemysłowców,
„Głos Poranny"

,,LODZIANINA' '

o wielkich zarobkach kotoniarzy
w obecnych czasach. Kilka lat te
mu s.prawy istotnie inaczej wy. j Jedynego pisma ludzi pracy w

geniusze, Z tajników naszi>go
Liefman: i:tmierć inade in Ger
meny. Klicka: dr. Machtigau leczy
psychoanalizą, Welten L. Reklama,
num. i inne.
Dnia 6 marca ukaże się propagan
du,\'Y numer „Łodzianina" w znacznie zwiększonej objętości, zawie1·ają
cy art;.kuły przewódców ruchu socja
!istycznego i demokratycznego w
Polsce, korespondencje, felietony ••P·
Ku~iony w cenie 15 groszy juz na
by<' można w lokalach dzielnic i
kreta riatach związków zawodowycn.

Ło ·

Rosną.

glądały.

dzi. i. okręgu łódzkim.

Alarm o tlrożyźnie' artykułów
wskutek nadmiernej robocizny jest
również fałszywy. Zyski fabrykantów znac~nie przewyższają o.
Można te
gólną. sumę roi,ocizny.
rzecz wyczerpująco udow'iodnić.
Fabrykanci kotonowi odzna<:za.

W okresie tym musimy zdobyć uc
we rzesze czytelników i prenumt.1·atorów.
Dla. nowych prenumeratorów, li.tórzy cpłacą. prenumeratę za 2 !ut> 3
mieslęce i czytelników, klórzy zwet'
bują conajmn.ej 2 prenumeratorów,

ciała,

ją się przys~owiowi bezczelnością i;rzezna-::zamy „ następujące ksi!łŻl<i:

i tu.petem, ale i ograniczonością
umys!u. Stale ładzą się, że uda
im się krzykiem i fał~zywym alar
mem o swej „nędzy" przyczynić
walczą.
się do osłabienia pozycji
cych robotników.
Nie pomoże rozdzieranie szat.
a·ni dywersja uprawiana przez
„Prasę Polską". Pończosznicy, ko.
tonlarze i nkrąglacy przeprowadz;;
zwycięsk-0 akcję o wyrównanfc

Zweig: F'reud, Lewisoh.11:
Herberta Crwnpa, Drzewiec
ki: Kwaśniacy, Winawer: śpiew dru
tów. z serii „Wiedza dla wszy':ltkich'': Człowiek panem przest)Vor.zy,
Stefan

~p1·awa

j

„e-

Znanv obywatel m. Pabianic

Wydał

w r. 1913 w r~ce policji carskiej

trzech robotników PPS- owców

płac.

W dniu 22 listopada r. ub. towej, którzy domagali się podwyż- • • - • • • · - - - - - - - - - - - - - - - - - - ki płac od I do 50 proc.
czyła się w Sądzie grodzkim w Pa
Zarobki dotychczasowe wahają 1
bianicach sprawa z oskarżenia Jósię w grainicach oii zł. 60 do zt.
zefa Hillera, obywatela m. Pabiat 20 ty.go<l1niowo, a po uwzględnie
nic, zam. przy ul. Tuszyńskiej 72,
A nas f:tronią w~ystkie prawa niu ich po$tulatów wynosiłyiby one
Stefanowi Kurowskiemu,
przeciw
W tym je..<rf: cała polityka
narodowy „Or.ędownik" może
Ra;; jeszcze p(lwracamy do notaki za· 1 licko
od zł. 80 do zł. 155 tygodniowo.
Władysławowi Nowackiemu, Pio.
Dziś łobuzem być, to s!awa
Zarobki w przemyśle pończosz. mieszczonej w „Orędowniku" kilka dni zawsze sprawdzić.
trowi Zgidowi oraz Michałowi
I czytać „Orędownika".
Tej to „synekury" pincudrościl mu
niczym w porównailli'U z in111ymi ga temu, choć już odpowiedzieliśmy ,;nar·
Bednarkowi, oskarżonym o znieprzemysł-u są wysokie rroclowemu" pismn w 11umerze ponie- „Orędownik" choć żaden z jego współ·
łęzi51mi
Nie poruszam da!szych kwestii wskutek szybkiego tempa rozwoju działkowym, a to z tej przyczyny, ie pracowr.ikóiu nł~ :;;edtciałby z całą pe· siawienie.
Szczegóły sprawy przedstawia~
Bo jttź wiem, gdzie jest
przemysłu kotonowego w Polsce, „Orędawnik" uwaia „po~" -t pen8ją wnościq zamienić z nim no<>i.ch pobo·
się następująco:
Ją
przyczyna co spowodowało brak dostatecz. 5 zł. za każdy przepraavwany dzień za rów.
byli w r. 1913 robotOskarżeni
Odda1iłem .się od bestii
IP oczach „Orędownika" wcjalista,
nej ilośoi wykwalifikowanych ro- luksus dla.•• socjplistów oraz. i Jlatego,
Urbacha i Sienfabryce
w
nikami
I Już czytam „Ło,dzianina"
bofoików. Sytuacja ta została wy że błąd zecerski zmienił treść jetfaego ochotnik, który o dr. 1918 do 1920 prze·
nickiego w Pabianicach przy ul.
naszego zdania.
korzystana przez robotników, któ
szedł kampanię wojenną 1ui froncie,
·
Bóźnicznej 12. Zgid i Nowacki by·
„Orędownik", nie mając widać ~nrzy nie dopuszcz;i.li do SZ'k•<}I enta
Ja, robotnik od ma.szyny
ranny w czasie ·wojny, sierżant fro11to· li członkami PPS. W tym samym
Powiem swoim towarzyszom
nowych kadr robotni·ków, które sacji większęgo kalibru, wysko<J&yl ;; wy, dostał po 4 latach bezrobocia „po·
cza.sie Hiller był obermajstrem faże z endeckiej cierpią winy,
wiruno trwać -0d sześciu dlo dwu- taką oto bombą":
sadę" za ..• 4 zł. czy też 5 zł. dzi<!11nie,
Niech mnie w całej l.odzi styszą. na$tU miesięcy.
".Szalman, tvspółpracotcnilc i. to ~ jest dosknnałym objektem do wytocze· bryki. Gdy w r. 1913 wybuchł
strajk ekonomicrny, Hiller wydali!
den z najbardziej ozynnych socjalisty·
Jest rzeczą zrozumia~ą, że wy.
11ia przeciw niemii osobistego ataku ... z fabryki 3 delegatów - niepodlewpły.
robocizny
kosztów
sokość
cmego „Łodzianina" r6wnocześnie zaj Taki jest poziom. i taka jest mentalnośi3
Przys!)ieszymv wyzwolenie
wa ujemnie na obrót wew11ętrzny.
muje płatną poM<lę w biurze głów· endeckiego pisemka i jego .,redakto· głościowców i wydał ich w ręce
Bo wybiła już godzina
zdaniem
rnniemożliwia,
ponieważ
władz rosyjskich.
.. ., Szczegóły S.'.\ w ,.ł.o<!z;aninie" przemysłowców, potanienie towa. nym Kom. Pom. Zinwwej. Okazuje rów''.
W lipcu ub. roku do prezesa
Więc czytajc'.e ,,ł.odzianina".
się, że hmła głod»one prz;ez socjaliGdyby nawet t. S. był prac<nmikiem Sądu Okręgowego w Łodzi wpłyru i udostępnienie go szerokim
stów i Żydów. nie idą w parze :r czy·
naszej redalccji to tembardziej „Orędo· nęło pismo, podpisane przez oskar
rzeszom konsumentów. u1·emnie ró
nami".
..... Ludu pracy, wsi i miasta.
na rentowność
wnleż wpływa
W poniedziałkowym num~r~e, odpo· wnUc" niema pHzwa zajmować się temi żonych, którzy donosili, że Hiller,
Rzednie iuź fasi.vstorn mina,
przedsiębior$tw, co w konsekwenna tę rzekomą ,,rewelację" na· właśnie sprawami, albowiem - jeszcze który jest biegłym w sądzie pawiadając
że śwtadOmOść twoia wzrasta
cji hamuje niezbędne inwestycje. pisaliś.ny:
raz powt~z~r:i'Y - powi:iien .zaj~zeć 00 bianickim, powinien być z tego
Przez czytanie „Łodzianina".
W obrocie zaś zewnętrz.nym jest „Czy aby panowie z „Orędownika" nie grona naiblizszych swoich wspołpraco- stanowiska usunięty.
jednym z czynników uniemożll.
Na zasadzie .tego pisma Hiller
zajrzeli znowu ::a głęboko do kieliszka? wników 1v.iró~. których zn~jdzie: skaza·
Począwszy od „!curiera''
wiających eksport.
został zwolniony do czasu wyjaś.
nego za zabo1stwo człowieka.
W$pół
:iadnego
„Łodzianina"
redakcji
W
A za nim cała gadzina
Zrzeszenie wobec akcji robotniSkazanego za lżenie w pi.ianym stanifi nienia sprawy. Wystąpił on na dro
pracownika i to jednego z najbardziej
Znaj~ie miejsce gdzi<z .• dwa
ków zajmuje stanowisko absolut- ,cz) nnycli" o t(l1cim nazwi.~1m nie ma· 'Varodu Polslriego
gę. sądową.
zera nie negatywne, ponieważ przepo
Sąd grodzki w Pabianiach,
z
rękopi:.-y
wykradał
który
takiego,
i
mamy"
,,n.ie
zamiast
omyłkę
(przez
my
Nie zwycięży „te dzianwa".
podwyższenie
że
mysł uważa,
redakcyjnego biurka i odsprzedawał je zbadaniu świadków, doszedł do
wydrukowano ,;nie znamy").
plac sprzeczne jest z ogólną poliwniosku, że zarzuty, zamieszczone
. ,~ ~'- _ .„ ·
Tow. S::ulman, crzlonek Partii, nie jest
Więc brukowcy, precz z ulicy
tyką cen, która, zdaniem Zrzeszew piśm!e do prezesa, nie zostały
plamy111 wspólpraooumikietn „Łodzia
Bv w przvezłości b ·fo. tep:ej
nia, winna iść w kieru11ku pota.
i
teywody
na
niemniej
tem
ale
nina",
dowod~mi i dl~teg~ Sąd
poparte
żvczą scb;e robotnicy
nienia towaru, a nie podrożenia.
odpo·
musimy
Orędownika
,,rewelację"
Zg1da 1 BedNowacl~1e~o,
skazał
N!ech „LO!dzianin" ducha krzepi.
Podwyższenie zaś kosztów ro.
m1es1ące aresztu, zas
2
po
narka
wiedzieć w formie, te jakiej perswaduje
bocizny bezwzglę<lr1ie Sipowoduje
si~ człowiekowi dla którego rzeczy najW tych dniach w kopalni do. Kurowskiego na 4 m1es1ące arcsz.
zwyżkę cen gotowego towaru".
By „l.odzianin" jak lawina
Przemyislowcy sprytnie przyto- bard::iej proste ~ą b. zawiłe i wprost świadczalnej w Mikołowie odbyly tu za zniesławienie.
·P aszystowskla zalał bandy
Od wyroku tego skazani odwoczyli jed•ynie maksymalne zaróbki niezrozumiale". ponadto posiada. ptasi się próby nowego polskiego apa.
· Prooagujmy „Łodzianina"
mózg.
się do Sądu Okręgowego w
lali
paten„Lech",
ratowniczego
ratu
katego.
osią.gane przez najwyższą
W fym miesiącu propagandy.
Tow. Szulman „popełnił" tę zbrodnię, tu inż. St. Hermana. Próby trwały Łodzi, który w dniu wczorajszym
wykwalifikowanych
rię najlepiej
kotoniarzy, przy systemie prac a. ie będąc od r. 1934 bez pracy, od cza.su, 3 dni i miały na celu zbadanie, rozpatrywał tę sprawę.
Bo „Łodzianin" ntusi wygrać
Oskarżeni nie przyznali się do
kordowych i zwiększonym ponad kiedy został wydalony z Zarządu Miej· ezy aparat może być dopuszczony
wo;nę z prasa g:ut:-·„~wą
,kiego pr:ae:: b. komisar:za W ajewód.z· do użycia w górnictwie. Decyzję winy, oświadczając, że pozostają
pracy.
dni
normę
Faszyzmowi nie da igrać
Zarobki bynajmniej nie wahają kiego, choć posiadał wszelkie kwalifi· co do nowego aparatu ratowni- przy swoim oskarżeniu.
„POLSKĘ
Walcząc o kacje przyjął „po1adę" początkowo za czego wyda Wyższy Urząd Gór-1
Sąd, po przesłuchaniu kilku
LUDOWĄ" , się w granicach od 60 zł. tygozł. dziennie od 1 grudni.a 1937 r., a niczy w ~atowicach
4
w najbliź. świadków, byłych robotników z
sil
rzesza
olbrzymia
gdyż
dniowo,
·, '
roku 1913, sprowadzonych dla prze
.
pomocniczych, napychaczy, cero- teraz zarabia ... 5 zł. driennie, oo kato· 5zym czasie.
Powiedziałem:

stój ladaco!

Gdy rozmówca chciał uciekać,
Rzekł: Nam zato forsę płacą.
I musimy na was szczekać.

Q

tem, Jak

„Oręttownik" odkrył

,,dwie posady••

I

I
l

Wypróbowanie nowego
aparatu górni.Czego

.
I

prowadzenia dowodów prawdy i
po dłuższej naradzie, uchylił wyrok I instancji i wszystkich oskar
żonych uniewinnH.
Sąd w motywach zaznaczył, że
dowód prawdy został przeprowadzony, a co za tym idzie, nie było
ze strony oskarżonych zniesław:e.
nia w piśmie, skierowanym do
prezesa Sądu Okręgowego w Ło
dzi.
Ze wzgfędu na popjularnośc\ ja.
ką się cieszy w Pabianicach Hiller,
sprawa ta wzbudziła zrozumiałe
zainteresowanie.

Radio

6.15 Pieśń. 6.20 GimnaBtyka. 6.40 Mu·
zyka (płyty). 7.00 D~ieam.iik poraMy.
7.1~ Muzyka (płyty). 3.00 Audycja dla
11.15 Pon.nek muzyC'lllly dla
92lkół.
szkół po\Vszechnych. 11.'lO .fragmenty
z symfonii (płyty}. 11.57 Sygnał cizasu.
12.03 Audycja południowa. 14.00 Ko-n·
cert Życzeń. 15.00 ,Jak &pęd~ic &więt. ;•
15.05 O wszystkim po troszku. 15.10
Utwory na akordeon (płyty). 15.27 Łódz
kie wiadomośći giełdowe. 15.30 Wia·
domo~ci gospodarll'le. 15.45 „ Wę·dirówki
mfodzieży.
m11zy,wne" audycja dla
16.15 Utwory chara!;.tery&:ycmc i inter·
m~zza. 16.50 Pogad3.nka aktu11lna. 17.00
re„Wylęgarnia ryb na Pomorzu" portaż. 17.15. „Claude Debussy". 17.50
Poradnik sporto\\y. 18.00 Wiadon1ośd
oportowe. 18.10 Wiadomości ,,.portowe
lokalne. 18.15 Audycja W}mienna z Ka·
towic. 18.40 Pogadanka społecma p. t.
„Ogródki działkowe". 18.55 Odczytanie
programu. 19.00 Klasyczny Teatr Wy•
premiera •łuchowi~a p. t.
obrnźni „powrót Ody~.eus-za„ wg Home~. 19.35
Miniatury kame.ralne. 19.55 Pogadanka
akt:rnlna. 20.05 „Raz to mało" ws.poru·
11:enia muzycime ź lutego. W przerwie
około 20.~5: Dziennik wiecrbomy i Poeuc!anka ai!.tua1na. 21.45 „Epopea po·
wstania styczniowego". 22.00 Koncert ka
meralny. W progł·amie muzyka tran·
cnske. 22.50 Ostatnie wiadomośći dzien·
nikn wiec:tornego. 23.00 Muizyka tanee11n3

I

•••••••••••„ ••„„•••••„ •••••••••••••••••••••••• •••l!f-'!!!liillm•m•PBAmmllillE!l*m•••MllJll•'-*
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STWIERDZAM, ZE •••
H!szpa31ia gen. Franco
woczach urzędnika sądu
Pół godziny po tym, jak dosda mnie ta wiad'>·
,mo.ść, u1rzałem przejeżdżający ambu'lans wojsk0wy,

.eskortowany przez powozy urzędowe, który zatrzy-

.. md się przed kwaterą wojskową. Ambulans wiózł
trnpa ~en. Mola.
Trup był zmasakrowany, właściwie były to tylko
strzępy Jego ciała, które lekarze starali się zeszyć.
Była to raczej skrwawiona grucła mięsa ludzkiego.

O dr11giej w nocy widziałem z mostu Arco koro·
. w:d ze szczątkami śmiertelnymi generała Moli, które przewi~ziono do naczelnego dowództwa, gd·zi~
p:nostctły aż do pogrzebu w Pampelunie.
Następnego dnia przedefilowała przed zamknię~ą
trnttiną cala ludność Burgos. Straż przy niej pełniły
odrłziały faszystów nawarrskich.
'. W tej oto sali odprawiono mszę, po czym ciało
)-ego zl.lstało przewiezione do Pampeluny.
W tym ~amym wielkim salonie dowód~twa, gd7.:ie
k;lka w1es' ęcy przed tym przyjmował Mola lokalne
wład:ze Burgos, te same, co pierwsze przybyły, by
mu zadeklarować swą uległość - a które teraz z~o
żyły m•J ostatni hołd.
·.., Gdym kroczył przy trumnie, jed.no słowo, po,,.,i;zechnie powtarzane, wryło się w moją świa io ·

mość.

- Zginął przy wzgórzu Brujula! Zginął przy wzgórz.u Brujula I
Gdy tE'rror dobiegł okresu największego natężenia
i w każdej rodzinie robotruczej, jako też mieszczań
skiej, noce pełne były żalu i trwogi - gdy drogi
i pola opływały krwią trupów - ktoś, zajmują.:.y
wysokie stanowisko, wydał rozkaz:
- Dość makabrycznych widowisk! Należy zręcz
nie wymierzać sprawiedliwość, nie hańbiąc wstręł~
nymi wyczynami honoru ruchu narodowego!
I wtedy - jakby ręką odjął - zniknęły tragiczne
odnajdywania trupów. Drogi i pola odzyskały swój
normalny widok, a to~y aktów o znalezieniu nie·
znanych trupów przestały pęcznieć.
Ale strach został nadal częstym gościem w ogni!·
kach domowych: co rano, co wieczór nową żałobą
okrywał n.iesrczęsne rodziny, tłamsząc ze stra{'hu
okr7yk bó'lu.
Pola i drogi, gościńce i rzeki nie nasiąkały już
krwią trupów, ale w każdym mieście, w każd.~j
wiosce i osiedlu przeznaczano mae1sce ukryle
i odgrodzone, które przyjmowało krwawą dań.
I tak więc powstawały nawet w naj&obniejszy~b
osiedlach, będących tylko grupką walących się do·
rr.ostw - wspólne wielkie groby, jak Hondon w Ro·
dillo - i to w każdej wiosce, w terenie luł> p':llu,
jak Llano w Estrepaz, - zaś w każdym mie~cie
przeznaczano miejsce odległe i przestronne, jai<:
wzgórze Brujula za Burgos.
Brujula! Naj~yższy punkt drogi Vitorii - wz~ó
rze bez więk~.zego znaczenia, raczej tylko sprawia-

łódzkie

CZWARTEK, 3 marca

(płyty).

z teatruw
TEATR POLSKI:

Dzlś

8· ej „Dr. Berghof".
TEATR. KAMERALNY:
godz. 3.30 ,Azais" .

o godZ.

Dzis

o

TEATR ł-'OPULARNY: Dziś o
godz. 8.15 Moliera „Figle Skapena" .

j<.\ce złudzenie, ii jest górą - otrzymało do spełnie
dyżury
nia tę tragiczną rotę, by noc w noc nasiąkać krw1ą
Nocy dzisiejszej dyżurują apteki:
nienawiści i namiętności.
Ile:<: to razy, przechodząc obok drogą, pod.nos:łem H. Paslarowa - Łagiewnicka 96,
odruchowo oczy. Wydawało mi się, ie czuję i sły J. Kahane - Limanowskiego 80,
szę kroki <Jetek ciał, które powstały, by jęczeć i skra s. Trawlrnwska - Brzezińska 56,
J Koporowski - ·· Nowomiejska 15,
mleć, by wypłakać swój żal. I nieraz wybałuszałP.'ll M. Rozenblum _ śródmiejska. 21,
żałośnie oczy, jak gdyby chcąc wypatrzeć z wysoko- M. Bartoszewl'lki -- Piotrkowska 93,
ści tego wzgórza znikające cierue na ziemi, zorane) L. Czyński _Rokicińska 53, E. Zakl'zewski i S-ka -· Kątna 54, L. Siniezlic.zonymi grobami i rowami...
nitcka - · Rzgowska 59.
Wzgórze Brujulal

Nocne

I na jego to kamieniach nadgrobnych, -

okolicach, zaludnionych krwawymi cieniami -

DZIEWIĄT"i,

Wiezienie w Burgos
W

jednej z naibnrdziej osobliwych i najstarszy:h
dzielnic miasta Burgos, w Santa Agueda, obok hi
storycznego cmentarza Santa Gadea, tam, gd 7.!e
Cyd ·1 miał złożyć przysif(gę monarsze Alfons0wi 'Il.
wznosi się najstarsza twierdza, znana obecnie p'Jtł
nazwą więz1erua prowincjonalnego.
•) Cyrl -

na wpół historyczna, na wpół legendarna

postać z końca II wieku,

SPROSTOWANIE

roz·

stego, samolot niemiecki, - jeden z tych, co żałobą
,p-0kryli Hiszpanię, - a w tym samolocie poniósi
śmierć generał, dowódca wojsk północy, pierwszy
wód:z powstania _ Mola.

ROZDZIAl

· 7,~r:.1.-•· .:,;;. ··.;:........,*~

w jeg'>

bił się pewnego. majowego poranka, zimnego i mgli-

bohater licznych pocm;i tów

i utworów scen.icznych. (Przyp. tłum.).

(c, d. D.)

aptek

Dnia 4 kwietnia 1937 r. ukazał
się w naszym piśmie artykuł w
sprawie 6mierci Jeskego P· t. „'l'ragic:zna śmierć roootnika leczonego
przez Ubezpieczalnię".
W zwiq,zku z tym artykułem, w
którym podnosiliśmy konieczność do
kładnego zbadania i ustalenia przyczyn zg-onu Stanisława Jeskego,
ustalił wynl!t
oświadczamy, iż jak
sekcji, Stan. Jesite zmarł na11kutek
prawego
rnpalenia włóknikowego
płuca i .Komplikacji tego zapalenia,
t. j. zapalenia opon.
Tym samym sekcja stwierdziła, że
diagnoza postawion!I. przez leczą
cych Jesltcgo lekarzy Ubezpieczalni,
dr. Boczka i dr. Chrzanowskieg·o
I była uzasadniona i słuJ.:<.na, a dane
naszego informatora zawarte w za•
mieszczonym artykule okazały s1t
nie:.godne Z praWdlło

I

........ .

o~ł.a.ł.niflj

I.Główny

---6a.ll
z

KTO ZBIŁ SZYBY
Warszawy PAT komunikuje.

1 marca b. i·. wieczprem niezna·
ni siprawcy stłukli trzy zewn<.1trz·
ne małe szyby w 2 ok.nach gma·
chu tutejszej ambasady sowiec·
kiej. \Vewnęwwe szyby tych
okien nie zostały p1Jzytym naru·
szone. Władze bezpieczeńsitwa zatr.i:ymały tr~y osoby podejrzane.
W rlrożone dochodzenie jest. w ~o·
ku. Przedstawiciel millli&ter.s twa
!!opraw zagrani·c mych w din. 2 marca b. r. złożył sow·i eckiemu charge
d'affaires wyrazy ubolewania.
NAUCZYCIELE STRZELAJĄ
DO SIEBIE
POZNAŃ (PAT). We wtorek
przed południem jeden ze zwoł·
nionych nauczycieli kontiraktowy•ch, .Michał Nawrooki, cierpią-cy
na chorobę nerwową, oddał w
gmąchu k1natorium okr. &Z1kolne·
go w Poznaniu khl'ka sitr7.ałów re·
wohverowych do radcy wydziału
per~onalnego kuratorium Nikie·
tyńs;kiego. Strz'lły chybiły. Spraw.
cę przytrzymano i osadzono w

Inspektor Ptacy Klott ł lWJro~niul[~ l~W~ł[ili i o~ra~O\V~li KO~~~t~
w t.odzi

Jak już donosiliśmy w zw1ąz ~<U
z dzisiejszym przyjazdem głów.
nego inspektora pra·cy, inż. Klotta,
okręgowy inspektor pracy w Łodzi
rozesłał do zainteresowanych or.
ganizacji zaproszenie na kon ferencH.
\•/ dniu dzisiejszym o godz. IO
rano inspektor Klott złoży wizytę
Jl. wojewodzie Ha.uke Nowa:kOWi.
poczym 0 godz. IO ran.o odbędzie
konferencję z przedstawicielami
związków zawodowych. o godz.
13.ej odbędzie się konferencja
z przedstawicielami z.rzeszeń prze
mysłvwych, zaś po poludiniu inż.
Klott odbędzie wewnętrzną kon.
ferencje z wszystkimi in·spektoraimi
obwodowymi.
Jak nas informują, insp. Klott
zajmie się zbadaniem możliwości
zrealiz-o wania wniosku Związku
klasowego w sprawie wprowadzenia 40-godzinnego tygodnia _pra.
cy · oraz strajkiem w przemyśle
i
kotonowym
pończoszniczym,
okręglarskim i zatargiem na tram
wajach Mdzkich.

ar~~;Eśl~~łBn;CIE STATKU Walne Zebranie Odziało

Niemieckiego Wł6kiennlczego
Nocy wczoraj~ej w odległości
W nj.edzielę dn. 6 marca o god;..
l l km od Kłajpedy w czasie bu·
rzy zos·tał rozhiity i rzu.cony na g,30 rano odbędzie się w "sali Do.
mielii1Jllę statek litewski ,,Neringa" mu Związkowego przy ul. Wyso.
o pojemności 1120 tonn, należący kiej 45 walne zebranie cz!lonków
do litewskiego towarzystwa ,,San· Oddziału Niemieckiego Związku
delia" płynący n: Niemiec do Kłaj· Włókniarzy z następującym po.
załogi statku. ~kładająrej rządkiem dziennym:
pedy.
1) Sprawozdanie: a) Zarządu ,
s:ę z 14 ludzi, 11 z.najduje się na
) S d
b) K · „ R . . .
ł ·
k
i 1 •
ą u
ew1zy1ne1, c
om1s11
p:-i. k • auz1e w rytvcznYm po oze· . . .
f
'
h.
ł k. d
mu. w o i wuc marynarzy a· 1 Kotezensk1ego.
le wyrzuciły na hl"Ze:;i:. Los jedne·· 2) Referat ogólny tow. Wailcza~o jei!'t nieznany. Statki ratowni- k.!.
3) Dyskusja.
~-w, jak dotvchczas. nie mogą po·
władz
h
· ·
Ń · .,: N
d "· d
4 ) wyb ory
nowyc
a ml IeJS:Ce
eJEC ~ " derł1111g~ .
k utnstro11y u a się genera ny
w1ązku.

z

· z

liil"l

z.

5)Wo~e~~~.

bm~da~

~~~rmor~

·
ornzna pokładzie
Wstęp za okazaniem legityma.
p<irtu w Kłajpedzie
cji cz~onkowskiej.
statku ratowniczego.

Co

zaszło

DO HOLLYWOOD prawdop ).
dobnie wybrnły się 14-letinia Zofia
Olszewska (Wodna 15) i 15-letnia
Janina Wojtczak (Rokicińska i3).
które uciekły z domów rodz icielskich. Za zbiegłymi zarządzono
poszukiwania.
' RNA.
GODNIE ŻEGNAŁ
;Jatek
WAŁ szewc W'aidysl'!'
w oparach alkoholu. \\ ~, · jed.
nak o jeden kieliszek za dużo i to
go zgubiło. Uległ zatruci u. W sta.
nie ciężkim przewioz:·o go Pogu.
towie do szpit.ala.
0

KARNA WAŁ w tym roku obchodzono hu cznie. Władze wydały
400 zezwo leń na zabawy i bale.
2 PALCE STRACIŁ i odnió:)ł
pnszarpanie prawej d'oni robot.,
nik Franciszek Wyrobowski w fa.

w

Łodzi

ulicy Glinianej na z powodu trudności komumkacyjBa!utach wystąpili z żądaniem nych, gdyż powstałe wyboje o g~
zabrukowania ulicy
położen i a bokości
70 cm. uniemożliwiają
chodnikov..
dojazd. Równi-eż uniemożliwione
Petycja wska1zuje, że dalsze za- jest prze1sc1e z powodu braku
budowanie ulicy jest zahamowane chodnikÓ\~.

podmiej~kiego.

16. godzin dziennie
pracowac p. Sz1fer

kazał

W dniu wczorajszym przed Są.
dem Pracy w Łodzi odbyła się roz
prawa przeciw właścicielowi tkał.
ni ręcznej, Lucjanowii Szylerowi,
przy ulicy Wólczańskiej 127, który odlpowiadał za niewypłacanie
robotnikom stawek za nadliczbowe go<lziny pracy. Szyfer zatrudniał u siebie w fabryce około 50
robotników, którym płacił bardzo
niskie place. Przeci~tny zarobek
robot'llika w tej fabryce wynosił około 15 ziotych tygod'lliowo. Obar
czonym większymi rodzinami robotni·kom fabrykant proJ>onował,
ażeby pracowali dłużej, to więcej

!,~ł.~·~J:ll.~!! „Dziewcze til zNowo lipek"

.

.

. W dniu wczoi-a3szy111 z"konczył
się. przed Sądem ?kręgowym w Ł~
dzi pr~ces P.r~e~iw .Aleksan~ro.wi
Bek~w1 własc1c1elow1 d?~u I pie.
~arni .Pr~y ul. R~g?wskieJ ~ oraz
jego zonie Herminie oskarzonym
0 oszustwa._
Bek przyjął w charakterze rozj d
· · k"
hl b
..
woz1c1e1a c e a n1e3a 1ego a b I t
d któ
k
.
rełgo po ra Y·
~~szcz~ a,.?
500
k
h
u~~ . aUCJI 2 · . ~ ·
innego prZYJ! ego w. c ara ·
terze dozorcy przy Jął kaucię w sumie 1000 zł. Poza· tym Bek, dzia-

lódt, Cegielniana 2, tel. · 107·34

wen·cję władz.

Nacz. dr. Wrona obiecał delegacji, że zaznajomi się diokładnie
ze stanem rzeczy i po-prosił o przed
łożenie mu wszystkich materiałów
w sprawie zatargu, zaznaczając
jednocze~nie, że odpowiedzi robot

Ceny miejsc:

I-1.~9,

Il-90, III-5J.

Kupony ulgowe po 70 gr. z prawem
~ajm1>wania

wszystkich miejsc.

przygody„„ i-Ob przeżycia... ich Gdzie zjawi &ię je~t hohatel'em
Gdzi'l majd?.ie r. ię jest n.ajs:Iniejszy
se·n o ~z:izi;ściu ujrzycie w prze·
Wszędzie jest nie-zwale.zony
pięknym filmie p. t.
WICTOR Mf. LAGLEN
w sensacyjnyr:t filmie p. t.
TŁUMUU
11
w roli główn ej JOAN BENNEIT
11 BRUl'AL
i JOEL Me. CREA
NAJCIEKAWSZE WALKI FRANCUSKIE
Uwaga: Każdy amator wyfcigów na P<1czątek w dni powsizednie o godz. 4-ej
wi~lką &kalę mu -· ten film z.obaczyć w sol.oty. nied:uiele i świ~ta o J. 11-tej

„DWOJE

c·oaiiO I
Poczatek ·codziennie o 4-ej

z

:o~o~~~erwszy .

0

50

spo'Sób

pewna

po kilkanaście godzin, a mian.owicie od 10 do 16 godzin dzien·nie,
otrzymując zwykłe wy;nagrodzenie,
podczas gdy należało się im zna·cz
:tie więcej. Ogółem &praw takich
było 45. Sąd Pracy roz.pa~rzy1ł jednak tylko 30 spraw, zasądzają<:
od pozwanej firmy około 2 tysięcy
złotych na rzecz robotników, pow
zostałe rozprawy odbędą się
~nnym terminie. Ze strony robotników występował przedstawiciel związku klaoSowegio tow. Krzy
no wek.

iając wspólnie ze swą żoną Herminą dopuścił się innych prze.
stępf!tw, a mianowicie nakłal!liał
niejakiego Wolfisza aby wykradł

jadwiszczakowi kwity potwierdza
odbiór kaucji, oraz tegoż Wal
fisza nakłaniał do fałszywych ze-

jące

znań.

W czo raj Sąd Okręgowy w Łodzi
WY'rok na mocy którego
skazani zostali Aleksander Bek na
2% roka więzienia i 100 zł._ grzyw
ny, jego żona Hermina Bek na 8
mies. więzienia i 200 zł. &rzywny.

ogłosił

~1!!!!

Wielki podw6Jny
program

zostali zwolnieni.
W ten sposób zatarg w fabryce
Goldlusta został zlikwidowany.
SZEWCY wypowiedzieli jszcze
w grudniu umowę zbiorową z dn.
31 stycznia, żądając 20% podwyż.
ki plac. Dotychczasowe kionfercncje w sprawie zlikwidowa.nia zatarga pomiędzy szewcami ręczny.
mi, a nakładcami i właścicielami
magazyinów obuwia w sprawie za
warcia nowej umowy zbiorowej,
nie dały rezultatu. W związku z
tym ma zapaść uchwała o ewentualnym J>roklamowaniu strajku
szewców w całej Łodzi.
jak wiadomo, niedawno została
zawarta umowa zbiorowa z szew.
cami mechanicznymi, którzy uzyskali podwyżkę płac.

Kil·ka dni temu znaleziono zurn- Szpitalnej 16 przeciął sobie żyły
sa-krowane zwłoki Walentego Woj u rąk. Początkowo przypuszczaciechowskiego, który został prze- n·o, że oba samobójstwa te mają
jechany przez pociąg na torze ko. ze sobą jakiś związek. Przeprowa
lejowym przy ul. Srebrzyńskiej. I dzone dochodzenie ustaliło jed.
Doci10dzenie policyjne u;;tali'lo nie nak, że obydwaj ci samobójcy nie
zwyle ciekawe szczegóiy tego wy- są ze sobą zape!nie sipokrewnieni.
padku. jak się okazuje, Wojde- Przyczyna drugiego zamachu sa.
chowski Walenty, lat 57, był eme- mobójczego był silny rozstrój ner.
rytowanym woźnym Wydziału O- wowy na skutek ciężkiej sytuacji
światy i Kultary Zairządu Miejskie materialnej. Stan Stanisława Woj go w Łodzi. Pół roku temu u.mar- ciechowskiego uległ w ciągu ostat
ła mu żona, c<> wplyillęło niezwy. nich dni znacznej poprawie i je.
kle ujemnie na stan psychiczny szcze w tym tygodniu opuści on
staruszka, który stale rozpaczał $Zpital.
po śmierci swej to.wa•rzyszki. K r y - a 1 1 •
tycznego dnia, korzystając z nico.
hecności domowników, Woj-ciecho wski udał się na ulicę Srebrzyń
ską, gdzie w oczach przechodniów
biały llzień
rzucił się pod koła przejeżdżające
go pocąigu osobowego.
W dniu 1 marca b. r. woźny
Zaznaczyć należy, że w tym cza r.u1o s;, ~cll ·1ego Banku Związkowe.
cie wezwano pogotowie diO imien- go w Polsce (dawn. Wiener ~3ank
nika samobójcy, 29-letniego Sta. Verein) Oddział w Białej Franci.
nisława Wojciechowskiego, który szek Kuś lat 71, podjął z Banku
w mieszkaniu s'wym przy ulicy Polskiego w Bielsku kwotę zł.
15.000.

w

LOT · STRACEŃCÓW
Zamaskowany

jeździec

Ni·•codz.ienna emocja! Napi~ciel
w rol' głównej: Ken MAYNARD
Początek o godz. 4-ej w soboty i niedziele o g•>dz. 12-ej. Ceny od 50 g'"

KALENDARZYK ODCZYTÓW RTSS
NA l\IARZEC
5.111, :>obota, godz. 19, dr. ,,Prawa"
„Znachorstwo i zabobony", ref. Dr. Zyl·
lier;;.u.cówna.
6.11, niedziela. g<1diz. 16 dz. „ Widizew"
„Choroby zawodowe", ref. dr. Urbach.
9.111, środa, godz. 19 d'Z. „Górna"
.,Zagadinienia seksualne", ref. dr. Haber.
14.IIJ, p<>niedz„ godz. 19, dz. ,,Kozi·
ny"' .,Higiena odżywiania„„ re(. dł'. Ra·
binzon.
14.Ill, poniedrz. g-0dz. 19, dz. „Fa·
ury cma" ,,Znaozenie społeczne choróh
JC.ro", ref. dr. Baumgartenówna.
16. III, środa, godz. 19, dz. „B2łuty"
„G-!'11Źli<!a p<>zaphtcna". ref. dr. Habet-.
„llllllil„„„„„„111111...~

SPORT
22 MAJA OGóóLJ\OPOLSKIE ZA WO.
DY LEKKOATLETYCZNE W ŁODZI
Komis.ja Sportowa P. Z. L. A. zdecy•
dowala ostatecmtie unądiz.ić w Łodozi
w d!l'iu 22 maja zawody eliminacyjne .
przed u&taleniem reprezentacji na za•
wody lekkoatletycme Polska - Francja , mające się odbyć 18 i 19 ca:erwca
w Warszawie.

CZ Ł. O. Z. P. N. WPŁYNIE NA Za·
RZĄD

Gdy szedł z poważną kw::>tą do
swego Banku, w korytarzu zosta·
znienacka napadn i7 ty przez pe\,,.
nego jegomościa, który uderzył go

w

g'owę tępym narzędzie. Woźny,

oszo'omiony od uderzenia, upadł
w sieni, a napastr1ik wyrwał mu
tccz ! (ę z pieniądzmi i zbiegł z Białej do Bielska.

Udbito w drukarni „ł<obotn1ka", Warszawa, Warecka '/..

„

TRA~fWA.TóW

MIEJSKICH

Pisaliśmy już o nies.potykanym ustosut:kowaniu się dyrekcji Ł. E. W. I(. D.
do potrzeb łódzkiego sportu.
Ch~dz.i o boisko piłki nożnej na Choj•
nach, będące wła!lllością &półki akcyj•
nej tramwajów dojazdowych. o oo-zielenie tego biska na treningi 'ZWII'acał s.i~ .
do dyrekcji llramwnjów już niejednokrotnie R. K. S. TUR Chojny - młody
klub robot;niozy, najleps;zy mresztą na
Chojnach.
Za;r;ząd tramwajów udzielenia boiska
kategoryc=ie <1dmówił. Na specjalną
złośliwość wskazuje fakt, iż na ko'rzy•
stanie z boiska zezwolił Strzelcowi, rr•
gory stosując jedynie wobec TUR·a.
Obecnie zarząd TUR-a zw.rócił s.ię do
Ł. O. Z. P. N.-u z prośbą o interwencję.
Niewątpliwie Ł. O. Z. P. N. ueyje
swego całego wpływu, by jedynej pia•
c6wce &portowej na Chojnach nmozli•
wić s.kromne warunki uprawiania iuniło.
wanego sportu. jak gra na opo!tZC'Zonym
placn tramwajów.

6000 ZŁ. ZDEFRAUDOWAŁ
SKARBNIK P. Z. B.

wień

dwuch Wojciechowskich

w :olach główn) rb: PETER, LO.::tRE,H:t'.LEN WOOu
wstrzą&ający aramat lotlllika

l't -'Z')Lek w dnie pow&ll. o god z. 4-ej
w ooboty i niedziele o god.z·ilillie 12-ej

Ceny od
groszy

W ten

Tragiczne

Pttraa pierwszy w l:.odal
WU::.LKI PODWOJMIY PROGRAM

Ich

między 1w1y ;ni byli znajomi
Sifozak,
Majewskiego, Roman
Henryk Stachowiet, Leon Błasz
czyk i Czesław ŁuC".i:l'k. W peW-Uej
ohwiJi w piwiarni wynikła kłót
nia, wódczas Fornalscy i Majew·
ski opuacili lokal.
Powracali Jo domu, będąc już
podchmieleni mocno. Na ul. Lu·
tomierskiej w N<..wym Zionie napadli na nich czterej owhnicy.
Dwaj poczęli bić F3mahkiege,
wybijają-c mu kiłka z.ęhów, dwaj
i•nni ściągnęli z FOTnalskiej futro,
poczcm dokonali gwałtu. Byli to
Sifozak i Stachowicz.
Następnie zabrali futro i sa·
kiewkę, zawierającą 25 zł. w go·
tówce. Z pośród napas•tników For.
nals>ki poznał Błaszczyka. Natych·
miast zawiadomił poJi.cję o na·
padzie.
Futro ~naleziono na pobliskiej
posesji ukryte i następ'llie odnaleziono Błaszczrka i dalszych u·
czeS>tników napadu.
W dniu wczorajszym wszyecy
czterej rabusie zasiedli na ławie
oskarżonych w Sądzie Okir. w Ło·
dzi.
Na rozporawie sądowej Silczak
i Szachowicz przyznali się do dokonania gwałtu. Twierdzili, że
byli pijani. Błasz.czyk i Łuczak
przymali, że bili, ale kogo i za
co nie pamiętają, ho byli pijani.
Po zeznaniach oskarżonych są·d
zarządził tajność ro~prawy. Po na·
radzie Sąd wydał wyrok, na mo·
cy k1órego skttzani zostali 23-let·
ni Roman Silczak, 19letioi Henryk
Stachowi.oz po 10 mies. więzienia,
.2Hetni Leon Błaszezyk i 19·letni
Czesł:lw Łuczak po 3 mies. aresz·
tu.

Z codziennych walk robolnikow

Pora• pierwszy w l:.od•I
piękny

męża

~---------------------------••••••••~••••

W med;;ielę 1 święta nieważne.
·Dojazd iramwaiami l{ewelacyjny film polski o diiewczętach wielkiel!o mi&sta,
zrealizowany wtp, J!łośnei 1; owieści Poil Gdj11111lc1yńskleJ
Początelc seansów w dni powsz. o g .
. O, 5, 6 i 8 do rogu
4.ej, w niedziele i święta o g. 12-eJ.
ul. Kopern ka i
W rolach gł6wnv; h: BARSZUEWSKA, Al.1DRZEJEWSKA.
WiSZM.cWSKA, JA:lłACZOWNA
i eromskiego

„URANIA"

zarobią.

część . jego robotników pracowała

. 'ł k . • .
Bk k
ee s azany .na .2 I po ro u w1ez1en1a

I

jej

W dniu 11 hs·tupa<la 1937 r. gdzie

wieczorem Michał i Władysława
małż. Fornalscy, zam. na Cygance,
byli w odwied•z inach u siwych z.na·
jomych, gdzie poznali niejakiego
Adama Majewskiego. Powracają.c,
I wstąpili jeszcze do restauracji,

z I s

,Dźwiekowr Kino·Teatr

obecności

DELEGACJA STRAJKUJĄCYCH nikom udzieli jeszcze w końcu bie.
ROBOTNIKóW F. HAEBLER W żące.go tygodnia.
W FIRMIE GODLUST, w fabrybryce· metć:lowych wyrobów przy URZĘDZIE WOJEWóDZKIM. W
ce wyrobów włókienniczych, ul.
ul. Głowaiekiego 29.
dniu dzisiejszym minęło 6 tygodni
PR,ACODAWCY nie wpłacają od wybuchu strajku okupacyjne- Zagajnikowa 20, powstał zatarg
Ubezpieczalni składek ściągnię go robotników fabryki włókienni na tle niehonorowania u.mowy zbio
tych z robotników. 40 takich opor czej Haeblera. Dotychczasowe in- rowej. W związku z tym odbyła
starostwo terwencje inspektora pracy, inż. się w dniu wczorajszym konfere.n.
pracodawców
nych
grodzkie skaz afo na różne grzyw. Fefetmana w s·prawie likwidiacji cja w Inspekcji Pra•cy, p<>d przewodnictwem• inż. Rakowskiego. W
ny od 50 do 300 zł0otych.
zatargu, nie dały rezultatu i firma
wyni,ru konferencji przedstawicieNA ŻYDOWSKIM CMENTA
w dalszym ciągu nie godzi się na
firmy Goldlust zgodzili się na
le
RZU znaleziono zwłoki niemo. zatrudnienie 2 zmian robotników.
w fahrY'ce podziawprowadzenie
wyka.
śledztwo
Wstępne
wlęcia.
W związku z przewlekającym ła pracy oraz honorowanie sta.
zalo, że niemowlę zosta~ prze.
rzucone pr.zez parkan od ul. Brat. się strajkiem, w dniu wczorajszym wek. Ponadto przcd!sta:wiciele firdo nacz. Wydziału my przyrzekli, że skoro produksię
zgłosiła
niej.
GARNEK Z WRZĄTKIEM wy. Społ.-Polit. w Urzędzie Wojewódz cja w fabryce się powiększy, przyj
lai na siebie 2-letni Edward Szad kim, dr. Wmny, delegacja zarzudu mie do pracy wszystkich robotnikowski w mieszkani1u rodziców związku klasowego włókniarzy w ków, którzy pracowali w trzecim
w żubardzu pod łJodzią. P'ogoto. osobach tow. tow. Ku•kul'Skiego, sezonie i po wyczerpaniu zamówie przewiozło w stanie bezna. Golińskiego i Napieralskiego. Dedziejnym dziecko do szpitala An- legacja obszernie przedstawiła na.
czetnikowi Wronie sytaację, jaka
nJ Marii.
wytworzyła się na terenie fa.bryki
objętej strajkiem, prosząc o inter-

Mieszkańcy

D

w

Poza tym inspektor Klotit zajmie się szczegółami związanym i
z reorganizacją Inspektoratu Okręgowego Pracy i InspektoratówObwodowych w związku z projel<towanym utworzeniem dwóch od-1
rębnych obwodów z obwodu XV

Łodzi?

m.
Pod adresem Zarzadu
•

Kino-Teatr
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ŁODZIANIN

Str. 6

Ro7lprawa przeciwko byłemu skarbnikowi Polskiego Związlku Bok.senkiego
Nowickiemu, który izdefraudował z pie.
niędizy związkowych 6,000 7lł„ od.będzie
się cłn. 9 marca prized sądem Okiręgo•
wym w Pomnaniu.
Porces ze względu na osobę o!ikari:>•
nego, jak i środowisko, w którym ro•
stała P<>pełniona defraudacja, wywołał
olbrzymie zainteresowanie.

OBWIESZCZENIE
Miejski w •Łod~ za.wiadamia,
zgodnie z postanowieniem § 9 •statu•
tu o poborze podatku od psów i przepisów wykonawczych d-0 tego &tatutu
ogłoszonych w Dzienniku Zarządu Miej&kiego w Łodzi N.r. 2 z 15 lutego 1938
roku i w Łódzkim Dz.ieooiku Woje•
wód7!kim Nr. 4 z 1 marca 1938 r_o ku
lista pbtn;ków tego podatku ze ws.ka•
laniem ilości psów, podlegających opo•
Jntkowaniu i przypadających kwot po•
tfatkowyc.h będzie wyłożona od dnia l
mr1.rca do 31 marca d<1 przeglądu w bi11·
ru Wyd•ziału Podatkowego ZaNądu
Miejskiego w f,odzi, ul. Zawad7lka I.
lT piętro pokój 11.
Podat€k jest pła•uy w 2 równych ra•
la!h półir„cznych " kwietniu i listopadzie.
Płatnic)' nabywE.jący psy, podlegają•
ce opodatkow„nio po 1 kwietnia, a
[>l"zed 30 czerwca winni pierwHą ratę
po~atku wpłaci5 w cią~u miesiąca po
d·r..in nabycia.
W w}Padkn nd:}cia psa "' drugim
toółrocM poda ·:.,k, w~r.oo7~cy 50% sław•
Ir.' roC1l!u,j. pła•ny je~• jedinorazowo w
ciągu miesiąca pil duin nabycia.
Dla ułr.twien:!ł płacrnia podatku bQdą rozsyła Ili" zaw ·,,drrr, ;enia płatnieze.
W razie nieot~~'·'"~"i~ takiego zawia·
d(;mienia. platnicy v;innl się zgłosić po
nit> do Wydziału Podatkowego Zarzą•
d<u Miej „kiego w termiinie od d·nia 1 do
15 kwietnia, względnie w ciągu miesią
ca po nabyciu p-s.a, jeśli to nastąpi po
1 kwietnia.
Oclwoła.nia pneriwko wymiarowi po•
datku należy wnosić d'O dnia 14 kwiet•
nia 1938 roku, z wyjątkiem płatników
nie umieszczonych w liście, wyłoiionej
do przeglądu , któ-rzy mają prawo od·
wołania s-ię w przeciągu Ił dni od dnia
doręczenia '!awiadomienia płatnicl!lf-.
Łódź, dnia 18 lutego 1938 I'.
Tymczasowy Prezydent Miasta
w/z (-} Kazimierz Kozłowski
Zarząd

że

