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17 f1uc11 1111 r.
C•na num!ru 1· , .'·
Czwarte~

o okupacii Austrii'
I

uznały

Pos.et węgierski w Berlinie, Szto ra i finansisty, Zygmunta · Bosela,
gdy usiłował przekro,
11iem1P•~kim MSZ, von Mackensena czyć granicę pod Salzburgiem.
i złożył, z polecenia swego rządu, Znaleziony przy aresztow,anym
serdeczne życzenia dla kanclerza woreczek z kosztownościami i biz okazji połączenia Austrii z Rze- żuterią orn gotówką w sumie ok.
szą, zaznaczając przy tei okazji, że pół miliona, złożono władzom ai
rząd węgierski cieszy się, iż tak do dalszych zarządzeń.
lion.osie zmiany nastąpiły hez roz
lewu krwi. jednocześnie poseł wę.
gierski zawiad.:imił o decyzji swego rządu zastąpienia poselstwa
węgierc;kiego w Wiedniu konsula.
tern generalnym.

Walka 150 okretów woiennrch i 500 samolotów

Marszałek Goerin~ poleC'ił

se·
k.retarzowi stanu i naczelnemu le·
śpiczemu Alpersowi przeprawa
dzić ujednolicenie u~taw lefoyr,h
; myśliwskie!-\ oraz za~acl ii;o•po
dark.i drzewnej aus-triackiej z
r>dpowiednitni ustawami R7e"'z'
·

Dziś 1ozpoczynaj~ się na Ocea
dą na olbrzym:ej nrzestrzeni, wy.
nie Spokojnym wielkie manewry 110~:zącej około 12 milion.Jw mil
floty Stanów Zjednoczonylh. Za. kwadr. Manewry mają <.:wa zada.
kot'iczenie manewrów przewidzia. nia:
"~ jest dopiero 11a koniec kwietnia
pierwsze zadanie polegać bę
<"wiczepia floty •itywać się bę ci1ie na ataku „cz;irnej" floty pod
dr.wództwem aci1nirała Klapfussa
na imaginacyjną linię wvhrze7y po
między południową Kalifornią a
źródeł japońskich chińłicicb
Hawajami, hrónioną rrzez „białą"
flotę pod dowództwem
admirała
T;irranta;
dragim zadaniem ma111ewrów b~
r17ie atak połączone.i „czarnej" i
„białej" floty na wyspy hawaj.
skie.
„Czarna'' flota składa się z 3
pancerników, 2 lotniskowców „Le.
Sez wielkie nadzieje i dał mu d<J przez nich większe wyspy: Sy- x:ington" i „Saratoga", z których
dyspozycji 50 tys. najlepszych fa ino i c~andu.
każdy rozporządza
80 samolofa.
swych żołnierzy na fron cie kolei
Esk adra złożona z 4-ch krążo- mi. dalej w skład „czarnej" floty
Tientsin - Pukow.
wników japońskich widziana była wchoclzą 2 krążowniki, 23 kontrKomunikaty chińskie donoszą. a wysokości Swatow. Te same tnrnedflwce i 7 łodzi podwocinych
że w potudr:iiowy111 Szensi oddda · uódla donoszą, że japońf.kie o.
W skład „białej"' floty wchodzą
ły chińskie przęszly do os.tregn kn;sty 'Wojęnne widziane byly w pn 4 pariterRtkl, ll:! ciężkich krążow.
kontrataku na całym froncie i w bliżu Amoy, co ma by~ oznak~ 11ików. 2 lotniskowce „Ranger" i
szcre~u pankłów osiągn~ly znacz
wkrótce mającej nastąpić ofensy. „Lan1tley", 26 kontrtorpedowców .
nc wkcesy, blorąc r''O niewoli pm ·:y iapońskie~
okręt pomocniczy „Wrighte" oraz

I

· Doniesienia ze

„Czystka_'~

AMERYKA SIĘ NIE SPIESZY.
W związku z notyfikacją rządu
Rzeszy o przyłączeniu Austrii, se.
kretarz stanu Cirdett Hult oświad
czył. że Stany Ziednoczone zajmą
stanowisko po ustaleniu wszyst.
Jak d'Onosi pra~a
japońska,
kich okoliczności prawnych tego Czang • Kaj - Szek przeprowadził
za!{adnienia.
surową ' „czystkę" na wzór sowier
ki wśród generałów, dowodzących
ULICE HITLERA, ZAMIAST
wojskami, tak zw. grupy funhai.
DOLLFUSSA.
skicj,
broniącej najważnlejszycl·
Le wszystkich miast Austrii do.
•wszą o nacianit.I placom nazw:'f pozycyj w rej<lnię pólst,~n~ Ho.
Hitlera. Zwlaszc7.a dzieje się •o nan. Sześciu generalów zostało
tam , gdz ie place te i ulice dotąrt rozstrzelanych, zaś 7 generałów
nazvwały się placami
i ulicami ,r.zbawiono stanowisk. leszcz~
1)rzed tern Czang.Kaj.Szek izwol .
Dallfui::sa.
r>H gen. Dżen. Tao-Lina i SzenARESZTOW /! l\IJF ~t YNNEGO
Czena, wyzna~ając rzekomo na
BANKIERA.
ich miejsce dobrych ś.trategików
Z Wiednia donoszą o aresztow:i - Czen.Czena i LifM.m-Dżena. W
nlu znanego żydowski'ego bankie- tym ostatnim pokłada Czang.Kaj.

i

w:-armii chińskiei ~

Kontrofensywa wojsk

2onę

Mir. F21

i syna,

a następnie

chińskich

donDsi,

że wo he< Zbrojenia

żającego w~brzeżom na po•un;!"

od. Szangh~1u, dowc'id.ztwo chm
samobóist.w,o skte
zn~czn1e ~z1~~ocn1ło ohron('

wybrzezy
prowmc11
Dżekang
Wczoraj w Wiedniu popełnił sa ·1 mjr. Fey. . .
.
k'
.
. J;i .
1łkakrotnie
us1 1owa!.
mobójstwo przewódca Heimwehry,
Mjr. Fey przed popełnieniem $3- '10nczycy
••
gfośny z zamordowania Dollfussa, mobójstwa zastr:iem żonę I syna wyf.adztc desa.nt na wyspach, roz.
·
·
h · ł • h
... , .
c1ąga1ącyc
się ancuc em wzu U 7
·b
·
·
,
· Ch'.
wy rzeza, I·':
ccz b ezs k u.ecznie.
m
czykom udało się nai.vet ociebrat
·od · Japończyków dwie zajęte ;u 7

n(zystka" .wkościele au_
striackrm
I

'

I

Ucieczka kapitałów
z Europy do Ameryki
Ucieczka kapitaX>w europej
sklch do Stanów Zjednoczonych
spowodowana wypadkami w Au.
strii. pozwoliła bankom nowojor.
sk im na wydanie zarządzeń o
przewiezieniu złota na sumę 220

Jak

we wszystkich państwach

I

arabscr

Dopiero teraz otrzymano z Pa.
testyny ze źródeł arabsl<lch bliż .
sze szczegóły - o zajęciu przez po
wsrańców w dn. 28 lutego miaste.
czka Dzanin. Dr.ii- tego wkrótce
po zachodzie słońca dwa oddział}
µowstancze, liczące ok. ·120 ludzi,
wtargnęły do miasteczka od pól.
nocy i póln. wschodu. Załoga
które] siły nie przekraczały 50 po
Ucjańtów i żo?nierzy z paru kuło
miotami, po krótkiej strzelr.ninle

Trąba

Czechnsłowacj a
czuje sie .zagrożona
Poseł czechosłowacki

w Stanach
Zjednoczonych, Władimir Hurl)an,
oświadczył wczoraj urzędnikom
departamentu spraw z:agrantcz.
nych, ie kraj jego w razie agre.;. .
sji wakzyć będzie aż dó ostatnie)
kropli krwi.

wywołało sensację

Z Wiednia nadeszły wiadomo·
o małżeństwie b. kanderza
von Schuschnigga z hr<thiną Ve·
rą Czernin. Małżeństwo to st'1 ·
nowi' sensację wiedeńskich sfe1 tu
Nocy ubiegłej zmarl w Barcelo. ranny odJaml,iem . bomby, która warzyskich. J'lowopośłuhiona mal
nie wskutek odniesionych ran ob- trafiła w statek angielski ,,Tan- żonka b. kanclerza liczy łat 34 i od
serwator komitetu nlelnterwencjl, weU".
<macza się niepospolitą urodą. Ma·
Ouńczyk Matsew. Zmarły zostal
ją~ lat 20 hrabianka Vera pośłu ·
ści

biła

w Wiedniu

zali Dr A1Hlrii:

się

rlo zgromadzel'ia naro.dowego
wyasyirnnwania w
ciągu trzech lat
n:i cele zbroje.
riiowe kredytów nad7\vyczajnvch
w wysokości 125 milionów fun.
tów tureckich.

z

żądaniem

Powrót p. Becka
Wczoraj powrócił do Warsza.
wy minisłer spraw zagranicznyćb
lćzef Beck wraz z małżr"ką.
W czasie przejazc1u m~. Becka
przez Wiedeń, zgłosili się do niego na dworcu, celem powitania
rrzedst;iwiciele namiestnika Rze.
5zy na Austrię, p. Scyss. Jnquarta.
. Po odbyciu konferencji z posłem
R. P. Gawrońskim i konsulem ge.
ne1 alnym Grabińskim, p. minister
soraw zagranicznych odjechał do
\Var~zawy. (PAT.).

powietrzna
nad

kańców.

Małżeństwo ·Schuschnigga

.... " „ '

wczoraj w nocy wybrzeże Pacyfi.
ku, mając polecone otworzyć kQ„
perty z instrukcjami dopiero na o„
twartym morzu. Na wodach ha.
wajskich okręty te maią się spot
knć z resztą floty.
Jak wiadomo, v1 manewrach we
żmie udział 150 jednos.fek i 500 sa
molotów.

bronią

7-godnie z ustawą z 26 lutego r.b
pierwsze ćwiczenia rekrutów w.
staną przedłużone z 5 i pó~ mie
siąca na 11 mirsięry, zaś ro cznil<
3R, który powin'el' w warunkarr
norm,lnych być zwolniony w pa7
dzierniku r. b., poznstanie nada l
pod bronią, a rnrznik 39 powoła .
ny będzie pod brnri iuż w paź.
dzierniku r. b. M'lwę swą pre.
rnier Cotiin zakoriczvł uspakaj::i
iacyrn apelem do n:irodu hotcn
derskiego, stwierdz3jąc, że hez.
pośrednie\ gro:lhy w0•nv nie ma
lecz okoliczności międzvn:i.rodowe
wym?.?"?.ią pewnvrh ~rorików za
radczyrh i we7 •·1 ~l do wzn:esie·
rzędy państwowe, zabrali pewna nia mnrlfitwv do R<'P-?. . hv uchro
ilość karl!binow i dość sporo amu 'li~ konfvncnt
pr71'd niszczyciel .
nicjl i po cztero ~odzinnej gospo- skim konfliktcrti ~hrojnym.
darce wycofali si; w góry. W od.
***
wet za ten napad władze wojsko.
fhąd turecki nnsfannwił
przy.
we zarządziły karną el<spedycję na "pieszyr nrogram zhroJeń lądo
szeroką skalę i stąd znaczna ilość wych.
W tym c:-1t• P~~r1 zwróci
ofiar wśród ludności oraz wiado.
mości w prasie o większej bitwie
wojska z powstańcami.
Dzanin jest je~nym z ośrodków
administracvjnych w północnej Pa
przeszła
lestynie, liczący ot<. 3000 miesz.

terroryści

wycofała słę pośplcs.:nie w stronę
Powstańcy przeszukali u.

Komitetu nieinterwencji w Hiszpanii

••

*
105 okrętów wojennych
opuściło

OdJJDWjejf ą Oil

Premier holenderski Colijn wy
'{\Jsił wczorni prz"mówien'e prze7
radio, w którym, nawiązując dr'
. nov:y Chamberlaina w parlam~n .
~'a 1.·ą c p 0w ag ę sytu.a .
•-.; e .1 po dl<re.,,
..
·
ł
f , • •
... „r c
C'll wvwo a-ną os <11r>m1 wyuu z .
. ' ..
.
•1iam1 na terenie m1ędzynarodo.
•
ł .
h d · k
wym,
os,·;iadczy,
ze , z<ic
o zt b o..
. .
•.
.
.
.
„,~cznosc r~dwyzs~cnia siły .z ro.i
11e1 Holandn w tym znaczeniu, że

opanowali miasteczko Dzanin

milionów 500 tysięcy dolarpw. Po Haify.
raz pierwszy od czasu zmiany
przez departament :;;karbu · polity.
ki sterylizacji złota tak poważny
transport złota przybędzie z Europy do Ameryki.
·

Bomba zabiła obserwa·tora

bombuwrcłl

większa ilość eskadr ~amolotów
diilekiego bombardowania.

w Szansi

Europa pod

w przełęczach 8ragon. Na tym
odcinku .Japończycy przeprawa.
dzili przegrupowanie swych od.
działów i zastąrienie ich czę~rio .
wo przez posiłki nadeszle z Man
stałego niebezpieczeństwa ,zagra.

Natychmiast po opanowaniu zji wiedeńskiej wy~łal telegram
Austrii przez narodowych „M>cja· hołdowniczy do , kanclerza Adolfa
listów", minister ośir~ty udzielił• •1itlera,' dając wyraz 1 rą.dości z
,.urlopu" prezydentowi najwyż- przyłączenia Austrii do Niemiec i
szej Rady Koś~iołti Ewangelickie· gotowo~ci do pracy nad dalszym
go dr. Capesi•.isowi, oraz radcy rczkwitem ojczyzny.
dr. Molinowi. Na ich miejsce poKonsystorz ewangelicki w Berii.
wołano hitlerowców.
nie zarządził, by w doi.n przyjaz·
RAOGść Kft.TOLICKICH PROdu kanclerza Hitlera do' Berlina.
·
FESORóW RELIGII.
uderzono w dzwony we w~zyd·
Związek katolickich profesorów kich kościołaeh ewangelickich eto
religii w szkołach średnich diece- liey Rzeszy.
,
•
'

.

.szło
tysiąc Japończyków. Walk · - - - - - - - - - - - - - -...--------...-.~„--im--------
trwaią wzdłuż kolei Taijuańskie,i i

dż~~::~~ chińska

zastrzelił ·. .
popełnił

Warunki prenumeraty• w todzl 1 olłnoszentem do •omu rł. !.50 mle•
slęcznle, na prowincji zł s. 11 zmiant adresu gr. Sił Cena 01łosze~: Za wiersz
1 mlllmetrowy przez Jedn' szpartę (na stronicy I u;:all. w te'.lScle gr, S!I ZVIJ•
czajne gr. co. Nekrologi do 100 mm. gr. 20, powytej 100 mm gr, U,
Drobne 11 wyraz gr. 15
Za trełl ogłosze6 red1:tcj1 nit od i> owlid 1

na Oceanie SpokoJnym

z ab ó r

KŁOPOTY GOERINGA.

l'-Y, odwiedził sekretarza stanu w w chwili,

.

.

.

Olbrzymie mane:vry floty amerrk~ńskiei ·

C---

pierwsze

.

Ameryką

Stany Alahama, Mississipi, Ten stały zniszczone, przewody telefo.
nesse, Arganzas i Illinois nawie- niczne i telegraficzne zostały zer.
Dotychczas stwierdzono
dzone zostały przez trąbę powie- wane.
10 ofiar. llo~ć rannych
trzną, która wyrządziła wielkie smierć
~zkody.
Setki domów mieszka!. je~t bardzo znaczna.
nych, jeden kościół i 1 szkoła zo.

Leopolda hr. Fugger von Babenhausen, młods-zego brata o·
hecnego Sllefa tego domu, ks. Je·
rzego. Z malżel1stwa tego jest trodały
je dzieci. Przed paru laty małżei1
stwo hrabiostwa .Fugger zos-tało
Krążą pog'°ski, że rokowani Cl naw:ązane będą ponownie. Do.
un:eważn:one a hrabina Vera po angielsko • irlandzkie
odlożon( tychczasowe rokowania nie da .;
wróciła do swego panieńskieg'l zos1ały na czas nieokreślony i ~(
ly wyniku i nie doprowadzi.
dopiero w końcu bieżącego roku ly do zawarcia umowy handlowej
nazwiska.

I

Rokowania z Irlandią

n ·e

I

naraz.e wynik.u

. Str. 2

6dy tow. Blum tworzył Rząd koalicyjny

Przegląd

rzeczą,

zbędną

rzenlu

Rządu,

poiwlęc.16

~

~

bardziej powściągliwa, niż endec.
ka. Krakowski „i.K.C." np. umie
szcza obszerny artyku~. mocno
zwra.cający się przeciwko Litwie
ale żąda tylko normalizacji sto·
pytań.
sunków z Polską; · tylko na wy.
Jak już wiadoma, przedstawi- padek, jeśti to się nle st,anie, grociele kapitału udaremnlti dojście zi użyciem lnn}'ch środków •..
Za to w prasie endeckiej ma.
do skutku Rządu koncentracji na.
alarmistyczny, · gwałtowny
my
rodowej.

raz ro~cłe sprawę Kraj tego
pn.gnie. Kmj na to czeka. Z~e
całą powagę moich 816w. Nie dajcie
Blum pom. in. powiedział:
,,ZapytywalUcie mnle o m6J pro- ml dingo czekat na Waa~ odpowiedź

gram.

Łajdactwa

Chciałbym, byście młeU

to
najbardziej r.de-

So\lriecktego

By odwrócić uwagę od potwor
uczocle, ie nawet
procesów moskiewskich, ko
ności
czy.
ceni
przeciwnik
mój
cydowaoy
rozkaz Mo.
stość moich myśli l nioJą szca:erość". muniści zachodni na

,JESTEś

Czy

skwy

przeciw

dówki Socjalistycznej.
Do tej „szlachetnej" roboty od-

PAN WIELKIM PRAN

j

.... ......,.,.........

ale

w
„Vołx du Peuple"
Brukseli, ogłaszają długi tek8t
Smera?a, gdzie duto Się mówi o
mnte i gdzie on mnie stawia wle·
te pyta.A.
~i. &nera.I pyta mnie, czy
wynikiem stwierdzenia, że ksl~la
ja wfedzfałem, te Da.n l
obrządku gr.• kat. jakoby nlepraw
nie <:hrzci!i dzieci rodziców P'ota. cy ..Mł~dówld porozum!ell
ków rz .• kat., co w konsekWencji · .- lll~ z ~ (Jeden z osk~
miałóby' stać się przedmiotem ·· ll:vch w oet&tntąi„ procesie mo.
sklewsktm) t jego ~act6ł:Qlł, z
śledztwa prokuratorsldego prz~
ciw dotyczącym ksi.ężorn. (PAT) .. polłej"' ntemteek~ ·1 , j&pońakQ., z
faeeystowiildmł sztabe.ml gen.era.!- I
nymi celem ~rujnowania ZwłązkU
zwłaszcza

klerr>wni·

I

, ZE SWIEZYCH PAKO W

ludowy w powiecie mógł, wójt sporządzi~ akt nieścią.
sandomierskim został skazany galn.ości, wobec czego grzywnf
drogą administracyjną za odbycie zamieni-Ono na 50 dni aresztu ( 7)
zebrania nielegalnego na 50 z~. Dopiero jeden z działaczy ludo
grzywny z zamianą na l 4 dni wych wpłacił 50 z~tych, wobet
aresztu. Sąd w Radomiu, wsku. czego Bieniek uniknął praw~e dwu
tek odW10łania się karę zatw1er· 1miesięcznego a.resz·tu.
dzit- Bieniek zapłacić jej nre

I KWIAT Ow
Sok Serdecznika wzmacla i uspakaja gerce. Magister Edward Gobla?,
Warszawa, Miode>1\a 14. Spnedaż
Apteki i Drogerie.

„„„....„ „...„ ..........„

E cha . stra1• k. u
Okręgowym w
się rozprawa
przeciw Leonowj, Czesławowi i
Wincentemu Wcisłom, oskarżo·

Prt.ed

Sądem

Krak.1wie odbyła

pr<-duktów

.
m1asta.

żywnt>!ciowych

gł,odn.e

dzieci Hi3zpanU.

·· Halooh Franciszek

zł.

do

10,

-Boryeław

K.rantlZ'wit.zer Józef -

Iz1.· rn.·

_Hr. J. D.rohojowski i

J. Kasprzak ·

-

Po złożeniu 40.000 zl. kauc~i
przez hr. Drohojowskiego i 35.000
z~. przez Kasprzaka, w ciągu bte.

Sltam~r

w

dobi~ycti słowa.ob

p~

procesem,

ktoś

REZULTATY ANEKSJI.
W „Populaire" (z 13 b.m.) tow.

Leroux wskazuje na ro, że MUSSO•
lini nle tylko zgodził się na anek.
sję Austrii, lecz przyśpieszył ją:
wszak Schuschnigg wygłosił w
Innsbrucku swe przemówienie (o
plebiscycie) dopiero po zasiągnię
ciu rady Mussoliniego.„ jak --nil.
zwać takie postępowanie Wt'<>cll
faszystowskich? - zapytuje tow.
Leromt. POLITYKA CHAMBERLAINA PONIOSŁA KLĘSKĘ: bO
przecież Chamberlain łudził się,
~e właśnie na skutek „ta.rć!' włos
ko • niernieck.ich o Austcię mo!~a
będzie W~chy odciqgnqć ·od Ni~mie~

'.'.>

Nie wolno kriśi
nawet u

U-chwała. ta oznacza., że Włochy,
wobec dylematu: "Bić się
stojąc
lub układać"', wybrały bez wahania drugie wyjkJe, qdzą.c, :l:e l<aż·

de Wyjście pośrednte, polegające
tylko na słownych protestach i ma
nifestacjach, przyno.sl w praktyce
wł(lce1 .. azkó4, nit korzyicf.. Sta.nowlako tal~to potwierdza równiet
jako państwo
że Włochy,
tez~,

Sąd grodzlki w Cbodorowic &kazał na trzy mi~ie.c-e bezwzględne·

śrÓdziemnomorskle,

posiadają.

tv

diamentów

~DZIAŁ LEKARSKI..._

Of• L. LE W I N

cowtti~a

Nowy numer

„Sygnał6w"

_

ry zawiera treś,; naetępującą: ~?•
W epoDK1ieaj~ o
- lłi_!jąa.
eintraub.
W
K.
].
Strugu.
chętnego !Ub biernego stanowiska
innych państw w stosunku do spra Zofia SzymarwtQi(:z - O ~!!~ll

prawd~ i&totne ttXJźnłejsze tntereey
~e dawno ~ do~!G połuanitt
v.Jy do wniosku, że wobec nie-

oraz

I

więzienia.

Ukazał się nowy ( 41) num~
na- "Sygnałów" z dnia 15 b •. m., ~fi)·

wy a.Witrlackiej,
ln-ać

na

sam.e nie

?nogą

m~W. ofl.powłedzialno8Cł

Z sali .sądowe stoi cy

"' lłwdQ LHnlo 27. J pp. do t w.

podkreśma tę jednostronność.~

oz.,,

~omurmK JKal~ny

zł.

2 r6a Bielallslciei

Wszak na.
wet ultra • pro • Beckowa prasa
w rodzaju „Słowa" i ,,Polity.ki",

A czy jest inaczej?!

uj!łl stanowts.lfo Obozu Ne,rodowcgo, stwierdzając, te wybiła godzi~ w której Polska podją.ć musi

Jesme itden

Borysław

Proces dr. Habisza

20 milionów frank6w

W Antwerpii dokonano w tydl
dnJ.ach kradzieży o rozmiarac.h
nienotowanych od szeregu lat.
Wartość skradzionych diamentów
oceniana jest na 20 milionów
franków belgijskich.
Policja wszczęła energiczne kro

podo·

10.
Na. oddział Towarzystwa
go aresztu komol'~iika sądu grodzVniwenytetu Robotniczego
kiego w Cho-dorowie AJeksand;ra
kaucją
w Warszawie.
Olszewskiego za pohicie klientki.
Halueh Frftlnci!'Zek '_ Bc~·@law
7ąreg,, tygrJdnia nastąpi n\'olnle·
20.
zł
nic ich.
l'fo Redakcję „Gfosu Kobiet".
HaJnch FraMiiizek - &ryeław
zł. 10.
we
a.pelacyjnym
sądem
Przed
ZBROD~L~ OPUSZCZONEGO
Do Dyspo::ycji Centr. Kom.
Lwowie toczył się proces działa.
KOCRA.l'VKA.
Zatoadowych
Związków
cza ludowegQ dr. Habisza, któiy
my!l tOOZ1Amnia z dn. · 14/8 1936 ślusa.rz Chojłow .żył c..'Za'S dłuż·
zosta' skazany przez sąd czo1 tszy z nicjak1 śleżewia:ówną, kta
kowski na 2 lata więzienia za
Zwiąu;ek Pracowników lustytura go w pewnym momC"ncie opu·
„podburzanie chłopów".
cji Użyteczności _ Publicznej w ściła, Cbojłow uważał za &prawą;
Sąd apelacyjny skazał dr. Iła. Polace Odlhiał Tramwajarzy w
moralnego tego czynu kocl1arud
bisza na IO mies. a·resztu z 7:JI!. Krak.owie zł. %5.
jej brata i którego~ dnia zjawił
czeniem aresztu śledczego.
Na Robotnicze Tmoarzystwo
irif u niego żą.da'jąi.· powrotu dziePrzyjaciół Dzieci.
wczyny. Od' słów przeszło do czy·
Dr. K. B. zł. 20.
nów, a w czaisie zajścia śleuwioz
p!idł p11ZeMty cyrklem ślusarskim
jakiego używają maj~·owie.
Sąd skazał Chojłowa na 15 lat
zaznaczając w wyroku,
"·ięzienia,
ki w ~lu wykrycia sprawców kra
ii jest to zabójstw{l z p:remedyta·
·
dzieży. Wyniki śledztwa nie są
cją, gdyż Chojł.ow c~rkiel ów wy·
podawane do wiadomości pub!icz
nej, tajemnicą otoczona jest na· WEIERYaKE. PWIWE 1 SIOlllE kradł z fab.ryki, gdzie praco"·ał.
TRAGICZNA. ZBRODNIA.
wet nazw2 okradzionej firmy JU- od I r. dl t w. w llledz. dO :a ,,_
bilersklej.
Stanisława Pilwełasówna~ pta·
Tłomackie

Ol~rzrmia kradzież
wartości

coś

dowodzą, że przesunięcie sił w
Europie dokonało się jednostr.onnie, wyłącznie na rzecz Niemiec.

ROZMYśLANlA ONR-OWEOtj.
.:.
MY$LlCIELA.
mar&S hłstoryc:my.
o tyle nami gardził, że uwatałby
„Falanga" dow-0dzi, że pr<)c-es
nas za zdolnycti do te~o rodzaju
jest przestrogą pęd
moskiewski
wska
„terytorialne
pierwsze
Po
obl'ZyQllwości, ten po pneczytademokratów (!;).
polskich
adresem
niu sprawozdania 0 przebiegu roz za.nia .Dmowskiego" brzmiafy nie - to właśnie
demokra.cja
Bo
vrawy, zaprzeczeniu i protestów} co inaczej. Obecnie o hltlerow.
stalinit:m.
później)
czy
(wcześniej
chcą
nie
endecy
napływających, będzie skich Niemczech
zewsząd
Ludzie, walczący o parlameh-OSte.tecznie przekonany 0 całko- mówić niczego niechętnego. A po
taryzm 1 ,,demokrację", walczą.: o
witej - rzekłbyn1 - n!edorzecz- drugie jest to, jak wspomnieliś
kierel').szczyznę polską. i są. śwUI.·
własnej
my wyżej, maskowanie
nośel oska~żenia.
dornie, lub nieświadomie, obcymł
Polska cornz
klęski endeckiej.
agentami. Polska rzeczywistO.ść
I wreszcie, czy nie jest rzeczą
lepiej widzi, do czego to prow.1'byłaby wtedy podobna do tej, jatym samym
JtJesłychaną, że na
ką odsłania proces mo11k1ewllki. Do
dzi endecki obłędny kurs pro-hipapierze, na którym ?7'l1Ca na zim
boju o taką. Polaq prowadzł llJJtlerowslci. Jeszcze niedawno módald (IJ otumanionego robotall{A.
no _ pod adresem moich towarzywiono o Gdańsku i „ujściu Wi.
AZB ptetmy mJI (!). Jęat b. PHR
szy lub mnie samego takie obnysły" ••• Teraz endecja Wisłę ja~oś
•
i dlatego llit nie uda.
,.•
dliwości Smeral proponuje nam ...
zamienia na - Niemen.
Proces moskic~ki właśnle od·
alreJO wepólnq.?
słonił co Innego - do jakiej dePORUKA wt.OCH.
Wepó!na akcja wymaga pn:ede
·Aneksja Austrii przez „T!'ze. moralizacji i dezorganizacji p.-p.
wszystkhn całklem innego J>(>jęela
o goono§c! Iudzldej t szacunku tią" Rzes~ jest _ mimc wszyst- wadzi ustrój totalny! A · w~śnle
b-. (f) ONR. chce- prowadzić: P'~l
oczywistą- porażką -WhcfJ-, sk~
, , . „'\VZS.Jemnym".
do · totalłzmu. Po-za ,t-y~ --,te
. .P,0 p1'ęr,wsze- ~emcy stają - mąc'lą
·
·
.
rupiecie „ldeo\egiczq~"
wszystkie
• nogą, nad Dunajetl,l. Po drugie.
są wypożyczone z rupieeiarnł en.
Wtoclły tracą swe wpływy w Audeckłej. Troch~ jut ·nadgniłe,
·strH, do niedawna ~le wielkie. p.p. z b. ONR.!
K~
Po · trzecie Włochy mają obecnie
wspqlną granh~ę z 75-mmonowym
niemieckim. Aneksja
państwem
Austrii - to koniec włoskich
wp)ywów w sroclkowej i być mo7.€
bałkańskiej Europie. Włochy mu
złodzieja
na
kon~en•,rować się
szą teraz
Przed sądem w Montrealu sfii.
morzu $ródzłemuym, a to natu 11ął J. })ugas, oskarżon~ o to, ~e
r:J..l:nle zawiera w sobie zalążki akradł przyjacielowi swemu klc;j.
konfliktu z Anglią. Rzymski ko. noty wartości około 700 dolaró~,
respondent „Gazety P'otsldej'', p które tamten znów ukradł .w j~
F. Chrzanowski, nazywa porażk~ nym ze sklepów jubilerskich. ~a~t,
,,REALIZMEM (!) po. żt> skradzione rzeczy póchodijły
Wł.och litycznym". A uchwałę Wielkie.i kradzieży nie stanowi dla pra\ya:
opuścił Wiedeń_ Rady Faszystowskiej, akcepwj~. żadnej różnicy, oświadczył sędzia,
cą aneksję Austrii, komentuje tal<
na dłuższą ka~~
i skazał Dugasa _
S~dziwy dzfa?acz ł t>i:blicysta so

zwolnieni za
Na skutek zażalenia obrnny sąd
apelacyjny we Lwowie postanowił zwolnić za kaucją do cza.su
uprawomocnienia się wyroku hr.
j. Drohojowskiego i Józefa Kasprzaka. Obaj zostali skazani
strajku chłop
za udział w
skim na 3, względnie 3 i pół roku

~ble

cjali5tyczny, Karol Kaut:sky, opuścił potajemnie Wiec.e-il i przybył
do Bratistawy. (PAT).

Tarnów

, Na pamnU•
• k"
D
I
Sąd skazał Leona i Czeeława
gnacego .a.azyno iego.
"'"
· ·
· -i • na IO miesięcy,
n meeu·
, Cll!rlow
W
Haluch Fra11c18Zek - Bo:-ysław
nym o organizowanie w Sz-czy;- tego Wcisłę na 8 miesięcy wię;zie·
nikach i okolicy straży, mają. nia. Oskari:onvch bronił adw. dir. zł 20.
Na TowarzyatUJO Uniw"-rayt;etu.
·
ef~b. na celu nie dopU!ZC'Zanie Grodzicki.
Robotniczego w Boryołatviu~
Hałuch Franci~zek

dziedzinie teryto.

Sprawa jasna, tylko rermlnolofa!lszywa.
Przy tej sposobn.ości stwierdza
my, że w przeglądzie prasy "Ga.,.
zeta Polska" (wspólnie z ,,Cza.
sem") występuje groźnie · prze.
ciwko ,.siewcQm paniki'', którzy

wa

Kausk y

Pokwitowania
Na.

w

za wyłlłezne sprawowanie lltra!y
nad niezawi8łośc14 Austrii.

t:· ko -

I
-_..___
_
Za 50 zł. grzywny 50 dni aresztu
Działacz

wyobrazić

bnego.
Gdyby,

SAMO ZATR UCIE

„Diło" donosi, że w kilkunastu
miejscowościach pow. Kam.ionkd
Stnnn!łowa (wojew. tarnopolskie)

należy

Dmowskiego

rłaln~j''. ,,NA KŁA/PEDĘ!" i rozpętania wojny. rozlegały. się oklrzyki. Czytamy w
brać serio tak nle· ' spra~zdaniu:

prawdopdobne pytania?
Nie!liono kilkanaście transparentów, a wśród nich: ,,z biegiem
Niektórzy moi przyjaciele są·
Nłemna ku Balt11kotoi", .;Budujmy
dzę, że tak. Niechte i tak będzie!
polsl{ą potęgę nad Bałtykiem!",
Nie jestem poinformowany o
,,Na Klafpedf!'', ,,Nidmy pomoc
rodakom na KowieAezctytniet",
tych układach. lstnteje na to eo„200 tysięcy Polaków na Litwie
11ajmntej sto powodów. Najważwzywa naród do czynu!" i td. z
11lejszy jest tęn, że układów tych
tłumu padały ustawicznie okrzyki
nigdy nie było, że nigdy ich nie I skandowane.
projektowano, że nikomu z nas
Mówcy (p. Rojek i Sztampei)
nigdy do głowy nie przychodziło wzywali DO „MARSZU HISTO.
już nie tylko podjąć takle układy, RITZNEQO":

prowadzą akcję oszczerczą
socjalistom, zwłaszcza
przeciw kierownictwu Mlędzynaro

Mowa tow. Bluma sprawiła głę
bokie wrażenie. Narodowy poseł
de Keritlis przeciwnik Bluma, za.
wołał do niego:

„

komunistyczne

komenderowała Moskwa sławet
CUZEM".
komuPoseł centrowy de Chappede- nego Smerala, czeskiego
dzy Angllił a Włochami. Byłoby laine zwrócił się do Bluma ze sło nistę, który już z różnych pieców
chleb jadał {pódczas wojny· świa
rzeczą. niebezpieczną wytknąć soblt' wami:
,,ZASWGUJE PAN NA TO, BV towej był na us!ugach Habsbur.
drogę I WJtallć stanowt~o w tym
gaJ. Napisał on artykuł „proces
...••~
oMt...J1W1W111••--•----=%~v~mr....,n•rmu1m•
„~r
w Moskwie, a Il Międzynaroctów.
ka", w którym w jezuicki spo$1Jb
szkaluje 'kierownictwo Międzyna.
rodówld Socjalistycznej za cały
NA TLE WĄTllOBY
okres powojenny, t. j. -za lat I 5.
Tow. tow. Vandervelde, Adler i
Sa.,,oialrocie bvwa przyc~yn~ wielu dolej!liwości !bóle art19fyczne, łamanie
w ko6eia.cb, bóle !!łowy, wzdęcia. odbiiania. bó!a w wątrobie, aiumalr Roosbroeck, których m. in. atakoje
w u.stach. bralc apetytu, iwę-faenie akóry, skłonność do obstrukcji plamy Smeral, uznali, że byłoby poniżej
i W'lrzuty aa skórze. skłonność do tycia, mdłoAct, język obłotooy). Trucizny
odpowiedzieć na te
we1111nętrzne w,twarzaiące się we wlasnym or~aniźmie, zanie.czyszczai' krew, ich godności
niszczą or~anizm i prz:yśpieszaią etaro~ć. \Vątrllba i nerki 14 orgaoa~i oczrn· atald.
c:taillC\lmi krew i •~ki ustroju. 20 letnie doświadczenie wykazało. te z1oł1
Tow de Brouckerc, osobiście
Jecwc:z• „C H O LEK I N A Z A" H. łłlemojewskiego wielokrotnie 3.takowan_ w belgij.
jako żółcio·moczopędne są naturalny;n cz:vnnikiem odci,ta' „cym sold u~lu skim piśmie komunistycznym, od.
od trucizn własnych. Bezpłatne broszury otrzymać mutna w Laboratonum
następu.
powiedział w „PeuJ)le"
fizio1~iczno-chemicmym „C H O L E K I H A Z A„ H. HIEMOJE#SKIEIOa
jącym o~·wladczenlem:
Warszawa. N.-Swł•t a.
komunistyczne, a
,,Dzienniki

·„polłcj~ na polecenie w·"1dz sądowych zarekwirowała w gr .• k'at.
urzędach para.fialnych księgi me.
frykalne. Rekwizycja ta ma t>yć

znajdujemy
o Litwie.

artykułów

centrowy wypowiedział
Poseł
się za udziałem w Rządzie Bluma.
Natooilast flandin oświadczył, 11
Leon Blum nie odpowiedział na
sprecyzowanych
żadne z · pośród

co

sprawiła wstrzą

Naturalnie są. między nami
prteclwieństwa, pomimo to motemy
wspólne punkty. Przede
znałef,ó
wszystkim musi być dobro kraju
naszą troską Zadaliście ml ranowte kilka nie pnemyilanych pyt.aó.
na które -nie mogę odpowledzloo.
„~p. ·W sprawte!nznania cesarstwa
włoskiego l mlanowanfa ambuadora w Rzymie. To Jest jeden z punktów targów w rokowaniach pomię-

Widocznie endecja chce
tym krzykiem ZAMASKOW Ać
KLĘSKI; swej polityki pro-hitlerowskiej. Wsiak łó prasa endec.
ka stale „uspakajała" społeczeń
stwo polskie, że polityka hitle.
ryzmu jest· „pol,cojowa" i t. d• . J
dopiero teraz endecka klijentelcpolityczna dostrzegła, jakie k
przesunięcie sil odbyło się w Euro
pie środkowej.
Na czele numeru „Warszaw.
skiego Dziennika Narodowego'•
zn11jdujemy obszerrre sprawozda.
nie z manifestacji akademickie:
we Lw-0wie. To ~ „młodzież na
rodowa rztteała hasło urzeczy.
Romana
wskazań
wistnienia

czasie, gdy scena oo chwila 8łę zmte PANSKĄ MISJA POWIODLA s1e jednakowoż - trzebi'! to przyznać
nia. Przede wszystkim Jest nie· PANU".
- prasa „sanacyjna" jest nieco

samo przez elt
może być gwamnejlt pokoJL Mam1
.fest rzecq naszej
różne poglądy.
godności trwoo przy naszych punktach widzeuła, Inaczej byllbfŚRll'
olegodnyml locltml.
Nie pozwólmy pnemlnąć . nadarza
do
~wiem
jąceJ slę cllwUL
Obecnych było przeszło 200 dt>- rozsądku Panów, . nie zaś do Wa_putawanych i senatorów, na któ- szych uczuć. Zakllnam W8' jeuc7.e

safące wrażenie.

W prasie polskiej

znowu szereg

W ubiegłą sobotę po wygłosze
niu przemówienia przez radio,
które nadane zostało przez wszystkie rozgłośnie francuskie, tow.
Blum odbył posiedzenie z przewo
wszystdniczącym i delegatami
kich klubów opozycyjnych parlamentu francuskiego, proponując
utworzenie Rządu koncentracji na
rodowej.

rych mowa Bluma

t.on.

UTWA.

Mowa Bluma do przed stawlclell opozycji

z~f l;iąglifuki -

wiciowych. MarUui Czuclin,Ow1ki
- Z dziejów demo~acji polskiej.
Jerzy Putrament-Zar.aza poety·
ckości. Antoni Starżo - Poeta dy•
pJomatą. Jerzy Wyszomirski: Nowości litnackie. Zygmunt Jarosz

- Podrćże do piekieł. Maria Bruzda _ Przypominamy Goszcri~
!!kiego Edward Cstito - Po~e·
śd społe~ne. Halina Krahelska,,Przepraszam. że żyję". Stefttn
Frank _ Powieść Rótha. Jer„y
Pafuki--Opowieś<:i środowiis'kowe.
opieknno.wie moralności donieś!~ Erich Kaestner (pncłożył . Ta·
do pol~ji, iż dziewczyna wś mu· MU6Z Hollender) - Kariera 1ndz·
eiała uczynić z dziec-kie~ gd)"Ż kości. (}bli~eni.t. W oczadi ~a·
on:> miknęło i nikt go nie wiihizł. ohodu Przegląd prasy. Kronika

wypadko\d, powrac.ając d'O domu
na Prad1.e na tor1e kolejowym zo
!!lała napadnięta przez jakiego@
draha i zgwałcona. Niemczęśliwa
urodziła nieślubne siwe ihieoko na
µli.cy. W jakis azcs po tym jacyś

W śledztwie nie8Z<Częśliiwa ofiara :lnstNwana. Sprawa Pasternaka.
tragic7.nego eplotn wypadków ze- Sprawa konfiskaty .,Sygnr' ·~r'\
m.ała, ii dzieck'> jej przypadkowo Kore&pondencja.

się ud~siło wobec ozego zaniósła

Cena egzempla1<tza 40

gir.

u..

rr~

półro
jl" na cmentarz Br6dnowliki i p{I· numer::~ -: kwartalna 2
<"how~ła przy grobie siO$try sama, 01ma 4 zł., roCUJ.a 7 zł. Konto w

bo n-iestać ją było na pogr.zeh.
Sąd z uwagi na niezwykłą tra·
gedię nieszozęs1iwej skazał ją na
rok więzienia z zawieszeniem.
J. K.
igły uległa strasz:nemu

P. K. O. nr. 503.400. Pocztowe kon
,to rozrachunkowe nr. 1. Adres reda.kcji i administracji: LwtSw,
Hauke Bosaka 12.
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„Występu!ę

w obronie bitych i -pon;ewieranych.~„ •·

Czy woina

List ótwa·r ty
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· P. sen. M.

l'vllchałowicz

UKŁADY Z FASZYZMEM
to wojna, w

Skoro faszyzm -

. ,

.

części. młodzieży, która krzyczy1 I Mani syna, ·kfófy nie chce się ' takim razie polity~a naprawdę

mówił

", na

ć

' .

'

'. „

. •

h

•

'

nieunikniona ł

je~;t

l pokDju,

1t.

·r
ego
· wski·
·
c
·
,
·
.
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„
Wo ~ Ko
.
·
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jeżeli się jest szczerym
wrogiem ·woj·ny, t'° nie ma inneglJ
wyjścia jak - waika z faszyz.
mem. Nie ma bowiem obecme
innego źródła wojny Jak faszy.1;m.
jak "trójporozumienie Berlin Rzym _ Tokio, trójporozumienie
.
faszyzmu.
, Na to taki czy in.ny „optymis.
ta" odpowie:. odsuńmy na bok w<il
ki .„ideologiczne'', nie wtr.ącajmy
się do spraw ustrojowych innych
państw, t. j. do ich spraw we.
wnętrznych, dążmy natomiast do
porozumienia ze wszystkimi pan.
stwami, w tej liczbie także z panstwami.faszysoow·skimi. Tak włas
nie rozumują mocarstwa zachotlnie, przede wszystkim Anglia, a z
nią i inne państwa.
Ale jak porozumieć się z pan.
stw.ami faszyStDwskimi, skoro ich

szyzmem (s~wa faszyzm używa.
państwa famy tu jako skrótu
J
szystowskiego, a e w n.aszym rozumieniu rzeczy jest to jedno i to
samo) zawiera pewne ustępstwa
dla niego, już to · nafJury politycz.
nej, już to gospodarczej. Każde
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rr
wie Rektoczyf. Któż Odpowie za się zannwiadać
przedk,.,,.,.ysowego.
ziomu
·J$traty, wyrządzone kulturze pot.
META ·cZV ' DROGA? .
i
sk e.f? Ci, którzy fłZaulł ł <'głupiali
Wszystko to byłoby pl'~kne · I
.'f'.11.~dzież? Zapewne. Ale czy od.
pOWiedzialność NIE SPADA TU bardzo pomyśtne, gdyby.„ rok
TAKtE NA WVCHOWAWCóW? 1928 mógł być ·metą tęfyzliy go" Jedno krot·
· J: p·1sa 1·~
Mó~J
1. my nie
... , si ę o prą d ach, nu rtu1ących so pd arcze
słusznoścałą
Z
temat.
ten
na
nie
młodzież, prądach tak potężnych,
że profesorzy ole są w stanie im clą omawia ten problem „DepeSię oprzeć. Czyż tak jest napra. sza", poruszając poprawiań'ie wska
wdę, bo mnie się wydaje, że „oj. żnika produkcji, który - w· myśl
cowskłe serce", które przemawia nowych metod - jut w r. 1937
~ sDnie, gdy chOdzi o obronę tej przekroczić mtal pozl~ z r. ·1928.

świ~dczą, że
rękę

czyć planowość go~podarczą „układ dżentelmeński"
~ą.
w1ęce1 -" zapowiad~1 wolnością obywatelską, j~tj.nqq. Włoch

RADA ·NACZELNA p p

I

'

hitleryzację Gdańs.k~,

ludności

Da~ii ~-%, głych

=~~~r:ej~o1'ąK~~~!w': i~ut~ri~;

nłe

pobłażanie, więcej-na

d

między

dwiema potęinymi organizacjami za·
wodowymi w .Hiszpanii, związkami
klasow)'.mi (U. G. T.) i syndykali·
stycznymi (C. ·N. T.) nastąpiło w
•iych dn~ch porozumienie co cło zje·
dooczeniii' się obu odłamów. Opra·
<:owa no waru.nki zjednoc'Ze·nia . i. wy·
dano manifest do robomików hisz·
· piińĘ:kich. ·
Manile~t ten brzmi:

.

produkc~

bojowej nowym
faszyzmu krajowego i
obronie
w
międozynarodowego,
nieza'l\·isłości Hiszpanii j wolno·
atakom

ści.

Do pra·cy w-ojenneJ, towarzy&Ze!
Oo :\>alki, ramię przy ramieniu,
WSZ}~cy :złączeni w jeden zwarty
i niezniszczalny blok, ze wzro·
kie~11 w przyszłość ll!tkwionym!
Dziś bardziej niż . kiedykol·
,;Dwie wielkie centrale 21awo- wiek U. G. T. i C. N. T. rtwie:rdowe doszły do .porozumienia w c1zają, że złączone, stanowią silę
ohli01JU · . koniecznoęci wojny i nie do pokonania. Do walki więc,
przebudowy ekonomic:z:no • sipołe· ·do ZW) cięstwa, na frontach, na
c:mej naszego kraju..
tyłach i we.zędriie !
.Faitzyzm wygrał bitwę w AuZbawienie Hiszipanii jest w
stri4 . k.la.sa robotnicza Hiszpanii nas: potufimy uiratować ją i sie·
wygrała inną bit~ę, tworząc pod· bie, dając wahającym się demo·
stawy. do akcji zjednoczonej.
kracjom przykład energii ~ entu·
.: Dzi.siaj, więcej, niż kiedykol· zjazmu.
wiek, wierzymy nie'Złomnie w
Niech żyje jedno~ć klasy robot·
zwyeięstwo, jak nie:złomne jest niozej!
Precz z faszyzmem!
reż · naśze zaufanie do klasy ro· Nieoh żyje woln<>ŚĆ Hiszpanii!"
Manifest podpisali: w 'itnien-ht
botnfozej. · Klucz do zwycięstwa
U.G.T. - Gonzales Pena, a C.N.T.jeS:t w nas samych .. Wiemy, że
Mariana R. V asquez.
ń.iłit "lepi.ej od robotników nie
zdoła prrzeciwstawić swej siły

walk,8 · o ._ deino-racię .w Polsce

„

Str. 4

Tekst stenogramu urzqdowego

Howa wice- marszałka Senatu p. 5.
.

podczas debaty nad budżetem Mln.

.
SprawiedHWoścl

Kwaśniewskiego

w Senacie dn. 11 marca r. b.

Zgodnie ~ nuq zapowiedzią., w sądach z poszczególnymi oby- też podwójną kazałby stosować w ten sposób, te protrarator o9kar
Pan Orab()W'Ski jest pierwszym
Nrlnistrem Sprawiedliwości w Polcfajemy d~ pełny tekst mowy p watelami.
miarę: jedną do obywateli, drugą źa, zaś Sąd wyrokuje?
sce, który mu&iat się uciec do skar.
Kwaśniewsku.'go (b. wojewo·
Jeśli los :z;musi obywatela eto j.a. do podwładnych sobie prokuratoP . .Minister Sprawiedliwości · 6ra
gI sądowej z powodu publicznego
dy) o polltyce 1 o działaln06Ci Min. włenia się przed Sądem w cha.rak rów? Gdy · o podwójnej mierze
bowski: Uprawnienia naczelnego
postawienia mu zarzutów natJry
Sprawiedliwości.
Dla ułatwienia terze świadka, nie jest on pewien mowa, nie sposób nie wspomnieć prokurlł'tora, to jest jame.
etycmei i mor~lnej. Dwadzieści8
czytania za.opatrzyliśmy tekst w swego prawa. JeśH zeznanie jego o właStnym procesie p. Ministra
Sen. Kwaśniewski: Czyż. istnieje lat trzeba było czekać na Ministra
tytuliki, oddające treść główną będzie miało nieszczęście nie spo. Grabowskiego. Proces ten nazy.
występującego
ka7'1ego poszczególnego ustępu dobać się koniunkturalnie podnie- wam wł·asnym procesem wbrew' za pon"adto jakieś dod.atko.we kierow. Sprawiedliwości,
conemu podprokuratorowi, o-bywa przeczeniu p. Ministra, zl>ożonemu nictwo sprawy, wynikająee z U· w te} roli w Sądzie. jest to tym.
mowy. Red.

sen.

które

w.

ka w iarniach i resta;ir.a cjach.
Minister.jum zachowywało kamienny spokój.· Wzgląd na bezpieczeństwo Państwa, w którym
robiono potężną dywersję, podrywając autorytet władz sądowych,
tym razem nie odegrał żadnej roll. Po Polsce cltodzHy g~uche wieści , że sprawy te były prowadizon.e ze szczególną pais.ją I nadzieją zdobycia materiału, kompromitującego wcwrajszych zwierzch.
ników. Wyrazić można tytko ty.
czenie, alby nai!.ltępoa Pana Ministra Grabowskiego nie imał si~
jego meto~ należy się bowiem obawiać, że metody dotychczas sto
sowane, bynajmniej nie prostowały ścieżek pracy Sąd'!.L

Mini&tra Sprawiedliwoś bardziej chara·kterystyczne, :te to.
ci? czy dzJeje się to w każdej spra warzyszom niedloJ.i Pana Ministra,
wie, czy tylko w sprawach, w któ. Dyrektorowi Departamentu Kryrych poszkodowany jest p. Mini- chowskiemu ł podprokuratorowi
ster Sprawiedliwośd Grabowski? Pwtrowskiemu, w omawłanym 11ś.
Jeżeli zachodzi ten ostatni wyipa. .cie, zarzutów natury et)'ICznej l mo
O Mt.ODYM P. .WOLSKIM
dek, to czy dzieje się f(} w każdej ralnej nie- postawiono.
Z WILNA.
SPRAWA ADW. SZUMAŃSKIE- ~prawie o obrazę Ministra Gra.
Znana diiałaczka społeczna, od
GO.
bowskiego, czy też tyłko w spraTĘ SAMĘ MIARĘ.
znaczona krzyżem Virtuti Militari,
wach, w których Ministrowi Spra.
. .
.
.
• ,
Mow1łem 1·~· że nie .che~. 1 nie
żona wybitnego oficera, pułkowni. . Aby nie &przeczać się o określe. wiedliwości Grabowskiemu posta
ka <llrtnii polskiej, kawalera Virtati nia, gotów jesterfl zapropońować wiono zarzuty natmy etycznej i mogę ~chodzić w „men1um . tych
zarZ1Utow. Należy to wyłączme do
Militari - została nazwana z wy. nawet formę oclmienną, ldóra go- moralne·?
d1
z
ą.c
nas,
nic
nie
zmieni
w
istocie
~.
.
Sądu.
Społeczeństwo ma jednak
sol<0ści trybuny .prokuratorskiej
pro
1
~to
m~pok<>Ją.ce
?ytania,
nasu-1
prawo
żądać,
by najwyższy szaNazwijmy
ten
proces
rzeczy.
TRZEBA Z TYM SKOŃCZVt.
,,taką panią Pełczyńską", której
cesem adwokata Szumańskiego, ~va1ące s~ wobe~ ~iezwykłego 0 • farz sprawiedliwości odmierzał so
zarzucono niemal złożenie fałszy.
Wys{)ka Izbo! Pan senator B~
wego zeznania. Podwładny Pana który pubiicznie po.stawił urz~du. swiadczenra P· Mimstra · Graoow. błe sprawiedliwość tą sarną tnia- czkowicz przytoczył uchwałę Zrze
j~cemu Ministrowi Sprawiedliwo. skiego.
rą, jaką odmierza się ją wszystkim
Mini-stra Grabowskiego, podproku.
Poza tym na terenie Komisji wy innym obywatelom. Inni dy.gni. szenia Sędziów i Prokuratorów.
· rator, wezwany do wytłomaczenia ści szereg zarzutów natury etyczRzeczypospolitej Polskiej, nie po.
się przez męża obrażonej posłan nej i moralnej. Nie chodzi prze- tworzyła się paradoksalna sytua- tarze, nmjej usto&tllnkowani w d.zi.a wiedział jednak jedinego - dosyć
ki, oświadczył, że nie miał zamia. cież o nazwę, lecz o i·sto-tę rzeczy, cja. Zapytano tam p. Ministra Gra le wymiaru sprawiedliwości, niż ciekawego ,te uchwaiła ta ros>tała
a istotą tą jest fakt postawienia bowskiego, .dłaczego zlecił pod- Pan Mini-ster Sprawiedliwości, nie
ru obrazić p. Pełczyńskiej.
skonfi.skowana, i to nie w jakl-ejś
Pocóż tedy uźyi tego
zwrotu, tych właśaie zarzutów natury i władnemu &obie urzędnikowi mi. zawahali się przed publicznymi Pipidówce (Minister Sprawiedtf.
.PRZEKROCZONE GRANICE.
który nie może nie być obrazą, etycznej i moralnej. Nie mogę za- nisterialnemu, w randze wice.pro. procesami. Ich rzecznicy w Sądzie wości Grabowski: Nie praw~!),
c y tować tu in exfenso tego listu, kuratora Sądu Apela-cyjnego, po. nie domagali się zamknięcia drzwi
Pub&zn.e wyrażanie . hołdu do. jeżeli słowa w ludzkim języku
gdzie niedouczony cenzor mógł si~
h.-try.nom htb jednostkom, krytyko. mają jakiekolwiek określone zna. ponieważ nie jest to prawnie do- stawienie wniosku 0 zamknięcie sali sądowej. Odważnie, po mę. nie połapać; zobaczył: jakaś Hłn
paszczalne. Niedopuszczalne jest drzwi sati sądowef, ewentualnie str.i, spojrzeli w oczy SJWOim prze.
wanie ustroju państwowego tub cze.nie?
jednak również granie na niedomó dlaczego nie przestrzegł . tego u- ciwnikom i pokonali ich w otwar . da Fleischerowa, żydówka, może
. sys.tel'tl.u rządzenia, do nich nie na.
P. Minister Gra!>owski oświad- ·wieniach
i przemilczeniach. Apel.u. rzędmika, aby podlobnego wnioskti tej watce, w pełnym, dziennym komunistka - skreślił. Nie! to
ł1.:tą. W głośnych procesach o. czyt w komisji, że o ile mo wiaję do lojalności p . Mtnistra, który nie stawia!.
świetle. Szkoda, że Pan Minister .stało się w Warszawie na 3 dnf
. statrt!dr mie!,ięC')· młodzi prokura. d-0mo, sprawa ta :eostała załatwi o.
przed ro2'prawą w tej WY'Sokf.ef I~
ton1 - podwładni Pana Ministra na - na drodze niejako honorowej list ten zna, bo go otrzymał, jak P. Minis.ter odpowiedział na to, Sprawied1iwości nie poszedł ich bie nad budżetem Ministerium
Sprawiedliwości - usiłowali po- między mężem obrażonej posłanki tu stwierdził Sąd w publicznie o. że przelał swe uprawnien1a na p. śladem. Szkoda również, te S'pO· Sprawiedtlwośd. Cenzor, który to
wke.ministra Chełmoń&kiego. Zda teezefistwo nie me>gło się pneko.
sadzić na ławie os'karżonycb, o- i podprokuratorem. To ,,niejako" głoszonych motyw-ach wyroku skreślił musiał doslronalie wledzlet,
i
pytam,
czy
zarzut,
który
mu
po.
wałob s· wted :te na to pytanie ń·ać samo z jawnej rozprawy &ą·
ptócz: wtnnycb ohydnych nadużyć, jest nieocenione.
kim Jest Zrzeszenie Sędziów i Pro
równid i poprzednie rządy „po.
Później, gdy p. Pełczyńska o- stawiono, że był on bohaterem winie! ~~wiJ:deć p. wiee-rni- dowej, dla.czego zarzuty natury e. kuratorów, musiał dosłOOnałe wf~.
majowe". Przy nłeelychanym po. świadczyła, te nie uwata sprawy znanego łmrYdellł:u wileńskiego jest nister Chełrno~kł tyrnozat·em p. tycznej i moralnej, p~wlono Na dzi.eć, te na cz.ele tego Zrzeszenia
ktnku gawi·edzi sala są.doWI. sta- bynajmniej za załaitwioną i zwra. zamrtem natury moralnej I etycz- wlce-minłster Cbehnońskt głosu w czelnemu Prokuratorowi Państwa, stof· najstarszy sądownik potsld,
ła sł~ aren4 polityczną, na które) ca się do Są.du Marnzałtrowsklego, nej (Sen. Radziwiłł: ObrzydHwy Komisji nie zabrał a ~ił to l). tdórym Jest bezspneczn~ P. Mi· p. Leon Sapłńsk~ b. m.fnf-ster, pler.
zafałwłano cqsfA> NOblste pora. p. Minister wyra.:7Jlł ubolewa.nie, :te spo~b ~takowania Ministra) czy Minister Orabowskt. MMeby Je· ·ntster, - są' niesłu&'Zlle. Wielka
Prezes Sądu Na}wyt&Zego,
dttmkł. Zapewne przez przypad.ek był tle poinfonnowany i zapowie- też nie, 1 co ten :rnmrt ma wspót. dnak odpowied'Zialny za to µn4• szkoda, te prze~onanre to społe preż~ Trybunal!U Stanu, - Jak ró
zgrc1pow.ano te procesy niemal w dział dalsze kroki ze swej mony nego z poj~ciem bezpieczeństwa dizenie człowiek zeehcdał zabrać czeństwo opierać musf na nfedo- wnJet wiedział, te ucfrwaht ta jednym cz:uie. Zapewne miimowołt w tef sprawie. Tj'ill samym p. Ml. P~mtwa, d!Ia którego w tt:j spra- głos? jest to mote 0 tyle bardziej kładnych ł z konłecznośef enfgma to kategoryczne votum nłeutnokl
w1t za:m1młęło drzw:i salt sądo.. ,..,skazane !e upoorczywie utrzymu. ~cznych motywaeh Sądu, ogb~ono barwy brudttych aftr. ni$ł:er Orabowskl stwierdził rze~
dla Ministra Sprawledlłwoścł Ora.
. •
le się w kraju wen;ja, il! p. wtce. czonych 'P'Ubtl~nłe po wyroku.
Z &al 14dowych lał s~ do onganł- niesłychaJną: Obywatel, obratony wej?
~kiego.
(P. Mleharowskl:
Rozmyśfn1e tne chcę mówić o za minister Chełmoński wytra"'nv I
%mu społecmego szer0iką falą jad w Sądzie musi docltodzłć swych
Skandal).
NIBZALUNOść
SĄDóW.
defetyzmu ku ucieste zewn~- praw osobiście na drodtze honoro„ sadnośd, czy tet bezzasad<no~ci wybitny prawnik, był przeciWny
ł znowu wtdzfmy fa'kąś tajemninych i węwnętrznyrch wrogów wej, i p. MinisteT jest z tego nie tych zarzutów, które są prz~~dm10. wykluczaniu jawności obrad gądo.
Pan Minister Sprawiedłi>M>śCl czą ręk~, która stara się za.trz$t:m
pr-0c.esu.
sądowego,
Jeszcze
wych
w
tej
sprawie.
Pamtwa.
tylko zad-0wotony, lecz nawet się nte zakonczonego prawomocnym
zaczął 5wą działaihtość od dumne. nąć drzwi przed społeczeństwem.
go
hasła: „niezależność sądów jest
Godne potałowani.a nadużycia je na to powołuje. P. Minister uwa- wyrokiem. Nie byłoby fo zgodne
Wreszcie p. Minister Grab-OWski
W zbytf świ~ej mamy pamięci
zasadą,
której hołduję". Społe
dnostek, zd·a:rzające się w każdym ta, że PańMwo może obojętnie p-a z dobrymi obyczaJami.
zarzucił w Komi;sji mówcy, że kry
0<p0wiadanie o wymuszaniu na koczeństwo
udzieliło
Panu
Minis.tro.
Państwie i w katdym regim'ie _ trzeć na popeł·nienie określonego
Nie mogę się jednak zgodzić na tykuje decyzję Sądu, który wyklu.
legium administracyjnym
Sądu
były wyolbl'Zymiane do potęgi sta wykroczenia dyscypJi.namego, je. to, aby stwierdzono, :ie charakter czył jawność • ·Dla unrknJęcia nie. wt wielkiego kredytu moralnego i
przeniesienia
sędziego za wydanie
łych objawów śmiertelnej choro. żeH nie przestępstwa, że diocllodze zarzutów rµe dotyka h{)noru i ety. porozumienia stwiend~am, że nikt czekało na rezultaty ,teg-0 pracy.
wyrokiu nledogaidzającego Ministe
by, toczącej orgimiun państwowy. nte swych praw mil·Si być powsta k; p. Ministra. Przeciwnie. Stwier. nie czynił i nie czyni p. Grabow. Wierzyliśmy Panu Mj.ni.strowi, gdy
rillim, o nacisku z powodlu skazarozkoszą pławi..ono się w tych wione samemu obywatelowi.
Z dzam z całym naciskiem, że naj. skiego odpowiedzialnym za decy- składał tragiczne oświadczenie o
.
n.
ia btiiskiego minidrowi p·Jblicy.
brudach.
urzędu· p. Minister nie uważa za poważniejsze zarzuty, jakie posta- zję Sądu, który jest przecież nieza demoralizacji, która wkradła się
sty, o szyka.n ach, które wpędziły
•
wskazan.e w to wkroczyć. Dopie.
do
szeregów
sądowych,
względtnie,
·
G
leżnvm od P<!ina M~nistra, lecz za.
Proce&y sądowe mają swe gra. ro po zainterpelowaniu go w ko. wiano w tym liś ciep. rabowskie- rzut· brzmiał i brzmi obecnie: dla. gdy nie protestował, kiedy druko. w samobójstwo prezesa Sądu Ape
la·cyjn.ego w Poznaniu I wreszcie
nfoe, zakreślone przez ustawy. Gra misji sejmowej, p. Mini'Słer zna. mu, dotyczą właśnie jego honoru
i etyki. (Minis1er Sprawiedliwości czego pod-władny Panu Mintstrowi wano to niemal we wszyst'ldch pi- o pielęgnowan·iu bezklłJl'1!lości, janice te przekroczono. Oskarżen i ny ze swej energi.i - zdecydował
smach
codziennych.
Czekaliśmy
p. Grabowski: Niepraw1d1a). Pra. zamknięcie drzwi sali sądowej po.
ką się cieszą niektóre nieodpowieo karygodne nadużycia w lot zro- się wyjść ze stan•u kompletnej bier
wda, Panie Ministrze, proszę ten stawił? Jeśli urzędnik ministeriat. na. drJzgocące i rewelacyjne wyni. dzialne w społeczeństwie zgrupo.
zumiet.i te nastroje i nastawienie ności. Obojętną jest oczy~iście list odczytać.
słynnego
śledztwa,
które
ny Żeleński uczynił to na własną ki
wania.
Ministra Sprawiedlivrości i jego rzeczą, Jaki los spotkał czy też
odpowiedzialność w pierwszej in- wszczać Pan Minister nakazał. W
_przedstawideli i poczęli grać rolę spQtka młodego podprokuratora,
Jak już powiedziałem, nie będę stancji, to dla·czego, gdy sprawa ciągu ~iemał roku dzienniki przy.
Tym metodom musi .się .naresz..
,,bohaterów", przypfs:ując winę po 1dóry uderzył w ton panujący w oma"riat istoty tych zarwtów. Nie przeszła 00 drugiej instan•cji, kie. nosiły coraz to nowe zapowiedzi cie położyć kr~ w myśl zasadY,
. .....
t .
· d
ipeł·nionych nadużyć wszystkim, z Mirnisterium Sprawiedliwości. Sto. mogę jednak nie zwrócić <.1wagl
.
.
. · rownic uwo
ei sprawv - Je :li) sensacji. . Akta sprawy rosły,· jak ,,łusticia fundamentum regnorum".
wyjątkiem sobie samym. Nie ty!. kroć ważniejszą jest ta o·kolicz- na niezwykły przebieg same1 spra czy też dwugłowe _ ~ie wyidało lawina, i osiągnęły zawrotną liczOkres rząd.u Paina Ministra Gra.
l<o _jednak roprzedrtic rządy „po. nośt, że jego Wysoki Szef uwa- wy.
. .
. . . . temu urzędnikowi jedynej potrze-- bę kilkudziesięciu tomów. W re- bowskiego walnie przyczynił si~
ma1owe" nie znalazły łaski w o. ża za możliwe zastąpienie akcji u.
Pan Minister Spra~r~ltwosc~ bnej instrukcji, któ.raby brzmiała: zultacie skaza.no na niewielkie ka. do dalszego osłabienia autorytetu
:~.a<;h korpusu prokuratorów p. rzędo.wej, akcją prywatną. I nie wydel~gował do osk~rzent·a w te1 oie !ńawiać wniosku o wyklucze. ry kilku aferzystów, główna oskar Minitsteriium i podkopania zat1fa'.M1mstra Grabowskiego. Stafo ~ię jest to sip-0radyczny wypadek.
sprawie swego najblizszego, bez- 1nie jawności przez cały czas fr.wa. żona zmarła w więzieniu, nie mo- nia społeczeństwa do wymian:
to równid ooział~m innych Minii .
pośredniego podwładnego, wice. ma tej sprawy.
gąc się doczekać procesu, ani tym spraw i edliwości. Interes Państw~
steriów obecn.e go Rząid1 ;i. Gdy któ.
prokuratora żeleński-ego z tak zw.
,,OJCOWSKI STOSUNEK".
czasowego zwolnienia, mimo taje- opartego na sprawiedliwości (Qło
P. Minister Grabowski oświad
reko!wtek z tych Mtnisteriów zwra
nadzoru
prokuratorskiego przy
mniczej, śmiertelnej choroby na f,y: Dosyć! nie chcemy słu.chać),
ct.iło się do Ministerium SprawieW innym znowu pmcesie pro- Ministrze.
czył w Komisji, że zarzuty, które
jaiką zapadła.
Pan Mtnister, po wymaga najrychlejszego zejścia z
d:fiwości z ~rośbą 0 obJ·ęcie oskar. kurator uważał za możliwe pomu posta.w iano, tak się przeplata
r-ooznym okresie, w czasie które- b l ędnej drogi i najrychlejszego awiedzieć, że tylko ni·żsi urzędnky
Delegacje tego mdzaju ~ą nic.
:ienia w procesach, wytaczanych w Państwie są uczciwL Pan Mi. słychanie rzadkie, można na pal. ły , iż gdyby Sąd chciał rozpatry- go dęto w fanfary i zapowiadano stąpienia Ministra odpowiedzialne
wać zarzuty natury osobistej i za.
przez urzędników przeciwko ich nister Sprawiedliwości &Jdzielił mu cach policzyć podobne wypad1ki.
niesłycha1ne rewelacje,
przyszedł go za obecny stan. (Oklaski,' wrza
oszczercom, delegowani w tym za to aż nagany na piśmie.
Może lepiej by było, aby w mo- rzuty natury ogólne.i, to musiałby do Sejmu i oświadczył skromnie, wa. S. Gołuchowski: To sikandał.
St
. k.
. . t
men cie, gdy toczy się proces o obra ce· chwila drzwi sali zamykać i o. iż cieszy niezmiernie, że sądowni. S. Pawelec: Wstyd).
relu młodzi podprokura1orzy za.
chowywali się i'ak ,,n1ad.n11111· ;,stro.·
ynny rosy1s I 1mtm5 er spratwierać.
„
ledr ści· Szczeg 0 ·1
· ł zę Ministra Sprawiedliwo~ci któ
ctwo nasze jest czyste. Czy Pan
wie". Uda1·ąc się do odpowiedlnid1 w
IW O·
,. wt ow mia
.
Wymyślono jut na to sposób w Minister nie wiedział tego przed
zwy.czaj wytykania na piśmi~ uchy remu ~taw1ono . za:zu ty natury
*
1 :1~r Spra.
ministeriów dla zbadania O'looli~- bień swym podwładnym. Nie-któ. etyczneJ 1 moralneJ, Mm,s
sądach, Panie Ministrze. Zarzuty tym? jeżeli przyjąć 2a udowodnio •
Odpowiedź p. min. Otabowskłe-_
. t10ści sprawy, pochvład.n.i p . .Mini- rym z nich 'później składał osobl- wiedli"."ośc·i, . pos~kodo~vany i o~ mają to do siebie, że dają się zgru n.e, że ani Pan Miini5-ter, ani nikt z go na zarzuty, postawione ma
stra SprawiedHw'Ości przybierali ste podziękowanie za te same czy karżyc1el w Jednei .ooobte, zdał. się pować w ten sposób, że raz tylko jego podwładnych nie karmił pra przez p sen. Kwaśniewskiego, stre
ton cen.zorski i nadrzę<la1y. Trak. ny, które im na piśmie wytknął. na normalny przebieg spr o.wy 1 o. zamyka się drzwi sali sądowej. sy fałszywymi wiadomości ami o &ciliśmy, możliwie dokładnie, pa.
to~a!1ie przez nkh. ~·yso!<}ch urzę. Nie sadzę ani na chwHę, że coś po 1ska rżenie pozostawił pmkura1urze Taki podział' zarmtów jest rzeczą nieistniejących sen sacjach, wów. rę dni temu. P. Grabow ski - przy:..
c~ik?w m~ych m1?1stenow ?yło dobn~go zdarzyło się i w danym Sądu Okręgowego, a nie korzyistał naider łatwą i Sąid z łatwością ró- czas powstaje niepokoją ce pyta- pcminamy - zaprzeczył kategory.
wyn i o:ł.e 1 po.g~rdhwe. (~in1ster W'v"pad·ku, uważam jednak, .że zbyt ze swych urzędowych możliwości, wni-ei dałby S-Obie z tym radę.
nie, dla{:zego P. Mi111ister nie prze. cznie, jakoby samobójstwo preze.
Spraw1edfiwosc1 Grab?wsk1: ~to?) ojcowskie t raktowanie s.k andalicz. delegując swego pod.władnego u.
Trzeba jednaik, aby podiwładny ciwdziafał wyolbrzymianiu sp-rawy sa Sądu Apelacyjnego w Pomao~szem, mogę podac r.azw1s'ko: nych postępków podwładnych zo- rzędnika ministerialnego do oskar P. Ministrowi Grabowskiemu urzę i nie pociągnął winnych zniesła niu mogło być traktowane, jako
w1ce.pro~<~rato.r Korkuć z Warsza stawia pole do niewłaśdwych ko. żenia.
dnik ministerialny postawił odpo. wienia fiądowników do odpowie. skutek szykan ze strony Ministewy w Min1stenum Skarbu.
; mentarzy.
W Komisji p. Minister oświad- wiedni wniosek, a nie domagał się ózia·tności.
Przecież
rezult atem rium Sprawiedliwości.
Podprokuratorzy, wice-prokura.
Zapewne ten sam ojcowski sto. czył, że wszystkie swe uprawnie. bezwzględnej tajności rozprawy. tej oszczerczej kampanii był potok WWWWf''!iRld ;
tC'.rzy i prokuratorzy są takimi s1 sunek do członków swego kO'rpu- nia w takiej sprawie pr:zelał na Jeżeli urzędnik tego ni.e uczynił, ainonimów, który zalał ka.ncelarję
mymi słu,gami Państwa, jak wszy. SH prokuratorskiego kazał Panu p. wice •.mi•n. Sprawiedliwości, nie to, niestety, k.onstytucyjna i mo. sędziego śledczego . Anonimy ff'
scy i·nni urzędnicy. Wynoszenie Ministrowi tłomaczyć swych pod. chcą.c być kier·ownikiem siprawy ralna odpowiedzialność za to r.p:i szarpały cześć i honm sądowników
się ponad inl!lych należy do fata!- władnych tym, że niewłaściwe wy i poszkodowanym w jednej osobie. da na P. Minisra.1Z repliki P'. Mi krakowskiej apelacji, włą,czono je .
nych obyczajów i winno być s.uro ra żenia „sfrunęły im z wa'l'g". Jak Oświaie:tczenie to mo.że tylko wy. nistra Sprawiedliwości w Kom!sji oo akt sprawy i dilatego te akta
wo tępione. Jeżeli tak postępują że to niebezpieczny zwmt! Prz.e . wołać zdumienie. Co ma oznaczać wynika, że poza zarzutami natury śledztwa tak ciągle ura~tały. Ka.
członkowie korpusu prolrnrator- cież nawet za nieostrożnie wypo. termin: „uprawnienia" w sprawie cgólttlej, których ujawnienie nara. żdy, kto miał złość do sędiziego luh
skiego p. Grabo'W'f,kiego w stosun wiedziaine słowa prokuratorzy do sądowej Ministra Sprawiediiwo~ ziłoby na szwMtk bezpieczeństwo prokuratorn ,pisał anonim. Wpły
leu do poprzednich rządów i ró- ma.gają się kary dla oskarżonych. ści? czy sprawy sądowe wyma. Państwa, były tam, jak sam Pan nęło kh dosłownie tysiące, ilość
wnoległych Ministeriów, łatwo mo Czyżby obecnie Pan Grabowski gają kierownictwa? czyż nic po. Minister stwierid·zH „aluzje o. ich j~t niezawodnie Pa1111u Min itn~ soofe wyobrazić co sie dzieje z:\mierzał im tego zakazać? . Czy stępuje się w sprawa<eh sądowych sobiste".
strowł
zna1J1a. Zapainowiafa ja.
te! bęclzie zmieszany z błotem i
wdeptany w ziemię. Czyż trzeba
blł'rdziej wymownego i smutnego
przykładu, niż wypadek z czcigo.
gną posłanką p. Pełczyńską?

Wysoka Izbot Od pewnego cza.
w źle się dzieje w resor<:ie Miinisterium Sprawiedliwości. Perspektywa procesów &ąldOwyclt uległa
zupełnemu skrzywientu. Sałe są
dowe, przeznaczone do odbywania
procesów ka:rnydl w ramach ist.
niejących ustaw, stały się trybu.
ną, w której. młodzi przeważnie
podprokuratorzy pozwalają sobie
krytykować społeczne i polityczne
życie kraj"J. Ci młodzi . ludzie, być
tnoże bez nadmiemej skromności,
uderzyli w ton nadrzędnych cen.
torów naszego życia, - gdy. wysokie funkcje, j.akłe Pańf;two powłerza swynt rzecznik'om sprawiedłiwości, polegają na ściganiu prze
stępstw. zgodnie z prawem i sumieniem. Tym się wykreśla i na
tym się. kOńczy rola prokuratorów.

na komisji, ponieważ nie ma innego określenia dla procesu, który urzędujący Mini.ster Sprawiedli
wości wytoczył z powodu zarzucenia mu publicznie czynów nieetycznych i niemoralnych.

prawni-eń

kaś psychoza anonimów,

niezrozumiały spo~ób
wydostawały się na miasto I krążyły po
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Jak to jest naprawde 1
List Zarządu Głównego
Związku

Polskiego z powodu regulowania
spraw personalnych pracownikó~

Z. N. P. Prosimy więc o łaska.
we umieszczenie na łamach jego
poczytnego pisma następującego
oświadczeni.a:
artykuł-ów

Panowie monarchowie

Nauczycielstwa Polskiego

Włekc Szanowny P. Redaktorze!
Prasa reakcyjna zaczę~a w o~
stahnich dnła-ch czynić różne zarzuty Związkowi Nauczycielstw<>

Wobec

Finansowe operacje królów

w pewnych

odłamach prasy, oświetlających ~
.sposób n.iezgodny z prawdą lub
wręcz nieuczahll'}
stosunek Za·
rządu G~wnego Związku
Nau.
czycielstwa Polskiego do pr·acowników, zatrudnionych w biurach i
agendach Centrali Z. N. P., uwa.
żarny za konieczne podał do pu·
blkznej wiadomości następująct
'takty:
J. Związek Nauczycielstwa Pot.
skiego w chwili zawieszenia jego
działaJ.oości w dniu 30 września
1937 r. zatrudniał pracownikó\v
w liczbie ściśle odpowiadające 1

marca b. r., łub {nielicznym) 31
maja b. r.
& Z.anąd Główny Z. N. P. po
objęciu urzędowania
wydał i:a.
rządzenie, aby wszystkie
grnp}
;,racowników zachowa~ popraw
ny do siebie stosunek i lojaln1l
ustosunkowały się do z.arządzer
władz statutowych Związku,
Zarząd Główny powoła~ rów.
nież do pracy tych pracownikć"'
(z nieHcznymi wyjątkami), któ.
rzy dotychczas nie byli zatrudn1e.
ni, a do których miało zastosowa
nie orzeczenie arbitra.
Z kilku pracov~nikami, któryc:h
zachowanie było nieodpowiednie
a nawet wyzywające rozwiązano

moria~w
z pominięd~m swego
pracodawcy i umieszczenie w pi.;.
mach oświadczeń na temat rzeko.
mo nieodpowiedniej gospodat k 1
!J. Zarządu Głównego). Nikt więl
nie ma prawa żądać, aby statuto.
we władze Z. N. P., krzywdzą<
dawnych solidnych i lojalnyc..l:J
pracowników, przy ponownym an.

gażowaniu faworyzowały
pewną
grupę osób jedynie dlatego,
ŻE'

zlamała ona solidarno~t ·koleien
skq w walce o prawo do pracy.

Z

Za•rząd Główny

Z. NOWICKI, Prezes.

C. WYCECH„

Przewodnicząly

Wydziału Organizacyjnego.

niezwlocznit stosunek pracy, wy.

Z dawnych, t. '&W. dobrych cza•
sach, panujący mieli dru~ą swoho·
dę w dziedzinie wydatków i do·
chodów właenych, oo że rozporzą.
dzali większą władzą. Ale i to nie
zabeepieczało ieh przed kłopota·
mi finansowymi, a nawet długa·
mi.
Król Jemy IV, poprzednik kró
łowej Wilktorii, miał duży talent
wydawania pieniędizy i jednoześnie zaciągania długów. Wieirzyciele króla, idąc 111"esztą za przy·
kładem wierzycieli premiera angielskiego, sławnego Pitt'a~ ubez·
pieczyli go na sumę w wysokości
równej sumie długów. W ten spo·
sób zyekali pewnoś~, iż odbiorą
swoje należności. Od czasów kró.
!owej Wiktorii każdy kiról W.
Brytanii ubezpiecza małżonkę i

im odpowiednie odszko.
dowanie, mimo, że istniały pod .
stawy do rozwiązania umowy n.a.
tyc:hmłast z ich winy bez obo
wiązku

wypłaty

Jakiegokolwie~

MAŁY

FEL!ETON

przede wszystkim o majątki

dzieci. Tak więc po zgonie króla
Edwarda VII towarzystwo ubezpieczeń Lloyd wypłaciło rodizinie
królewskiej sumę 900.000 funtów
jako premię asekuirayjną.
Panujący W3półoześnie monar·
chowie dbają i zabiegają jesz.cri<
hardziej ó swoją fortunę. Król
Alek!ander jugosło~iański, który
padł ofiarą zama.chu w Marsylid,
był uhez.piecwny na wysoką su·
mę. Zamordowany w 1906 r. król
włoski, Humbert, ubezipieczony
był na 25 milionów fnmk.ów.

W Bułgarii zwyczajem jest na
dworze królewskim, iż po naro·
d:zd!Ilach następcy tironu król uhe.z
piecza go na sumę, którą następca
otrzymuje po osiągnięciu pełno·
letności. Obecny następca konu,
książę Simeon, uhezpie-0zony jest
na 50.000 złotych. które otrzyma
w 1956 roku. Król Bory• ot,..y•

I

płacając

dbają

mał w

1915 r. 70.000 złotych z ty·
tulu polisy asekmacyjnej. Nie za·
wwie jednak towarzystwa aseku·
racyjne chętnie przyjmują uhezpieczenia osób panujących, zwła·
sooza jeśli monarcha jest ekspono
wany politycznie, lub gdy gtol!lll1l"
ki w jego państwie nie są wyt do·
brze u&tabiliizowane. Królowi serb
sidemn, Milanowi, któq został za
mordowany, wiedeńskie towar ·
stwo asekuracyjne odmówiły wy•
dania polisy pomimo usilnych sta
rań, powołując się na niepewut
sył.tlację w kraju. Król h~ań
siki, Alfons XIII, który zarządzał
bardzo umiejętnie siwoim mająt.
kiem i przy pomocy szczęśliwych
operacyj giełdowych powiębzył
go ma.cmiie, zaasekwował si~ za•
wczasu, gdy nie śniło si~ jeSiZCZe
nikomu w H~panii i poza nią o
jego możliwe.i abdykacji, na bariłt&o wysoką 81J.ntę.

Nowy typ sterowca

odszkodowania.
9. Zarząd Główny Z.N.P. w l"laJ
jega potrzebom.
bliższym czasie ustali liczbę pra.
2. Pracownicy ci niezwłocznie cowników, odpowiadającą potrze.
o
obJ"ęciu urzędowania przez p bom i możliwościom finansowym
P
"zec prosta że w d ·
Rzecz dzieje się na Kremlll w lepie1· powfodz, co z Rozenho~~
Pawła Musio~a,
wyznaczonegu Z ·N · P · "
z · Za• qd Gł·ooo. gabinecie
dyktatora.
cerr..
na kuratora
N. P., porzucili rze pra Cow n"k
L ow
rz
own_,
p będzie się ki"erowal wzg/
Obecni dyktator i jego sekre.
- Skazany na .~mierć.
Z.N
pracę w przekonaniu, że wypadki
· ·
jakie zaszły na terenie
N. P., dam/ swych rzeczowych potrzel1~ tar!.
- Prawdę mówisz?
Z Nowego Jorku donoszą o po. ną 4 motory jeden za drugim,
spowodują zniszczenie ich war.
Nie Jest więc prawdą, że Za.
- Nu co, jE.1st wyrok, czy jesz·
- Prawdę. Melduję też, że Hi. wstaniu firmy „łnterocean Dirige- Smigła motorów wytwarzać mają
szhtów pracy, a tym samym u. rząd Główny Związku załatwia cze go nie ma? A?
tler zamierza wcielić Austrię do able Corporation", która w ciągu próżmę w kanale, co wyzykane
tratę zajęcia. Do strajku przy sprawy personalne pracown1kuw
- f es1, ale cl!cialem ::akomuni · l(zeszy.
najbliższych trzech miesięcy przy- będzie dla napędu sterowca. sy.
stąpiłi wszyscy pracownicy w Z.N.P. pod presją t. zw. doło\li kow~c coś bardzo ważnego. IJN- I - I niech mu pójdzie na ::liro. stąpi do budowy sterowca, oparte
stem sterowania, oparty rOwniet
dniu
września
r„ okupu. partyjnych, dawnego
Komitetu lin wysłał ultimatum do Wiednia, wie. A co :z Rakowskim?
go
o
całkowicie
nowe
rozwiązana nowych zasadach, pozwolt na
1937
30
jąc gmachy
Z.N.P. Pozostawili Strajkowego, natomiast prawd4 by zaniechana plebiscytu •v na.i- · - 20 lat więzienia. A wojska nie techniczne. Sterowiec ten zbu ogromne zwiększenie
zwrotności
oni na posterunkach pracy tylko jest, że kieruje się tylko swoim bliższą niedzielę.
niemieckie już zbliżają się do dowany będzie w ten sposób, że stero-.vca Korpus jego wykonany
personel bursy i personel ad.im. zdaniem i dobrem instytucji. Zro
- To nie ważne. Ty mi o Bu· Wiednia.
przez środek jego biec będzie ka. oędzie z ałummmm i wypełniony
·a~ą 1·est rzeczą że przedsta charinie mów. SkazanJ•?
- Ładne miasto! ja b 11 teź tam nał, w którym umieszczone zosta- zostanie helem.
nistracji domów. Stra1"k okupa. Zuml ~
,
r
·c"ele pracown"1ko'w
•11\1SU"'al:l.
- Na śmierć.
po1·echał na tydzień • dwa
odet •
.cyjny tnvał 4 dni. P'o usunięe1u wt 1
•• J n ""f
·e
postulaty
w
sprawach
do
- Doskonale.
chnqć wiedeńskim powietrzem,
strajkujących z gmachów Z.N.P Swol
' l·
„„ących ogółu praoown1"ków
- Takie kanclerz SchuschnitJ~ ale nie mog". Procesy nie po.
przez organa policji pań-stw<>wej. ty....
~,,,
i:we wszyst ustąpił.
zwata1·ą. A tu mi mów, co z Czer.
z pośród st.rajkujących powróciło N . P••· dzi"e1·e s1·ę •-Ak
ua
•
„
do pracy 30 osób, w tym
instytucjach i trudru> odmo.
- l dobrze zro!Jił. A co z Ry. nowem?
24 pra- kich
'ć P"''cown"k
m
pra
a
p
d
fcowem?
10
- Na . śmierć. A armia niemieccowników umys!!owych, na ogół. wi
'"'
w
rzc •
r .... 249
Poseł do parlamentu francuskie- go MJiosku podaje poza tym, te
stawiania swych tyczeń Zarząóo·
- Skazany na śmierć.
ka jat dotarła do ~anicy włos·
ną icz..,....
praoowników (umy. wi instytucji. Tych postulatów
- Znakomicie.
go, M. Boucher, zgłosił wniosek budowa tej kolei $pOwodowałabY,
kitj.
.
sł~wycb 1 fizycznych).
które pokrywają się z Interesami
- I jeszcze chciałem powie.
- Do włoskiej, znaczy si~ cle. żądający od Rządu opracowania zIMiejszenie bezrobocia, bowiem~
3. B. kurator P· Musioł przyjął Z.N.P .• Zarząd Główny nit ma dzleć, że dwuch ministrów uci11- plo im. J a nas ciepło. Nie moż. projektu ustawy „o budowie kolei jak twierdzi, mitłard franków wy.
w czasie swego urzędowania pew. powodu do odrzucenia.
kło zagranicę.
na narzekać. A co z Pltłniowem? żelaznej normalno.torowej, łączą. dany oa roboty publiczne w kolo.
n11 liczbę zupełnie nowych pra·
10. Zrozumiałą jest rzeczą. te
- Posła~ za nimi agentów
Skazany na 2.5 lat wi~zitnia c;ej morze śródziemne z rzeką Ni- niach powoduje zamówienła war„
oownłków na miejsce pracowni- istnie1ące obecnie dw\e grupy pra P. V.
- Tylko? Mało! Profesor a ger. Sprawa tej budowy nieraz tości MO milionów Ir. udzłełOM
ków strajkujących.
cowników ustosunkowały się do
- Nie nasi ministrowie, lecz tylko 25 lat. Cóż to? Sqd żałował j.uż była podnoszona pl"lez koła przemysłowi francuskiemu, ciyłt
4. Z chwilą mianowania kura- siebie negatywnie, ale na ten ich awstryjscy.
parlamentarne w Francji. Obecnie możność zatrudnienia 30.000 robo
mu lat?
forem Z.N.P. p. Seweryna Maci. wzajemny stosunek Zarząd G~w
- To po co ty mi o tym mó- Nie. mogę iviedzieć. A Hitler Jednak wobec włoskiego projektu tników I oszczędności w zasiłkach
szewskiego, który podją~ pra1.ę ny Z.N.P. nie może mieć wpływu wisz? A ty mi lepil'i powiedz, wystał telegram do Mussoliniego, budowy kolei z Tripolisu do jezio dla bezrobotnych nia sumę 150
nad organizacją wyborów, ma,ą- tym bardziej, ie wchodzą ta w co z ]agodq?
ra Czad i dalej z połączeniem w 111ilionów franków.
że nigdy mu tego nit• zapomni.
cych przywrócić statutowe sto- grę zasady moralności pracowni.
- Na śmierć.
- A do nas nie wysłał takiego Kongo Belgijskim aż do Kapszta.
·s unki w Z.N.P „ pracownfcy st·ra1 czej.
etu, sprawa budowy · kolei trans- Zuch Wyszyński.
telegramu?
PORADNIA
kujący wyrazili gotowość powrosahankiej
staje się dla Francji bar
Grupa, która złamała strajk
- J jeszcze chciałem zamelclo- Nie otrzymaliśmy.
tu do p~acy. .
nie stosuje przyjętych w świectt wać, że armia niemiecka w trzech
- A po sprawiedliwości nafi?. dzo aktualną.
W dm~ 30 listopada 1937 r. n_a 1 pracowniczym zasad postępowa. punktach przekroczyła
Z punktu widzenia ekonomkz.
granicę żało się. Prędzej, mi. komu inne.
skutek pisma p. KurallOra Maci. nia wobec swego pracodawcy austriacką.
mu. Ot bqd.z dobrym człowiekiem . nego, wobec wielkich prar iryga. Macierzyństwa
sze~kiego i ~rze_dstawicieli pra lecz usiłuje wywrzeć nacisk na Za
- W trzech mówisz? To mało, Nie poznają się. A może i wysłał, cyjnych . dokonywanych obecnie I m I e n • • d r. m • d.
cowników stra1ku1ących, Główn_y rząd GMwny Z.N.P. przez pras~ to bardzo mało •.. .4 co z Krestm. tylko szpiedzy i zdrajcy przejęli? w kolonii Niger, które wydatnie
J. Budzlftsklel „ Tyllckl•I
Inspektor Pracy, p. M. Klott, po. i pewne koła polityczne, wrogi€ sfon;J
podllliosą wartość doliny rzeki Ni·
A? jak my.msz?
Leszno 23 m. 3
wo~any p~zez Min_isterium Op!cki Z.N.P. W szczególności znane są
ger, budowa kolei łączącej półno.
- Na śmierć.
-Możliive.
Społ;czneJ na a_rb1~ra, wydał orzE' Zarządowi Głównemu Z.N.P. wy- Nu i po dziełu jemu.
- Powiesz Wysz)rńskiemtt, fe cną Afrykę franc. z tą kolonią we zapobieganie cllaty, leczenie chorób
bezpłodności.
Porady
czenie, ~ s~ra1ku1qcy są nadal padki nielojalnego m,to~unkowa.
- Armia niemiecka już zajęta by przeprowadził śledztwo. (Za- francuskiej Afryce zach. jest bar- ~ohiecvch 1 pr1ed6lubne
p:acowmk~mi Z.N.P. Stąd wy. nia się tej grupy do władz statu. Li(rz.
dzo
na
czasie.
·
j cit. rajqc ręce) Będzie nowy pr<J.
Wlorek, czwartek. aobota-9-tl
nilcl. obow1~zek .zarówno dla p t\iwych Związku (wysyłanie me.
- A mnie co do tego! Ty mi . cesikl
P. Boucher w uzasadn iooiu swe
codi.~ennie od 5 do 8
ULT!MUS.
Ma·c1szewsk.1ego, Jak i dla obec.
nych władz statutowych Z.N.P.
zat-rudnjenia z powrotem wszy.;i .
kich pracowników, którzy w dnru Anton, O Rulz VilaDlana
31> 1 Mocarstwowej te zewnętrzne symbole i drobnostki · ata, bardz1e1 popUlarnego 1 gaduły - Gonzalo Qu•~
30 września 1937 porzucili prac~
po de Llano, który zresztą zdołał, jak sam twier•
mają znac~enie pierwszorzędne.
~tać się panem płomiennej duszy an~luzyjskiej.
5. P. Kurator Maciszewski, po
otrzymaniu orzeczenia
arbitra
Zresztą, w Hiszpanii nacjonalistycznej Fratico
Sytuacja Franco 1est więc nader fałszywa. Jego
zatrudnił wszystkkh pracowrn"ko· w
1·
• • • ·I zbytnio nie o b c h Ol'Zi
.l
l u d zi i me
· ma wp ływu nawet
małżo·nka, gorąca katoliczka, sympatyzuje z ńawar·
umysł<>wych <z wyjątkiem 19 ·) .
wśr"'i zwolenników ruchtL
~kLmi
„requetes". Zaślepiona w swym mistycyzmie,
sób), którzy do cllwili wydania
orzeczenia arbitrażowego brali
W Andaluzji przyćmił go zupełnie Queipo de Lla- pragnie w swym mężu widzieć wodza, przysłanego
udział w strajku, oraz wszystk.ch
urzędm
są
no; dowcip andaluzyjski wykuł nawet jedno „po~ieprzez Opatrzność dla ratowania Hiszpanii z ri\k
pra~owników fizycznych (z wy.
dzonko', określające obu, które wielokrotnie slyw'"ogów Kościoła, i wywiera nań czynny wpływ
1ątkiem 9 osób). Niezatrudnio.
Było to z okazji pogrzebu Moli, jego rywala w wal- sza1ctru
,
w tym właśnie kierunku.
nym zaś pracownikom umysh
- Co tam, człowieku! Nie ma porównania! Skąd
Sekretar1at polityczny jest przedłuteniem wpły·
wym wypłacał, na mocy orzecze. ce o wodzowstwo. Gdy ruszył kondukt ża.łoboy
~y ten karzełek z Salcimanki, Don Paquito, mógł
nia arbitrażowego n.acta! uposa. z resztkam1 Moli, oczekiwał go Franco na najrutwów rodzinny<:h, pozos~ając zupełnie obcy sprawom
równać się z naszym don Gonzało„.
żenie określone w umowach 0 szym stopniu schodów, prowadzącyr.b d-0 gmachu
wojskowym, jest z gruntu reakcyjny w odniesieniu
Na ziemi nawarskiej wywierał znacznie więkc;zy do spraw wewnętrznych.
pracę.
dowództwa. Nasrożony, z twarzą posępną, wzntósł
6. Aby . Przyszłych władz stafu. energicznie ramię do góry, na modłę faszystów włos
wpływ t posiadał większy autorytet Mo"la.
Wystarczy chyba, je~li dodam, że trójkę doradców
towych ZNP nie krępować w tło.
Zatem, skoro w strefie nacjonalistycznej, iak po~
stanowią panowie: Peman. Gi'l Robles i Sangrooiz.
borze pracowników, p. Kurator kich. Uczynił to zręcznie, z należytym gestem i wład-Y.-iectz;eliśmy, nie posiada wpływu. gdzież jest ź.ródło
Franco, człowiek ze szkoły katolickiej, której
Maciszewski wypowiedział pracę czą miną, ale tak się stało, fol ludzie spoglądając na
1ego władzy?
tvszystkim pracownikom (zarów. n:ego, miast wzruszyć się, stracili zupełnie powagę,
wpływ został wzmocniony przez żonę brał z począt
Odpowiedź jest prosta: w Niemczech i we Wło
no dawnym, jak i nowoprzyjętymJ a oto dlaczego:
ku udział w powstaniu, jako zwolennik pr&\dów fa·
Nie of.rzymało wypowiedzenia pta
szech.
szystowskich, w przeciwieństwie do prądów kato·
Na jego ramieniu, tam, gdzie rękaw łączył się
cy tylko 8 osób; następnie cor14ł
Państwa, które zdecydowały się przy p001ocy
licko
- reakcyjnych generała Moli.
wymówienie jeszcze l l osobom; z mumturem, ukazała się pokaźna i wcale niedyc;.
wojsk marokańskich ujarzmić Hiszpanię, związały
Jest z duci..a, jako też ze sposobu myślenia, mo·
tym właśnie osobom Zarząd Głów kretna dziura. Ta oto dziura ośmieszyła zupełnie
~ię z Franco. Poparły go, przypisując młodemu geny Z.N.P. wypowiedzia~ pracę, J?g<l władczy gest.
r:archistą, a 1ednak jego flirt początkowy z repuhlł
nerałowi autorytet i ta'l enty nadmierne; sądziły
stwarzając im te same
warunki
~i ą, O"az okrzyk „Niech żyje Republika", jakim uTo są, rzecz jasna, mało ważne detale, bez znajakie mieli pozostali pracownicy
o nim na podstawi·e opinii, jaka krążyła w strefie 1 końciył swą odezwę do woiska w
lipcu 1936 roku
7. Dla nowoprzyjętych (prze, czenia w krajach demokratycznych. Ale nie tul
afrykańc;kiej; przypuszczano, że takie same wpłyW)'
w
Afryce,
poróżniły go z monarchistami.
p .Musioła) i kilku dawnych pra. Gdy się st.ale twierdzi o boskim pochodzeniu swej
posiada i we własnym kraju.
Faliinga, której względy starał się pozyskać na
cowników 3-miesięczny okres wy władzy, - gdy ktoś przychodzi,
łak to stale trąb:ła
Dziś
przedstawiciele
tych
państw
przekonali
~ię
początku, zo<itała przez niego zniszczona, pozbawił
mówienia p~acy skończył się 2~
1ego prasa, „w imieniu Boga", - gdy wiedzie !la
o znikomych wpływach i sympatiach, jakimi cieszy
lutego b. r. i do tego dnia ot·rzy
; ą pierwotnego charakteru wskutek niedorzecz.nej
się Franco w kraju, - jako też o jego szczupłym
mali ot11l wynagrodzenie. Dla in. wojnę i śmierć tysiące ludzi, sprawując dyktatorską
łni:zji z monarchistycznymi „requetes" nawarski.mi.
nych pracowników okres wypo. władzę - trzeba zwaiać również i na podobne
przygotowaniu do odegrania roli szefa politycznego
wiedzenia pracy kończy się 31 szczegóły, albowiem w Hiszpanii Wielkiej, Jedynej
ruchu. Stąd te,n dencja przyjazna dla innego geno.(D. c. 1l.).
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HiUer proklamuje

uroc~yśde

Minister spraw zagranicznych
Paul Boncour, który konferował
we wtorek rano z premierem Blumem, przyjął po południu . ambasa
dora W. Brytanii. Po rozmowie -z
ambasadorem Paul Boncour udał
Wtorek stał w Wiedniu od ·same- ne są z usuwaniem dziennikarzy., runku przeciwnym narodowemu. się wraz z Blumem na posiedzenie
go rana pod znakiem przygotowań którzy nie odpowiadają nowemu „socjalizmowi" wyjechali zagrani. najwyższej rady wojennej. Jak
do wieHuej parady odbytej na Placu ustrojowi. Redaktorzy pi&m o kie- cę.
twierdzi agencja Hav_a sa wszyst-

·koniec. Austrii

Bohaterów obok .Hurgu ·oraz defilady woJskowej przed Hitlerem.
W powodzi mundurów weniieckich znikają. mundury austriackie.
W chwili przybycia. kanclerza u

I

Kwestia Cl'astriacka została we maj. Attlee, domagającego się od
plac pl'zed Burgiem, entuzjazm tłumów docnodzi do zenitu. Pierwsze wtorek ponownie poruszooa w Iz- premiera Chamberlaina zapowieprzemówierue wygtoslł . nowy na· bie Gmin w związku z interpelacją dzianej przezeń deklaracji dotyczą
mielnik Austrii Seyss Inquart. Pi-ze
n...,....~,„„,..„ uewU1a_..k~.._jj,U.
· a·,_..-,.....
..-m•
mow1erue. swe rozpoczął on od słów:
„Vvodzu! Ugta.szam postanowiente
rząctu auatrtackiego, te Au.sina ata·
la

cz"scią

8ł{I

aJUadową

Przeszło

N semiec".

rował Austrią., powoływał się

le na

jakąś

specja.łq

misję.

W Izbie Gmin rozpoczęły się ob
rady nad budżetem ministerium
lotnictwa, którego prelmunarz W)
nosi 103,5 milio•nów funtów. Jak
min.
oświadczył przedstawiciel
suma
lotnictwa preliminowana
przekracza 6-clokrotnie wydatki
wyłożone przez Anglię na lotnic.
two wojskowe w r. 1934 oraz 2.
krotnie wydatki na zbrojenia. lotnicze w r. budżetowym 1936.
Nadane przez wszystkie rozgłoś
zwyk- nie wezwanie min. Hoa.re w celu
któflł

Ostatnie depesze i

jakoby samodzielna Austria miała
Celem tej mlsjl było
wypełniać.
\Vł8.8nie przytą.czewe Austrii do Nie
niiec. Dziś ten właśnie cel został
Marchia Wschodnia pospełniony.

wraca do Rzeszy, a narM

·100 mil.onów funtów

na obJ onę

(Po tych słowacll tanatyczne okl&sl.O: tn\raJą przez czas dłUższy J. „Do·
~oszę całemu światu, że w ·chWili
obecnej przywódca wie.Udego panstwa niemieckiego wkracza w bramy
.Marchia
tłurgu.
austri.aclUego
Wscnodnia wraca w tej chwłli do
Niemiec. Zostały stworzone Wielkie
Niemcy".
Wśród głębokiej ciszy, rozpoezlłł
l!We przemówienie kanclerz. Na watę
pie Hit1er poukreślli niezwykle dobitnie, że rząd, który przed tym kfo

powietrzną
lwerbowania ochotników dla ·ob.
rony lotniczej wywarło duże wratenie w Anglii, wskatek czego za.
notowaflO wielki napływ och9tnikćw. Goeffrey Lloyd, podsekre•arz parlamentarny v. ministerium
spraw wewnętrznych oświadczył,
masek gazowych
że produkcja
wzrosła do 650.000 sztuk tygodniowo. W chwili obecnej Anglia
;JOsiada przeszło 30 milionów takich masek.

wiadomości

misję

historyczną.,

szłoścl.

na czele numeru

~. ~am~urlain uc~Jla si~ o~ zo~owi,zań

spełnił

w sprawie

to

łmCeniu ~równo m~•katlcdto

t'Y"Uł ł

' SGl.l:burgczyków JAK 1 BAMEGµ
WIEDNIA. Jako wódz ł kanclerz
melduJo w tej historycznej godzinie,
te Austria, ojczyzna moja. wcielona
została do Rzeszy niemieckiej".
Przemów1en1e awe kanclerz HIUer
, zakotlczyl okrzykiem „Bieg Hell" na
cześć nowego członu Rzeszy Nle-:
mieckleJ, na cześć Niemiec, partU
;narodowo • „socjallstncznej" l · armU
niemieckiej.
.Po za.Jtończen1u przemóWienia ode
grano pieśni ,,Deutschland, Deutsch. land Uber alles" 1 „Horst Wessellied", oraz odbyła się defilada wojsk.

Tak donoszą agencje tetegrafi.
czne. Według wiadomości bezpo.
średnich - a bezstronnych „entu.
zjazm tłumów" był podtrzymywa.
ny ze specjalną energią przez a.
gentów „Gestapo". Ci doch<>dl:ili
w samej rzeczy ,,dai zenitu".
JAPONIA UZNAJE ZABóR
AUSTRII
Agencja Domei komunikuje, te
japońskie ministerium spr. zagr.
otrzymalo we .v .orek notę niemiec
ką, notyfikującą wcielenie Austrii
do Rzeszy. Rząd japoński przyjął
powyższą notę do wiadomości i za
mierza w najbliższym czasie zlikwidować poselstwo japońskie w
Wiedniu.

bez wyznaczenia na razie nowego
Decyzja ta pov.zięta zo- ,
terminu.
stała przez króla Karola w zWią.zku
z sytuacJą. w środkowej Europie,
przyłączenie
przez
wytworzoną
Austru do Niemiec.

Czechosłowacji

l

żon

.

w sprawie

Zony wszystkicll skazanych w
statnim procesie „trockistów" noi!.yły na i:ęce 1:5ta1tna z1J1orowe podanie, w którym domagają się, aby sowiect{je władze adnunistracyJne uwe
ważniły ich małżeństwa ze skazanymi, bowiem przeszłość skazanych
„halibi je". Ponadto autorki podania prOSZ!ł. aby Stalin zezwolił im
przenieść

się

wgłąb

dzlecldego, gdzie

ZWiązku

cię~

pracą.

Htarają się okupić
wały

w

zWiązkach

fakt,

tż

pozosta•

malżeńskicll

z

„najgor..izynn zbroC1!liarzami Z::;RR".
ł'odarua ·nie podpisała jedynie łona
Kresunsk1ego, która w dalszym cl.}.
gu tw1erdz1, iż mąż jej jest niewin•
ny. Krestinska, jak wiadomo, prze
oywa w Więzieniu na Lubiance, po-'
dobnie jak żona rozstrzelanego Pb~·
Ra- takowa.
po-

,
tamych i prasowych miano jednak
francuskie n~tiaj~~d~ara~ premi~a,~---~-~--~~---------------------------~
liczyły się wprawdzie już w po- Chambęrlaina
·'
•_
będzie wyraźniej.
niedziałek w południe z tym, że
Rząd angielski nie zajmie żadnego
bardziej sprecyzowanego stanowi.

I
I

Koła rządowe

_i};~it:~m!fi~·~~:~~~;~?

„Plebiscvt" w -„1ustrii

kanclerski wydał rozpodo wszystkich Władz
adrnini.s tracyjnych, powiatowych 1
do urzędów magistrackich o prze
prowadzeniu -plebiscytu w dniu IO
kwietnia I 938 r. ł J Uprawnieni
do głosowania · są mężczyźni i
kobiety urodzeni najpóźniej do
10 kwietn'ia 1918 roku, któobywatelstwo
posiadają
rzy
austriackie. Wykluczeni są od
2) Listy gło
głopowania żydzi.
sujących nale-ży wystawiać na pod
stawie spisu ludności. Listy gło
sujących mają być wyłożone do
przeglądu w czasie od 27 do 31
marca 1938 r. 3) Prace p,rzygotowawcze należy podjąć natychmiast. Potrzebne druki są w drodze. Dalsze rozporządzenia naUrząd

rządzenie

POSELfTW
· We wtorek opuścili Wiedeń po~
se! francuski Puaux i poseł · angiel.
ski Pallairet, udając sję dQ · SWQ·
tch .sto·lic celem złożenia spra_wo.
zdań z przebiegu wypadków , poti'.
tycznych. Powrócą oni w krótkim
czasie iedynie..po to, abv zlikwido.
wać swoje poselstwa. już 'obecnie
cliły szereg poselstw za.wjadomił
urząd kanclerski o zlfkwidowani~1
·
się.

·PRASY

,,Na.tional · Ztg. 1• doą06i z Wie_(i.
nia, że natychm ast , po ·o6ję,eiu
przez narodowych • „socjalistów."
wład'zy roi.poczęła się hitteryzacja prasy. Zmiany te polączo-

..„.

.•

loterWeo[ja wipraw:e DHlm ft.emoe 'Iem

----Flota wioska uczci ·Hitlera

wojsk włoskich i niemieckich w1n'
na być wstrzymana, w przeciw·;
nym razie, wszystkie bogactw'a
H•szpanu, jej placówki ekonomicz,
ne 1 strategiczne, jakoteż wyspy,
Zatrzymując · się następnie nad
i kolonie przejdą w ręce niemiec-.
sytuaćja w Hiszpanii, Sir Archi. ·
kie i wwskie".
bald · Sin~lai·r dodał, iż „następną
OBSADZONY
GRANICZNY
PAS
ofiarą n ie będzie Czechosłowacja,
" ,
PRZEZ NIEMCóW
lnterwencj<i
lecz His2lpania"...
Dowiadujemy się z pewnyc.h ·
żródet, że wszystkie strategiczne
punkty powstańczego pasa ~ra
wzmocnione
zostały
nicznt:go
przez wojska i niemiec~ie mate~ia
ty wojen.ne. Wszystkie pozycje i
oorty lotnicze zostały obsadzone
wet niektórzy członkowie senatu wszystkie ~iłl'. kraju, nie wyłąc~a. przez Niemców i do~tęp do. ni~h·
wyrażają teraz opinię, że pówoła- jąc komumstow, mogło by mieć wstał wzbroniony nietylko zoł01e·
1zom, lecz i oficerom hiszpańskim~
gabinetu teprezentującegą 13woje uzasadnienie. (ATE).
nie
(Agence Espagnt:e).
PIRACI GEN. FRANCO
ZBOMBARUUWALI OKRĘT .
ANOlELSl<l
Agencja Reutera donosi, że ~
czas wtorkowego czterokrotnego
bombardowania Tarragony przer
wodnosamoloty gen. Franco, Jed~
nu z bomb trama w statek angi~l;: ·
W tych dniach k(ól .ł"aruk pod. , :;wyt:h szeregach ml.odzież waf. ski ,,Stamvell", który od 3 godzin
pisał dekret, rozwiązujący wszys1 dystowską, o~a~ „Ziel~nym. kosw stoi w ptomieniach. Statek wiózł
p1ramił i tarne .. lom" - 'Skra1n1e naqonal!stycz . tadunek węgla. Palacz jest zabity!.
organizacje
kie
Wszelkie związki oparte na · zasa n~j partii „Misr eł-Patat" (Mło 4 marynarzy oraz Duńczyk ob~
:'
wator odnieśli ciężkie rany.
!Wf:OStaJąl.'r dy Egipt).
dach , wojskowyc!i,
na usługach partyj politycznych
I .
lub posi a dająt:e określone zasad)
polityczne zosta~ uznane za nie.
; egalnę, a przekraczający_ zarzą'.
lizenie dekretu będą - ker an.i wię .
zieniem od 15 dni cf.O 6 miesięc)
lub grzywną od 5 do 5.0 fu~tó\\
cie ślą.sk 38 klubów, Lw6w ; &ł.
J..IKWJDACJA 1Ul~DZYNA.li0egipsk,ich, albo obiema _kai'aflli
FED.l!:RACJl KO.BIBtJEJ. Lódź 30, Warszawa i Kraków po ~.
Policja .ma prawo - ~on DOWEJ
łącznie.
Międzynarodowa federacja kobie- Pomorze 24, Poznali 18, J:Uatysfqk
fiskować mundury, broń,· pienią . ca. źostała w tych dniach definityw- 13, Lublin 9, W11no 7, Woty~ ó, !'odż·ę i wszelkie przedmiot')'~ stano nie ro~ązana. Tegoroczne mistrzo- lesie 1. llość zawodników czynnyQh
wiące wfasność wspomnianych- or stwa Europy pali, które się odbęuą. wyno~1la 4489 (bez cyfr z W~
Wiedniu, zostaną. juź zorgaruzo- wy i Lwowa), w tem 679 kobiet.
ganizacyj, nie czekając zezwole. w
wane przez męską tederacJę le.KJtoai llość zawodruków kl. A 821. Przy•
nia władz sądowych. Dekret po. tetyczną. Anglia, Francja, Belgia, oyło 1574 zaw„ w tem 170 kobi~~
przeci-w Jugosławia i Kanada, które posiada pILKA.RSKIE TEORIE RASOWE
wyższy skierowany jest
W RUMU.NIL
dwum organizacjom, których cz~n ją oddzielne państwowe zwtą.zlti
lekkoatletyczne pań, będą musiały
kowie wzajemnie · się zwalczali 1 skierować
„Extrapost" donosi, że rumwblkl
swoje zgłoszenia za ponajwięks'Zą zaciekłością: „Nieb;e~ średnictwem męskich federacyj tycn związek. piłki nożnej polecU, aby w
jedynie Rwn11ni mogll
przyszłości
kim koszulom", grupującym · Y. IO"SJÓW.
barwy Rumunii w
reprezentować
meczach międzvpaństwowych. Za·
STATYSTYKI LEKKOATLE·
rządzenie to godzi w piłkarzy tydow
TYCZ.NE.
' ·
Sir Archibald Sinclair powiedział co następuje podczas deb,aty
zagranicz:iej w Izbie Gmin:
„W Abisynii, w Hiszpanii, · w
Chiiiach i w Austrii, •btutalna i bar
barzyńska siła depcze z całą beż
względnością prawo, sprawiedtiwość i lad. Oto Hitler wkracza
do . Austrii. Czy armia wioska

znkjduje się w tej krytycznej
chwili obok Austrii? Bynajmniej!
Kroczy ona aragońską prowincją
w kierunku Barcelony!"

Konsol1dac!a: społeczeństwa .we: francj:

Pod wpływem ·vypadków z dzie
dziny poiityki zagranicznej wyczu.
wa się w Paryżu pewną zmianę po
gtądów w kOłach prawicy i cen.
trum, które ubiegłej niedzieli od.
mówiły poparcia Ru,,dowi zjedno.
czenia narodowego, jaki początko
dejdą.
Tekst kartek do gk>sowania w wo usiłował utworzyć Blum. Na.

Przewódcy kościoła protesta11ckiego wysłali telegramy do kanclerza Hitlc!ra, do ministra Oświa
ty Kerla ·oraz do ministra· Sprawie
dhwości Giirtńera . w sprawie zatrzymania w obozie koncentracyj„
nym głoś•1ego pastora NiemoeJlera, po uwolnieńfo go przez sąd. ~
Na ' telegramach po_dpisani są:
arcybiskup Cor.iterbury, jako_ prymąs kościoła anglik.ąńskiego; prymas Szwecji; pr~ewodn_ic~ący zjednoczenia protestanckiego. Francji,
przewodniczący wspólnej komisji

Nfe Czechosłowacji lecz Hiszpania?
'·

11

plebiscycie IO kwietnia został już
ustalony. Brzmi on: Czy uznajesz
za naszego wodza Adolfa Hitlera
1 tym samym czy uznajesz doko.
nanie w dniu 13 'Tlarca 1938 roku
ponownego złączenia Austrii z
Rzeszą niemiecką?"

LIKWIDACJA OBCYCH

.~

O.ficjalna Wizyta króla Karola ru· .
muński~go w Londynie ustalona na
dzień 2i marca, została odroczoll&

Ka Izby francuskiej poważne rozcza-

Dolnej Auatn, Tyrolczyków, rowanie.

„PRZEKSZTAŁCANIE"

wriazdu króla Karola .

skazanych w procesie moskiewskim
o-1

łą.czą.c

Odroczenie

Petycja

po
wsze czasy Austrię z Niemcami.
Prowiricja N1emiec spełniać znów hę
dzie swoje posłannictwo przedmurza
llzeszy, o które rozbijały ste wrogie
fale niepreyjaciół. „Wiem - oś
Prz_emówłenie premiera Cham. ska w sprawach Czechosłowacji, kolwiek zobowiązań
Wiadczyt kanclerz - te mówio to berlaina wywoła.Jo w kulaarach. tym niemniej w kołach parlamen- CzechosłowacjL
·
SWOJlł

wojenne, celem ewentualnego za.
pewnienia ochrony interesów i obywnteli francuskich, a w raz.i e
potrzeby - celem ewakuacji tyd1 obywatell

cej sytuacji zewnętrzno • politycznej. Przywódca opozycji podkreślił przytem, że ostatnie przemówienie premiera nie pozwala opi •
nii publicznej na należyte zorien.
towanie się co do powziętej polityki _zagranicznej Anglii.· Attlee za.
pytał premjera, czy moma spodzie
wać się jeszcze w bieżącym ty.
go<i·niu wygloszenia ·przyrzeczonej
deklaracji. W odpowiedzi premie1
Chamberlain zaznaczył, że jest to
PAT. donosi z -Moskwy: Wyrok stał poprzedniej nocy wykoilany.
niemożliwe. Powołując się na swe
przemówienie, śmierci przez rozstrzelanie na 18 Z 18 skazanych na śmierć tyll<~
poniedziałkowe
Chamberlain, podkreślił, te ostat. skazanych w procesie t. zw. bloku Rosenholc nie prOISił o łaskę.
ni rozwój wypadków wytworzył prawicowo • trockistowskiego zo.
sytuację, która wymaga dokładne
go zbadania ostatnich wydarzeń i
mogących z tego tytułu wyniknąć
konsel<wencji. W żadnym wypad,
ku Rząd nie zamierza .obecnie wy.
powiedzieć się wiążąco< co do prty

...

....
••,..._„.-

kie te rozmowy oraz obrady naj.
rady dotyczyły sytuacji
wojskowej w Hiszpanii gdzie woj
ska rządowe załamały się w znacz
nym stopniu w oporze, stawianym
wojskom powstańczym. Niezależ
nie od wszelkich względów ideologicznych, główną troską Rządu
francuskiego jest obecnie istnienie
oddziałów niemieckich i wloskich
w szeregach armii gen. Franco.
Sytuacja ta narzuca Rządowi francuskiemu konieczność poważnego
jej rozpatrzenia nie tylko z punktu
widzenia dyplomatycznego, lecz
również z punktu obrony narodowej. jak wiadomo, Rząd francuski
wysłał do Barcelony swe okręty

wyższej

kościołów

chrześcijański.eh

Stą..

nów Zjednoczonych oraz arcybis.
kup Tyatheira, . jako przedstawiciela obrządku greckiego.

WPalest1nie,
Z Jerozolimy ' donoszą, ~ uzprojone grupy rewolucjonistów . arabskich dokonały najścia na. wsie
Ueir ·Astia i' Sabasti8 ·w okolicy.
Nabuls, zmuszając wieśniaków do
zebrania sum pieniężnych na oele
pierwszej wsi u~
rewolucyjne.
zyskano w ten sposób sunię 52
funtów palestyńskich, w drugiej
zaś 100 funt. palestynskich. t>oH.·
cja i wojsko prowadzą śledztwo.
Jerozolimy donoszą o gwal.
townej utarczce między oddziałami wojska, wspomoganymi przez
samoloty a oddzialem powstań- 1
Cl.ym św. ieżo przybyłym z Syrii.
potyczce, tej, która . miara miejsce'
w okolicy Safed, poległo podobne

w

i · „ilelonrch· koszul" w Egipcie

r" WIADOMOŚCI SPORTOWE

· Z Rzymu PAT. donosi: Na .za- uczcić kanc~erza Hitlera (l?) Adkończenie dyskusji nad bu.dżetem mi,rał Cavagnari oświadczy!, że w
mar~narki wojennej p.odsek~etarz 1941 r. flota wojenna Włoch wzro
stanu admirał Cavagnari wygłol)ił snię . do 700.0<;JO ton. Nie jęst jed.
p1zemówienie, zapowiadają~. że itak wykluczo.n,e powi°ększenie pro
1•
za kilka tygod!li, tłumy -Włochów gra.mu zbrojeń morskich. -W cją.
•
i obcokrajowców zobaczą na wo. JU b._r. marynarka wojenna Włoch
•
daich Neapolu całą niemal flotę f wzbogaci się o 260.000 ton · no.
.
włoską, która się tu zgromadzi, by l\'ych okrętów.
••
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Anglików.
to
i
Arabów
30
około

z

w.1Robotn·icy ·pop·iera ·,·e
SWOI-e pismo

,. w sprawozdaniu z dzia.łalności
zarzii,du P • ..z. L. A, wydawanym z
okazji walnego zgromadzenia PZLA
12-13 bm. podano szereg danych
statystycznych. Związek łlczy 23f>
klubów w 12 okręgach, a mianowi·

j :

skich, węgierskich i niemieckich. ·
Ten sam dziennik tWierdzi, a
władze piłkarskie mają zabronić, klu
bom nierumuńskim udziału W wał•
ltach o mistrzostwo pierwszej 1111~

w:; AM

.

NA f.f ARGINESIE
.

rocznic~ śmierci

W

I

Zmarłego, przedstawicieli palestr,
łódzkiej. Adwokaci łód:r;cy nie uważali
:m st0&owne przybyć 114 urocuystość ma·

Po . odbyciu akademii b. wifźniowi.e
politrc:mi i lic:zni ,majomi udali 3iQ n.a
srób Zmaiłefo, gdzf.e .:łożyli wieńel>µ

iącą

na celu

uczc:~nie pa.mięci .Zmarłe-

I

Paryża i Wystawy

,,

-

-

-

SwiatoweJ w1937r.

Cz~· telnikom ł:.ODZIANINA

W.stęp

25 gr.

Mł.

MATERIAŁY
jakołcl

szk. 15.

20% zmżki

BIELSl\IE

nabyC mo!na

P iot rko w ska 36, fr.ont
&:.ODZIANSNA

aptek

dyżury

Nocy d~islejszej dy:i:urują apteki:
Sadowska-Dancerowa, Zgierska 63,
W. Groszkowski, 11 Listopada 15,
T. Karlin, Piłsudskiego 54, R. Rembieliński, And!"Zeja 28, J. Chądzyń
ska, Piotrkowska 165, E. Miller,
Piotrkowska. 46, G. Antoniewicz,
Pabianicka 56, J. Unieszowskl, Dą
browska 24a.

tanło

BRACIA A. R. MILGROM
t,
Czytelnikom

nych dróg oddechowych. Do nahycia
aptekach i drogeriach. Oryginalna
pac~ka ko&ztuje 1.65 zł.

w

Nocne

Wlt!.LKA REWELACJA DLA
S WIATA PRACOWNICZEGO I

ód

IOlA

Z

Fptoplastikon czynny od 8 rano do 11 w.

Ł

1

,,HERBATA

w FOTOPLASTIKONIE, Lócli, Moniuszki %.

r rmla

akcu.lemię in·::) /,-„; m .'.1!

Nu
adw.
mógł
wodu

Pnem.ówienie po8wi~ne silochei~j
znane QS61nia l•k0
post.a.ci Zmarłego ad1D0kata i Jego W(JlPUHLł1ANNA"
ce s cankimi siefwzami wygloail tow.
dr L
uśmierzają kaszel. UBawają [~egmę i
• oos.
di.iaję kojąco przy cierpieniach gór-

OKAZJA, JAKĄ ~ l.\IA BAZ W zYCIU! Nie kai.dy człowiek pra~y
ma możność zwiedzenia ze.granicy. Dziś wszyscy mogą. sobie pozwolić
na. obejrzenie tanim kosztem stolicy demokratycznej Francji

w z:nilneJ

I

.,.,.„'. _'

Leon Beren.5011 z Wars.:uwy, me
jednak przyjec1iać cui Łodzi z po·
choroby. Wiadomość agencji 0
tym.• ie adw. Beren.wn przemawiał na
akademii, była fuluywa i pisma, które
ją zamieściły, padły ofiarą niesumien.n.o·
&ci agencji pra.towej.

go kolegi.

<S!f~"""""'*•~i'lE.l;iil'e

w r6tnych deseniach i

PiQtra

. . '\'~ 1&i~dzielnej akademii w r~c:n.icę
snuerci Piotra Kona ,:ebrało się licz·
n.e grono przyjaciół Zmarłego. Pr:yuii
również ci, którzy Zmarłemu mają du·
żo do zawdzięczenia: Wielu z nida
wyrwał z rqk katów carski.eh.. Licznie
11tawili 11if b. wi~niowie polityczni.
Nie widzieUśmy jednak na $llli kole-_

g6w

INNE CZASY
l:fistorl!z się ni.e p<JWtan>tL,
Więc Schuschnigga. roni łezki,
Z odsi.eczą nikt nie spieszył,
.jqk ongiś król Sobi.eski•.•

Walka Ozonu o m'lodzież

'

J p.

specjalny rabat!

Sprostowanie
W OGŁOSZENH 1 FIRMY A. R.
MILGlłO~ wkradła ~ię pon „ łka: Hr·
ma hnmi: Bracia ~- R. MILt;ROM.
f,ódź, Piotrkowska 36, a nic jak mylnie

l~a!l~uracja

prac

Służby Młodych

O. Z. N. · w Łodzi

a

.;ta inaugura<:ja Słui:by j li pełne usta frazesów o państwie
Obozu Zjednoczenia Na. i narodzie przez wszystkie przy
rodowego minęła w naszym mie. padki odm·ieniano te ogólniki, co
~cie bez żadnego echa. Społe- do których n-ikt nie może mieć
czeństv;o dość ma swoich k~opo.
wątpliwości, nie określając bliżeJ
tów, walk i. zmagań, by intereso. o jakim państwie myślą:
czy
b
I o pan
eł
wat się tworami i koncepcjami stwie, w którym o· ywate
ma p
ó
tych którzy tylko silą inercji, siłą nię praw i jest wsp ~twórcą Jego
bez;;ładu t.rzymają się na powierz wolności, czy też o państwie, gdzie
chni życia politycznego. Tak jui człowiek pracy fizycznej i umyprzyzwy€zailiśmy się do tej karu. słowej j~st poddanym, za którego
zeli inauguracyj i likwidacyj, po. władza myśli i działa. Cele Ozo .
wstawania i zapadania się pod nu, wed~g p: M. Godlewskiegu.
ilemlę tworów „sanacyjnych", że który witał zjazd imieniem star.
gdy słyszymy o jakimś nowym szego pokolenia, są wyższe, obli.
otwarciu, to jesteśmy pewni, żę nje czone na da·lszą przyszłość. Nic
bawem nastąpi zamknięcie. Szczt o wybory przyszłe chodzi i o zwy
gólnie na odcinku m~odzieży połl. cięstwo w tych wyborach, ale o
tyka reżymu podlega przeobraże daleko wyższe i wznioślejsze · rze
niom i fluktacji.
czy. Rozumiemy dobrze p. tym.
Próba sektora młodzieżowego czasowego prezydenta i jego peł.
nie udała się. Zbyt była rady. ne goryczy s·'.'IOwa. Ludność bo.
kalnie nacjonalistyczną i zbyt sz:c wiem miasta dwa razy wyraziła
winistyczną.
Ten
pierwiastP.k, votum nieufności dla komisarycz
który jednak temu tworowi dawai nej gospodarki.
P. Godlewski
s'abe rumieńce życia, musiał byl słusznie mniema, że i tym razem
wyłączony, za bardzo bowiem sil ta ludność wypowie się przeciw
nie zakorzenk1ne są w narodzie jego władzy :zupełnie stą.nowczo
naszym ideały wolMści, spr a.wie.
Polska musi przygotować ka.
dliwości i demokracji.
ctry fachowców! - grzmiało z
Przekreślono więc te plany, ja. przemówień p. mjr. Gallnata i p.
ko zbyt rażące i nieodpowiadają Borkowskiego, - musi wzmocn;ć
ce tym razem naprawdę „ducho. swój potencja' gospodarczy!
wi narodu polskiego". Zwrócone
Wszystko
jest słuszne, ale
się do pracy unika1ącej drastycz
jest pewne zastrzeienie. Ja.Je !u
nych momentów, do kluczenia na dzie wykorzystają w życit1 fad1
szlakach między totalizmem a de skoro setki tysięcy fachowców
mokracją.
chodzi bez pracy i przed którym i
Przemawiający na zjeździe mic na skutek nieudolnej gospoda rk•
~ ~ .t )
Mło dych

to

„ ...„ ............„ „........................................................................„ ...„ „......
podano: Mili'rom, Piotrkowska 35.

, Tabela wvg ranvc h.
~·

„sanacyjnej" otwiera się jutro
beznadziejne i bez perspektyw. W
całej tej sprnwie jest jakieś za.
kłamanie i stawianie
na głowie
normalnego porząd~ rzeczy.
P. redaktor Kiersnowski pod.
stawy do twórczego optymizmu
widzi w polityce zagranicznej p.
pułk. Becka, co do której
całe
społeczeństwo ma najdalej idącę
zastrzeżenia i o zgrozo - w
fakcie, że poza szkołą znajduje
się 470 tysięcy dzieci. Zai:lte Pl ze
s'anki do twórczego optymizmu
niezbyt budujące l szkoda tylkQ .
że p. redaktor ni.e wsporirni~I Q
wspania~m zaludnieniu polski{;h
więzień, które przekroczyło 70 tysięcy i osiągnęło
niebywały, bo
167 procent w stosunku do po·.
mieszczenia.
Do służby m'.'<>dych O.Z.N. zgł-e „
siły się poszcz.ególne organizacje
o kanapowym zasięgu wpływów ,
jak O.M.P., Z.N.P., Orlę, sana.
cyjna młodzież rzemieślnicza i
orgap.izacja jedna o większym za.
sięgu wp!lywów, t. j. Związek Har
cer ski.
· Młodzież pracy, świat robotnj.
czy młodzieży przejdzie do po.
rządku dz·iennego nad szumnymi
frazesami OZN .• u, który niesie im
bałamutne hasła bez wictokó7J
realizacji i powodzenia. „Sana·
cja" ze swoim programem wtto.
czenia w wąskie ramy swojego
systemu młodzieży i narodµ spó~
żniła się o dobrych lat kilka. Jui
rozkaz z góry, skoszarowania mło
dzieży i narzucenia jej swej woli
nie chwyci. Na to, co uol;lil
przed kilkunastu latami Mµssoli.
ni, a przed kilku Hitler, już ~z}
sinj za późno. Dziś wola · świa~
doma Ludu · Pracy Miast i W:il
wype~ni t treść, której na imi~:
Niepodległe Państ'NQ, Wolność i
Demokracja.
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skiej miał miej.se tajemniczy wy- jest 58-letni furman Jose,( Le\\·
ZAŁOBNĄ AKADEM~IĘ
W AUSTRli
padek, będą.cy obecnie przedmio- kowiez, zamieS®kały przy ul. Lu·
· ·
WłEDEN, (PAT). - Wydano dl
a uczcz en.i.; pam1ęc1
energicznego dQchodzenia tomierskiej 19 i że widocznie u·
tern
r·!-t..porządzenie w eprawie mają.
legł on atakowi serca, bo nagle
władz &ledozych.
lii?
cego się odbyć 10 kwietnia r. b.
P::~el południem wezwano po· os.u.nął się bez c~ucia na zie:nię.
!.fU.
plebiscytu. ~1ajbardziej go~nym1 i
W wyniku powierzchownych
go.tuw:.e ratunkowe do rzeźni' miej
kwagi paragrafami tego roz<tVl.
\"' 1--.tHJGRAYHE:
~kicj p1•zy ul. Inżynierskiej 1, og l ę dzin le k arz wydał opinię, iż
;.qul:m·a SO:} n..L „):. . . .. , . · r
wan~e trwa 'Od g. 9 do 17. Lokal Przemówienie adw. 1.J. Karniola (Warszawa), c.tęść koncertowa g<lzie na placu targowym leżał · zgon Lewkowicza nastą.pił na tle
jakiś mężc.zy•z.ria, nie dejący oznak choroby serca. Zwfoki furmana
i recytacje
i czas g?owwania będ:t podane do
wydane zostały rodrzinie i wczo:
życia.
wiadutności ogólnej przez u r z . ; - , - - - - - - - - - - - - - - - - - Lekarz pogotowia stwierdził raj jeszcze odbył się pogrzeb.
dy burmistrzow':>kie i odp·owied., Bilety wej~::ia w l:enie: 25 i 50 gr. naLywać można w dzielnicach
Zdawałoby się, że wypadek ten
zgon. Kilka atojąych prz)C- zwło·
P. P. S, T. U. R i Związkach Zawodowych.
nie wladze najpóżnieJ na tydzi eił
!_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

D

Uprawniony do gtoso vania po
udaje się
co kamery i na kartce stawia ołów
kiem krzyżyk w jednej z dwuch
rubryk o napisach „tak" lub
„nie", · następnie wkłada kartkę do
ko::~riy, opuszcza kamerę, staje
p ;.ted stolem kon-Jsji i w kopercie

sprawćzeniu tożsamości

cdćaje kartkę, którą nieotwieraną

W.'7.uca się do urny.
g•csów jest pubłiczn~. Nieważne
eą kartki: 1) jeżeli nie :..najdują
8ię w kopercie dostarczonej przez
rząd, 2) jeżeli Jest niewątpliwe,
że nie zostały W rządowych dru.
3) jeżeli
karniach sporządzone,
nie wynika doldadnle z kutki, J'ak
należy rozumieć oddany głos. je.
żeli W jednej kopercie jest wię.
-<
... d
cej , 111z .ie na kanka, to t!Znaje się
je za jedną. jeśli wszystlde są
jtdr:cznacznie zaopiniowane luj
tylko jedna z nich jest wypełniona
tymczasowy rezultat głooowania
zawierać będzie następujące da
ne: ważne głol:ly „tak", ważne gfo.
sy „nie''. Suma wszystkich waż.
nych głosów. Suma nieważnych
głcsów i suma oddanych głosów
wedlug listy głosowanfa. jeżeli
ktoś bieł'ze udział ,... głosowaniu,
lflitl'.'.O, że do tego nie jest upraw.

ObliCtlanie

~-·z~.:Oenn.Y w(żedy'd.uzgi'),ostbaętndizci'he rozkpoarraznąy.
u

arefztem od 1 do 6 miecięcy.
AUSTRIACKI KLER KAPITULUJE

WiEDEŃ, (PAT). - Po wizycie u kanclerza Hitlera '{ardynaJ
Slnnitzer ogłosił orędzie. w któ
rym oświadcza m. in.:
,.KatcHcy winni sobie przypom
nieć słowa Chrystusa, że należy
oddać ce~arzowi, co !:.. r ces.ar.
skie, a Bogu, co jeft i. 3si<ie. Ka.
płani i wierni wir..ni bez -astrze.
żeń popierać państwo wielkonic.
którego
,~, ·e-.,;fe i jego wcdza,
walka przeciwkc b ::::newi 3z'~J~''
oraz o potęgę, honor i jedność
Niemiec zgodne jest z wolą Opa,trz
ności. Księża winni .powstrzymać
się od wszelkiego rodzaju po lity .
1ti i zająć się wyłącznie swą misją
religijną wobec wiernych".
Kardynał WZ}rwa przewódców
organizacyj młodzieży chrześcijań
ohie!, aby ułatwili wcielen1e tych
państwowych
do
organizacyj
związków mrodzieży. Kościół nie
{)ęjlie miał pow,odu ża!ować swej
wiernDśei wobec państwa. Siowa,
które do mnie slderowal kanclerz
i wódz, stanowią gwarancję, że
zadania ko:kioła będą mogły być
wylmnywane.
Orędzie nosi tytuł: ,,Przysięga
na wierność kościoła dla nial"odu
niemieckiego".
MUSSOLINI AKCEPTUJE
HITLE~OWSKI ZAMACH

RZYM, (PAT). - Mussolini w
otoczeniu ministrów przybył do
Izby Deputowanych. Po expose
pcd!:;ekretarza stanu lotnictwa na
terr..at budżetu ministerstwa lotni.
ctwa na trybunę wszedł Mussolini 1
wygłaru:ając przemówienie, całko
wicie poświęcone ostatnim wyda.
rzeniom w Austrii.
„Au~tria przestała istnieć jako
oświadczył M!.!ssoiini,

pa1'1stwo -

Stała się ona częśc-.lą Niemiec, a
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śMIERCIĄ, LECZ ZOSTAŁ

ZAMORDO\VA~--Y PRZEZ

SWYCH KONKURENTÓW
Jednocześnie przybyli poda.Ii
Lewkowiczowej 5 naz.vi..sk rzeko·
mych sprawców mordu r..a oso.bie
jej męża, wyjaśniając, i.i; zbrodnia
miała za tło względy koukuren·
l:yjne i że Lewkowie.la .lgładizili
włod~i formani, którym odbierał
on pracę.
W zwią.zku z tym rodzina zmar
łego Lewkowicza
WYGOTOWA~

NA~ca

Tymzasem sprawa przyjęła nie· ~HAST SKARGĘ DO URZĘDU
,,
PROKURATORSKIEGO
oczekiwanie sensacyjny obrót.
nazw~<ka meko.mych
Do żpny Lewkowicza zgłoaiło podaj~c
.
się wczoraj wieczorem kilku fur s-prawców zbrodni.
Wład•ze prokuratorskie w~czę·
manów, któt'Zy również zajmują
się przewozem mięsa z l'zeźni. Iły już dochodr.i;enie w celu uetale·
nia, czy iiStotnie zachodzi wypa·
Oświadczyli. oni wdowie, że jej
MĄŻ NIE QMARŁ NA.TURAl.r dek zabójsitwa.

f0y •lł

była się przy uctziate inspektora pra dzianym fantazyjnym. Konferencja
ka wyrobów gumowych przy ul. Li- cy xrr obwodu, inż. Kakowskiego i nie dała iezultatu. Przemysłowcy
manowskiego 156, w wyniku straj- przedstawiciela związku klasowego, oświadczyli, że z dniem dzisiejszym
lm okupacyjnego 1400 robotników, firm;-zobowią.zała się do zatrudnie- p;:zeryw.Lją. lokaut 1 gotowi są.. dopuścić robotników do pracy, 0 ile ci
uzgodniła ze związkiem klasowym, nia wszystkich robotników.
_..W..,._lłl'AAD_ __._ _mllmJMr..azelll1-=•
Okupacja została po 3-ch godzi- zgodzą. się na zawarcie umowy zbio
stawki, wycofała wymówienia i zoCY
I rowej na dawnych zasadach. Po
bowiązała się do zatrudnienia wszy nach przerwana.
W LóDZKIEJ FABRYCE KAPE· konferencji odbyło się w zwiiłzku
stkich robotników. W pierwszym
ą
tygodniu uruchomienia zakładów iir LUSZY, dawnieJ f. Schlee, przy ul. zebranie, na którym jednomyślnie
ma przyjęła tylko część robotników, Targowej 2, wybuchł zatarg z po- . uchwalono przystąpić do strajku w
Y
I
oświadczając, iż pozostałych przyj- wodu nie przyjęcia do pracy 70 sta- obronie wysuniętych postulatów. .
.
.
DO STRAJKU SZEWCóW ręczmie w miarę zwiększania produk- rych robotników. W tej sprawie
odbędzie się w dniu dzisiejszym kon nych w LodŹi przyłąciy.ły ;ię. rówcji.
zawierające
1ne. w
· ·
· ż i oś ro d.k'i prowmcJona
· w 1nspe ktorac1e p racy.
t 'ków f erencJa
onegdaJ· grupa 100 r obom
.
me
,
STRAJK DZIENIARZY FANTA· 1 aniu wczorajszym por~ucili prac~ j Wyrzblane z najlepszych SUrOWC6W krajowych.
nie przyjętych do pracy, przybyła
•1
.. -~„. -~•.'· . ----~~--#~,--....,._Jf,....J.><.,..,__-*4 I
na teren fabryki, i podjęła okupa- ZYJNYCH. W dniu wczorajszym szewcy w Lutomiersku, Konstanty··~
inspekcji nowie, Zduńskiej Woli, Koluszkach ---~ - - - cję, żądając zastosowania podziału odbyła się w 13 obwodzie
1
IJaJą
~sze
pr~cy ko~ferencja w sprawie zli- i i ~nnych mieJSCGWOściach pod Lo.
..
pra~y.
W wyniku konferenCJI, ktora od- . kwidowama zatargu w przemyśle dzią. Wszystkie wyżej wymieołone
miejscowości dostarczają do Lodzi
·waiczącvm
znaczne ilości obuwia, tak, że w raimponujący sw·yrn bohaterstwem To też ogól robotników lódz.
zie przeciągnięcia się , zatargu, zaokupacyjny w fabryce Hae- ldch z gorącą sympatią śledzi~
.;1.rajk
.
wLod?:l.
obuwia
gotowego
braknitl
Na!nowsze materiały wełniane i pollszewki
Jak już donieśliśmy, z inicjatywy , ·l"ra trwa już osiem pełnych ty- walką haeblerowców. 1W h fabry.
· ·
1k
v '"
po Cel'ilach bardz:~ prz,stępnych
:mch, warsztatach, o a ac zwtąz
okręgowej inspekcji pracy, dojdzie godni.
Strajk ten zarówno ~ wzglę- l•cwych, wszęd;:;ie, gdzie skupiają
do. ponownej konferencji w ponieF rz a[azd 36, tel. 26917
du na swój rozmach, Uosć okupu- się robotnicy - zostaje pOrusza.
- - - . . działek, dn. 21 b. m.
·-We wczorajszym nmnerze ,,Ło- jących, zaciętość walki, entuz~az~ na sprawa bohaterskiej okupacji.
„ li
Nie tylko klasowo uświadotnle.
dzianina" przez omyłkę wydrukowa i wytrwałość strajkujących, Jak 1
no w tytule „prowokacje pracowni- przewlekłość, należy do najdonio ni robotnicy solidaryzują się z
W dniu wczoraJ,;z)m urucho- wali na robotach sezono.wych. Mw azew,,kich". 2amiast „przed8ię· ślejszych okupscyj, które kiedy. walką haeblerowców, prowadzo.
mione zos.tało w Łodzi biuro po· Również i na prowincji łódzkiej biorców szewskich. Za. tę przykrą kolwiek zostały przeprowadzone ną pod kierownictwem związł<u
;rednictwa pracy dla robotników rozpoczęły się ju.ż zapisy bezro- ornylkę przepmszamy ogól tou'arzy- w Polsce na terenie poszczegól- klasowego, lecz nawet robotnicy
niezorganizowani lub należący do
ny~h zakładów przemysłowych.
szy azewców.
sezonowych. W chwili o.becn ,j botnych na roboty sezónowe.
żółtych związków zawodowych
W dniu wczorajS<Zym o.dbyła
skierowano już na roboty puhlicz·
zrozumieli olbrzymie znaczenie tej
ue w Łodzi około 150 bezrohot· się w Biurze Wojewódizlim. F'un·
walki, w sercu każdego robociadu&zu Pracy konferenja, w której
nych.
rz~ h~eblero~vcy wzbudzili P~·
Wskutek interwencji związku wzięli udział po&zczególni kie-.
•
. .
dziw t uznante:
· SID
klasowego, Zarząd Miejski przy- rowniey biur P~_ow~cjr;n~ln!eh. przygotowu1·ą
·
'I
Na konferenCJI tej omowiono
rzekł, że przy robotach tegorocz·
1 Ogół robotników udziela tm po„
Umowa zb!orowa, zdobyta w u.• na!'tępny. Taktyka przedsiębior-1 parcia nie tylko moralnego, lecz i
H) eh znajdą przede wszystkim za- szereg spr!lw, związanych z za·
trudnionie wszyscy bez.robotni, trudnieniem robotników w o.krę-I biegiym roku, w wyniku solidarnej ców zawsze będzie jednakowa -:--- materialnego.
Tym jąskrawiej w}'stępuje na tle
, akcji strajkowej wszylłtkich robot- dobrowoln:e nic ~e dawać i kaz.
kt&r1y w roku ubiegłym praco· gu łódzkim.
ników i pracowników ekspedycyj- de , ustępstwo, jakie na .nich w_y- solidarności ogółu robotników, o~
~---~••••••••••••Ili,••••i nych, jest coraz silniej zwalczana muszono,. są z~ecydo~a01 wycofać bydna robota „Pracy Polskiej",
KUPUJCIE z I-go ZR OD Ł A
która rzuca kłody pod nogi waJ.
i łamana przez przedsiębiórców i przy pierwszej okazji.
Łóżek kc.modowych
Wielki w»b6r:
czącym.
obecjuż
sytuacji,
takiej
Wobec
organizację.
ich
mr.rki
Wyżymaczek
Wózków dziecięcych ·
Nielirzna garstka zdrajców en.
przygotowania
·
.
natety.,cz.ynić
nie
eks
Żvwią
nienawiść
Szczególną
.
l
„Rubber"
metalowych
Ł'i;":ek
d t ó
k
t
~
Lodówek
Materacy wyfcieładych
0
pedytorzy do ograniczania czasu ~ , odparcia a ~Ku e spe Y or ~ deckich nieustannie idzie ocl urzę".
Mi.teracy spręż. , Patent" Leżaków, Hamaków
i obowiązku zamykania t .rozpocząć al,cc1ę wśr~ robotn~- etu do urzędu, „interweniując" w
i pracy
Rowerów -i drezyn
ł,óżek polowych
o godz. 7 wieczo- kow pod następującymi hasłami: :iprawie.„ usunięcia o-kupującycn
przedsciębiorstw
Piotrkowska73
Łódź,
W fabrycznym skła~zie
1. Należy dotrzeć do każdej eks- z terenu fabryki.
• rem, bowięm przepis ten utrudnia
w podw. Tel. lS!l-PO.
Ci zdrajcy i sługusi fabrykan.
•wim••ma •
1im· korzystanie z dannowej .pracy. pedycji i wciągnąć do Związku
tów ol<ryli się hańbą wobec ogółu
„ j Ustalenię. minimum plac tygodnio. tych, którzy . jeszcze .nie należą.
,
2. R.:>zwinąć propagandę słowną robOtników łódzkich.
wych jest również powodem do
zwalczania umowy, jako przeszko- i p~semną, w celu uświadom!enia
dy do stosowania płac niźSzych ogółu . pracowników . o . grożącym
pracę ~· niedzielę
I według uznania pi:zedsiębiorcó\."! lim niebezpieczeństwie wymówieW dniu wczorajszym odbywała siąc bezwzględ11cgo aresztu, zaś Najbardziej fednak . trudnym do nia umowy zbiorowej przez ekssię przed referatem karnym in· Chana Maroko - na 200 złotych przyjęeia dla ekspedytorów i naj-1 pedytorów.
Konsulat austriacki w Łod.zl,
sipekcji pracy charakte.ryst) czna grzywny. 3 pracowników, a mia: bardziej zwalczanym .fest postano- · ;i. Uświadom!enia pracow~łków,
rozprawa. Ławę oskarżonych za. no wicie: Aron Ha rcsztark, Fajga !wienie układu zbiorowego, upraw. że zmuszeni będą. w sierpniu r. b. który zorientowawszy się. błyska•
skazani I niające przedstawicieli Związku do ·. w drodze strajku . zmusić ekspedy- wicznie, wywiesił flagę hitlerowjął właściciel ltuirtowego składu Cende.r i Eszel Fu.ks manufaktury, przy ulicy Nowo· wstali ~o 50 złotych grzywny, lcontrolowa?ia przed~iębiorstw .. i 1torów do zawarcia nowej Polep. ską ze swastyką, jeszcze szybciej
·
zakończył swój żywot.
miejskiej, Moszek Maroko oraz pracowmk Abram Mekler - na sporządzanta protokółów~ na .pod-: szonej umowy.
jego krewna, współwłaścicielka 2 tygodnie . bezwzględnego aresztu. stawie których lnspe.kcja Pracy · 4. Dążyć, by przyszły sh:ajk oRazem likwidacją niepodległej
bjął również wszystkich woźni. Austrii - likwidowano
·.
sklepu, Chana Maro ko, oskarżeni Wresv.:ie pracownik Jak.óh Gros· wymierza kary.
ró\vnlet
Niestety, zwalczanie. i łamanie ców, a przede wszystkim .pracują placówki
o zatrudlllianie swego personelu man, który podał policji fałszykonsularne. Onegd~j
handlowego w niedzielę. Ponad to we p.ers·o nali_a, skvzany został na umowy zbiorowej ulatwiają . sami j cycb na terenie ekspedycji.
jeszcze akla i dokumenty · zostały
o.dpowiadało przed referatem kar 4 dm bezwzględnego aresztu. Zo· robotnicy przez swoją b:erno.ść i
spakowane, flagi zdjęte i wszelld
nym 5 praoi.vniików wymienionej stał on z miejsca o.saJzony w a· opieszałość.
,.
. .
ślad po konsulacie austriackim ufirmy, których zastanQ przy pra· reszcie i będ.zie ponadto odpowia.
w tych warunkach jest zupełnie
sunięty.
cy w niedzielę.
dał przęd Sądem za wprowadze· pewnym, źe ekspedytorzy wymó-1
Obecnie funkcje konsula austria
W wyniku rozprawy Mos.zek nie władzy w błąd.
Oil'
~ią w li~cu r. b. ~mowę zbiorową
ckiego pełni konsul Rzeszy w Ło
Maroko s-kazany został na I mie.
Onegdajszej nocy przy zbiegu dzi.
t odmówią z.a.warcta nowej na rok
~~~~~~~o~-·~·~NAmTaR~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~-~~-~~~~~~~~ ulic 11 Listopada i jerze~o dwóch
FIRMA „GENTLEMAN", fabry-
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plebiscyt, który odbędzie się 10 Ul. Żeromskiego 74,78, tel. 129-88.
w rolach tytułowych;
Ł
.
kwietnia, ·uświęci ten fakt dokona
. . lE.ugen!US.E Bodo i Adolf Dymsza
Dojazd tramwajami: 5, 6, 8 i 10 Ceny mieJsC: l m. 1.0.9, II m. 90, III m. 50 gr. Kupony .ulgowe po
ny".
yo gr. z prawen, zaJmowarua dowolnyc~ ~iejsc. W soboty, niedziele
do rogu Kopernika i zeromskiego.
f'oczą.tek przedstawiema w dni powszednie o god?:i
1 święta ruewazne.
NARADY
nie 4-ej, w niedziele i święta 0 godz. 12~ej.
PAT donosi:
1::1„.,.__.~.
Pan Prezydent Rzeczypost101iłej
W zaułkach wielkiego miasta i na
przyjął w środę po poiuc!n:iu w
~ziś 1 dni n~stępnycłl
Dźwiekowr
peryferiac_h jeduak?wo kwitnie mio(;.~:::~óści pana Marsza'.1<a smlg.
łosć prosta i wielka.„
ier;owRyl!Za, ~. prezes:i !\~~:y f.li,ii.
;i: wietn_a_ komect,a_. H1;1stmjąc:i. ciekaSb (W ~Oil. S:a\vO:a S~r:~C: OW .
we dzieJe młodeJ dziewczyny, która
wystąpi!a do walki z losem p. t.:
sk!cgo, p. wice-premiera inż. falge
niut:za Kwiaikowe:dego i p. mini.
W rol~ gł.LUIZA RAINER 1
stra spraw zagranicznych Jćzefa
SPENCER TRACY
cegielniana , 2,
Becka, którzy referowali o bieżą
Począ.U}k o,. godz:. ł·ej
Te!. 1107·34
cych pracach rządu.
w niedziele i święta. o 11-ej
W rol. gł. JANE WYATT
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42-letniego Izaaka Born.
ulicą. .

steina, zam. przy ul. PogonowNa zasadzie zarządzenia władz
skiego I.3.
podczas mycia owojewódzkich,
Napastnicy zażądali od Born.
steina pieniędzy na papierosy a kien na wyższych piętrach, praco'.
.
, . ·
wnice muszą być zaopatrzone w
gdy ten odmow1ł, zadali mu kilka
pasy, chroniące je przed ewentuuderzeń tempym narzędziem
alnym upadkiem.
zbiegli.
Ponieważ w porze wiosennej
· Za chuliganami wrażono docho·
c,izenie
najczę>tsze są wypadki, wynll<a·
·
jące z powedu nieprzestr-zeganrn
O NADUżYCIA NA KOLEJ wspomnianego zarządzenia, wyda
toczył się 'w dniu wczorajszym no przypomnienie, aby organa podalszy ciąg rozprawy. Zeznania licyjne zwracały uwagę na tego
· świadl<qw , na ogół potwierdziły rodzaju wykroczenia i winnych
akt oskarżenia. , Rozprawa trwa pociągały do odpowiedzialności
karnej.
· nzdal.
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Ucltmo w druKarm „Koootn1ka" 1 .Warszawa, Warctka 1.:

Pasy ochronne
przy myciu okien

