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Sytuacia w Czechoslowacii

Niemieckie biuro informacyjne
donosi z Pragi, iż wczoraj nad ranem w pobliżu koszar straży pogranicznej w m. Eger zostali postrzeleni dwaj Niemcy, którzy przejeżdżali na rowerach. jeden z nich
został zabity na miejscu, drugi
zmarł w szpitalu.
Czecho&ł. agencja telegrafie.z. do
no~i o szeregu incydentów, które
\:wydarzyły się w różnych miejscowościach
Czechosłowacji.
W
czwartek w Decinie (północne Cze
1
chy) zwolennik Henleina został
ranoy przez dwóch socjalistów nie
' mieckłcb.
W po~łiżu janova
(Czechy
Wschodnie) podczas bójki w ober
fy w miejscowości Brlenk.a odnieSli rany socjalista niemiecki i hi·
tłero wiec.
W Chomut.owie (Komotau) 5 ŻOł
nierzy czechosłowackich musiało
bronić się przeciwko 60 napastnikom. jeden żołnierz Odniósł cięż
kie rany.
W Chodowie (Czechy półoocno
zachodnie) podczas rozpraszania
tłumu zostało rannych trzech żan
darmów. Dokonano trzech aresztowań.

Wszystkie te incydenty zostały
zlikwidowane przez policję i żan
darmerię.

Na terenie Moraw i Sląska Cieszyńskiego dochodzi również do
wielu starć wywołanych prowoka-

cJBmj hitlerowców. W wielu mia„
5tach morawskich incydenty mają
charakter masowy i doprowadzają
do ostrego napięcia między Niem
cami i Czechami.

W piątek, 20 b. m. w godzinach
wieczornych terenem zajść była
Morawska Ostrawa. W czasie zebrania hitlerowców w domu niemieckim zgromadziły się w przyle
głych ulicach tłumy ludności czesklej, domagając się rozwiązania
Hitler przygotowuje nowy „takt
zebrania i wznosząc wrogie okrzy. dokonany". Przed swym od jaz.
ki. Skonsygnowane liczne oddziały dem do Berchtesgadenu, wydał on
policji pieszej i konnej otoczyły szereg zarządzeń, a wszystkie ma
kordonem manifestiljących, stara- ją na celu - PEŁNE POGOTOjąc się umożliwić zebranym Niem WIE SIŁ ZBROJNYCH NA KO.
com opuszczenie domu niemieckie NIEC MAJA.
go. Mimo to pobito kilkanaście oDwa z tych zarząd:t:eń dotyczą
sób. Do późnych godzin nocnych „wewnętrznego frontu wo1jenncgrupy
Czechów manHestowały j go".
przeciwko Henleinowi.
ł 1) Liczba członków orc.i;aniza~ji
„Trupiej Głowy (specjalna orga.

Socjalistyczny dziennik

„ Volks-

„Nasza mężna ludoość pograni·
czna przechodzi ostr.,_, martyrologię. Terror wyraża się w tysiącz
nych formach: od pozbawienia
chleba, poprzez wymówienie miepkania, aż do bojkotu gospodarczego; od nacisku na handel i prze

do nowego „faktu dokonanego"
nizacja

do trzymania w karbach
w razie wojny) ma być
natychmiast po.większona z 30 tys.
do 100 tys.
2) WSZYSCY WIĘżNIOWIE PO
LITYCZNI MAJĄ BYC UMIESZ.
CZENI W DWóCH WIELKICH
OBOZACH
KONCENTRACY.J.
NYCH, ponieważ inne obOzy mają
być prreznactone dla członków
,,Ttw iei (ilo ..vy".
hl(łności

Walki pod · Suczou
Smiale raidr
Japońska kwatera główna w
Szanghaju donosi bliższe stczegółY, dotyczące zajęcia Suczatt po k:tkumiesięcznym gwałtownym zmaganiu się obu armii. Według relacyj japońskich, okazuje się, że 50
dywizyj chińskich odciętych jest
całkowicie od pozostałych chiń·
sklch sił zbrojnych. Po zamknięciu
w dniu wcz-0rajszym . pierścienia
japońskiego dookoła Suczau, okazało się. że wśród okrążonych od-

mysł,
by nie dawał ogłoszeń do
pism socjalistycznych aż do żąda
nia, by w lokalach publicznych nie
trzymano naszej prasy; od propagandy kłamliwej do brutalnych na
padów na uczciwych robotników.
Ponad to: wyszydzanie, wymyśla
nia i zastraszania. Trzeba doprawdy wielkiej siły, by oprzeć się te
mu nadmiarowi nikczemności".

Czego Niemry

żadaia

od Czechosłowacji?
Organ Goringa „Natioualze12) przyjęcie przez Rząd praski
tuung" z Essen wylicza następuj::i.- - ale „szybko. i całkowicie" ce żądania Niemiec pod adresem żądań, wysuniętych przez Henłe!
~echosłowacji:
na w Karlsbadzie (autonomia i ze~
l) Uznanie, że tylko. Niemcy ja- rwanie z Rosją. RED.)i
kierujący w „Mittełeurop1e"
3) Niemcy nie ścierpią, by żą,la
fEuropa śrOdkawa) naród, są Odpo nia te nłezostały przyjęte;
:wiedziałne za porządek w tej czę4) postawa Niemiec jest nie.
. ści Europy, że przeto Anglia i Fran zmienna, a mocarstwa zachodnie
cja mają się wyrzec zainteresowa- winne się z tym pog<>dzić;
nia Czechosłowacją, JAK WOGó.
5) Hitler oczekuje od Anglii, że
LE WE WSZYSTKICH SPRA. zmusi (!) Rząd francusl<i do zgody
WACH śRODKOWO I WS~HOD na warunki niemieckie.
•~IO • EUROPEJSKICH;

•o

Z walk w Pirenejach

Przrgot.owania Niemiec

Terror hitlerowców sudeckich
:wilłe" w Karlsbadzie, w ośrodku
„działalności" Henleina, pisze:

s.

chińskich

lotników nad

Japonią

działów wojskowycll znajduJe się znajduje sit: w chińskim ręku. Zna
także 10 dyw·zyj doborowych chiń czne walki trwają na wschód od l
skiej armii cer.tralne.i, wyposażo· 111. Mynczen oraz Yuj:c<1en.
nych w ·na wskroś nowoczesną
\"'
żOŁNlł:.RZ ARMII REPUBLKAŃS KłEJ UDAJE SIĘ NA POSTERU·
broń . 6-ciu innym dywizjom chińPrasa japoń„ka dopier.c; teraz
NEi< OBSERWACYJNY NA JEDNYM ZE SZCZYTóW.
skim armii centralnej udało się zamieszcza wiadomości, iż w pią·
natomiast w pohę wycofa(. WoJ- ~ek rano ponad Kumamoto i
Komunikat
głównej
kwatery
jak donosi korespondent Havaska te stoją obecnie na zachód od .\'.Iiya1aki ukazał się tajemniozy gen. Franco przyznaje, że na tron · sa, 6 sa molotów gen. Franco bom•
Kwei·Feng nad koleją lunghajską, samolot, który przeleciał wzdłuż cie Castellon armia republika~sl<a bardowało w piątek Walencję, wy
gdzie zajęte zostały nowe pozycje rz?ki Kurna. rzucając przeciwja· skoncentrowała znaczne siły i przy rząd z ając znai::zne szkody. Ilość O·
umocnione
poł1skic odezwy. Samolot leciał stąpiła do ,natarcia. Komunikat fiar bombardowania nit! jest do·
Komunikat sztabu chińskiego m:o górzy&tymi okolicami i do· twierdzi jednakże, że natarcie zo. tychczas znana.
nie wspomina o losach rn . Su- p1ero po pewnym czasie znalezio· stało odparte.
czau, ograniczając się do wzmian·· no zrzucone odezw~- . Są one zwró·
aw
Juw. w;•---.-.w-111111.w.--.
ki, że jeszcze wczoraj istniała z cone głównie do stowarzyszen i
tym miastem łączność telefonicz~ organizacji włościim i robotni·
na . Ponad to komunika1 wylicza ków. Odezwy te były zrzucone
szereg sukcesr'nv chińskich odnie- pruz samolot chiiwki.
sjonych jednak nie w Szantungu,
Twierdzenia eh ;ńskie. jakoby
lecz w Centralnych Chinach . Mia- :ir•moloty
chińskie
przeleciały
nowicie1 oddziały chińskie zajęły również ponad Kobe i 05aka
wiadomości
różnych źródeł
m. Cudżau na północno - zachód „po~ykają się z kategorycznymi
Według wiadomości, otrzymanych w Nowym jorku pomiędzy zwo
od Nankinu. Miasto Czao • tsian I t;apr.?.cczeniami władz japoi1skich.
lennikami gen. Cedillo a wojskami preiyclenta Cardenasa doszło rze.
••••-„a.,,1•0•~1t1t11tiia.-••~,,_
komo do starć. Powstańcy przerwali komunikację kolejową pomię·
dzy Tampico a San Luis PoLosi, ażeby nje dopuścić posiłków.
W pobliżu Ciudad Fernandez sa moJoty rządowe rozproszyły więk
szą grupę -zwolenników gen. Cedillo.
Ogółem siły powstańcze są obliczane na 15 tys. Rząd skoncentrował w pobliżu Sap Luis Potosi przeszło 20.000 żołnierzy.
Oddziały
chciały zamordować
Prasa meksył<at'lska zamieszcza sprzeczne wiadomości o miejscu
W Moskwie krążą sensacyjne wo_isknw <! dykta it11 \'., na kto rej c..:t! pobytu i działalności obecnej gen. Ced11lo. Ministerium obrony naroszczegóły o projektowanym zama- le zamierzall postawie marszałka
dowej zostało rzel<Omo po informowane, iż zwolennicy gen. Cerilło
chu stanu, który miał być rzekomo !:iliichera albo też szefa sztabu geprzecięli linię kolejową z Rio Verde do Tompicc oraz linie telefoprzeprowadzony w dniu 29 kwie- neralnego ZSSR komandora Sza- niczne i telegraficzne.
tnia. W zamachu tym mieli wzią ć poszuikowa. Czy istotnie spiskow
Według dlienników z San Luis, wystartowały samoloty, które ści
udział oficerowie 3 specjalnego ba cy pozostawali w jakimś kontakgają ustępujących faszystów. Według innych pogłosk, egen. Cedilło
talionu wojsk GPU. Zamachowcy cie z wymienionymi dygnitarzami udał się samolotem do Laredo.
zamierzali wtargnąć w nocy z 29 armii sowieckiej nie zdołano ustana 30 kwietnia do Stalina i Woro. lić w ciągu dotychczasowego śledz
s~yłowa
i po zabiciu ich ogłosić ' wa. Stwierdzono natomiast, żt!
plan miał wszelkie szanse powo.
dzenia, , dzięki pełnemu zaufaniu,
szału
jakim Stalin i jego otoczenie obdarzają specjalne oddziały' wojsk
We wsi Okayama w Japonii pc- Gdy policja okrążyła jego kryj ów.
Zona pewnego . roluika w Bur- GPU. Do wykrycia zamachu przy wic:i wieśniak dostał napadu sza kę, szaleniec nie ' chcąc wpaść w
mie powila sześcioro żywych dz.ie· czyni!a się zdrada żony jednego z łu i zamordował 28 osób. Po do- ręce sprawiedliwoś~, popełnił saci, tr;,,cch chłopców i trz}' dziew· kapitanów, należących do grupy konaniu swych zbrodniczych czy . mobójstwo.
czynki.
spiskowców .
nów zbiegł on w pobliskie góry
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Spisek na Kremlu
6PU podobno

Stalina

Zamordował

Sześcioraczki

w napadzie

28 osób
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Przed wvdaniem nowvch dekretow Rząd

We Francli

angielslli usprawiedliwia Musalinlego, atilkuiac Francie

gospod~rczych

i

społecznych

PARYż (PAT). - Zwołane na efo Paryża. Drugą grupą dekretów
poniedziałek posiedzenie Rady Mi Jmają stanowić dekrety społeczne,
nifitrów ma być poświęcone w a wszczególności d~kret, wprowapierwszym rzędzie rozpatrzeniu dzający pewne zmiany w dotycbdt ugiej grupy dekretów finanso- czasowym stosowaniu 40-godzłn
wych i społecznych. Projektowane nego tygodnia pracy. Główne tenclekrety przewidywać będą wyzna dencje tego dekretu zmierzać ' bę
czenie znacznlejszych, bo kilkumi- dą do tego, aby przemysł mógł
liardowych kredytów w formie nadrabiać godziny stracone wskukredytów dla gmin miejskich i sa- tek różnych świąt, i::'L'J też częścio
worządów ąepartamentalnych na wego bezrobocia (co jest konceprzeprowadzen ie projektowanych sją dla kapitalistów. Przyp. Red.).
oddawna robót publicznych oraz Projekty zreformowania zasadnlw formie kredytów dla przedsię- czo ustawy o 40-godzinnym tyblorstw prywatnych, a specjalnie godniu pracy w formie t. zw. roku
dla przemysłu budowlanego. Z pracy o 2.000 godzin, zostały za.
tych ostatnich kredytów znaczna niechane wobec bardzo poważ.
część ma być poświęeona na upo· n~ch sprzeciwów ze strony związ
pary- ków zawodowych, które widziały
rządkowanie przedmieść
w tym poważne niebezpieczeństwo
terenów,
szczególności
w
skich, a
poroionych przy w;elkich wjaz-1 dla interesów robotniczych, zwładowych drogach automobilowyc h szcza jeżeli chodzi 0 przemysły 0
wyraźnie sezonowym zatrudnie•WWWlllll!mWWW!!lD••a1r:am•m111Mam_-.i_sm:ia;wwwl!ll!!l1M1S:lltemwm:i•~WWW'.ml'!llWllPll!l!!l!:WB11at.i'l:~~'"!r.!ll

Niemrr są niezadowolone
z Fran cji
EBRLIN, (PAT). Na czoło aktuaJ. stanowisko W. Brytanll. Prasa nienych zagadnień, nlemieckie koła po- mlecka podnosi, że koła brytyjskie
lityczne wysunęły trudności, które po dą7.ą do osiągnięcia porozmnłenia z
Rzymem 1 Paryżem Berlinef. Tym dążeniom przeclwstawstały między
na tle interwencji w Hiszpanii. Prasa wlana jest polityka pewnych kM tran
niemiecka popiera. stanowisko zajęre cuskich nie tylko na odclnlm nielnprzez Włochy, nie szczędząc słów kry terwencjł w Dłszpanll lecz I przeciwtyki pod a.dresem Francji i przeciw· ko układowi Londyn - Rzym.
,.
stawienia stanowisku francuskiemu,

,

LONDYN (PAT). Francuski mi
nister -r>rawiedliwości Paul Reyniu. Dekrety ponłedzłałkOwe będą naud odwiedził ministrów: lorda
stanowić drugą grupę, po której HaHfaxa i Malcolma Macdonalda.
Rząd projektuje wydanie jeszcze Jak donosi Reuter - rozmowy
jednej grupy dekretów bezpośred dotyczyły tiruduości w rokowa·
nio przed końcem sesji parlamen· niach wfosko · francuskiioh MilJl.
Paul Reynaud hiel'ze ud~iał w
Kcmgresie ,,Alliance Fran~aiBe"
kretowych Rządu.
w Leeds.

~::~ ;:~=~e:;::i:: J:~

No we

Z kulturil W Austrl
książki

i komupacyfiniźmie, książki o treści
stycznej, paneuropejskiej i wolno-

Budowa drutu kolczastego

na granicy Syrii i. Palestyny
JEROZOLIMA (PAT). Roboty
przy odrutowaniu drntem kolcza·
etym granicy palestyńsko· syryj·
skiej posuiwają się bardzo wolno.
na
Ogólne koszty o hliozano
200.000 funt., ale prawdopodob·
nie suma ta będzie przekroczona.

ładu

w

okręgach,

zamłesz'kałych

Do robót są werbowani tylko Ży·
dzi. z płacą of! 3 do 5 szyl. dzien·
nie. Praca odbywa eię pod ochro·
ną wojska. które również o chu·
nia dostawy żywnoki i obozy ro·
botnicze.

o ~1rawuo naro ~ow1i[iOWJl~ [le[~ ułowarii

wypo
zagadniell narodowoActowych w sposób pod
stawowy I całkowity, oparty na zasa
dzle administracji autonomicznej ł
proporcjonalności. W najbliższej przy
szłoścl odbędą Blę rokowania z mniejszośclaml. Rokowania z partią Niemców 11udecklch, oznaczają 11t0pnłowe
przenlesienie odpowiedzialności równtet na tę partię.
B-0k obecny - ośwladczyl Hodżama być rokiem rozwlązanla podstawo
~'·~r'lill•Qlll••••••••111•11=•••!l!IJ1s11-•c·11•1'l WAm11mamawnzo~_!l!l.l_!!!:S:~ wych zagadnień, pozostających dotychczas w zawieszeniu naród D88Z
mmd byt. gotów do walki, która go
czeka. Utrzymamy się we wszystkich
preokollcznośclach - oświadczył
mler Bodia - musimy jednak wytępotrafimy
żyć wszystkie siły, jeżeli
dokonM orgaolzacjl narodu t grup
etnicznych, wchodzących w skład Cze
wówczas
chosłowacjl, staniemy się
Premier Bod.ta
na konferencji prasowej
wygłosił
przemówienie.
Jeże]f chodzi o statut narodowośclo
wy - o~iwadczył Hodża - stwierpewue
ustallł
dzić należy, łt Rząd
podstawowe zasady w ren sposób, aby z jednej strony mogły być one roz
wlnlęte w zarządzenia ustawowe, a 'Z
drugiej strony byó przedmiot.em roko
wań z zalnreresowanymt czynnikami.
Wobec struktury narodowośclow6j
PRAGA, (PAT).

Czechosłowacji,
włada się

natora stanu Connectitut, który
jest burmi&trzem
jeclnocześnie
miasta Waterbury, jak również
wielu polityków stanowych. Wszyscy oni Bł· oskarżeni o oszustwa
na B2lkodę miasta. Jak stwierdziło
śledztwo miastem W aterhury rzą·
przewodniczącego parlamentu dziła mała liczebnie, lecz mająca
wielkie wpływy, grupka ludzi,
PAT donosi: W piątek 20 b. bacha obradowała nad kwestią ży
węgierskiego
która była osobiście zaintereso·
m. toczyły się obrady poszczegól- dowską. Komisja oświatowa, któBUDAPESZT (PAT ). Izba po· wana w dostawach dla miasta.
komisyj zagad.nieniowych, rej przewodniczył prof. Bystroń,
nych
słów wybrała znaczną więksrzością
przez Radę Naczelną obradowała nad sprawą likwidawyłonionych
głosów posła Kornissa, przewodni·
Obozu Zjednoczenia Narodowe- cji analfabetyzmu, zreferowaną
ozącym Izbv.
go. Komisja rolna, której przewod przez dr. Dąbrowskiego. W obraWódz „Żelazne! Gwardii"
gen. Oalica, debatowała dach komisji rolnej brał udział
niczył
nad zagadnieniami racjonalnej or- szef OZN. gen. Stanisław Skwarganizacji roJ.n.ictwa, zreferowany- czyńskl.
O god'z. 19-ej odbyło się plenar
BUK.ARESZT (PAT). Koło Te- mi przez dr. Wojtysiaka. Na koBUKARESZT (PAT). Cod.rea·
posiedzenie rady naczelnej
ne
przewo
której
Lądują·
inwestycyjnej,
misji
nu, który w poniedr1:iałek stanie cuci doePZło do katastrofy.
na której referat o warunOZN.
zao
referat
Górecki,
wóz.
gen.
jadący
dniczył
o
zawadził
r.amolot
cy
przed sądem został przewieziony
pro
do trybunnłu wojennego, gd·zie, Dwie kobiety zostały zahite, sadach racjonalnego programu in- kach opłacalności intensyW11ej
Tadepłk.
wygłosif
rolnej
dukcji
Gajinż.
wygłosił
zgodnie z prawem, otrzymał po· dwóch mężczyzn ciężko rannych. wefltycyjnego
r;wolenie na widzenie się z wy· Samolot został silnie uszko1hony. kowicz. Komisja narodowościowa 1 u~z Lechnicki.
pod przewodnictwe m dyr. Kate!-•
branymi przez siebie oh:rońcami. Pilot wyszedł z wypadku cało.

sądem

„Ozon" radzi

lotnicza

premier

Hodża

rozwiązaniem

„

konieczni. Sojusznicy I 10ja98 ~
wu1•~
wlą gwarancję, ale nie
udne z państw nie było Jeacr.e w ta
klej sytuacji, w jaldeJ znajdoJe mo
Czechosłowacja - ołwladczył
Hodża - wskazuJlłC na wzrollł racha
narodowo - socjalistycznego. Bozroet
tego ruchu stawia Bqd czeakl wobea
jednego z naJpowa:bllejszyela m4a6
polityki wewnętrznej.
Premier Hodża naał.ftmle wypowledział swój pogląd na amowt pitt.bar
~ką, zajmując 11tanowlsko sprzeczne
z poglądamł autonomlllf.6w llłowao
kich na ten układ. Premier Bodta o&wiadczył, Iż umowa plttsbunlta ale
je11t okładem prawnym, leC!Z łylko zo
bowlązanlem moralnym. 8ypatarbl8Ze umowy pittsburskiej nie myśleU
o dualizmie ani o odrębnych clałacli
prawodawczych llłowacldch, ale o
wspólnym państwie.

daleJ

Opowieści ::::,ianJcb

tu wykrycie
olbrzymiej afery korupcy,jne.i w
zarządzie miasta Wateibury (Con·
necticut). Wvdano nakaz ares-zto·

przed

za

Premier rumuński wPolsce

wywołało

Katastrofa

podstawy;

Prez yden t Hodi .a

NOWY JORL\. (PAT). Wielkie! wania 27 osób, m. in. wiceguber

orY

barcelońskiego

....„„...„„„„m.:i"n::Pi::.-illlllllll„„„...„„„„„„ „r..a„„ „„„„„„ „„„„„„ „„.

w Stanach Ziednoczonrch

wyb

Rządu

handlo we

Wielka afera korupcyjna
w-rażenie

g'l'°Dl·

NieD lieck o - czes kie

przez Niemców sudeckich oraz nie

przywróci najistotniejszyc h praw
ludności niemieckiej zagwarantowa
nych przez kOnstyłucję.
KOntisja polityczna stronnictwa
Niemców sudeckich uważa za swój
obowiązek zwrócenie uwagi odPo·
mularskiej, oraz książki traktują- wiedzłalnych czynników, że kierow
ce 0 Lidze Narodów. Wreszde u- nictwo stronnictwa nie może prze.
sL.lnięte będą książki, których tre- !JZkOdzić swym współzi<>tnkom ucle
ścią jest re±im Dollfusa i Schusch- kania się do obrony !minieczneJ (?!)
nigga oraz książki o charakterze w wypadku prowokacji.
Jednocześnie kierownictwo partii
jak również
legitymistyczny m,
dzieła wyrażające się w &posób !Niemców sudeckich wydalo odenieprzyjemny o kanclerzu Hitle- zwę do ludności niemieckiej z apelem e zachOwanie zimnej krwi i wy
rze i narodowym „socjaliżmie".
pełnłanie wskazówek Konrada Hen
lełna, który pragnie utrzymania
spokoju(?).

•i•

róvrnleł rnrotowłe

zonu wojskowego w Falkenau.
do wynurzeń wobec kDku dzienKomunikat biura prasowego stwler nikarzy, które spowodowało ostrą
dza, że pomimo podniecenia, spokój reakcję genueńską Mussoliniego.
zost.łł pr7ywr6cony.
OPINIE KóL FRANCUSKICH
PARYZ (ATE). - Koła francu"'
skie, których sytuacja hlS'lpańska
nie przestaje napawać :zianiepokoje
niem zdają się być zaskoczone sto.
s'i!Ilkowo słabym popaiiciem, jakle
Francja otrzyJDała z Londynu #.
sytuacji na tle trudno6cł
obecnej
cy mnłejnoścl węgiereskłeJ w
z Włochami.
rokowaniach
w
jar09B.
ł
Sullo
Czechosłowacji
Rząd francueki w jesZ<:ze s.iłniej
Celem ich wizyty będzie połn
parlamentarzys tów szym !Jtopniu zaniepokojony jest.
formo.wanie
i postała· sytuacją rozwijającą alę dookołs
położeniu
angielskich o
Czechosłowacji. Obstając przy dotach mniejszości węgierskiej.
tychczasowej polłtyce pragnął by;
on widzieć akcję angielską bardziej równoległą od akcji francu..i
sl<tej niż dotychczas.
KOMITET NIEINTERWENCJI
ZBIERA SIĘ 26 B. M.
LONDYN (PAT). - Posledleroł\owania
nie komitetu nlei.n tenvencjl wy•
znaczono na dz. 26 b. m. Wedle
BERLIN (PAT). Ocł ponie· nie, te z przebiegu tych rokowań ogólnej opini3, szanse poror.imte...komproml~
działku toozą się w Berlinie nie- wyciągają one wnioski eo do usto· nia wzrosły dzięki
miecko · czeskie rokowania han· sunkowania sI~ Czecho"fowacji wym ustę.pstwom francuskim w.
kwestii wycofania ochotnllków we
dlowe. Na temat przebiegu roko· do Rze~.
Głównym tematem rokowań die kategorii. Lord Plymouth od·
wań tych obie strony zachowują
daleko idącą rezerwę. W kołach jest zarówno wymiana handlowa, był rozmowy z ambasadorem Rz4'
niemieckich wyiezuwa się wyraź· jak i kwestie tranzytu kolejowego. szy i charge d'affair~ Z. S. S. R.

Siadem Henleina

•

PRAGA, (ATE). KomiSja pOlitycz !brać udziału w rOkowaniacb, doty.
na stronnictw.a Niemców sudeckich czących statutu dla mniejszości na
postanowiła zawiadomić premiera rodowych tak długo, dopóki rząd
Hodżę, że stronnictwo nie mo.ie czeski nie zagwarantuje spok0iju ł

Wezwano

trwanie tego sporu i ,ewentualne
pogłębienie go odbić się mdie nie
korzystnie na porozumieniu lrancuako • brytyjskim.
jak słychać, brytyjskie koła wysuwają pewrte zastrzeżenia oo do
polityki francuskiej, którą czynią
odpowiedzialną do pewnego stopnia za ostre wystąpienie antyfranc~kłe Mussoliniego w Genui. Bry;
tyjskie koła rządowe zarzucają
czynnłkom francuskim, te w czą,
sie rozmów, prowadzodycb w Ge•
newie z Sowietami i Hinpanią, nie
postawiły sprawy w &PoSób wyraź
ny, tak jak ro zostało ustalone mię
dzy ministrami brytyjskimi i francuskimi w Londynie, lecz zajmowały stanowisko, które dało mi·
spraw zagranłemych
nb.trowi

•

Henlein nie chce prowadzif rokowati

stępnie usunięte zostaną
traktujące o marksiźmie

zapewniają, że rozmowa między Paul
Reynaud i lordem Hallfaxem dotyczyła obecnych trudności, powstałych pomiędzy Francją a Wło
chami. Rząd brytyjlk~ a zwłaszcza premier Chamberlain ł 1ord
Hałif~ dążą do tego, aby załago
dzić powstały epót w obawie, że

zaiścia

Biuro. pra!!Owo Równfei w Neusattel i w Falkenoo
partłl sudecko - niemJecldeJ komunl- wstrzymano w wielu fabrykiwh pracę
kuje, łt w mieście Chodau pod Karls I urzędnicy oraz robotnicy rozpoczęU
badem, doszło w płąrek do powa:tnych pochód dt> Ohodau, aby przyłączyć
starć pomiędzy niemiecką ludnością się do demonstracji niemieckiej luda tandarmerlą. f:andarmerła czeska ności. żandarmeria ściągnęła poslłkl.
aresztowała w czwart.ek dwóch mło
dych członków niemieckiego towarzy
stwa gimnastycznego za śpiewanie
zabronionych pleśni. W godzinach
rannych delegacja niemieckiej ludności Chodau zał.ądała zwolnlenJa ob11
Duże
BRATISŁAWA (PAT). areszt.oW!lDych. tandarmerla odrzuci- wrażenie wywołała w Słowacji
ła to tądaole, po czym doezło do de- wiadomość podana
przez prasę
monstracji ludności. Czeska żandar węgierską, że po wizycie Henlełna
meria rozpędziła atakoJąeych Niem- mają się udać do Londynu na sku·
ców. Są ranni. Kupcy w Chodau zam tek zaproszenia angielskich kół
Fabryki wstrzymały parlamentarnyc h również przewód
lmęll sklepy.
pracę i cała ludnośó Ohodao wyszła
na ulicę. Wladomoścl o wypadkach
w Chodau rozniosły slę po okolicy.
PRAGA, (PAT).

Niemców Sudeckich

WIEDEN {ATE). - Rada szkol
na w Austrii zarządziła usunięcie
w księgarniach szkolnych książek
autorów żydowskich . dzieł o psychoanalizie i t. p. autorów takich
jak Montefori, Buhler i inni. Na-

kołach

sprowokowane przez Niemców w Czechosłowacji

Cynicz ne osw1a dczenie
Walka

LONDYN (PAT). - W
dobrze poinformowany ch

...
I

-W Paryżu odbył się pojedynek n&
RzyM PAT. dono.si: Sekretarz gelle·
pomiędzy autorami dramatyszpady
zarządził.
fa!fZYsłows.kiej
ralny partii
Bernsteinem i Bourdetem.
cznymi
aby dzień 29 maja obchodzony był w
Bourdet jest ranny w prawe ramii,.
całych Włosuoh, jako „Dzień solidar• Do pojednania przeciwników nle doności

szło.

z narod<1wą His:Dpanią".

KOWNO PAT. dom>si, że rada mini·
straw poleciła ministerstwu skarbu rorpbenie k.rótkotenninowej poży11Zk.i do
wysokości

nomiiruilnej 20 milionów )j.

t6w.

Ucieczka
gen. Cedlllo

donosi:
BUENOS .AIRES. PAT
W San Antonio w Patagonii zderzyły
się dwa pociągi. 9 osób zostało zabitych.
LARDO (Texas) (PAT). „tar
a kilkadziesiąt odniosło rany.
do Tim.es" podaje, że mebykań
- Wyniki wyborów parlamentarnych., ski generał Cedillo odleciał samo•
przeprowadzonych w Unii południowo· lotem z San Luis de Potosi i jeet
dryikańs.kłej,

potwre.rdzają

stronnictwa, popiera.jącego
łów Hemoga i Smntsa.

zwycięstwo

rząd

oczekiwany na lo1IID8ku Brenevil·

genera· le w Texas. Żona generała Cedil·
Io WTaz .z czterema córkami prze·

jechała samochodem pnez Ludi>•
-Komisja DIAlrska Izby Reprezentantów
udając się do Broneville.
w Waszyngtonie uchwaliła kredyty, ko·
bn·
niezwłocznej
rozpoczęcia
do
niecme
dowy 12 okrętów wojennych, jednego
aterowca i fiotyli łodzi motorowych.

tr.

~

Koniec nieporozumienia
Oo zmywania I J>łakonlo u:tywo)cle
&GU

0

ma;aawwu:w:

Bezrobocie w Holandii

Klęska bezrobocia zatacza w Ho·
landii coraz szersze kręgi. Cyfra
bezrobotnych w Holandi.i utrzy.
muje się od szeregu lat na niezwy
kle wysokim poziomie, przewyż
s-iającym liczbę 400 tysięcy, co w
stosunku cto ogólnej liczby miesz·
.kańców -- 8 mi!.ionów - przedstawia. najwy~y procent bezrobocia w porównaniu z innymi krajami Europy. W czasie debat ko. misyjnych naid projektem rządu w
sprawie zwiększen·ia o dalsze 30
mutonów guldenów kredytu na
zwalczanie bezrobocia, wykazano,
że bezrobocie kosztuje Holandię'

blisko 250 milionów guldenów 750 milionów zło1ych~rocz
nie. Z<lar.iem członków komisji,
kredyt na zwalczanie bezrobocia
z widokiem na pomyślny wynik
powinien być powięk~ony nie o
30 milionów guldenów, lecz o kilkaset milionów. W dal~J dysku·
sji zw.rócono uwagę Rządu holen·
derskdego na intensywniejsze wy·
różnych sposobów
korzystanie
zwalczania bezrobocia, jak np.
wprowadzenie racjonalnego syste.
mu obozów pracy, zwiększenie
kontyngentu poborowych, zmniejszenie godzin pracy i t. d.

około

.-

I

Tabletki Toqal

w c:ierpieniach

reumatyczny~

słosuJ•

sie:

'W miq:renie
balach nerwowych,

,i głowy,
podagrze,
grypie i przeziębieniu.

Tabletki Toqal uśmie.rzajq bóle iprzynoezq ulgCJ -w
:Łych cierpieniach. Do nabycia we wazys:tkich apłekac:h.

MAŁY

FELIETON

Planowanie

Spar~enie planu, czyli pła· cze tych udoskonaleń techniczl'WWtlnW r.qnim pr:ystqpi się do nych, jakimi my dm dysponuje·
attoor:enia jakiej& wi.elkiej rze· my, pracowało w tym samym tem

esy je1t r:reczq konieczną i co do
tego nie może być d11mch zdań.
lat
Doświadczenie ostatnich
nquczyło nas, i:e wszelka b~pla·
nowość, czyli improwizacja psu
no buty lię nie zdtJło. Ownem,
nie przecz;'J, Mickiewics improwi·
*<'Wal. ak na to tneba być Mickiewiczem, 8eniuszem, a seniusze

nie

TOÓ.Zfl

W] co piątek,

111Ji co

kwareał.

A. więc planowanie je&t niezbędne, konieczne, ale nie może ono
trwać dłużej, aniżeli realizacja
planu. fll't.i.ieli wcielenie planu w
czyn.
Gdy podziwiamy budowę wnech
lw.iata., krqżenie p'lanet dokoła
i.eh alońc, regularne wschody
i Sflehody słońca, księżyca tudzież
IO&Selki.c1r, mnych. ciał niebie11dch. C() da się obliczyć z punktualnośc'4 co d() jednej sekun·
'dy; gdy 'IDkh:imy rozkład ~iepła
• • n a na 1&4Uej ziemi; gdy po
myilimy, ie na nielicsoną ilość
cu:r.ł niebieski.eh, krążących tv
ws:ecmunecie, .nmozwańczemu
królotłfi .stwonenia, csyli człowie
kowi, pr:iydńelono skromną kwa·
musimy dojść
~ na Ziemi. tlo wnloaku, że, atwar:iajqc w.rzech
IUliat, Stwórca nie improwizouJi1ł,
kcs dwor:iył go wedlu~ • góry opr"""""'1łego planu.
Nie u.lega jednak Mjmniejszej
wątpliwośel, ie jeśli cały proces
tworsen.ia inoał wnystkiego szeić
dni, ro biuro planowania Stwórcy
miał.o plan gotowy w ciągu kilku
clrd, a może nmoet paru sodzin.
Gdyby to biuro, nie mające jen-

pie, w jakim dzi.ś pra.cu ją niektóre biura planowania, do dnia dń
siejnego nie byłoby świata, ani
na.s, ani tego prochu, z którego
powstalUmy, ani tamtego prach11y przez który giniemy, i dotychc::as trwałby chaos, jaki był
prsed stworzeniem świata i jaki
mamy dziJ, ale już nie z tuiny
Stwórcy.
Jeśli będziemy dalej prowadzić
paralelę między tym pienoszyrn
te świecie biurem planowania, a
niektórymi współczemyrni biura
mi, ro to pierwsze biuro miało
zadanie i utrudnione i uł.atwione.
Utrudnione - ponieważ było
pierwszym biurem bez preceden·
m i nie mogło znikąd czerpać
wzorów. Ułatwione zaś dlatego,
że nie było jeszcze człowieka i nie
było obawy, że ktoś skradnie pła
ny i 1przeda„. ościennemu mo•
oa'!"stwu.
Dzisiejsze biurtJ planowania
mają o tyle utrudnione zadanie,
że muszą pracować w icisłe j kon
spirtu!ji, by, uchowaj Bon, ktoś
niepowołany nie zajrzał do pla·
nów, a jednocześnie zadanie o
tyle uł.atwione, że "ł jui gotowe
wzory, s których można czerpać
pełną garścią.

Szybkość wykonywania niektó
rycli prac "' nan:ych cza$uh spra
wia, że wiek nas.t: zyskał przydomek „wieku tempa pracy", za to
innych
powolnoić załatwiania
prac przysporzy mu drugi przydomek „wieku tępej pracy".

I

ULTIMUS.

•emi•ecki•m artystom
Nl
nle WOino

Rada Generalna (naczelna) Mię
dzynarodówki Zawodowej, ol>raduJąca od 17 do 21 b. m. w Oslo,
16 głosami przeciw 4 odrzuci1a wa
rwnki, od których sowieckie związ
ki zawodowe uzależnił:!' swe wstą
pienie do Międzynarodówki.
Rada przyjęła następnie 14 gło
sami przeciw 6 wniosek zaniechanie dalszych rokowań ze związka
mi sowieckimi.
Uchwała ta kładzie kres nieporozumieniu, które od dwóch lat za
panowało w ruchu zawodówym i
niepotrzebnie jątrzyło stosunki.
W lipcu 1936 r. na kongresie
Międzynarodówki Związków Zawo
dowych w Londynie zapadła uchwała o podjęciu rokowań o wstą
pienie do Międzynarodówki organizacji krajów, nie należących je-.
szcze do niej.
Władze Międzynarodówki, w wy
konaniu tej uiehwały, zwróciły się
do wszyiStkich organizacji, będą
cych jeszcze poza Międzynarodów
ką - oczywiście, z wyjątkiem kra
jów faszystowskich - z odpowiednią propozycją.
Zwróciły się także do f.Owieckich związków zawodowych. l to
było nieporozumienie. Nie ze strony władz Międzynarodówki, lecz
kongresu londyńskiego. Nie potrze
bujemy wyjaśniać, dlaczego uważamy uchwałę łondyl1ską na pun-

kcie rwiązków sowieckich za nieporozumienie. Dalszy przebieg wy
darzeń wyręczy nas.
Rosja na zaproszenie Międzyna
rodówki wogóie nie odpowiedziała. W r. ub., na posiedzeniu Rady
General,nej w Warszawie, uchwalono ponownie zwrócić się do zwią
zków &Owieckich z propozycją
wstąpienia do Międzynarodówki.
Tym razem Moskwa odpowiedziała i wyraziła zgodę na rokowa
nia. Do Moskwy wyjechali z ramie
nia Międzynarodówki tow. jouhaux i Schevenels. Podpisano protokół z przedstawicielami sowieckich związków, zawierający warunki, od których związki te uzależniają swe wstąpienie do Między
narodów ki.
Protokół ten wywołał poruszenie w organizacjach zawodowy eh
poszczególnych krajów. Zwrócono
uwagę na dwa momenty.
Po pierwsze: stawianie waranków Międzynarodówce jest nie do
puszczalne i &przeczne z jej statutem. Organizacja zawodowa w Sta
nach Zjednoczonych prlychyliła
się do wezwania Międzynarodówki
i zgłosiła swe wstą,pienie, nie stawiając oczywiście żadnych warunków. Uchwała londyńska nie przewidywała też możliwości stawiania warunków ze strony którejkolwiek organizacji,

„„„„„„„......„ .........

Prasa arabska podaje, te wyal)'gnowane z~tały po:ważne sumy, przeznaczone na rozbudowę
lomfsk. Z kredytów tych przypa.
da na port IotniC"LY w Amman 100
tys. funtów, na Lyddę 3.300 fun-

wPalestynie

tów, na egipskie lotnisko Ismaila
18.000 funtów. Na oświetlenie pa·
lestyńskiego odcinka linii lotniczej
egipsko • indyjskiej przewidziano
11.000 funtów.

Wznowie nie procesu Cramma
Skazany za przestępstwa prze.
moralności na rok więzienia
znany tenisista niemiecki, baron von
Cramm, złożył przeciw temu wy:rokowi skargę odwoławczą. W
najblłtszyim więc czasie SP,Odzie·

dw

wać się należy wznowienia proce·
su. Wbrew pogłoskom, von Cramm
nie rozpoczął jeszcze odsiadywa.
nia swej kary i znajduje się dotychcrzas w areszoie śledczym.

przyjęi;ie

łoby

w bardzo krótkim czasie szeregi Międzynarodówki.
Większość kraj(rar odrzlllCiła wa
run·ki sowieckie. Stan>: Zjednoczone poszły tak daleko, te zagroziły
w;y:stąpieniem z Międzynarodówki,
do której świeżo ~tąipiły, w razie
przyjęcia Rosji. Egzekutywa Międzynarodówki również odrzuciła
warunki sowieckie. Obecnie Rada
Generalna, która jest skrótem kon
gr,esu, zatwierdziła uchwałę Egzek"Jtywy.
W, ten sposób skończył się dwu
letni epizod porozumienia sit;
dwóch organizacji, między którymi
porozumienie zasadniczo jest niemożliwe, sowieckie ziwiąZ'ki bowiem nie są samodzielną organizacją, lecz powolnym narz~dziem rzą
du sowieckiego i jego polltyki. Jeżeli się z.góry wyłączyło możliwość
rokowań z organizacjami faszystowskimi, z różnymi kor,p oracjami
włoskimi czy hitlerowskimi ,,frontami pracy", to tylko nieporozumie
niem tłum.aczyć można niefortwnne rokowania z Sowietami.
I to akurat wtedy, kiedy Między~
narodówka doskonale się rozwija,
liczy bowiem obecnie 20 milionów:' członków. jest to najwyższy
stan lkzebny W okresie powojennym, jeśli nie liczyć lat bezpośredinio po wojnie (1919-1921), lat
nowych
napływu
żywiołowego
członków. Wtedy Międzynarodówka liczyła ok. 24 milionów członków. Ale wśród tego żywiołu było
dużo elementów niepewnych, które
wkrótce odeszły.

Budżet

francuskiego ministerium kolonii zawiera pozycję roczną w wysokości 604.975 frank.,
które wypłaca się zdetronizowanym kolorowym królom i cesarzom francuskiego imperium kolo
nialnego jako emerytury i zaopa.
trzenia.
Najpopularniejszą

postacią

wśród

tych zdetronizowanych jest
eks-królowa Madagaskaru, noszą·

GUM ••?:__.~r.i:~

Il:JU!>k o-Zdroi
-n
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9

,

skutecznie leczy reumat1zm
Tani sezon wiosenny
do 15 czerwca.

.........„„„.........

Należy zaznaczyć, iż

eks-lcrólowa Madagaskaru otrzymuje stosllnkowo więcej od innych zdetro·
nizowanych panujących egzotycznych. Córki eks.króla Tahiti, Pomare V ,otrzymują po 8.100 franków rocznie, a eks-król francuskiego Somali 8400 franków rocz
nie, zaś eks-cesar~ Guayany tylko 10 tys. franków.
Są jednak pomiędzy tymi uko~
ronowanymi emerytami, którzy umieli zapewnić sobie większe eme
rytury. Eks-król Indochin, Wanglik, który osiadł w Algierze, ma
królewską listę cywilną 1v sumie
200 tys. franków, były zaś król
Dahome otrzymuje 45 tys. franków rocznie. Wysokość tych poborów nie zależy ani ud dynastii,
ani od zasług ,lecz od wpływów,
jakie ci eks-panujqcy zachowali
wśród swoich ludów lub plemion.
W katdym bądź razie cały budżet roczny tych byłych panujqcych mrtiej wynosi od jednorazowej odprawy jakiegoś prezesa
banku w Polsce po b. krótkim urzędowaniu.

Czy

należy elektryfikować

Pod takim hasłem odbył się wyJanusza Zabrzyckiego w
Towarzystwie Szpitalnictwa przy
ul. Koszykowej 37. Referent zobrazował olbrzymie postępy elektryfikacji szpitalnictwa zagranicą
wskazując na konieczność przepro
wadzenia tej akcji w Polsce.
Zebrani licznie najwybitniejsi
kład inż.

to przyznać trzeba, że Młędzyna
osiągnęła,

rodówka

Jak

dotąd,

mczytowy pttnl<t rozwoju.
Pewnie: ubolewać należy, że nie
w&-zyst1de kraje są reprezentowane w Międzynarodówce, ale nie
może być m-0wy o mechanicznym
łączeniu organizacji niedobranych
i obcych sobie w taktyce i celach.
Takle zjed111óczenie ogromnie osłabiłoby Międzynarodówkę.

(jmb.)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _im.li_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. _ _

prasy

Przegląd

SOWIECKIE „WlJzy"

TANI „OPTYMIZM".
pozazdrościć clo-brego

„Czaa" -

I NAUKA.

hum<>'1"!1I! - miano niemvykle tru·
„wuzt• - to wyższe zakłady
dnej i niebezpieCllllej aytuaej·i nauikowe. Otóż ostatnie „czystki"

międzynarodowej, wpadł w lek· (s:nukanie ,,sdtodników") poezyJromyślny „optymizm" i !lapew- niły epuetowzeoie w sowiedldeh

ni.a, że rok 1934 był ro<kiem „pneJ!omowym". w ciąga damych
oztm-ooh lat pNeżyli.śmy cały sze·
reg eytuaeyj ietotn.ie niebempieM•
nyeh. Za to obecnie jri n~·
wują ei~ kontury uspokojonego
świata. Artyik:cł jest żatytułowa·
ny: „Czy wojo~ mamy poza sobą?" i kończy &i~ tak:

,,WU11Jadh„ i ilnstytncjaoh nauko·
wycli - wproet nieprawdopod<1b·
ne. To też „Prawda" z 18 maja
goTąeo wzywa do pracy na tym
„od'Oinku" - z Taeji sakońozonej
włamie l"!!!Zej ogóL.>pafutwowej
praoo'Wtniik.ów ' W"yŻ!IZej
nandy
Mikoły. Niestety, powiada, dzieło
reformy zostało ,,z.AHAMOWA·

ROlk 1934 stalll'>wił w dd~Jaeh po·
NE PODŁĄ, SZKODNICZĄ. ROwojennej Europy moment rad.,01·
BOTĄ. TROCKISTOWSKO · BU·
me zwrotny. w roku tym „~
SZPIE·
•io rys.ować kontury ogambJirerc:h CHARINOWSKICH
którzy pI"Zeniknęli do
GóW",
śwłat _ Jronfliktów. W•w•łr wf.

niektórych „WU!Zów". Ale ,,sław·
dma „,voJen ideologkm~"· Paehny 90wiecki wywiad ro.wgromił
nmło wojJ1.f. I właadwfe pn:es crztegnia,zda nieprzyjacieląkie w 'W'IJ.•
ry lata, podobnie, jak ,., latach
zach~ ••• ,.&wieoka nauka. - koń·
1914.-1918 świat pr:e:iyl falaycmie
my ~awda'• - pójdzie d:rogą
U1ojnę, nie tak bezpośredni,, nle
Mavksa i Dail'Wina, Lenina i Sta·
tJ>k kTwawą, jak ,.. tamtrab Iatatob.
lina."„. Staohanow ł Papanin
ra'O'Mj amaskow~~. ale mMaln~
wska,zali drogę.
r&wnież dężką. I choć je97;CZe nle
Jak ~ tego widać, naillk.a 90·
11ik1nitałtownły się nowe pokojoUJe
wieclta eo!l'az bardziej si~ „orga.•
f1>nn.y iwiata i Enl'l>py, to jednak
ni.rnje" (z góry) --, jak by po•
przypus:i:oza 6 neJeiy, że /urmy ~ 3
wielkiał P· Hulewicz z „K:ud~a
ioylęgają aif i nlJ1'mcają muodom. Porannego". Darwin i Stalin ( !)
A problem Dalekiego Wscho• są drogowskaiami tej kazionnej
4
du, hiezpa~ czechoshn~aclci? i monopartyjnej ,,navk.i 4. Napi·
obszerniej.
niej
o
ezemy
A zaboTcia akcja bloku faszystawiskiego i t. d.? Każda chwila PROBLEM CZECHOSŁOWACJI.
gro7i katastrofą; zhTojenia przyPrasa całego mata poświ~ca
A jeśli zważyć, że faszyzm oder- bierają rozmiary nieprawdopodo·
Ciochosłowacji wiele
problemowi
lekik.omyślne
to
więc
Skąd
wał od Międzynarodówki trzy wiei bne.
kie organizacje zawodowe Nie- prryptr!!zozenie, że „wojnę mamy uwagi. ,,Kurier Polski" Oltrzega,
ie EU')"~Wll'je się tak.ie ,,roowią·
miec, Austrii i Włoch - nie licząc poiza 90 bą"?
pomniejszych krajów- że organi- FASZYZM A RZEMIEŚLNICY. zanie"', jj Niemcy hiitle:roW8kie
Jak wiadomo, faszyzm, np. hi- m<1gą wziąć pod kuntel~ polityzacje tyc.h trzech. ~raj.ów licz~y w
•
.J. •
1_•
r. 1921 az 107' m11lonow czlonków, tl CTOWSKt,
w czną CAŁĄ. fA:echoałowaej~
oparme
zna 1a.zł uuze
Be11 formalnej zmiany mapy E11J kołach drobnej huxżna,zji, smaga·
__

Emervtowani 11anuialJ

!Jwlu5ii~Wik~

Rozbudowa lotnisk

ńizacyjnej,

A:łili&ililB..__..„

imię Mohepiękne
ca
karierę, wychoktóra zrobiła
li, egzotyczne,
dząc zamqt za francuskiego żandarma. Wystąpiła ona niedawno
WYStępOWa( zagranicą
z podaniem do prezydenta Franza.rządzeniem państwowej Izby S~m?wolne pr.owadzenle pertrak cji 0 podwyższenie jej zaopatrzePilmowej III Rzeszy, niemieccy ar- tacj1 1 zawarcie um?wy YI spra- ·nia, które tiynosi wszystkiego 10
·iyści sceniczni i filmowi winni, po ~ach występów scenicznych czy tysięcy ·franków rocznie.
otrzyma1nlu . propozycji z zagranicy filmowych za granicą, poclągn:e
na wyst~p, meldować o tym Izbie za sobą automatycz·n skreślenie
PHmowej, która zadecyduje o pod artysty z listy członków Izby Pil·
plsan·l u kontraktu przez danego mowej.
łt!rlysłf.

Po wtóre: waru:n·ki sowieckie by
politycznej.
M. in. sekcje Międzynarodówki
miałyby się zobowiązać do zaniechania krytyki Sowietów l Ich polityki. Międzynarodówka miała zobowiązać się „do walki przeciw
faszyzmowi i wojnie", to 1111aczy
do watki w pojęciu Moskwy, a
wiadomo jak ta walka wyglądała
i do czego doprowadziła.
Były też warunki natury orgarozbi
których
ły przeważnlie natury

nej biczem k.ryzyS'll i g0trą.nikowo
s-z;nkającej ~j~ci?. Faszyzm o~iecał np. rzemies1nikom złote gory.
A teraz ci rzemieślnicy gryzą &0·
bie - łokcie... Pwze o tym tygo•
dnik „Ze..oipół" w artykuiłe p t.
„SkońCJLony Mit".
Bo oto orytamy, te hitlerow~

ff'PY stwiorzyłohy ono ,,nowe pań·
stwo uiemie-elde". W)'ltaTCll7' spoj•
ruć na DUIPt'• 1hy 'IO'l'iento1n1-ó się.
jak baird'llo w ten S1poeóh przedłuto·

n1inister gospodarki, Fllllk, przema•
wiojąc na zjeździe rzemioda, we7JWał je "do likwidacji źle pro.spe·
rnj%Cyeh umodri:ielnych warsiitat6w
rzem;e;Jniceych . oddania Bi~ rzem;eślnik6w na usługi planu 4-o let•
niego w charakterze robotników·
specjalistów". Jest to :uesztą kome·
lmven.oja procll!IU, który trwa od lat
kilku, a polega na •.• silnym spadku
r71emieślniczych.
ilości wanzmtów
A że nie wchodzi tu w gr~ penpery.
zacja, tylko na.ka~ z góry-. to dowo.
dem, że min. Funk weywa do likuiidacji ioars:taty, nsleż~e do spe-cja.
listów, a więc do elity.

mapy Europy, nzyQ:ałaby w teo fl'PO•
sób Tnecia Rum;a nmoą dragę eks.
pamjl na połr.ui:nie i na t.O:JCkó<l.
Takie rozwiązanie sprawy nie ma·
że leżeć w interesie Pol$ki.

Niemiee za,graża6by DU1Bi1·
S'Zeregowi pańatw: R1JJJlnnfi, Węgrom, Jugosł11wił, 11 prsede
U1&:ry1tkim Pol&ce. Nie prr:&kreilając
ne

nm~

ło całel11!0

Mamy już i tak zbyt długą gra·

Niemcami, byśmy mogli
- powiada C&ieooiik. przelllużenia jej na jakieś „Czecho · Niemcy"..•
A bratni „Populaire" &twierdza
wytężoną robotę Pragi celem za·
dośóuozynienia wszelkim możli•
wym postulatom mniej&Zoścfowym
i wyraża obawę, by właśnie ta
rohcta (jak w swoim cza!rie pleW ten sposób końc:iy się mit o bi.scyt Schuschnigga) nie przy„wapa,niałym" rozwoju memfosła śpieszyła W.rojnego wywtąpienia
·
·
w cieplarnianej atmosferze faszr NicmieC:„
K. CZ.
st<1wskiego nstro jru.
nicę z

I

pragnąć
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Nad,hodzi nowa fala
DO

KOŃCA

upałów!

MAJA OKULARY DLA REKLAMY DARMO.

Zdradliwe słońce wiosenne niszczy
oczy. Okulary ochronne lub elegancki futerał skórzany dodaje się zupełnie bezpłatnie przy nabyciu okutarów do czytania za 9.75.
Dobieranie bezpłatne na. miejscu:

wa 9, jedyny Zakład, całkowicie poświęcony naukowo opracowanym o.
kularom.
Okulary dwuosntskowe wydaje l!ię
na. prób~ do domu na 30 dni. Okuta·
ry do czytania od :5 zł.

Instytut Filtorex de Paris Kredyto-

Biegli

żeznają

w 23 dniu procesu Michalskiego

szpitale 1

lekarze oraz dyrektorzy szpitali
warszawskich wzięli udział w oży
wionej dyskusji, ustosunkowując
się priychylnie do tez referenta.
że elektryfikacja
Podkreślano,
szpitarnictwa przyczyni się do jeszcze znaczniejszego polepszenia
gospodarki szpitalnej, a przede
wszystkim zaś lecznictwa.

W piątek Sąd badał dalej przez
przy
świadków
dzień
ca!ly
drzwiach zamkniętych. M. In. badano hr. Plnińskiego, bratanka b.
namiestnika Galicji.
przy
W dniu wczorajszym
drzwiach otwartych zbadano św.
Marnacha i św. Sakheima, którzy
potwierdzili jedynie znane już okoliczności sprawy.
Po zeznaniach tych nastąpiła

przerwa .a

następn.le rozpoez~li

składać

opinie biegli. M. in. zemawali bieglł z Najwyższej Izby;
Kontrołl Państwa radcy Lipski ł
Przesmycki.
Biegły Szulc otrzymał od obro•
ny długą listę , pytań dotyczących
gospodarki ,,Fr.ampola".
Przemówienia stron w tym prze
procesie sposię
wlekającym
dziewane są dopiero w końcu ty.

g0dnla.
I. K.

Str. 4
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ANDRZEJ STRUG

Piiana noc w New-Yor
li
Niedrukowany dotąd nigdzie fragment z
Ksiąi:ka ukaie się
Panł NeDy Strugowej zawdzłę ciamooie

czarny możność umieszczenia na
szpaltach naszego pisma tego
fragmentu z Il tomu „Miliardów".

RED.

tomu „Miliardów"

w nalblJiszrch dniac~ nakładem Gebethnera I Wolffa

więziennej,

potrzebo· czym się at.anie w godzinie wiel·
wał przestrLeni i mchu, cieszył się kiego ocknienia. Są t'o zabłąkani
odzyskaną cudem w<>lnością, ale ślepcy, nędzarze · ooha wtrąceni
zlllrazem gonił za czymś, jak gdy· w bagno, brną, zapadają się, to·
by cregoś smikał. Po raiz pierwszy ną, gi:nł i od urodzenia do śmier
w .życilll BpOstrzegł ogrom i potę- ci nie wiedzą po co żyją na świe
gę rodrronego miasta i jego nie· cie, który ich odepchnl!ł od wsz.eł·
eamowiity 1lll'ok. W ciągał go w kiego dobra, .od Bwi.atła, od pięk·
!JWój wir New York, osobliiwoś6 i na - patrzał na nieh bez pogardziwowisko świata, opętują.ca za· dy i bez wstrętu. Nauczono go
gadka. Podczas jego sam9tnych myśleć i mówić tyJ!lro ' o masach
wędrówek, zapełnionych myśla· proletaria~ troSIWllyć się o muę
mi, zdarzały się chwile, gdy hyle i ją miłować, npajał · się jej cygdzie, na skrzyżowaniu tłumnych frą olbmymią i na niej pokładał
i bogatych uilic górnego miasta, swą wiarę i nadzieję, było t'o bezna plli8tym wybrreżu portowym diu92'llle i zimne, wyrachowane.
w Hohoken, na wyżynie mostu Teraz w tłumie ulfoznym, w lioz·
Brooklyńskiego, na Hell Gate bach, wykreeaoh, w traktatach o
Bridge, w dzielnicy n~y na sprawie Bpołecz.nej dostrzegał i
Maxwell Street, w ghetto ży.OOw
!&im w Bronx, na promie suną·
cym przez Hu~n, gdy jedina za
dxngą przewracają się karty za·
czarowanej kisięgi New Yorku
pełne W8paniałyoh zjaw••• Na wy·
brzdn Weehawken u wylotu tu·
nelu Lincolna, gdzie tryska z pod
ziemi tysiąc samochodów na mi·
nintę i mija się z cłrUtgim tysią·
eem, który mfknie, ahy zapaść się
pod ziemię i pod dnem Hudsonu
otiQ~ą-0 tamten brzeg,, gdzie pa·
nują gromady wież niebo&ięż·
nyeh hnild'irn.gów i 1Jdają się ro·
snąć w oeza~ przerastać jedna
drugą, prześcigać się ze sobą

U11Dawał każdą jedino81lkę, Jmóra brać sobie miejsce w którejś u.bo·
jak krople w ooeanie składa się giej dzielnicy i wstąpić na zewnę·
na krocie setek milionów i hu.du· trzne żelazne sohodki przeciiwpo·

je narody ziemi i lndZkość. Wni·
w człowieka~ w owo wspania·
łe boskie dzieło, w szczyt etwo·
r.zenia, pohańbiony i sponiewie·
rany w hezecnej więlli dzisiejsze·
go S1połeozeństwa. W tajemni·
cach świata on t'o jest najtm·

kał

Edldy Wycliigram spędził we·
dwie pięć mieeięcy w wi~ieniu
w Tom.his, ale jurż po paro dniach
gdy się trochę rezejmał, apo·
smzegł, że pnzez ten niedługi czae
dniejezą zagadlką, k:to ją rozwiąwiele .mnieniło się na świecie,
że, zwycięży•••
bardzo wiele - chyba W\SIZystko.
Im więcej chodził po mieście,
Kędy się obrócił, na co spojiizał,
tym na dłu.żej odkładał swoje
były to nowe odkrycia w rze··
pierwue słowo do Jru,dzi i swój
ezach znanych - szybko mknie,
pierwszy krok na airenie walki,
rwie naprzód i u.ciek.a ten czas,
nie jest gotowy; to
wiedmał,
zestarzał się, Hstał się, zait~ i
w ekstazach samotnej ooli wię
terwz śpie87Jllo mu bi wielkiej
ziennej roiło mu si~, że dość wy·
odmiiatnie. Wez{dzie wycmJIWał
jej tclmienie, nawet w pogrzehowej atmosferze mat.czynego do·
m~ t!lk.ąd uciekł był przed ro·
kiem, a teraz poW1rócił i zamieM:·
kał tam chwilowo, jak.o IJ1l ma:rnotrawny, wyrmtek s haniehnym
pi~em anarchizmu i więzienia.
Ma1!ka nie mogła jeezc:ze opa·
miętać się po klęsce, która zahra·
ła jej wazysl1ko: i mill'iony do oetatniego gro.~ i m~a, i syna.
Przebywała w twym oełupienilll,
ru na zawmie porażona eio!em.
Gdy zjawił się Eddy, jedyny syn,
nie u&miedlmęła aię nawet, ani
nie zapłakała i me czyniła mu
wym;utów, powitała go jakby wy- 'Ml'JWYŻ. ••
W takich chwilaeh popadał w
•edił z domu pmed godmnlb i za·
raz poszła do knchni p:rzympć zadrumę pełną skłęhiony-0'h obra·
mu kawę, a gdy jadł Ślniadanie, zów na podobieństwo snów,
zaczęła wywłe~ać ze wspaniałych wśród nich z trudem, wciąż gi·
mfrów i walis., kt&re zapychały nąc i guhiąc się i jawiąe się na
biedne mieezlkanko pozbawione n<>Wo, przebijała &ię jakaś myśl,
mebli, stoey matowanych. ubrań jak daleka gwiazda, która łyśnie
ojoowekicli i jego wła•ych, aby na mgnienie oka wśród nawały
go jakoś przyodziać, ~yż pr:r;y- mknących chmur. Scigał ją, zga·
dywał, aż wreS1.1Cie objawiała mu
aedł w łachmanach.
Matko, ~amego nk nie &ię w upajającej wizji, wyrosłej
z odmętów gigantyomego rojowi·
mówim?
- O ezym ta. mówić? Wr6ci· ska jako emanacja eiedmiu milio·
łeś, to aiedź u mnie, ja cię nie nów istnień, ich trosk i radości,
cierpienia i ro·zkoszy, nędzy i
'wypędzam.
- Dziękuję, }a tylko na parę mytllru, z mądrości i ciemnoty,
cnót i 1lhrodni... Z chao611 i ło·
"dni. Gniewaaz się na mnie?
- Nie umiem się gniewać, ani sko~ z ghrohej, zmieszanej
martwić, ani eieayó- zapomnia· WDZawy rodził się głos mówiąey
JEDNO Z OSTATNICH ZD JĘC ANURZEJA ST RUGA.
prawdę, odsłaniający tajemnice
łam tego.
- Chyba już wieez, matko, że miasta, rozwią.zu.jący jego wszy·
nie knułem żadnego zamachu na st.kie z.a·gadfki.•.
W tych ekstazach było nieza· BENEDYKT HERTZ.
Morgana? To była taka policyjna podła sz1Jnka, prowokacja - 71Dane szczęście, momenty rado·
pl'Zecież mnie eąd U1Wolnił., a ska· ści z osiągnięcia wiedzy prawdzi·
wej o rzeczach ukrytych nie po·
zał oskarżycieli.
- Szkod~ ie ei się naprawdę jętych dla rozumu, nie pod·dajl!·
me udało ~adzić w powietrze cych się dociekaniu ani żadnej
Zdaniem znawcy - Kryłow a - nie wszystkie stw orzenia
tego zbrodlniana, t.o on zrujno· formule. Choćby na całe lata za·
mogą stanowić obóz zjednoczenia.
grzebał się w księgach i cyfrach,
wał i zgabił ojca i nas.
Bo gdy wspólników różna jest natura,
- Ojciec n.ie miał z nim żad· najżmudniejsze badania nie da·
nic taka spółka nie wskóra.
nyoh interesów, r.resztą ja bym łyby mu dostąpić wyżyn i głębin
Dam przykład. Ot, było tak.
poznania, jakie rortwierały się
nigdy._
Raz Łabędź„ Szczupak i Rak
- Może i nie miał z nim inte· przed nim w tych wędrówkach
zaprzęgły się do wózka, gdyż postanowiły
reeów, ale to najgo?19ZY łotr z ca• po niezmiel'lllym. mieście. W tym.
ciągnąć go wspólnymi siły.
łej zbójeckiej bandy z W all oceanie życia, w odmęcie sie·
- Wio, trójka! jazda!.„ Hej! szarpią uprzężą,
Street, ileż trzeba by dynamim dmiu milionów ludzi srukał wyo·
że aż postronki się prężą„. „
na nich wezystkidt, żeby naresz· brałenia i pojęcia o niemumym.
Lecz co u djaska! ••. Choć nie ciężki wóz cie była na mecie jakaś spra· uJ:owieku., pI'.:7.eZ któ,rego - dla
jak w ziemię wrósł.
którego miała się ugruntować e·
wiedliwość.„
I cóż dziwnego?.„ jasne sąpowody:
"--' Dynamiit mc:zego me roz· wangelia nowej religii, jego
skrzydła ty Łabędź rwie w górę co sił,
81lrzyga, od dynamiltn d-0 sprawie· Wielka Nowina o rewol'IICji d~,
Szczupak wlecze wóz do w ody,
dliwości dalej niż od ziemi na se.re., U1D1ysłów. Tonął, nll1l"z.ał się
Rak w tył.
wśród tłumów, które rozpędzo·
kei~yc.
Kto winien?.•• Obojętne, przyjaciele moi.
nymi huczącymi rzekami płynę- Taki z ciebie anarehista?
że jak stał wózek, tak do dziś dnia stoi.
Dosyć,
w
się
rywał
- Już nie jestem anarchistą. ły przez ulice, w·pa,t
....... A ja jestem! Twój diabeł z obojętne, zimne twarne przechod·
ciebie przelazł we mnie, ja po· niów, a każdy był jakby osamot·
trzebuję zemsty, niech cały świat niony w ciżbie i zgiełku, niosąc
spłonie1 Bodaj morowe powie- w 80bie własny świat, odcięty od
trze poruifu ~cli boga· reS7Jty, zasiklepiony w niepruje·
Rozsuwa się szeroko z okien czwartego piętra
dnanym ślepym. egoizmie. To
tyoh !
czarny, szary, czerwony pejżaż miejski - Ma~o, i my pNed rokiem piętno wzajemnej ohcości zna·
brunatny dym w kulistych kłębach i skrętach
ozyło wszySJtkie oblfoza, raz na
byliśmy milionerami.
ocienił ·hale, kominy, blachę, cegłę, betony - Myśll.ez, że tego nre pamię- zawsze zestandaryzowane, uje·
tam? Ale teraz przynajmniej dnostajrnione, zaskirzepłe w swym
iskrzący blask rozdrgały płyty ()kien oprawnych w beto!l,
wyrarie.
nikt nllll nie pneklina„.
srebrzyste prostokąty z szarych ram w ustawicznem, sinem
Eddy oczami fanatyka jednej
Na dłngie godziny zap'llSZCZał
iskrzeniu
się w niezigrmntowane głębiny jedynej idei przenikał bezna·
czarne graniastosłupy chłodnie; ostrą czernią grzbietów
mia'9ta, przemierzał je wzdłtm i d:ziejne maski i czarami własnej
wcięte w obłą, smukłą czerwień kominów, brunatny dym ocienił w poprzelk od krańca do krańca wiary od.mieniał ludzi udicy. Z po·
kolejami, tramwajami, za dzi.sie~zego dnia widiział w
jeździł
w szarem, sillem, stalowem tle - łamane płaty dachów bueam.i, to.hem, żelaznymi pro· nich dalekie, a może już blislde
surowy pejżaż miejski rozsuwa się z czwartego piętra,
mami, do ostailiniego wymerpa· jakoweś jutro, o którym żaden z
czerwony, czarny, szary, iskrzący szkłem i blachą, ma włómył si~ po dalekicli dziel· nich nie wie. N;c wie, jakim bę
w brunatnych kłębach dymu surowe, ostre piękM - - CZESŁAW CJEPUŃSKJ
nłcaeb. Zcłnsu.ony i r;drętwiały w dzie, co za siły w sobie niesie i

tabedź,

u

szczupak i rak

Pejzaż

111iejski

żame, azpecące wszystkie domo·
mva, na jaką pustą Elh-zyni~ na

zapomnianą dr.aLiinkę

i z tej wy·

żyny zacząć przemawia~ ahy od

pierwszego słowa przykuć uwagę
przechodniów i wałęsającyeh się
bezrobotnych, s!krnpw ich wkoło
siebie. Szczerością, świeżością i
mooą ewej idei od ram porwie
przygodnych ałucliaczy, a po
każdym. przemówieniu zgłosi się
doń bodaj ki&u. najlepszych obu·
dzonych z tępej rezy~acji; l!'l tych
wybranych po niedfugim czasie
założy związek, wychowa sobie po·
mooników i jego Dobra Nowiina
pójdUe z ut do 'D8t., z serca. do
eerea. W Tombs w samotnym na.·
1ldmieniu wmystlko było łatwe, no·
wa idea sama przez się magią
awej bezprzyikładnej prositoty zdo
bywała. muy, wmhier.ała, rosła w
eifły, aby wreszcie jak lawitna ra·
nąć na mary świat cuchnący trn·
ipem, zuypać i pogrzeha.ć pmeedość i odrodzić lud1/Jk.o~ •• Tam
m:iJt o nowym człowiekm., wizja no·
wej religii były to siły gotowe, za·
wieszone nad światem w potęż·
nym napięcilll i. aby się wyładować
i dokonać przewrotu, czekały tył·
ko na pmyjście tego, który posia·
dał

kluicz

wyzwalający spiętnone

moce - ozaroW!De eiłowo zaklęcia.
Gdy przeminęły pierwme dlnie o·
dmzenia odzyskaną wolnością na·
tchnienie jego oparło, z luidizi i z
!l'Zeczy wyjrzała rzeczywistość, o·
krutna w swojej prawdzie, zimna
i oporna„.
Nieraz pow;racał z węd:róweik po
mieście złamany na duchu, zmro·
głowie i peżony, z puatką w
wnego wieczoru. cofnął się od
{>rogu matczynego dom111, gdzie
prócz posępnej nudy nic nań nie
czekało. Nie było dokąd pójść, nie
miał nikogo bliskieg-:> w całym
New Yorku ani na świecie i, po
raz pierwszy, poczuł swoją. wS1pa·
niałą samotlność, która od czasu u·
więzienia, gdy niepodzielnie za·
głębił się w sobie, była jego dumą
i siłą. Zatęsknił za nieistniejącym.
człowiekiem, który by spojrzał nań
dobrymi oczami, uśmiechnął się
doń jak przyjaciel, pogadaliby
zwyczajnie, poczciwie, choćby o
głupstwach, o niczym, byleby nie
być samemu w z.łej godzinie. Po·
wlókł się dalej.
Tej nocy wszystJkie cmer1hieści
miem sfederowanych stanów ob·
chodziły wielkie święto narodowe;
z ostatnim. uderzeniem zegarów
hjjących północ niezmierna kano·
nada. strzelających korków, upu·
&ty kranów, nieprzcHcwnych ha·
ryłek, beczek, kadzi otwarły nową
erę wyzwolenia i radości, 1U1Dęły
powodzią tl"U!llków w wyschłe gardła i na zgnębione umysły, spragnione romtosznego zam.romenia.
Na rogach uilic na stosach otoczo·
;pych lrorowodem orgiastyC110ych
pliJ!sów, palono kukły znienawi·
clz-0nej prohibicji, która tyle złe·
;;o dodała od siebie w tych cza·
saoh klęski - ona to zrodziła hordy i trusty boothleggeirów, pr,zemyt:n:iików, fałszenzy, trucicieli, ona
zdemoraliizowała władze federalne,
stanowe i miejskie od dygnittamy
do ostatniego pachołka, przeżarła
korupcją policję, sądy, celników,
adwokatów, prasę, opinię publicz·
ną. Ona uwieńczyła sławę hel'SIT.·
tów bandyckich, jawnych, bez·
wistydnych, bezkarnych morderców, bohaterów ulicy, ubóstwia·
nych przez tłumy wielokrotnych
milionerów, ®ogaconych na nie·
ziliicronych iilirodrniach swego he·
zecnego zawodu„. I tak dalej.
Wszyscy pijacy Stanów Zjednoczo·
n~h, pijąc tej n-0cy na umór bez
liezby i miary, odwracali hanieb·
::ią kartę d!ziejową i otwierali no·
wą, dostojną i świetlaną. Miagto
'
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nie spało :r; radokł, whMy, mm,
gilll, wimo , porter, p iwo, likiery.
najcudmiej!lfre mieszaniiny, tmm(j
wytworne i ordyname nagronia·
d.zone na t~ noo w po~amyc11 .
ilościach lały si~ spienionym.i po·
tokami, wodoBpadami, wybuchały
gejzerami. Zarówno w najwytwor·
niejszych, najdroższycli hotelach,
resrauracja-0h, jadlodajniach, ka·
wia.rni.ach, jak w obsk1m1ych azyn·
kowniach, w portowych spelun·
kach, w jawnych i tajnycli dziiu·
raoh, na każdym piętrze każdego
domu, pod gołym niebe~ na ro•
gach uliic, na moetad:t, w pQCił~
gach, samochodach, na pro:ąiach9
na ląc&ie i wodach szło homeryaz·
ne, epiclde, gigantyome pijań
stwo. Waędzie zataczali ~ pija•
ni, w balowych stro ja.eh, w miokiingach, w roboczych overallach;
w łachmanach, bez ró2Jni,cy klasy,
wamtwy, stanu, narodowości, wyznania i barwy skóry. Ryki pijackie, śpiewy, na każdym k.rok:a
zwady i awanmey. Gdzie spojn:eć,
pod ścianami, w popmek chodni·
ka, na jezdni jak tiru.py leżą gen·
telmeni i hołota. Policyjne nioto·
cykle i karetki pogotowia 1!1H&tają
się po mieście nie mogl!C nadążyć
:tibierać z uli:ey zapiitye'b. oraz po·
kłuitych nożami~ poetrzelonych i
pomordowanycih w niezliczonych
bójkach.
Eddy jak cień błąkał ~ wśród
tej bachanalii, nwiązł w niej, nie
mógł jej wyminąć ani okrążyć, ani
od niej uciec; osaczyła go zewm:ąd.
urągała mrn pijana noc, na.~a.
~ię z jego ~ych W!mlioełości..
Pm hll!l'ŻUje, pił jeamze obrzydliwiej jego lud, bogaci erzaleli gdziń
w wytwornych Wlllętrmd4 pro).,.
riat tanzał &ię w bfucie ~Biki.cli
uJ.iic i zaułków. Pmepijano ostamifl' ,
go dolara, okradzio.nego żonie,<
sprzedawano ostatni jakiiś grat za. ·
pół dolara, za dziesięć centów, rr
howano na ulicy, mord:owan~ irif,
byle uirwać na kieliszek whieky,
na s21klankę piwa, orgia tej nooy
jak zaraźliwe szaleństwo wciągała··
starych i młodyoh, lrobiety, dzieci„.
Eddy włóczył się po mieicie do
utraty sił, bez potrzeby, bez llllO"
ru, bez jednej myśli w głowie. W:
pokrętlllej wędrów.ce po pija;nym
mieście, w jakiejś godzinie zgieł
k,u nie wiadomo gdrzie, eh~~
niepostrzeżenie uJ.eeiał mu z duezr,
demon '--' demiurg oJbr.Lymiego
dzida, ten, który jawił mu aię był
w ponurej celi więziennej, odsło•
nił przed nim po110anie wiedzy ta.
jcmnej, wróżył mn wiellrość i wywiódł go na wolny świat kn f!ZY"
nom nieałyohmym •••
Od tej godziny nie Opu&7JCZAł
go, wciąż szeptał w jego ~'
radził, ostvzegał, d&wał niebosięż·

ne natchnienia, ol:bmymie my„.
Eddy Wyohgram wlókł się pnes
miaato, ro.stała gdzieś za nim jego
siła 1 wiara, i wielkość, ~oń~ło
się obłędne misteri~ zajrzała w

oczy niezw1alcrona prawda rzemy:
i 1udzi. Stał eiię małym, nieporad•
nym. i znowu był tym, · mym .by~
zawaze - wykolejonym młodym
<.'złowiekiem niezdolnym do niczego, o poszarpanych nerwac~ o
niepoczytalnych marzeniach, był
zere~ był niJOzym.. I gdyby nie to,
że dawno minął most na East Ri·
ver, a wracać brakło już sił - ·!ko
ozyłhy do wody„. Gdyby nie tt>,
że nie miał grosza przy duszy,
wstąpiłby de, pierwszego szyińb i
spiłby się dzisiaj j&k nieboskie
stworzenie, jak oi dokoła - po Ol>
ma być lepszy od j11m1.M, od ~'.
stk.ich?
Demon jege> pme:imaozenia po•
dążał za nim utajony, niepoznany,
nie ozwał się kuszącym szeptem,
ani ciepłym tchnieniem nie zamł•
cił jego r<mpaozy. Po u.pojeniach
wielkością wydał go nia pierwwrA!
próbę.
'
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Wczoraj id z1s1a1
CWrstawa Maurrcego Gottlieba i
~

W JoIGalu

Bronisława Linkego)

rzut oka - mimo, iż Linke nie
jak zresztą i kilku i1nnych, pierw- cofa się przed niczym, skazując
szorzędnych kvlorystów polskLch z nawet na ofiarne całopalenie jedub. stulecia - o których uznanie nolitość plastyCZiną swego utwo i należne miej.s ce w dziej-ach sztu- ru. Z . tej przyczyny kompozycje
k( polskiej . wat.czyli i walczą for- te bez pisanego komentarza przemiści i prawi ich następcy z młod ważnie obejść się nie mogą. Ta
szego pokolenia. W ten sposób ro. walka o zdobycie własny.eh środ
dzi .się u nas atmosfera odpowie-, ków plastycznej ekspresji ma jed·

,,Mu- gazle każda plama kolorowa, każ- ka sława jego mistrza, Ma.tejki -

1ełon" (Warecka 1) wystawiono de dotknięcie pędzla miało swój
około 20 prac gt'ośnego malarza sens malarski i swe logiczne uzai łlCmia Matej1k i - Maurycego sadndenie. Istnieją w dorobku
Oottll~ba, :zmadego w 1879 r. w Gottlieba obrazy tak zwarte i kon-

sekwentine w realizowaniu z góry
postawionych sobie za~żeń kolo""
rystycznych, że nie da się w nich
nic ująć, ani. dodać - są orygikane wyroblerue estełyC%1Jle, sta~ nalną całością ·samą dla siebie: dnia dla rozwoju czystei, autenw(aj, OottHeba w rzędzie najwynawet w tych kompozycjach tycznej sztuki.
bitniej szych malarzy polskich wczo
rajszego polaolenlL Bo Ootttieb,
jak sam o IObłe mawiał, „był Polakilem I tydem I c:bdał dla obu
(narodów)-, gdy Bóg da, praeoKrakowie. Fenomenalny talent tak
młodo. bo w 23 roku tycia zgaolłego arly$ty, jego przedwczesna
dojnałołt l rzadko u nas spoty.

Lecz

wać". Kaztałocony

w

szkołach
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pol·

nakowoż tę dobrą stronę, że

zmusza artystę po przez ,,bebechowatość" wyobrażonych na!trojów i
sytuacji, do samodzieLnego rozwinięcia własnych zasobów ducho·
wych, z których rodzi się nowa i
orygina.l na forma artystyczna.
Szlachetność popędów, wyrobienie społeczne · i .czuła ~-wrażli"M>ść
tego artysty na beznadziejną dolę
ludu pracującego - są tutaj godne specjalnego podkreślenia i
świadczą o budzącym się sumieniu społecz1t1ym w sferze stojącej
dotychczas jak najdalej od tego
rodzaju zagadnień - w sferze artystycznej.

MEŹCZYZNI WOLA

f3l(Jflf)Y!VJ(/ J/I

BLOMDSAL
lłYMtt'S

K. WINKLER.

sklclt i 2t06nifty • środowiskiem
polskim, OottUeb cm I myślał po
pot.ski. Włelbll!C IMłgo mistrza
Matejikf I podJµaJ'łC w jego ślady,

Jeż

COSMfTl({llf -

o

Sowiecki wice- dyktator
Jeż.ow jest dmsiaj wreedykitato·
rem Rosji sowieidkiej. Na11Uiral·
nie, na kaiide skinienie Stalina
może wylecieć ze stanowiska sze·
fa GPU (dziś to się nazywa ina·
ozej); mo'Że też przy tej eq>o&0b·
ności stracić, oprócz poea dy, gło·
wę .. : Jak jego poprzedni[k Jago·
da- Ale dopóki siedzi na stolcu
Dzie:rżymkiego,
Mężyńakiego i
Jagody, jest wieJ.lką potęgą w
ZSSR ! Cała Ro.sja sowiecka drży
przed Jeżowem. On inscenilzował
oetatni „proces". On prrep:rowa·
dzał "w}'\b<>cy". On organitzuje
I wciąż nowe ,;cziyMilci" i rMJStrze·
'1 lania. Cały obecny system nazy·
wa się ,,systemem Stalina·Jeż.o·
f wa". Niektórzy dowodz~ że Je·
żow tak
,,nastraszył"
Stalina
perspelmywą zamachów-że S>ta·
lin w niejednej sprawie ulega
podszeptom Jeżowa. Jak zazwy·
czaj, za81lracha·n y despota - &we·
mu siiefowi po.1itc ji.
Ale kto to jest teri głośny i
strasmiy Jeż-0w? Ta mała, niepo·
zerna, nieprzyjemna fipka, któ·
rą często wid;z:imy w sowiecldich
1;azetach na z·djęciach obok Sta·
lina?,
Pisze o nim :imany biograf róż
nych rosyjskich rew-0lnocjon.iisitów
Roman Gul we francuskim wyda·
nilll swycli ,.Naczelników Czeki".
Biografie Gula są zawsze tirochę
,,dielletryzowane". Nie ręczymy
za ścilsło@ć s.zczególi!ków. Ale głów
ne inomenty są chyba · podane
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,,..._, ale Uległ e:ztśclowo wpły..,_ ataki niemieckiej w czasie
_ , . słudló.w w Monachium i

lW1edlda. C..f6dowo -

gdy:t jego
rwjelri taleat kołairyałycuiy I czuły JllllJlł dla :tywej 1 wibruj 11cej
.,,.., kołoroweJ •. 11Chronlły go od
IU~

monadli.Jeklego matar-

.-, Pl•

BRONISŁAW

brak poczucla kolory·

LINKE

!lłycmego.

i łp>4ć powłerzcbnt
Wystaw?- kompozycji grafi.czbatM1ej • obrufe. 1łwarnły b4dż Oołtlieba, gdzie widzimy wyraźną
wolę nowych f całkiem świado- nych Bron. Linkego w Salonie KoIOO btdi .WlllQl'I P,)dlejaz~ garnych poszukiwań malarskich (jak terby (Kredytowa 2/4), wprowa·
bllrd.
,,Tańcu",

lub w „Sylwewizji i
wrailiwość tego zna.komitego artysty na walor i kolor, nadają jego kompozyoeji odpowiedni ciężar
gaiunkowy I autentyczność malar.
ską godną muzeum. Coby to było,
gdyby Gottlieb nie zgasł tak wcze,
śnie i uz.upełnił swe słti.dia. w Paryiu?
Dopiero po wielu, wielu Jatach
:zostwo wynlkaiło Jedynie :.i ln- przyporruniano sobie u nas Gott- .,
stynlałoWMj
pewności
decyzji, Heba. Za fycl'a przyćmiła go wiei-

...,m

rówlełnł
lćów monachlJaldch · przerastał o
głow,. Ntelłychante czuła, przewratliw!fona natu.ra mł>dego arfT
sty, łatwo cblon11ea wpływy muzealnego f współa«mego malar~a - nie poddawała ~lę jednak
tak łatwo cadzej w!zj.i, organlrzuj ą.c swe dzieło wedle własnyCh
przemyśleń l pnefyć. jego wlrluo-

Leci Ooltlteb

np. 'W

ta.eh") -

bezpośredni-Ość

Na upal rada iedvna Za ·dwudziestke kup
OLAF BOUTERWECK

~!barwionym

a~centem południo-

rwym, wyraził tyczenie obejrzenia
kilku ceM!ejszych sztuk biżuterii.
· - Mote pokaże mi pan perły!
:_ Proszę bardzo! Właśnie mamy wyjątkowo piękny sznurek pe.
reł uprzejmie zachęcał sprzedawca jllrgens.
Klient przes·uwał perełki wypielę.gnowanymi rękami i obojętnie
zapytał o ich cenę. P rzez chwtlę
zastanawiał się, po tym wyjął z
portfelu bilet wizytowy i podał
]Urgensowi.
0

Namyślę się dio popołudnia.
Proszę przyjść o 16-ej do hotelu
,,Atlantis" i przynieść oba sz.nur.
ki :, wówczas wybiorę.
jilrgens odprowadził do drzwi
iOścja,
który zairaz odjechał
1wym autem. Rzucił spoj•rzenie na
bilet: ,,hrabia Enrioco de Tutune·
so". Subiekt potrząsnął głową -·i ntuicyjnie wyczuwał, że coś tu
jest .nie w porządku. Przez lupę
pilnie studiował perły i futerał;
namyślał się, wreszcie pod.szedł
do telefonu.
Wkrótce zjawił się detektyw ho~
telu· ,,Atlanti·s ".
Panowie
odbyli konferencję, która zakończy~a'
łi.t t;y:m1 u detektyw zabrał etui
-

śei~le.

„Bo·h ·a ter" GPU urodziia: się w
r. 1895 w Peite11Shurgu. Dziś diwO'l'
Ska „po~ja" wychwala w wier·
sza.e h „epokowe za&łaigi" Jeżowa.
Ale dzieci.ństJwo i wiek młody były cięiiikie i trudine. Jeżow już w
latach hardro młodych pracował

I C.

''

PIN6WINA

Poszcz~ściło się ...
,W ytworny mężczyzna z.nutonyrn
gestem· oparł się o ladę i głosem,

dza nas w dziwny świa't niesamo~
witych i raczej po literacku an.i żeli plastyc~nie wypowiedzianych
nastrojów, gdzie środki rysunkowe i grafi.czne nie wystarczają do
ujawnienia myśli i uczuć artysty,
poszukującego
nadaremn?e , dla
swej treści duchowej odpowiednie
go wyrazu. Owa dysproporcja
między tym, co artysta zamierzał,
a co rzeczywiście dokona~ w poda
ndu tej treści i uprzystępnieniu jej
widzowi - uderza na pierwszy

I

- Pan pozwoli, hrabio? - Mol
denhauer zdjął słuchawkę i nakręcH swój numer. Zameldował się
jilrgens.
Oświadczył, że pieniądze przy.
niesiono. On, ]urgens starannie
przebadał banknoty. Nic nie stoi
na przeszkodzie w wydaniu pereł.
jubiler sięgnął oo teczki i podał
hrabiemu futerał z cenną zawartością.
·
- ?roszę, hrabio! Już wpła·
cono.
- Dziękuję __;_ hrabia rzucił
przelotne spojrzeni·e na klejnot,
zatrzasnął futerał, stairan1t1ie chowając go do wewnętrznej kieszeni
marynarki. Po tym natychmiast
pożegna~ }ubilera.
W świetnym humorze wracał
Moldenha.u er do sklepu. Wesoło
poklepał Jilrgensa po ramieniu.
- No co? Są pieniążki.„
Subiekt uniósł wysoko brwi: Pieniążki? jakie?
Moldenhauer zbladł: - Cóż, do
diabła! A piętnaście tysięcy za
perły, to oo? · Mówił pan przed
chwilą przez telefon...
· - ja? Nie rozmawi1ałem wcale
z panem przez telefon I
.
Szef oniemiał. Po chwili uderzy~
pięścią w ladę: Psia k.rewl Co
pan mówi? Nie rozmawiał pan ze
mną ... a pieniądze?
- Panie Moldenhauer, an,i nie
rozma.wiałem z panem, ani nie o-

tował się w sytuacji, potrząsnął
energicznie szefa za ramię:
- Niech pan wstanie, pędzimy

do hotelu!
Pokój „hrabiego" był pusty.
od obu sznurków pereł.
Nadszedł detektyw hotelowy, MolGdy po godzinie przyszedł wła
denhauer pośpiesznie udzielał mu
ściciel sklepu. jubiler Moldeninfiormacji. Bez s(lowa detektyw
hauer, ]Urgens podał mu bilet i
podszedł do telefonu, podniósł
przedłożył zlecenie klienta.. jubiler
słuchawkę i czekał. Po tym nacisnął widełki i mów słuchał.
Po
dał subiektowi wskazówki co do
chwili wybiegł i wszedł do sąsied
opakowania cennych pereł, po
niego pokoju. I tam by~ telefon,
czym udał się do hotelu.
ale miał połączenie nie z centralHrabia w p~aszczu · podróżnym
ką,
lecz z aparatem w pokoju „hra
wyszedł jubilerowi naprzeciw. Ner
.
biega"
..
wowo rz·ucił:
- Oto rozwiązanie zagadki!
- Nareszcie! Mam tylko kilka.
P'an rozmaw.iał nie ze swym pra·
minut czasu, bo za pół godziny
cow.nikiem, ale ze wspólnikiem oodchodzi mój pociąg. Ale dlaczego
szustia. Co do podobieństwa gło
pan sam się fatygował? Czyżby
su - to łatwo osiąg,nąć!
mój służący nie był u pana?
- Moje perły„. - j~czał zrozMoldenhauer przera.ził się: paiczony jubiler. - Prędko na
Służący?
dworzec! Może przyłapiemy łotra.
Hrabia potrząsnął niecierpliwie
Detektyw uśmie~hnął ·się:
~kami:
- Mamy go! Siedzi pod dobrą
- Ach, widzę, że drab znów
strażą.
Pański subiekt by-' dość
naknocił.
Zdecydowa:'.lem się na
przezorny, pokazał mi etui, na
większy s.z nurek, którego cena októrym znalazłem odciski palców
piewa - jak mi rano powied.ziadawno poszukiwanego oszusta.
no - rua piętnaście tysięcy. Posła.
- No, a sznurek pereł?
łem więc służącego przed godziną
Detektyw wzmszył ramiooami:
do banku z czekiem, po czym miał
- Niestety, musiał go oddać
pieniądze zanieść do państkiego
wspólnikowi, który nam zwiał.
sklepu. Zaczynam się niepokoić.,
- A poza tym, to nieważne zwłaszcza ze względu na konieczdorzucił ]Urgens. Dałem panu
ność odjazdu.
wprawdzie takie same etui, ale
Hrabia podszedł do telefon.u i trzymałem pieniędzy.
perły zapakowałem do nich nie
jubiler osuną~ się ciężko na fo- prawdziwe.
zapytał jubilera :
.TŁUM. K. L.
- jaki Jest pański numer?
1tel;, ]Urgens, który ·szybko zorien·

w za.kłatdach Putifowskicli jako
robotni\k. Wyksz0tałceme omizymał
mitnrilma1ne - w sllk.ole .Lndowej.
W kól!kach rewolucyjnych zemał
trochę olm'llldhów wiechy, ałe bar
dzo mało. Podobno nienawildiził
iinteli'geoicji.
W r. 1917 p.r;zystępuije do b()l·
szewilków, >ttaje się agirtaitorem
partyjnym. Ale nie mógł zrobić
kairiery, jak WoToszyłow czy
Tomski, ho' brakło mu taleinil!u.
. .
ki
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stów'' Jagody zastrzelono lub U"
Naromiaet przywu:ócił
taki;clh ozelki.9tów, jak
„Miedwie<li" - ktOO.Zy mali udział w organilzaeji zabójstwa Ki·
rowa. Nawet t!aey stamy i ,,zadu·
żeni" "ezdciśc~', jak: Peteim i Ła·
cya zostali USlmięci ze 11eeny. PeteM poszedł do waęzieni>a„ A Ła·
cys nagle UIIllarł - n·a „atak eeT"
co.wy".
. J .
. .
ezow organwu•Je szereg proce•
•
p·
,__
rn....1..
sow i·ata&0wa,
.1.•u.cu.aczew_J.,_.
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&1o.1ego \.Tltl opowia a, ze e w
zraniił go stmałem z rewolwem
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n.l
pouoeu:as pvz~uc ama, 1 na s'l""
przymiesiQno Tu.chaczewskiego na
noszach), Btreharitna. Ale nie
~""'t.
•
wsz,„.,,,.o
mu 1nę
w nr.-1..
.,uu 91proce·
saoh" udał-o: pamiętamiy wybuch
Kirestiinskiego i obronę nnchari·
na. J eż.ow zbladł, gdy to słysz.I.
Ujl'zał pmed sobą - w 8t:racihiu~
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nictwem Enver-Ba<Szy.

Enver zo·

stał zabity. Dziś pochleb.cy nazywają Jeżowa „pogiromcą Envera".
Jeżo.w 7ll."obił jedną „mądrą" (z

więziono.
do łaski

złowieszczą postać Stałilna, wście
kłe go .••

Tak ri:ądzi stalino~kimj pod·
danymi potężny Jeżow„. ,,Potę!
ny" - dopóki nagle nie zostanie
„zlikwidowany" - jak J a.goda !
PańlSlka ła>E'ka na pstrym konin
jeźdlZii! Pamiętamy, że Lenin nie·
gdyś p iis ał (w „TC$ltamencie"), że
„Stalin umie pmygotowywać tył·
ko pieprzne danria". Ozy pewne•
go dnia takiego „dania" nie ofia·
ruje swemu chwilowemu fawoey·
towi, Jeżowowi?

pook-itJn wiidzenia kariery) rzecze>d ra.zu „postawił" NA STALI·
Na razie jednak Jeżow „rzą·
NA. Stalin wiedział, że ma w Je· dzi" i przygotowuje nowe „pro·
żowie słiugę wiernego i gotowego cesy". Stał 8ię SYMBOLEM o·
na wszystko... W r. 1923 Stalin k:ruttneJ?;o
STALINOWSKIEGO
sprowa·d za Jeża.wa z Turkiestanu. REŻIMU...
Jeżow pracuje w Centralnym Ko·
mitecie partii; słuiy „ojcowi lu·
K. CZAPrnSKI.
dów", jak: tylko mo·że najlepiej,
najwierniej. Nazywają go wpraw·
dtzie „kretynem" - powiada Gul
- ale dyktato.r wie, że J eżow z,robi wszystko, cokolwiek każe.
POŁOŻNA, MARIA GURFINKIEL
W latach 1929-30 Jeżow staje odznaczona przez profesorów Uni·
wersytetu Józefa Piłsudskiego.
się wiicekomi.sarzem
rolnictwa.
W prowadza kołchozy gwałtem,
PORADY BEZPŁATNE
pl.'zemo.cą, terir-0rem. Każdy wie, przyjmuje panie miejscowe i przyjezdne, tamże STARSzy FELże ,,iręka Jeżow-0wi nje drgnie".
CZER: zlecenia lekarskie, cięte bań
Zo'Staje ozłon:kiem Ce.n11r. Ko· ki, wszelkie rodzaje zastrzyków,
pijawki,
mitem partii i czł-Onkiem hi'lllra opatrunki chirurgiczne,
szczepienie ospy i inne zabiegi. ·
w sprawach 11pecja1nyoh. W S'LJ"
Godziny przyjęć: 12--2, 4-7
scy zapilaszani do hilllira Jeżowa
w niedzielę 4-7.
drżą, b-0 wiedzą, że J eiżow bez
WARSZAWA, CBLODNA 38 m. 11
wahania wyśle każdeg-0 na naj·
Telefon 233-57.
barfhiej niebezipieomy postem·
ne~ nawet na śmierć!
W r. 1934 Jeżow staje się je·
dnym z głównych seikretaa:ey partii. W r. 1935 zostaje prezesem
Pociąg
Bill]ra Kontroli. Nieufny, chytry,
mściwy, budzi stirach i p11Zeraże
nie. Nienawi.dzi zwłasz.cza szefa
GUP Ja.gody, swego rywala przy
Robotnicze. Towarzystwo TuryStalinie. Ten pół·anal:fa.beta nie·
nawidzi
Mołotowa,
Steckiego, •tyczne organizuje na. Zielone
Swią::k.i 5 1 6 czerwca
masowy
Miełżauka - inteligen>tow.
pociąg popularny do Druskienik
We w.rześniln 1936 r. J eżow l Wilna.
wysiudał Jagodę i zajął jego
Koszt wycieczki, łącznie z nomiejsce. Staje się komisarzem clegiem w Wilnie, wycieczką do
spraw wewnęitmny-oh i szefem Werek i zwiedzaniem miasta,
Lecz bez „.,,-yżywienia, wyniesie
GPU. Jest u 8ZIC.zylt;U kariery„.
;!. :!6.90.
Jego zjawienie się na Łuibian·
Informacje i zapisY,:
ce (w gmachu GPU) wywołuje
Oddział
R. T. T. ,,Żolibórz",
paIDlk.ę
wśród
współp;racowni·

AKUSZERKA

......._.........._....„„„.

popularny

do Druskiennik i Wilna
na Zielone Swiatki

ków Jagody. Mściiwy JCIŻ-Ow szyb·
ko załatwia się z pomuooi.kami
Ja gody. J edini iidą o·d ralZ'll „pod
ścianę";
inni '- do więziooia,
prze<zillaczeni
dla „procesów".
Stary Fryd.man był tolerowauy,
w końcu zasllrzelony. 325 ,,ezeiki·

Warszawa, ul. Krasińskiego 10,
tel. 12-79-61, codziennie od 17 do
19-ej.
Odaział R. T: T.
„Sródmieś
~ie", W~wa 1, ul. Nowy $wiat
SS (Zw. Drukarzy), tel. 2-48,42
~odzi:?nnie od JO do 16 i od 18 do
2Q-ej.

•
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Nłe motna' lńwini«t sprowadzać jącycli wielkie idee. Małe, tiezipło(ł
O probfem'fe konsołldacjl mówi
ba1rdzo wiele. Aktualność tego pojęcia konsoUdacjf do toli ja.kie~ ne grupki polityczne do ni~ścł.

pokój w Europie

,,Obecnie, po wygraniu wojny w
czysto wojskowym i gospodarczym, po dużych szansach na
w ygraną polityczną w stosunku do
mocarstw - stoi przed Japooią jeszcze jedno - ale za to bardzo
skomplikowane iagadnienie, a mia
nowicie: odniesienie zwycięstwa
nad Chinami pod względem politycznym".
Oto ocena, do której we wstęp
nym artykule d<>szła dn. 16 styicznia b. r. ,,Gazeta Polska", uchodząca ;-;a półurzędową tubę MSZ.
Wojtna, rzekomo przez Japonię wy
grana „w sensie czysto wojskowym i gospodarczym", trwa jednak nadal w najlepsze i mimo świe
żego zwycięstwa japońskiego w
Suczau, główne sity chińskie nie są
rozbite i nie wiadomo, jak dJl11.1go
będą zdolne do dalszego oporu.
.
.
.
.Pięć miesięcy -:-- pisała. w połow1e b. m. ,,Koelnische_ Ze~tung" se~łe

wal.czył g~n. Te~auc~t z ogmmną
zac1ekłoś~1ą o osią.gmęcie tego ce-

lu strategicznego w Suczail. Straty
po obu s!'ronach były niez":ylde.
o.~a.z~ło się, że. Chlń~zYk urme filę
b1c 1 jest przec1wni·k1em, .z którym
zupełnłe należy się Uczyć. Jakie zna
czenie ma ta wielka bitwa, to widać ze sporu pogląd-ów, który wybuchł w Japonii między wojskowymi a polityka~i z powodu kwestii,
co ma nastąp!ć P.o tym su~esie:
cz~ zadowolauć si:ę tym, co osiągn1ęto (tego chcą poli.tycy) czy też
,(jak chce kierownictwo armii) pro
wadzić wojnę aż do osfatecznego
rozstrzygnięcia z bronią w ręku.
Wystarczy porównać te diwie opinie. żeby zauważyć, jż antysowie
eka i projapoń&ka orientacja Niemiec nie przesłoniła kolońskiemu
dziennikowi stanu faktycznego. Zre
sztą Niemcy l>ar<izo wicześnie dojirzały ze stanowiska swych i'lltere~ów ujemne skU<t'ki i niebez.piecz.eń
stwa długotrwałej wojny japoń
sko - chmąkiej. W trzy dni po wy
daniu fantastycZi11ej oceny ze strony naszego p6h1rzędowego organu
ogło&iło oficjalne biiuro niemieckie
1,Deutsches Nachri·chtenbilro", że
ambasadorowie niemieccy w Toklo i w Nankinie w końcu ·paździer
nlka ub. roku ofiarowali „swe dobre usługi obu krajom zaprzyjażnionym'' .(t. j. Chinom i Ja.ponii) i
:te jako przedstawiciele Niemiec,
zujmuj~ych stanowisko neutralne byli gotowi pośredniczyć w za:war·ciu pokoju. Wobec ogłoszenia
manifestu japońskiego ct:n. 16 sitycxnia pośrednictwo niemieckie U•
padło.
Znamienne było, że mimo priyna
leimości do „światowo - polltyczH'tl
nego trój.kąta" j·ak k cl
an erz 1 er
•
nazwał 1·apońsko „ niemiecko - wło
ski pakt antykomUlllisłyczny, Niem
cy w oftcjalnym komunikacie określilły &we stanowi'S'ko wobec obu
stron wojują•cyoh jako neutralne.
Nie byłyby <:hyba neutra1ne, gdyby
IPOdzlelały opinię, rozpowszechnia
ną przez japońską .propagandę, jakoby Chliny były na pół skomunizowane.
Z końcem kwiełlnia p. Andre Duboscq, znakomUy znaM:a spraw
Dalekiego Wschodu, zwrócił uwag~ w „Temps" na zwiększoną akt ywno Ść W. B rytanu·· w st osun kach
z Japonią i Chipami J :te szybka

możlłwe jest przeto szybaze zakoń-

czenie Jconfliktu, nłż na orół się
przypuszci.a.
Czy spełnią 3ię te przewidywania?
Na przeciąganiu się wojny chłńsko • Japońskiej .iyakuje głównie,
Jeżeli nie wyłącznte, ~ylko Jedno
mocarstwo: ~osją ~ecka.. Z te~
go powodu Niemcy probowały ode
grać rolę pośrednika między stronami wojuj'!'cymi. W połowie s1y•
cznia przestrzegała prasa niemlecka Ja.poni~ iprzed chińską, strategią
wyczerpania przeciwnika. Chiny
obiecu1ją sobie - pi<sała „Koelni&che Zeitoog" - ostateczny, suk„
ces za pomoą długotrwałej :wojny. Przede wsiystkim gospodar~
cze i finansowe śrOOki Japonii ma„

I

ją być tak osłabione, :te w końcu
będzi>e ona zmuszona por~cić .wal

kę, albo być gotową do pokojo·
wych rokowań, nadających się

do ,przyjęcia przez Chiny.
zaś

Się

problemu polega nie tylko na tym, goś aktu przymusu. KonsoHdacja
w6wcia$ prowadzić wojnę na ~ pewien obóz politycziny uczy:nił to pewien proces w świa<lomoścl
dwóch frontach (t. j. także z Niem z niego swe naczelne hasło. Zupeł mas, to akt woli. ~yimusowo rno
cami). Wypadki potoczył}'. się zu- nie n.iezaletrtde od owego przedsię wa kogoś pędzić, ale nte skłooić
pełn!.e lna.czej. Wojna rosyjska na wzięcia poLity-cznego, które z isto- go do zgodnego marszu.
Kon.solidacja nie może być rów
dwócb tron~ jest obecnie mniej tą id~i konsolidacji ma bardzo ma·
prawdopodobna, niż JriedY.kolwiek. ło do ~yniienda, zagadnienie kon· nież aktem sztucznym, z zagłusie~
Rosja sowi~ka czeka. A należy solidacji wypływa na powierzch- j niem c::z.y pogwałceniem najżywot
się obawiać, te jeżeli przeciągnie nlę żyda politycznego po prostu niejszych spraw, łniteresów l rótsit wojna JapońskQ - chińska, to z logiki dzi.siejszej sytuacji, tkwi ni-c. Konsolidacja taka byłaby HuRosja sowiecka stanie ~ nie tylko jaikoby we współczesnej atmosfe. zoryczina, a trwałość jej byłaby
zbyt wplywOwym az.ynoilde.m na rze. Powaga chwilii. zbletające się bairdzo W2ględna.
Dalekim Wschodzie, lecz także od· na horyzoncie grotne clirnury, nie
KonsoUdacJa to uśWTadomlenle
zyska w Europie większą swobodę bezpieczeństwa gromadzące się sobie wfelklch, realnych probie·
rudlów, nit jf kiedykolwiek w os nad nami, to czy.nmkt. które nie mów, łączących'. To naturalny pro
tatnich kiJ.ku latach miała. l dla- małą troskll musz1t nas przepeł- oes, to rezultat fywlołowego p~·
tego sądzimy, :te pollt)'(;Zil'le fanta- niat r któ.re wymrwaJą zagadnienie du do łączenia slę. Trzeba przeto
tje na temat Rosji t.i0wieckiej i jej konsolidacji, jako problem istot- patrzeć ()t\warcle prawdzie w o.
rzekomej ,,bezsilności" są ciętkim tliie powatny.
czy. W ustroju kfaS<>wym, oparl«órego skutki mogłyby
błędem,
jeżeli m~my tę sprawę rze. tym na głębo~tcli sprzecznościach
Ale
być nieobliczalne.
ozywiście z powagą potraktOW'ać, o pełnej, stuprocenitowef konsoli·
Dalszy rozwój wypadków chiń- musimy z góry odrzucić WIS'Zelkie dacji nie może być .mowy. Można
sko - japońskich jest jeszcze cią1gle próby żerowanfa na tej zasadzie, i należy mówić o konsolMatji dla
wiel'ką niewiadomą. Póki zaś nie wszelkie próbv, zdążające do te- pewriycti haseł, dla osiągn.ięcTa pe
Ale
wyjaśni sic, jaki układ sił się wy- go, aiby z teg~ hasła ktoś mógł wnych Konkretnych ~elów.
tworzy między wielkimi mocarstwa sobie uczy,n!ć kapitał politycz,nv nie O'Lnacza to bynaJmnleJ, aby
mt przy likwidacji wojny chińsko- dla sweg() utytku. Sytuacla jeSt można pyło wymRgać pod pozojapo6aki~j, póty. nie ~OŻ~. należy zbyt naprę:Wnia, aby na kÓnsolida rem jedr.ości narodowej od klas _i
cie oceruć, czy. l Ja.ki poko1 zapa- cjj wolno było spekulować. JeżeU oboz6'w rezygnacji z swych d!J·
mtje W Europie. ~est on bOw~em więc ktoś np. krzyczy „konsoJ.ida· :!:eń lub naiwet całkO'Wi·tego prze~~śle iwi~Y .i mter~ wiel- cja! konsolidacja!", ale zaraz do- kreślenia swej fstnośd. Konisoll·
ktch tnoCIU'5łw na Dalekim Wsclto- daje, że ' konsolidacja ta musi od- dacja to proces łączen~a się obobyć się po<l jego akurat przewo- zów dla pewnJCh za.dań, a nie pro
dzie.
BENEDYKT ELMER. dem, oznacza to, że konsolidacja ces J.ilwidaefl obozów.
Wbrew temu, co n!e~órzy myjest dla niego tylko pozorem dla
wymuszenia dla siebie hegemonii ślą i twierdzą, czynmk1em, który
polltycmej. Konsolidacji nie mot- najtepTeJ sprzyja konsolidacjł Jesf
na sprowadzać do roli przywiileJu demokracfa. Ona jedna właśnie
politycxnego j akiegoś obozu, r:zy skupia życie poHtycme ktaJu koło
jakiejś grupy ludzi. która nie wia- wielkich sztaindarów, sprzyja for·
domo dlaczego uwa:!:a się za pre- mowa11iu się wielkich ugrupoiwat\
dystyinowana do rządzenia. Nie politycznych, zapobiega zbyfinle·
można w im1ę jedności domagać m11 rozpros11kowandu społe'eieństsię od wszystkich poświęceń, n wa. Demokracja stwana pomyśl.
I równocześnie samemu n~e chcie~ nc warunki dla ruchu m~sowego,
dla potężnych obQzów, teprezentu
•
niczego poświęcić.

likwildacja konfliktu jest pożądana
przez dużą cztść opinii japońskiej.
Według naszych informacyj - pi~
&ał p. Duboscq - czysta ł iwykła
lcapitutacja Chin nie jest Już brana
pod uwagę przei Japończyków, którzy rozumieją. ~e konflliktt nie
może być zakończony bez ofiaf z
jednej i drugiej strony. R:i:ąd japoń
ski dąży do jeszcze jednego wieikiego sukcesu wojskowego, na któ
rym mógłby poprzestać. Bardzo

Równocześnie

n

Konsoli

„Wiol~a niowia~oma" na Dale~im W1c~o~zio
a

+wi • • - -

,,Temps",

stwierdziwszy ,{d. 19 sty_~znia). 11ie
powodzenie pośrednictwa niemleĆkiego, wy•stąpił ze sUtgestią, żeby
plan pośrdnictwa uzgodniły, rnlę~
dzy sobą Stany Zjedn„ 'Y'{. Bryta·
ma, Francja i Niemcy. Taki p.lan
b>:l'by w interesie Niemiec z teso

powod~ p~iewat one w~zą w1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~a

Japonii przeciw1wagę przeciiw · Rosji SQwiecklej i nie chcłałf.bY. W)'.t•
niego osłabienia wojskowej połę·
gi japońskiej w długotrwałych a
w~kutek tego wyczerpujących O·
peracjach wojsJcowych.
Korzyści przedłu2ającej się wojny chińsko • ja.pońskiej dla Rosji
sowieckiej przed.stawiła z końcem
stycznia bazylej&ka „Nationalzei· cze ka " ·
toog" w ar t . p. t . ,,ROSJa
Im dalej w głąb Chin sięgają operacje japońskie _ pisał neutralny
organ szwajca~ki - tym słabszą
staje się strategiczna pozycja Ja~
ponii nad Amurem wobec Rosji. Jm
bardziej zyskuje Japonia tery.torial
nie na kontynencie, ty1m ,więcej tra
ci charakter państwa czyEito wys.piarskiego, któremu Stany Zjedn.
i W. Brytania mo.gą dać rady za po
mocą przewagi swych flot Japonia stałaby się potęgą kontyn:ental
ną, mającą pr„ewagp W<>J"skową
T
Stanów
nad potęgami „morskimi
Jedyne paitBrytanii.
.w.
i
ZJ'edn.
stwo, któ-re na aziatyckim kontynencie mogłoby roi.bić Japoni",
T
j est Ros1·a. z tego wynika, że zdoi·
ność sojuszowa Rosji rośnie w mia
rę, jak niebezpieczeństwo japońsłde staje się większe na azjatyckim kontynencie.
Przez kilka lat w naszej inspirowanej prasie z „Gazetą Polską"
na czele przepowiadano wojnę japońsko - sowiecką. z tymi przepo· przew1'd ywa· · łączył y się
· dmami
wie
nla, że Rosja sowiecka musiałaby

•

z ruchu pracowników

umysłowych

skarbowych
Wdniu ziazdu pracowników
K " „.
w·
"ń

Wywiad z prezesem lktorem OSCI Sl\lm

Nie drogą priymusu, nie prz~ niszezenie i~h, ale przez doprowadzenie Ich do zrozumienia własnej
bezael ości, niepołnebności, lub
wprost śmieszności, przez odebranie im. wszelikdego Istotnego JQA'czenta:.
Ife razy demokracja ,zostaje imu
szooa do ·milczenia, zostaje usunię
ta w bok. pow8taJ' łdealnę warunki dla ro~kowanta poli·
tycmego społeczeństwa. Demokra
cja daje bowłtm mia.Tt istotnej
wielkości i istotnej małości. Gdy
nfe ma demokracfl tótne małe
grupkł traq poozucłe swej mało·
ści, uwataJł, h c:symś są, wysu.
wają· sit n pnód, pcłiafł ałę na
mnotą
scenę fyela polłłyc741ego,
sl~ nadmłemle. TUI\ gdzie w cleń
msfaJą usun.Jęte wfoltcie tuchy ma
sowe, gubi sł~ perspektywa, obraz
polityczny społeczeńetwl: zaczyna
się przedsta1wfa~ ka.ryitca.turalnłe.

Idea ko.n1solidactf afe 1.d4ca w
parze i demokracJ(, daje ~lld
wprost Amlem1e, bo ttof4ce

w

za.isa-

sprzeCMoścl z je) naeutną
dą. Rozprostkowa.nle apołe<2eMt·
wa miot za.nłkać rośnie ..,, tpO•

sól) zastraszający. Pouozał4cy był
przykład dawnego BBWR. Mi.ł
an niby to społeczeństwo tpy"t.

Zamiast tego nle tymco, le 9hroale w gruncł~
rzeczy cały garnitur nowych: par„
fff. Obóz rzą.d<>wy bowiem byt we
wnętrznre silnde zrótnkrkowany I
rzył nową' partlę,

przedstawiał

w

pommejszenfU

mniej wifceJ ło samo rozbfcte, które było W' całym apoł~sł
iwfe. Obok konserwał)'1tów endekuJąt'y<'li pow9łaff

konwet'W'atyłd

obol( JudowOO'W opozy.

rządowi,

rządowf, obo1C so
cJaH9Łów opozycyfnycłi socjallłei
t. p. Zupełnie podobny
rządowt
wyn~k mlełiśmy, ~ pev;ne. ~
pa post.snowlła 1kon.solidonć kia
~
!lę robotnicą. ~ tit

cyjnyoh lttdowcy

r

nastwtt.fllcef recepty. Nafpterw pp.
Jaw<>rowskf, Moraezewstcr f Woftek Malfnowsld .tozbłlr PPS. '(W:
tej niewieltdef młeru fak łm si~ ta
WoJ
udało), połym Mor~1d
tek rozbili p3.rflif p. Jaworowskie-

d go, a po fym Wofłe1ć z mit! roz•
O bił obóz p. Moracz~kfego. Czy
czeJ·. Nasze organizacje powiatowe ' są na ogół w cięższej
ń tw
ikó sytuatjł
bardzo żywo współdziałają w ko- innych pracown w pa s o- proces ten .fest jut skończony?
wych. Place ~ą przeciętnie n1t.sze. Czy jeszcze ktoś nte rozbtfe i ormisjach miejsccwych.
Precuwnicy skarbowi są dumni, Większy jest odsetek pracowni· ganfzac}ł Wojtka? Nłe wiemy. j&
że wzmożona aktywność całego k?w w niżs~ych gru?ach uposate- dno tylko wiemy napewno, że jejest w dużej mowych, większy tez odsetek pra· żeli tak się nawet stanłe, odbędzie
ruchu pracowniczeO'o
0
mierze zasługą ich zawodowej or· cowników ko~trakto;'Ych: Pracow się to pod haełem lron·solidaejł.
nicy skarbowi prze01ążem są praO'anizacji
że tów,ni~ ,,07.on", który pow.
cą w ~odzinach nadliczbo~ch. stał w myśl naczelnej zasady kon:
o
wspomnieć
warto
.tego
Prócz
ei
pyta-'
- Przede wszystkim
Nnlezy przyznać, że ostatnio jest solldacjl pogłębił w prlł!ktyce pr04
my _ czy nie zechciałby Pan· dążności do zespolenia Związku
Prezes udzielić nam niektórych in. Pracowników Skarbowych i Sto- w sytuacji pracown.ików skarbo· ces rozproszkowania to fakt za:·
formacyj co do Uczebności orga. warzyi::zenia Urzędników Państwonadto znany, aby nad nim tu sł'~
. • t
oł
yt
.,
•
•
~.:.':tJ.~'O.d rozpisywa~.
ruiacji prą. cowruków sk.ar,bowyctu wych. W yczne p ącze111a 1 s a.
,,.
zat
·
an
raco
o
tut
Sk
k
p
k
z
1·erd...
Rezultat tych wszystkich proce..
„..,.
w
w e i
są P
a.r·
w~.ąi.e . racownt ow
"n1'e . nr
sów konsolidacyjnych jest tego ro
vv te1·
·~
vv„~ch Jest Jedyną. re.prezen·tac1ą ne pr ze z .Sto war ZY'""'·
. . as z·a„d
.
-'dzaju, że dziś najwytrawniejszy
praoowmkow .wszys t- sprawie wypowie Stę n z J ~ •
za.wouvwą
· tylko o
d · zresz t ą ju„... ob ec01e
Ch
t
polityk nie będzie w stanie :wylio z1
k11ch resortów skarb~wych (poda •
Sł s
· ś · ·1 t i.-·
k
.
)
czyć wszystkich f&tnd.ejących oba•
u zkl, cła, akcyza .. Liczy. 19 o rę· sprawn OtS e ecu111czne.
t • o gan·za
d
'ć
Wi
polity~nych w Pol!sce.
zów
1
'
r
ema
zespo
y
gów, 302 koł? i 17 tysięcy człon· nos zasa
czasach partyjnictwa było wiado•
ków.. Po Związku. Naucz~olelstw~ cyj pracowników administracji
me, mieliśmy endecję, chadecję.. N.
Polskiego stainowlJtly na1bardzieJ państwowej nie ulega żadnej wąt.
P. R., trzy odcienia Judowców, 90-liczną organ~zację pracowników pliwo&ci.
- Jak się przedstawiają postu· wych pewien zwrot na lepsze, ale cjalistów. A dziś? Skonsolidował);
. •
.
państwowycti.
się naprawdę stronnictwa demosytuacja jest na ogół ciężka.
-. Co dałoby Się powted~ieć .? Jaty Związkui'
kratyo:zne. PPS, Stronnictwo Lu•
- Mo:źJna je podzielić na dwa
zatozenłach Ideowych orgamzacji?
Ale za to obóz antydemodowe.
Dcść powiedzieć, że w r. ub.
- Jako reprezentacja zawodo- działy: jedne są wspólne z całym
stojący przewa:!nie na
kratyczny,
Pań·
dali
skarbowi
pracownicy
bo
sk
:kó
ólu
ar • ruchem pracowniczym. Mówi o
pracowni w
wa og
konsot.idacJi totalisty„
stanowisku
nadHczbogodzin
miliony
wych odzwierciadla Związek ich nich wspomniana deklaracja wrześ stwu 3
aspl:raeje do lepszych warunków nlowa z r. 1936 ł tegoroczny wych, co stanowi pracę 1.800 pra. cz.nej, przedstawia zaprawdę barW111ą i. urozmaiconą mozaikę. Nie
bytu, do należytego wynagrodze- styc~niowy Kongres pracowniczy . . cowników.
Sprawa ta dojrzała do ost.atecz- podejmujemy się wyliczen~a 'WSiY,
Dcnnagamy się reformy ustawonla za o!ężką t ofiamą pracę. Za·
stkkh odcie11!i. Ale choćby tak w
s'1\ył\1
laiłzu
:rł>;bu Li łułki ZDROlllA'J."
razem jednak Związek Pracowni- dawstwa uposażeniowego (mini- nej regulacji.
I\ "] "J tCUn41lC•J ków
samo (\CIJ
przybliżeniu. Endecja oficjalna, O.
Organizacja nasza - t<ończy
Skarbowych zdaje sobie spra mum egzystencji, znnesienie nadRcbiqe papierosy, wdychamy bez potrzeby 15% tytoniu do wnętrza uaini.ka. TytoÓ
N. R. nielegalny (,,sztafetowcy"),
może z dumą
z:itrzymlł,je aiv o watę, która prsy dopalaniu papierosa tli ei~. wywołuJtc nies-mak wę, te prócz własnych, specjał~ miernej rozpiętości płac, dodatki prezes Kościński reprezentowani „Fala·nga" p. Piaseolciego, „Palan:•
i ka~zeL W „ZDROWATKACH" mtmięto zło, sto&Ująe przesrod~ Przegroda nych postulatów jego członków rodzinne, przywrócenie aiwainsów stwierdzić, że
uniemożliwia zatlenie wały, nie doplll!IZeza tytoniu do wn~rza wtnlka, dając łstnieją wispólne dążenfa całego ru według wysługi lat), likwidacji po przez r.·ią pracownicy dali dowód ga'' p. Rutkowskłego d.o niedaw15% oazos~ici na tytoniu. Potrójna ilość waty alkelioznej tworzy IZClllelny
na ,,ozonowa", a dziś sa.rnodz.ieł·
filtr i ma włamoic wyławiania z dymu składników emołowo • kwainych. Pa· chu pracowniczego. Znalazły one datku specjalnego, pol·epszeniia nie wielkiej ofiarności f wyroblen:ia na, grupa ,ABC", ,,Natodowi-!O·
1
wyraz w deklairacjl związków pra dostaiecznej dzi~ pomocy lekar· obywa,telskego. TP poczucie prze·
tent 11853.
cjallścl" P.· Orałły z pod znaku
Fabryka ,,,Arab" ,JÓZEF PIŁACIK„, WanuWB, ·Stalowa 35. Teł. 10.14.75,
nader
t
pracowniczy
ogół
nika
dyscyplI·
cownfozych z 10 wrrześntta 1936, skiiej, zmiany przepisów
1 Jeszcze tam parę
na stanowisku której Związek narnych (przewodnictwo sędziów nielicwrn wyjątlcl, dopuszczafące „Błyskaiwicy"
endekufących. Obóz zaś „sa·
grup
w komisjach d)r.scyplinarnych, do· się ru-zestępstw z chęci zysku, nie
stor niezachwian·ie.
n.acyjny'' rozbija się tak samo na
zdołają rzucić nawet cienia na
Jako organ.i·zaja za1wiodowa - puszczenie obrony) I t. d.
szereg grup I grupek.
Poza tym są jeszcze bol~czki honor ogółu pracowniczego.
Związek Praoowników Skarbo·
Ale zróbmy jedno dośwładezeRobotnicze Tow. Turystyczne wydaje zn1tkl oklejowe indywidualne przy wych - Jest całkowiOie niezależ· specjalne. Pracownicy skarbowi
Wkroczmy na drogę demome.
ny ~ jakichkolwiek czynni<ków
przejazdach na kolonie i obozy turystyczno - wypoczynkowe
kraeji 1 W ogniu ~ego,
• do Jaworia-Jaslenlcy, Obłatg, N1łeczow1. Wlellcteł polltycznycli.
uczciwego głosowania te wszyst- Jaki jest :ratym stosunek
płyn przy poceniu pach od
kie partie i partyjkd rychło znikną,
Wsi nad morzem, B u k o w I n r k/Zlkop1nego.
Związku do Innych organizacyj
efemerydy za.padną się w zasłuto·
Zlleszark i Zakopanego.
proszek przy poceniu n6g
pracowniczych?
ną nicość. Zostaną na placu włeł~
kie, masowe ruchy spotecme. I
do J 6 z e f o w a n/Plllc•. Nad Jeziora Wtgrr
- Organfzacja nasza bardzo
to będz.ie najistotniejsza konsolłda
(SL kol. Suwałki) I R I f I J ł o w• J (st. kal. aktywnie współdziała z innymi
cja. A w obLi.czu niebezpieczeńst·
urz~dinfozymł w ra- EGZEMIĘ,
związkami
Nadw4rna).
mach Międzyzwiązkowego Komi· liszaje, krosty, pryszcze, zmarszcz- Laboratorium Magistra Grabowskie· wa, gro żącego Pań·stwu, wielkie
INF'ROMAOJE I ZAflSY:
go, Warszawa, Aleja 3-go Maja 2. prądy dojdą łatwo do por~umle
tetu Pracowników Państwowych, ki, plamy, piegi, oparzenia, odparze·
nia, azorst}tość, czerwoność, swędze- Telefon 2-16-72. SprzedajQ.: drogerie,
w Warszawie - ~oliborz, ul. Krasińskiego 10 m. 81, tel. 12·79·61.
zaś z całym ruchem pracowników nie skóry, usuwa bezwzględnie dzia- składy t>.pteczne, gdzie niema, wysy- nia.
w Lodzt - uL Południowa 28, tel. 2·63-4•.
w ramach Ce11- łają.cy wszechstronnie „Krem rege- łamy po nadesłaniu przekazem, franumysłowych w Katowicach - ul Pierackiego 14, tel. 3.00-38.
ADAM PRóCHNIK.
8G2
Porozumiewaw- neracyjny" Tuba złoty 1.50, a.oo. co.
t.tstownle po nadesłaniu znaczka pocztowego.
'łrałnejj Komii.sji
W związku z odbywają.cym
się dnia 22 1 28 b. m. dorocznym
zj~dem Związku Pracownikó\v
Skarbowych, zwróciliśmy się C""
prezel!!a tf!j organizacji P· Wlktora Kościńskiego, który dal
nam szereg uwag na temat
działalności tej organizacji.
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v:'J dn. 26 maja nast:n>i w Warnzawie uro-::zyste

otlsłoni~cie

ta~!fo
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HENRYKA BARONA I T. _,_E{.:JSZA rzmR~3IC:~!EGQ,
bc~wców P.P.S., poleitły1;b ~a spnnv.ę Socjdfamu, NiępodJe:
~~śei i Wolności.
Toa~li~.a kl.i .c~ HENRYKA BA RO IA zostił-e wnntrow.alla
z inicfatyvny Stowarzyszenia b, Wi~;injów Pollty.cznych w ~u
przy \lL Grzybowskiej 68a; tam 1Ueszfow„no B::rona.
Tablica ku ci;ci TADEUSZA DZIERZB!CIDGO zo.stała
w•urQWn,a z inicjatywy Stowarzyszenia b. Więźniów Poli·
ty~z:nyca w 4o u przy ul. Miodowej 6~ tam ,~<Jł D.zier~i-;ki,
tozsiarJ>any przez bombę.

***

Zw.rka ce,ntnlna ,....... a godz. iO r. na placu Kazi,m!.:rz<l Wielkie-s~, Stamtąd wyruszy pcchód.
11
O godz. 14 w s.all teatru ,, Wicl!:a Rz>1ia (przy ul. K~uowej)
Oidb.ędzię się uroczysta akademh•· Kerty v;s~~ilU o1nyoać
111iOina w Stowanyszęniu b. Więźniów PotHyc::;ych (Warsza~
wa, ul. Senatorska 36) i w lokalu W.O.K.R. P.P.S. (Warsiawa,

ul

Dł~ga 21).

De> ią.asow.ego 11dzhlłu w pochotl~ie i w tych ur~.zy~tościaclt
wiywafot towarzyszy, prz}iaci6ł i towarzyszy broni

STOWARZYSZENIE B. WIĘżNióW POLITYCZNYCH,
WĄRSZAWS1'1 OKRĘG-OWY KOUUTET ROBOTNJCZY PPS.
RADA ZAWODOWA M. STO!.. WARSZAWY.

**"'

wydał specjalną broszurę, poświęconą pami~ci Henryka B~ro

na i Tadeusza D:i:i.ezzbickiego.

PWZCZE, KOSllUMY Józef

SUK łł IE

-·~

Ałł-

sKw AR A

Warsz41wa, Wlelka 2, tel. 521·30. 1 piętro

13 dzieft dąanienla IV klasy 41 loterii Państwowej
l \ ł\ ti gnienie
OtóWNE WYORANE.
7
4 875 99860
18183 60831

69570
ffl.fJ(JO t1l. 108609 l19626
b.qoq !U, - 43926 650M 131309
1513?!} 1570157
MOO zl. - 9532 lo:ł705 155 67
l98J$4? 68034 77807 97607 109635
112iB3 115706 126366 128068 13'&42
15'428 154826
J.OQD zl. - 1375 2622 11551 32914
41'43 4§4q() ti0670 66405 67768
81305 96425 97096 98273 105578
115821
113679
111859
10~738
l;l.79!ł4 12).572 122946 133663 137UU
1*1241 1"2692 147376 149767 152186

WYORANE PO 250 ZL

s 454 547

65~ 939 1085 297 350 4011
40 668 ';'91 95 «;>52 2039 .1H 77 294 367
6•o ~9 ssn 999 3018 34 88 190 370 w
4-ll: szi 4241 57 86 868 975 5017 171
73 ~f>2 488 680 889 6224 81 362 403
556 836 39 732 7063 66 71 94 117 92
211 3i1 92 517 06 775 86 905 73 8048
113 J22 ~6 45 73 338 91 612 19 735 06
905 28 34 78 81 9029 201 721 37 858
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Taką usłyszdiśmy rut konferencji Polskiego Radia z ust jego
nauelr.ego dyrel<tora p. Romana
Starzyńskiego, zapowiedi energictnej walki z łupiestwem między.
nar.idowego kartelu lamp katodowych.

,,Henlein 1owla~a.

li

hl

!ąc

odbiorni-

cz::isach aparat lc:mpowy, tego nie
stać r.< wet na wymianę lamp. Kto
zaś po1wchał radio, zacząwszy od
włarnoręcznie
zmajstrowanego
detektorka ten daremnie marzv 0
aparacie tam.pon·ied·1stępnym
wym, ktćiry by przyniósł głos z

ków w tym kierunku.
Lato przyn:esie wydłużenie pr<l
gr3.mów przeciętnie o 45 minut i
wiele urozmaiconych audycji. Strona programowa zadowoli te•
dy i wybrednych. Ataki, 'któr'e spo
tyka się w prasie, są raczej na"'
tury politycznej. Tu p. Starzyński
zastrzega się 'kategorycznie, że
.,Potskie Radio jako instytu-

cja państwowa nie prowadziło
i 11ie prowadZi żadnej innej po.
Utyki, n1ż polityka Rządu".
W zakończeniu p. Dyre1dor a•

lecz - dodał - jest on przez tmosfery współpracy oddala dzieli
.
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P an Hen1em, przewodca h1tle·. e k !!hrem1!'ltow
we ~\" asne.J partii 1 w którym w :i:adnym polskim do„
„
C I ł
.'
h
N'
,
zee ios owac)J., opu I prz.ez h'tl
.i::owcow w
iemozec
1 erowcow w
mu nie zabraknie odbiorriika ra"
·
• · Lo 1
, d"
h
m yn w na•tro3n przyt\'nę·
se~
K. I!
diowego.
•na"dn
'en1'a Był on dum1'on 7,._.
J . popyc any naprzo ·

y,
z
.
w Londynie małe poparcie
dla swego ohoonego postępowa
nia. ~fiast tego usłyszał on trow szczególności
chę prawdy - o nieChurchilla
Win&tona
od
t.edy pilnie śledzili
Będziemy
z
wynirka,iących
bezpieczeństwach,
wyniki akcii w k;erunku potaniesobie
obrała
jego
partia
że
tego,
nia lamp. Albowiem - nie detel~
tor, ale tani aparat lampowv po· ~byt wysokie cele.

Dziś sytuacja jest tego rodzaiu

iHł IDIJ[~Bnf

państw. które nie szczędzą wysił

w imię radiofonizacji
pe10wał Pon powyżo;zym nagłówkiem stu· tilm, gdzie 81po&iewał się ją zna· kraju - o współdziałanie prasy Wl
iZCZlł „DP" Herald" .PrzebkJ wizy- leźć, oświadaył, że jego własne tępieniu ~ałszywych sądów o Pof„
umiarkowane, skim Radio, gdyź zatruwa.nie a„
życ:zeJiia są dość
ty Hen~eina w Londynie:

Dla ilustracji podano nam cyfry ;:iorc"wnawcze: . komp1et lamp,
wyprodukowanych przez ten sam
kartel. kosziuie za granicą 12 zł„
:J. u nas ~ 50 ił. Jest to oczywi„
sty rozbój, ktćrego nie może tolezwłas7.:
row;>ć i·adne państwo cza gdy chodzi o dziedzinę tak
niezmiernie ważną, jak radiofoni:r:acja kraju.

winien stać $il; u nas
kiem ludowym.

watowych Slłacji któtkofaloiwyeh.
Listy tych Polaków, którym na
dalekiej obczyżnie udało się pochwycić na faH ojczystą mową- ·
są zachętą i jednocześnie ponagl~
niem w sprawie budowy krótko •
falówki o więl<szym zasięgu. fest
to tym pilniejsze - wobec zalewu propagandy ze strony obcycn

wyja11dem H<młein w
pryw:itnych rozmowach o&wiad~zył. iż osohiście byłby gotów za·
ż~dać. od partii, by zapomni~ła o
krancowych ząda:
n~ektóryo~
n11~cl~, które on .wy9Unął w ~eJ
mowie wy.hor<'ZeJ, w_ygłosroneJ w
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kamienicznik

od kandydata na

dozorcę

Oskarżony tłumaczył się, ie
Pn:ect sąde mgrodzkim w Łodzi
odpowiadat w dniu wczorajszym miar jak najlepsze zamiary wobec
niejaki Berek Wołkowicz, właśCii śwli~a, nie mógł go jednaki~
ciel domu przy ul. Wolborskiej przyjąć, gdyż nie mógł uporać się
ze swoim starym dozorcą, który;
nr. 3~.
Akt oskarżenia zarzuca mu wy- nie chciał ustąpić z posady.

po rozpoznaniu spraW'.Y'
Sąd
łudzenie od dozorcy Jana śwteka
K.arlsba.drme. Żądama te dotyczą kaucji w sumie 180 złotych. W skaiał Berka Wołkowicza na 6
ocłne.i ąutonomii dla Niemców w
rezultacie, mimo wielokrotnych miesięcy więzienia oraz I OOO zło•
CzechniJ.owacji ~ zerwaIJia trak-

przy.rzeczeń Wołkowicz nie przy- tych grzywny z zamianą na dalsze
tatu z ZSSR.
6 mi~ięcy aresztu.
Henlein, który był przerażony, jął go do pracy, wobec czego łen
nęrszego świata.
Oby najbliższa przyszłość w i· maladazy tak mało sympatii zameldował w policJt.

93 864 928 18031 398 495 609 753 sss.
969 19136 310 615 30 49 802 21 2Q
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159 219 58 486 564 675 794 879 22190
249 60 86 375 459 552 23023 331 480
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28447 29103 32 206 56 362 470 6'1fi
868 947 83 30294 475 542 65 605 46
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850 978 32047 221 349 459 597 843 71
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115 550 703 42265 422 49 533 80
43327 80 95 672 44061 107 276 318
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278 710 846 98 47130 348 583 947
48201 4 756 64 49038 48 326 51 85
487 607 50578 85 758 80 811 51402
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58127 68 237 427 47 59268 713 60023
84 113 208 392 727 74 61052 618 59
960 62158 233 702 874 63244 75 393
420 698 746 64340 586 734 65458 576
725 47 66236 560 621 748 902 37
67100 214 27 353 79 83 550 54 974
68020 l49 748 69044 302 71 524 Sł 80
642 737 88 914 28 70217 38 310 451
Zł
517 71656 846 72026 269 563 626
73071 i95 788 74249 381 776 863.
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75083 483 732 939 76293 319 486 626 821
925 95 77059 392 755 906 78431 669 79929
Nr. 111864
79129 795 877 915 52 61 80092 96 141 47
3~. 837 81220 500 82162 606 83091 169 240
padła w Kolekturze
459 524 835 84106 353 587 85081 372 93
540 909 46 86014 72 141 54 433 562 853
910 87220 311 469 80 832 957 88168 201
503 160 697 64 714 89087 173 457 90106
421 553 613 990 99262 363 597 815 970
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704 80 812 71 97244 308 81 713 911 98191
674 79141 431 598 836 100209 333 424 888
101111 247 470 724 811 927 90 102034 145
98 468 103039 325 33 37 104176 336 523
Losy ; klasy 42 Loterii już są do nabycia.
704 997 105072 153 673 106051 )0 118 427
87 945 107167 515 696 872 108031 43 382
619 10084 1924 326 439 79 623 724
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20.000 zł. na Nr. 117039.
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lampy radio- ny na rynku sprzętu radiowego!.
Drugą pocieszającą nowiną jest
~e muszą zrozumieć, ·że utrzy~ywanie dotychezasowego 130- zapowiedź zwiększenia ilości krót
Z:iGmu cen za lampy fest nit?mo- i<ofalówek, razem bętlzie czyniłiwe i te spotka się ze zdecy- nych 6 stacji Min. Pocz1 i Telegra
do czasu ukończenfa budowaną akcJą tych ezynników- fów 1rtóre w tych sprawach mają dow .'.JJJego przez Ministerium nodo powied:zeoja ostatnie słowo". wego zespołu potężnych 50 kiloprodukujące

z

DOTYClłCZAS JUt PAD.t.0
20„000 Nr. 95028 w kolekturze

10.000

lamp katodowych

,,Skartełizow.an~ przed3iębiPr· stocie p.rzynioSła radykalne zmia-

stwa
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JŚCiQ Zbrojeń na~ ~BHDBm
Anglia, Amerrka i Holandia
ldtn utrzymywanymi w ścisłej tajemnicy zbrojeniami morskimi Japonii. WedłJJg obiegających wiadomości, Japończycy budują dwa
pancerniki po 46.000 ton, oraz sze
reg krążowników po 18.000 ton.
Zwięksrzenie tonażu pancemików zmusi Stany Zjednoczone do
za- romzerzenia kanału Panamskiego,

Stany Zjednoczone w sposób co 1
raz to bardziej aktywny interesują się problemami polityki światowej, a między innymi również zagadnieniami europejskimi. Plany
ekspansji japońskiej stanowią dla
Ameryki bezpośrednie tlliebezpieczeństwo.

jednym z najważniejszych

aby umożliwić szybkie ruchy floty wojennej, albo też budowę dru
giego kanału transatlantyckiego
przez Nikaraguę. Ta druga ewentualność zdaje się bardziej prawdopod<>bna, bo rozszerzenie kanału Panamskiego trwałoby wiele
lat i utrudniłoby ruch statl\ów w
tym czasie.

Wykonanie programu Zbrojeń
morskich obliczone jest na szereg
lat, a po jego zrealizowaniu zbroj
ne siły Ameryki na morzu przedstawiałyby się następująco: 18 'pan
cemików, 8 lotn~owców, 47 krą
żownłków, 147 konJtrtorpedowców
i 58 łodzi podwodnych. Flota powietrzna składałaby się z 3000 sa

mototów. Poza tym w skład flo·
ty wojennej wchodziłaby wielka
ilość okrętów pomocniczych, niezbędnycit ze względu na wieUde
obszary, na których flota amecykańska musi operować.
jesteśmy świadkami wielkiego
wyścigu zbrojeń na Oceanie Spo!rojnym, wywołanych przez łmpe-

Zbraienia ·w powi etrzu
Stany Ziednaczane ..... arsenałem lotniczym

Czwarty front wojenny
obawiają się

frontu...

wewnętrznego

Te czynnłki natury społeczaej i
W Niemczech wySZla z druku
książka K. v. Pintschovius'a p. t. psychologicznej odgrywają w cza.
„Odporność duchowa w wojnie sie wojny, Zdaniem kół wojskO·
współczesnej" (Die seelische Wi- wych, rolę równie ważną, jak zaderstandskraft im modernen Krieg). opatrzenie Rzeszy w surowce i ży.
Autor w pracy swojej uwydatnia wność. Kola te są zdania, iż wy-

olbrzymiemu zapotrzebowaniu.
Fabryki pracują z największą wy
dajnością, dzień roboczy rozcią
gnięto na całą dobę, trzy zmiany
robotników tworzą nieprzerwany
łańcuch pracy, a jednak wyś.cig
o ilość i jakość sprzętu uparcie
zmusza do rozszerzania produkcji. Nadchodzi kres możliwości
dla rodzimego przemysłu i trzeba
szukać zagranicą dostawcy i to
takiego, który podczas konfl!ktu
stanie się sprzymierzeńcem, albo
przynajmniej za,ohowa życzliwą
neutralność. Z chwilą zakupienia
samolotu nie kończą się stosunki
z dostawcą, ponieważ zarówno
płatowiec jak i silnik wymagają
w części
stałego zaopatrywania
zamienne.
Tą drogą zaczyna kroczyć cor·a.z więcej państw. Na tę drogę
wkroczyła nawet Anglia, która je.
sicze do niedawna zaopatrywała
cafy szereg mniej szych pańiStw
w sprzęt lotni.czy. Dziś to s 1 ę
zmieniło. Dziś trzeb a myśleć o
Pomimo, że w
własnej obronie.
ciągu niecałych lat trzech Wielka
Brytania zwiększyła ilość eskadr
z 53 do 123, liczbę personelu lot.
niczego z 35.900 żołnierzy do
83.000, zbrojenia w powietnu
są Jeszcze nłedostatecz.ne. Obec..
nie produkcja przemysłu lotniczego angielskiego jest nastawiona
na przezbrojenie lotnictwa kraja.

wego i dominiów w sprzęt nowoczesny, to też nie może on podjąć
się zaopatrzenia nowotworzonycb
jednostek w krótkim okresie czasu. Anglia, widząc, że jej własny
przemysł nie może całkowicie wykonać oqpowiedzialnego zadania,
zwróciła się z propozycją do Sta.
nów Zjednoczonych, które dysponajlepiej rozbudowanym
nując
przemys~m lotniczym w świecie,
dostawy
się nie tylko
podjęły
ciężkich samolotów bombowych,
ale również zgodziły się na odsprzeda.nie licencji.
Zakłady lotnicze ,,Sikorski Co",
specjaliizują.ce się w budowie duwielosilnikowych samolożych,
tów, otrzymały zamówienie od
Z.S.S.R. na samoloty oraz sprzedały licencję na produkcię samolotów, przy czym wytwórnia podjęła się organizacji i wyposażenia
fabryki w Sowietach, z produkcją
dzienną 10 samolotów. Wytwór.
nia ,,Sikorski C<l" miała się zobo
wiązać do udzielania w przeciągu
trzyletniego okresu sowieckiej fabryce wszelkiej pomocy technicz.
nej.
Stany Zfednoczone zaopatru]ą
w samoloty również Amerykę Po.
łudiniową, Azję ł Afrykę.

·Zakupy

1
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Manewrr flotJ morskiej
na Morzu Sródziemnrm

odbiorcow, może produkować $a.
moloty w dużych seriach, ro z jed
nej strony w poważnym stopniu
rentowność przemysl!u,
zwiększa
a z drugiej pozwala na prowadzenie w szerokim zalcresie studiów nad prototypami, osiągając
w ten sposób wysoki poziom tech
nicz.ny produkowanego sprzętu.
Najważniejszym jednak czyrmł
kiem w obecnej chwili jest szybkość dostawy i w tej dziedzinie
Amerykanie biją wszelkie rekordy.
Z małymi wyjątkami tadna wytwórmia europejska nie jest w sta
nie w tak krótkim czasie, od
chwili otrzymania zamówioola,
dostarczyć samolotów, jak to czy
nią wytwórnie amerykańskie I to
jest istotną przyczyną dlaczego
amerykański przemysł lotniczy otrzymuje tak dużo zamówień zagranicznych.

•

.._,,'

wojenne

Anglii

na wipadek wojny

plany Japonii. Shuly,
Zjednoaone z:amierzają zademoo.·
strować w najbliższym czasie po·
tęgę sWOjej floty i urządl:ą wiei·
kie manew:ry, których supozycją
będzie obrona trójkąta między Pa
namą, w~ml Hawajskimi i ,Ala

rłaUstyczne

ską.

Pod wpływem planów Japoó·
skich i niemieckiego tądania kolonij spokojna ł pokojowa Holan·
dla przyatąpRa równie! do pną
nad zwłę.ksZeniem swojej floty. W
myśl planu młnistra obrony krajowej, cała flota holenderska wraz J
rezerwami ma sfę znajdować w In·
dłach Holeodersldch. Po przepro·
wadzeniu planu zbrojeń flota ta
llceyłaby s krątowdkł, 14 kOntrtorpedowców, 18 łodzi podwodnych l 75 wielkldl hydroplanów.
Plan zbrojeń morskich na rok 1938
obejmuje Jaążownlk o pojemnOścf.
8000 ton, 4 kontrtorpedowce l S
tomie podwocN.

wznvscnt.a

Ił·
Sytuację Holandłi
czebność jej floty handlowej ł
wtpaniała organłzacja · jej lotnictwa cywilnego~ które należy do
najpierw.szych na śwłecłe. Unie
lotnlc:ze między krajem macierzy·

stym a Indiami Holendef'8ldml pozwalają przebywać ogromoą prze
strzeń w czasie rekordowo sreyb·

kim. Wreszcie nie wolno zapomi·
nać o zbrojeniach angielskich, któ
rych punktami oparcia na Dale·
kim Wschodzie są Singapoore i
Hongk~. Plany flotowe Stanów
Zjednoct.onych, Hotan.dłl l Ang1łł
uzupełniają się wzajenmłe, dokO·
nywane są na podstawie porom• .
mienia i skierowują Się przecłV" 1
możlłwośclom agresJł

Ja.poósklej.

Bez nafty nie ma wojny
Zapasv nattv wielkich mocarstw

Nalefy bezstronnie prz~nać, te
W przyszłej wojnie rółne rodZa..
lotniczy,
przemysł
broni mechanicznej odgrywać
je
dysponując olbrzymimi kapitała
rc!ę główną. Ale tanki, sabędą
licznych
zapewn!onych
mając
i
mi
moloty, auta ciężarowe, pancerne,
f i ciągniki bez paliwa płynnego, bez
nafty, benzyny staną się kupą bez·

II
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świata

amerykański

punkt widzenia sfer wojskowych tworzenie jednolitej woli przetrwaw sprawie odporności duchowej nła i ducha bojowości przy użyciu
ludności, gdy przyjdzie wojna, teroru nie uda się, że naród, który
priy CZlm największy nacisk kła· ma w kraju u siebie „czwarty
mmiilllllma
dzie na donios~ość istniejących w front wojenny", nie może prowa.
łonie społeczeństwa tendencyj o- dzić długo wojny.
W tym punkcie istnieje właśnie
pozycyjnych. Wyraża obawę, iż
irwnośd
psychiczna odporność i wytrzyma- sprzec2ność poglądów na metodę
łośc mas może się załamać, jeśli i system rządów między partią NS
Zbrojenia A:nglii .i.uzybierają. co- rowcowych w Anglii. Akcja zakuatak „błyskawiczny" nie uda się DAP i kierownictwem Reichswe.
b ł raz gwałtowniejsze tempo. AkCJa ta pów' i1rzcprowadzona została w ten
ty b ó. i
- h , W
z ·
si
j wojna z~ n'
Y ~ obejmuje nie tylko produkcję mate· spos ób, że nawet najbardziej zoricnyrazem c r zn.c
• . acz uc ę P~ ec!ągac. r~'.
.
Re1chswehry gło&ua dymisja gen. v. Fr1tscha 1 jr1a1u i sprzętu wojennego ale także towani i wpływowi malderzy giełdy
K1erownicze sfery
lond~Jiskiej. ~e mieli pojęcia o tym,
liczą się, wbrew temu, co sądzą Btomberga. Z książki v. PintschO· ogólną mobilizację gospodarczą.
Do niezwykle zręcznie zr~alizowa- co s!ę dz1e.1e„ Jednocześnie okres
sfery partyjne właśnie z wojną viusa zdaje się wynikać iż różninych ~biegów zaliczyć nnlezy osku- przeprowadzerua zakupów wybrany
, •
. 1. •
o'1 t
ł
dlu t
a ego tez za ezy rm ce poglądów mi~dzy tymi dwOma · tecznione ostatnio tajne zaku1>y nie- został bardzo zręcznie. w okresie
go rwa ą.
na tym, aby sprzeciwy i tarcia we czynnikami w Rzeszy trwają na- których surowców. Parlament do- ostatnich miesięcy na ryukach tych
wlcdz.iał się o tym dopiefo ze spra- odczuwano stosunkowo bardzo silną.
wnętrzne w Rzeszy zostały usunię . dat:
wozdanla kanclerza skarbu Simona, podaż towaru, co w11ływało zniżko·
te

Rezerwy

"t'-~.

wspólny front przeciw Japonii
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Jak za „dobrych wojennych"
czasów, Stany Zjednoczone zdoktórych
bywają sobie klientów~
konieczność zmusza do korzystania z usług ame.rykańskiego przeW tej gałęzi
mysłu wojennego.
przemysłu słowo kryzys jest czymś
zupełnie nieznanym. Nic dziwnego, wojna state trwa, zmieniają
się tylko tereny i nazwy przeciw.
ników.
Dziś niezbędnym do walki stał
się samolot. Stara Europa, nad
sobie
wywalczy~
którą samolot
pierwsze miejsce wśród naorzędzi
walki, nie może podołać wielkiemu zapotrzebowaniu na sprzęt
lotniczy. Pomimo że wszystkie
państwa, od największego do naj
mniejszego, kosztem nieraz największych ofiar, uruchomiły mniej
szą lub większą ilość fabryk lot.
niczych, nie mogą jednak podołać

. .... • .

pokojny

~~~!!!!~!!!~!!~~~~~
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postawił sobie prezydań, które
Roosevelt jest wzmocnienie
dent
wydatne wojennej floty amerykań
skiej i przeprowadzenie programu
zbrojeń morskich. Projekt ten stanowił przedmiot obrad komisji ma
rynarki senatu, gdzie spotkał się
z bardzo gorącym przyjęciem. Ko
misja stwierdza w swoim sprawozdaniu, że program ten powinien
być nie tylko defensywny, ale i ofensywny, aby brorr.ić swobody
handlu, zapobiec ewentualnej blokadzie wybrzeży, a w tym celu flo
ta ,amerykańska musi być dość liczna i dość silna, aby działać w
szerokim promieniu od amerykań
skich wybrzeży.
Komisja dalej jest zdania, że flo
ta ma dla swobody mórz znacznie większs maczenie od lotnictwa, że łatwiej byłoby obejść się
bez floty powietrznej, niż bez mor
skiej. W rezultacie komisja senatu zwiększyła plan zbrojeń t1101'skich, uchwalony przez Izbę repre
zentantów, o 4 nowe wielkie jednostki. Łącmie plan przewiduje
budowę 46 statków wojennych, z
tego 3 pancertllików po 45.000 ton,
dwulotniskowców po 20.000 ton,
9 krąrowników, 23 kontrtorpedowców, 9 łodzi podwodnych i 26
statków pomoniczych. Decyzja ta
podyktowana jest przede wszyst-

Hitlerowcy

twarzą

.

użytecznego żelastwa.

w broń,
zbrojenia
k<>ntynent - Europa - jest tymczasem prawie że pozbawiony nafty. W czasie pokoju Europa, jako
całość, importuje 90% potrzebnej
jej nafty. To znaezy, że siła bOJowa, militarna wszystkich państw
europejskich, z wyjątkiem Rumunii, zależna jest od regularnej do.
stawy nafty z krajów odległych,
zamorsldch.
jak wygląda w cyfrach. procen.
towo, produkcja światowa nafty.
Stany Zjednoczone produkują
62.24 % całej ilości nafty na świe
cie, Ameryka południowa - 14%,
Azja i Indie - 8.64 %, ZSSR 9.77 %, Rumunia - 2.57%, inne
kraje - 2.78%.
Najlepiej

wyposażony

podejmujący największe

Stany Zjednoczone 1f .tym
czynnikiem decydującym o zaopa·
trzeniu tego czy Innego kraju w
naftę. Anglia, aczkolwiek nafty nie
posiada, posiada udziały w kopal·
nlach nafty, które p0zwalają Jej na
sprawowanie kontroli nad 18%
produkcji światowej nafty. Francja posiada 23.75% udziału w produkcji nafty w lralcu, l zn. O.Ot~
produkcji światowej.
Produkcja światowa nafty wy~
raża się w cyfrze 279 milionów
ton (1937' r.). Konsumcja Europy
wyraża słę cyftą 44 milionów ton
(bez ZSSR).
Możliwość zaopatrywania się w
naftę, benZynę w czasie wojny za·
leży od możliwości utrzymywania
komunikacfi l transportów mor.
skich. Tu lstnłeJą różne ewentual.ności. To tet Już dzisiaj paMtwa
nłe dysponujące naftą, czynią wtetkie zapasy, rezerwy paliwa plytl·
nego, jak np. Italia w czasie woj.
ny z Abisynią.

który zresztą o tym wspomniał tył- wo na ceny. Zakupy rządu angielko w paro zdaniach. W n:eczywisto- ~kiego, przeprowadzone stopniowo i
Kci jednak do dnia dzisiejszego spo- bardzo astrożnie, nie wpłynęły w ża
dokładnie, jak dnym stopniu na zwyżkę cen. Jedyleczeństwo nie wie
przeprowadzone w osta- nie w okresie po świętach Wielkiejwyglądają
tnlch miesiącach pn:ez n:ąd olbrzy- nocy ldlku wi~kszych hurtowników
mle zakupy pszenicy, cukru i nie- zbożowych w Londynie i Liverpoolu
tych 'l!!!~~!!!!!!I!!!!~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
których tłuszczów. Simon stwierdził zwróciło się do zar..i:ądu giełd w
jedynie w czasie dyskusji nad budże miastach, komunih"lljąc, że według -::
tern, że rząd przeprowadził bez spe- ich 01'1nli, rząd zaczyna zakupywać
cjalnego rozgłosu i nie posiadając pszenicę. „Odkrycie" to dokona.n e w
odpowiednich pełnomocnictw od par momencie, gdy zakupy zostnly Już
lamento, za.kupy niektórych artylm- zakoi1czone, do1>rowad11Jło do przejlów, aby zapewnić pokrycie zapotrze ściow•!j nieznacznej zwyżki cen.
Według ,provrizor,rcznyclI oNi czcń;
bowania p!eru-szych miei;ięcy po ew.
wybuchu wojny. ZakuJly te przepro- zakupy pszenicy wynosić mają 2-5
wadzone były bardzo dyskretnie, milionów kwintali, zakupy niekt6100.000 ton, pr.ey
tłuszczów
gdyż powierzono je kilku zaufanym rych
handlowym, zobo· 1c:,zym uskuteczniono je zarówno na '· ··
włelltlm domom
wtązując .fe do zachowania ścisłej ta. rynku krajowym jak ł zagranicą, a
wszyst kim w Norwegii.
przede
jemnłcy.
Simon zmuszony był chtl'ćby krót- Zakupy cukru, dokonane wyłącznie
ko umotywować przed parlamentem na rynku krajowym, stworzyć miały
swe zakupy, aby uzyskać aprobatę zapas wystarczający na pół roku.
Akcja zakupów na razie uważana
na sfinansowanie tych operacyj. Dopiero dzisiaj, gdy parlament uchwa-- jest przez rząd angielsld za zakoń
lił kredyty dodatkowe, można czę- czollf'. co zdaniem sfer giełdowych
§ciowo ujawnić niektóre swzegóły wpłynie na zniżkę cen zbóż ł tłusz..
moblllzowanla tajnych rezerw su- czów.

I

Trzy Iloty - trzy cyfry
W manewrach floty italsltiej zgromadzonej na wodach zatoki neapolitańskiej uczestniczyły prawie wszyst
kie okręty wojenne Italii, co wyraża
się cyfrą 400.000 ton. Aczkolwiek
przyrost fiuty wojennej włoskiej
jest szybszy niż francuskiej, to jednak ta ostatnia Uczy ogółem 500.000

ton. Natomiast ogólny tonaż floty
wojennej Anglii wyraża się w tej
tej cliwill cyfrą 1.100.000 t.on. Na rewii mo1·sldej w Spithead flota angielska liczyła 11 pancerników, na
re\.\ ii w Neapolu flota włoska - 2
pancerniki.

Nowy typ samolotu bombowego
skonstruowanego w Amervce

Łodzianin

Z tycia robotników okręgu
Zgierz
Pabianice

go

łódzki

,,Bz ry''

Robotnicy

Tragiczny los sezonowców
w Pabianicach

·

ZWYCiAStWO

Kredyty wystarczą na zatrudnienie
drobnej części bezrobotnych

„

.

Agencja:

wy alczyll sobie

solidarną postawą

1

-
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Ta decyzja niesłych.11a krzy·
M. Pabianice, ośrodek prze..
mysłowy i robotniczy, posiada wdzi bardzo -dotkliwie urno
stosunkowo dużą liczbę bezro-,miasto, które znajduje się w
botnych. Miasto nie znajduje tych warunkach, że 50 proc.
zrozumienia wśród czynników ul 'c to są ulice gruntowe, nierz~dowycb, dla swych istot- zabrukowane i na ulicach tyoh
nych i niecierpiących z«rłoki gęsto zaludnionych, mieszka
potrzeb. Według danych Urzę przeważnie klasa robotnicza.
Ulice te w okresach jesieni
du Pośrednictwa Pracy liczba
bezrobotnych wynosi w Pabia- i wiosny są prawie niedostęnicach 1.800. Dane te są nie- pne dla wszelkiego przewozu.
Te wszystkie bol~czki, tra'zupełne, gdyż jak z praktyki
wiemy, duża część bezrobot- pi~ce proletariat Pabianic s~
nych nie rejestruie się w urzę przedmiotem troski i częstych
dach Pośrednictwa Pracy, po- interpelacii na terenie Rady
za tym dorasta pokolenie mło- Miejskiej radnych frakcji PPS
de_, nie znajduj~ce nigdzie za- i pod wpływem tego stanowisjęcla i nie podlegające reje- ka Rada Miejska uchwaliła w
stracji, oraz ba.rdzo wielu włó dniu 26.IV. 38 r. energiczny
kniarzy pozostaje bez pracy. protest, w kt<\rym odrzuca pro·
Skromn.ie więc obliczaj~c mo- pozycje rz~dowe odnośnie pro·
~emy hczbę bezrobotnych w jektów rz~dowvch obarczania
tym mieście przyjąć na 3.000. Zarządu d(ldatkowymi funkcjaW okresie ubiegłego sezo· mi, przedstawia r~zpac~liwy
nu na robotach miejskich pra- stan rzeczy na tereme miasta,
cowało 1410 sez nowców. W które p~winn? zatrudnić jesz·
okres'e sezonu 9bieżącego sy· cze mm1malme 1.000 ~ezrobo·
tuacja w Pabianicach przedsta· tnych w ~Y!° 200 kob~et jedywia się wręcz tragicznie, gdyż nych ~yw1c1elek .rodzm, oraz
Fundusz Pracy przeznaczył na wyłon~Ja deleg•?Je 3 osó~ w
cel zatrudnienia bezrobotnych skład~1e tow, C:1eślak~ Julian~,
śmiesznie mał~ sum~ bo wy· dr. E1chlera Witolda 1 Płoszajskiego Leonarda która przenos~c~ 759 775 zł '
dłoży Panu Wojewodzie postu·
·
·
..,
w ramach tego kredytu Za- htv miasta.
W dniu 18 maja rb. dele·g arząd m. Pabianic zatrudnić mo
w wymienionvm składzie
cja
bezrobotnych,
600
że zaledwie
co stanowi mniej niż połowę udała si~ do Woif'wodv Lód:i-zatrudnionvch w ub. roku. N ·e- kiego i prz,dłożyła mu C'bsznzależnie od tego centralne wła. nie bol~czki miasta. Pan Wo·
dze państwowe wfożyły na iewoda odniósł się przychvlnie
miasto obowiązek, aby ulep- do memoriału i przvrzeltł, że
szoaa trasa drogi państwowej skieruje swe usiłowania do
Nr. 16 (ul. Legionów) wybu- pomyślnego załatwienia tei
dawana została z tych właśnie sprawy i prawdopodobnie U·
zyska kredyty d'a zatrudnienia
kredytów.
Taki stan rzeczy powoduje bezrobotnych przy regulacil
to, że robotv miejskie mus z~ rzeki Widawki i poleci Zuza.. k iemu J'aknaJ·WC'ZP·
b YĆ uszczup 1onf', g d vż d roga d owi. M ieJs
państwowa winna być budoVVlll śniejsze urucbomit>nie robót
na z funduszów skarbu Państ· sezonowych. Na dalsze zała•
1.
wa co przyczvniłoby s1· ~ do tw 1· n 1·
czeaca z me
e e sprawy
'
ogół bezrobd'tnych
roiła.dawania .,.bez cierpliwości~
znacznego
Pabianic. -i
roboc1a w Pabianicach.

cięstwo.

Tło sprawy przedstawia się
następująco. W okresie mart·
wego sezanu w przemyśle włó·
kienniczym, firma nie mogąc
zatrudnić wszystkich robotników stosowała podział pracy,
zatrudniając ludzi na zmianę.
System ten stosowany był do
tąd przez szereg lat, dopóki do
głosu nie doszły kreatury endeckie w osobach majstra Mm
ka i Jaźwińskiego, kierownika
fabryki, który w żaden sposób
nie godził się na podział pracy.
Miast podziału pracy fabrykant

chciał zastosować racjonalizację.

Tam, gdzie przedtem pracowało 4 robotników, teraz wed·
ług genialnych pomysłów refor·
matorów pracować miało 2 lub
3. Jednym słowem chodziło o
zredukowanie 20 robotników i
wyrzucenie ich na bruk. Przy
tej okazji fabrykant chciał po·
zbyć się z terenu fabryki robot
ników bardziej świadomych, a

I

.

tow, ktorzy p1lnu1ąc spraw robotniczych, narażali się na niełaskę fabrykanta i jego pomagierów.
Czy nie lepiej byłoby pano·
wie przedstawiciele firmy, po·
myśleć o tym, aby robotnicy
mieli punktualnie wypłacane ty
godniówki, z którymi fir;'Da za·
lega od roku, zwłócząc 1 odkła
dając z dnia na dzień wypłaty,
niż snuć .chytr~ pomy~ły, ~tóre
przekreślił świadomy 1 rohdarny czyn robotników „Bz-ury".
Tę solidarn!lść i jednoli~ą po
stawę robotników starał się za
~szelką cenę ziarna~ fabryka~t
1 w tym celu p. Miazek, .ma1ster fabryczny,. był mu ~ielce
pomocny. Przy Jeg'? bowiem po
mocy fabrykant upił t!zech r?·
botmków 1 .Pr~ez swo1e poko1e
wyprowadził ich z terenu oku·
pacji. Wódkę wybrano więc jako oręż w walce z robotnikami.
Lecz administracja fabryki za·
wiodła się, gdyż robotnicy solidarnie na swych stanowiskach
wytrwali, domagając s1ę zanie·
chania redukcji i podziału pracy.
Związek Klasowy, pomimo te
go, że -przedstawiciela jego nie
wpuszczono na teren fabryki,
czuwał nad całoks~ałtem akcji
i pod jego przewodem robotnicy odnieśli zwycięstwo.
Firma, widząc zdecydowaną
postawę robotników, poszła na
całkowite ustępstwo, wyrzeka·
jąc się redukcji 20 roh<>tników
i robotnicy po osiągnięciu swych
żądań opuścili teren okupacji.

Bez pf zykład ne bezp f aWla
kapitalistów zgierskich
fabrykach .r.gierskich panują Iupust. Taki bezprawny upust

W
stosunki. które wywołują żywy odruch protestu szerokich rzesz robotników zgierskich i któreml winna
sic; zająć energicznie Inspekcja
Pracy 17 Obwodu. Klasowy Związek Włókienniczy prowadzi z tym
· · stastanem w11 Ik c;, jak naJ'b ar d z1e1
nowczą.

Ł

&. TEL:. 21&·18.
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do wnystkich krejów.

sprzedaJe:

Trwający od środy dnia 18 s~czegól!1ie k!aso:wych d~lega·

maja rb. strajk okupacyjny w
firmie „Bzura", farbiarnia i wy
kończalnia w Zgierzu, ul. 3-go
Maja 4, właściciel Lipszyc Mar
celi, uległ w piątek dnia 20·go
maja rb. likwidacji.
Załoga fabryczna w liczbie
około 100 mężczyzn i kobiet
postanowiła zastesować tę for·
mę walki wobec ciągłych pro·
wokacyj fabrykanta i jego słu·
gusów p.p. Jatwińskich i Miaz·
ków, którzy są tymi złymi duchami w fabryce - i okazało
się, że walka ta przyniosła zwy

I

załatwia:

sto-

sują następujące przc;dzalme w Zgie-

SILITY kole{ owe, okr_ę~o"".:-e, lotnicz! w kraju i-zqr,
SPRZE0A2 BILETÓW TRAMWAJO!itCH MllS„CZHYat~ .
'UWAGA: Wnelkich inform•qi Utfzi~a 11~ bf~'ł\ł•

·

I:,. ft. S. -

T • \:1• R .

Nteznaczna przegrana

.5: 3

{3 ~ )

szczypJornłŚt6w T.'U.łł....v

W dniu wczorajszym szczyroiegrali
TUR-~
p.iorniści
mecz lllistrzowsk1 z LKS--em,
ulegaj~c ni"eznacznie w stosun
ku 5:3 (3:2).
Spotkanie to zadecydowało
0 mistrzo twie. Do tej pory
bowiem LKS przewdał r 6 ż.
nicą 2 punktów, obecnie przewaga zwiększyła się do •·ch
punktów, których TUR nie po
trafi juz chyba odrobić.

..
Pomt>c dobra, ucięg8Jiile
Kłaj.n, który o~ezwl~ailt_..cr.~3ntgo °G'rl.lbetfa. Nte.'wiadomo
czemu t{I•jil }e11 'Sta e l>(>mt·
jany .pr~y uslałailiu repreze~n.
.. .
tacU ~oazl.
. Obrona na. ~yso'kołc1
nia, błt:.d~m oyfu .z'byt da1el~e
ns'tiwan1e si~ 'Cl~ ».r~e.
Brak kontak~u ~ ~r~Uisem
ko'śztował utratę 2 orame"k.~
Kott m~! . ~b~9ni~ .. ~~c)"

Robotnicy ogółem wypadli
lepiej, niż w poprzednim spot
rzegran~
kaniu z LK ·em.
zawinił słaby atak, w którym
klas~ dla s-tebłe był Z-urawl 0 w
niestety nie zna-jdn~cy 1:ro~mienia u swych p i:tlferólr.

Gruoert "l (i
i 1, ata z;
..,.
wolneg.o) JacohJ 2„
S-:ażla .p. ~}ine 'przetWał~
5 mfnu.t 'przed cqRBI~~ "IQ·
terwe'a.CjLiarz~ll Cloeeyw'ł.

za.a.

bram~ pou lf;ij~ cłOl>~;LK~
' rał oslw. ' Putility .zCl~~it1łl.1
'1
~-a: .z~sow 2Uturaal!·

s

ytł '9 nin~zie ztt,„i,ło .•tę

Sport zagranicą

nowemu mis\rzolłi spocz~l ~
.Angielska drużyna :Ast~n deskach do 5 po potęmyin
Villa . rozegrał~ spotka;1lre :P~- bltku prz'ect'#nfka•
karskie w Dus-seldo-rfre z reprezentacj~ Niemiec, prregrywając w stosunku 2:1.
W ~eamie niemieckim grali Zgt-oml&dze!l.lł ' tiUCiia'e
k f'V •
Wagner, Kl Lb l> ~
Raftl,
Austriac)':
U U eme ravCZJaeAle
Mock, Hahneman-, Pesser i
Dzi'ś o tdClz-. .:t2~~J \ł . ~~i
.•
.
.
Neumer.
1
Jak donos~ „Daily Express „Stowar~yae'tl1a Spie•*CZe!o '
dr~żyna angielska została wy- ul. 11 Listopada 21 odbę le
gw1z.dana przez część publl~z· się "Zficm}iai'ente 'Mn~ e"
n?śc1 ~a odmo.wt; pozdr<;»w~e- "ba kłerfm prtemaw'fl~ b~1
n~a h1tle~owśk1m podn1esre- ffhat&T lbpłlH!J Ptiłlkiej. "P'ri#.
\łr. Młee:iymw ~~.
~em ręki..
....-.Po salucie, oddanym J?rzez pretfl Kfiibu DenidlatJe4•
Wataza\rie i Dr. ~
N1emcó~, Angłic.y udah. się
~- 1n.....
Pozostały na boisku Wlęek __ .....&..•
do szatni
Ows1u, j>retłl nnmu ~·
·d ż
d }
All
k 1.t
ei;t u a -biokrl c~ • ti/4ił. •
.•P an r.u. yny
•t
,
,
- , , ... .
się J?O chwih za swymi kolegam1.
1
i.ii.
-~-.n
Angl1'cy chyba dobrze si„
łUU. T I
" " '.!.:a-wI U w 11
~ llJU
..., s~
J'
·
m't7śl
n
prze d tym a J , ą, mm przy Kto chc;e si~ ubrać mo~ ~ .,,~ft:
mlll ponowne zaproszenie hit- dnych warun'kaen n1ech ws•&...,.oc ·db

rzu: Witke Fred, Zgierzanka, Lana,
Gustaw Bernecker, B-cia Gutsche i
S-ka, Otton Ma~ er, Emilia Hocb.
Kl. Zw. Włókniarzy, który zajął sią
energicznie tą sprawą zwołuje na
· d zenie dele· rb. pos1e
·
d zień
22 maJa
gatów wszystkich fabryk gdzie ta
sprawa obok innych będzie specjal·
-i
nie omówiona i zaproponowane zostaną środki bezwzględnej walki z lerowców.
sr·~"' eli~i·
nową formą wyzysku fabryka.n- W Pradze "..1b,vły
tą
LU
:;
ckiego.
• • • • • • • • • • • • • nacyjne nwody lekkoatlf't_Jcz- -

1

Dla przykładu podajemy dwa jas~ł"
łłm
krawe fakty:
Yż
Ma1
ul.
przy
~--•••••••••••••••••••••"'! Istnieje w Zgierzu
D)\„:1
ja fabryka pod firm~ "Zgierska Ma• • t
·.A ~
Cze pamięci
nufaktura Bawełniana, która systeowarzysza
- 9 ~-t WQL_łta~l.J - matycznie na oddziałach szpularni
ne przed spotkaniem z Biało- w podwt5t~11 pkrler .!!• T~b
i motarni zatru-lnia robotnice po
K-on'łekofadam~aJ..ll'l~~... t!zfetbm~
grodem.
dwie zmiany, płacąc im do tego nie
orlzkoj\łtJ1nydt1tr:l!11:.~łtllil6Wk!iła
bt
w myśl ustawy nangodziny 25 i 50
poległego w walce o wolność i demokrację.
proc:entowe, ale za norma1ne go. ortowe
Robotnicze Kluby Sp
rłziny pracy. Drugim specjalistą w
Wyrazy współczucia składają rodzinie i Dorce
tym zakresie jest M. L Brodacz,
•WtWt8
Slfł
zaop"atru}ą
przy
Serejskiego,
W tkalni
przy ul. B. Joselowic.za, gdzie roboJanklel, Cela, R6fka, Cela, Arusz, Rachela, Zosia.
SZYCIA I HdPTU
za·
wybuchł
93,
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - tnicy na oddziałach: prasy, foluszy ul. Gdańskiej
W Składnicy
i pralni pracują po 15 goclzin dzien- targ na tle redukcji 32 robot

Ść

I

•
T a dk a A JZena

Zatarg

Sp, z ogr. odp. w ŁOOZI. UL. WÓLCZAŃSKA Nr 232, tel. 221·31
podaje do wiadomości, że z dniem 9 maja b.r. został wprowadzony
nowy roz kl ad jazdy na następujących liniach;

·

Odjazd z Łodzi do Częstochowy przez Bełchatów-Radomsko
0 g. 4.00, to.OO, 14.00, 19.00
„
„ Bełchatowa 0 g. 20•Oo1 7 • Oo' 11 • 30' 16• 40
"„
" „ Radomska „ 19.20
13.10
" "
Przedborza „
21 05
"
"„ " „ Włoszczowy

„

"

"

H

•

. K U P U J C I E z I-go
Wlelkl wyb6r 1

.
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ŹR O, DL A

~1 Lóżek komodowych
Wózków dziecięcych
< Wyżymaczek marki
Lóżek metalowych
„Rubber"-Lodówek
Materacy wyściełanych ~
Leżaków, Hamaków
Materacy sprc;ż.„Patent" 1
~' Rowerów i drezyn
Lóżek polowych
znym składzie „DOBRÓPOL" t6df, Piotrkowska 71
w podw. Tel. 159-90.

Robctnicy wysunęli
podziaiu pracy,
firma stMuje wyzysk nie
jąc stawe.k r~botniczycb. Związek do jed oego dnia w tygodniu,
KJ. Włók1enmczy, w~Ic~ąc ~ tym na co firma nie zgodziła się.
t
·
d
stanem rzeczy zwrócił sic; z pism em W k ń
O CU ~~o zono .su:. na o,
z dnia 16 maja rb. do lnspektora.
Pracy 17 Obwodu. wskazując na aby redukcji poc!legh c1 z po·
konkretne fa~ty łamani.a adrt. IO .u- śród załogi fabrycznei, którzy
?maf!aJ~c s~ w lepszych warunkach mas~awy o c~as1e prac_r, 1
h · · b l'
· 1
się kontroli lnspekc11, stw1erdzema
Istotnego stanu rzeczy i przykładne tena nyc I me. Y 1 dotycb·
go ukarania przemysłowców Warto czas redukowani.
W sprawach organizacyjnych
nadmien_ić, że przykłady te nie są
poruszono sprawę zrzeszania
*
odosobmone.
się w Klasowym Zw. Włó•
•
.
Pr~dzalnia w Zgierzu stosuje k'
metod„ spec1'aln<> 1'eżeli chodzi' o Ienmczym.

~:~~~;~ez~~~~;;dnzT~~~~z;r~i:z ~~t;~

ników.

chrćby

dotrz~rmu- kwestię

I

"

„

1

wynagrodzenie za urlopy robotnicze.
frawem kaduka odtrącają od na·
e7.ności za url~p IO proc. upustu.
est to jawne I bezczelne łamanie
obowiązujących przepisów umowy
zbiorowej, bowiem orzeczenie komisji rozjemczej z dnfa 2 sierpnia
1937 r. znosi wszelki dla Zgierza

J

li

Stadtftnłl g:.:.:~~" •*ARAllCJAI
• •
ł Kebl_.. l9zw\ł
U

• • k'l 93 · PERŁA
L,O d z,• Al • K OSClUSZ
tel. 188•44.

o

i hTumoyr:tel

Francu kfm

Początek o g ' dzinie 4-ej w soboty
i niedziele o grJdzinie 12-ej.

MAŁY

mistrz~tn bok~

Kra

n.

--·•••
t I.

l c- -łl11•18Jlda

(uciekinier z Gdańska) Odłwieta,
nieprasuje i reperuje · wszelkll
robe po cenath nłs~ch.
s. lł•Jt, Maalstr dla 4, m. 7
.
T f.

„

----------~
·
i,
,
MIBtE .

_„-.

ny i stoły poleca Jlajtaiej ~~·
ffódóycli

·
Wlituhkł~106; tel.

Lódź, Pi~rkow1ka

'

1Jf-ti.

.~gf;'.~:;~?~:t~!~;Tu:i: tf!1~~~~$~f.'.,;
.

ZIELONA 2·4.
TEL, 210·71 i 163·06.

•1'~ł1•

. t6df1 Plotrko..ł.lka 15,

ary.

--------------1---------------11111
MARZFilmĄy niebKywałoym nBapię,ciEu
DCZWOIĘKOWRYKl.łłsO-lEOATR
podwócjnyzprogyramM
Wielkoi

„SIEVIA• •

Sportowej

d „ć ł
.._
W 'k'1
uzysK.ano Oo s aYDl
bde. Rek.ord Czechosłowacji nka
ystansie 440 y. przez płol i
pobił Rosicky czasem 58,2. W
kuli, jak podajr\ pi ma czeskie
(zapewne omyłk owo )' 0 si' ~ g nłlł
'k 16 ' 86 ;
· t
D ou d a ś wie
ny wym
2) Knotek 14,72 Dysk: Douda 41,70; 2) Knot~ k *!t..02. 100
mtr,; Juranka 11,6•, 2) V&nCUra
O pierś. 1500 mtr.: Tmka4,18,7
D. K. wpłacił zł. 10 na ro• 2) Fiala 4, 18,8. Tyczka: Patacka 3,20,· 2) Maly 3,20.
botników Haeblera.
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MARYNARZ

Odbito w Drukarni Ludowej Piotrkc.wska 83. Redaktor odpowiedzialny Wincenty Stawiliski.
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Brzrdkie ,,machloi i" le trowni
na

szkod~

Polska i

Mała

Ententa

prze-

tworzyłyby nieprzezwyclęi:oną
szkodę dla imperiallzmu germańskiego

skarbu Państwa

Paryski „Le Temps" zamieś· sadzie rasa, a praktycznie ję
przed kilku dniami niezmier- zyk, a przed tym kryterium
nie mteresujł\CY artykuł, oma- muszą ust~pić na plan dalszy
wiający powyższe zagadnienie. (względnie nie wchodzą w raZamieściliśmy szereg artyku- nia się bez odszkodowania sta-1 tyki zwiększa się bezrobocie i I ła go bez odszkodowania. Wi- CJtujemy:
.
chubę) wszystkie dowody po•
łów, charakteryzujących meto- rych pracowników, którzy siły nędza pracowników? Grunt. że 1 docznie widok nieszczęśliwego
Mała Ententa odpowiada lityczoe, historyczne, gospo·
dy wyzysku, stosQwane przez swe i zdrowie sterali w służbie ciągną coraz większe zyski i . robotnika raził zmysł estetyki dzlś bardziej, niż kiedyindziej c' arcze, nie mówiąc 0 czysto
Elektrownię wobec społeczeń- u obcych kapitalistów w Elek- dywidenda, bez uroku, rośnie. I panów dyrektorów i kierowni- swemu posłan„ictwu. Zdawało ludzkich.
stwa łódzkiego oraz zatrud.nio- trowni, a na ich miejsce przyjPrzy lakierowaniu liczników ków. Jędrzejewski skierował si~ w latach ostatnich, że straFrancja po rewolucji z r.
nych przez siebie pracowników. muie się nowych pracowników, pracował robotnik Jędrzejewski. sprawę do sądu.
ciła dużo na swej żywotności, 18SO, odrzucili plan Belgii na
Obecnie podajemy mały wy- którzy pod obuchem bezrobocia Nie dali mu do pracy rękawic
Ot k'lk
kł dó
k ó
ale siły rozkładowe, które na przył„czenie. Uczyniła tak tyl·
ob • godzą si'ę na byle 1'aki'e wa- ochronnych (nszczędnośc'I).
Ję- h 0kt 1 a P. rzy
ad w. • 1t. t re ni 2 działa)·"', nie s>i tak siln„, ko z ..,miłości dla
Pad ek • Ob razu J•ą c Y m e tody
v
d
pokoJ'u i ce1
't ł
b
b runki'.
·
drzei'ewskJ'emu laki'er wz· arł się c ar. a eryzu1ą osa me po i y..,
„
.., musiały l~m utrzymar ia równowagi
ce g0 k api a u wo ee saar u
k
t
d
ł d ó
El
kt
aby
bezwarunkowo
sił
0
Państwa.
I tak zwolniono ostatnio b. w dłonie i wywołał zatrucie ę .i me
Y wa c w
e, rowm
Wyzysk społeczenstwa zwycit;żyć. Wielka różnica po· 1 w Europie. Tego rodzaju uW koócu kwietnia wojewódz· powstańca i legionistę, elektro- krwi. Na ciele nieszczęśliwego ł d ·k.
.
'k,
d
];tyczna, oddzielająca napozór I stępstw nie poJ'muJ·~ teoretycy
ka komisja kontrolna Wydziału technika Kopiecznego Francisz- robotnika wystąpiło przykre o· ~ .z iego i prac~wm. ow, z ru Czecbosłowac1~ od obu innych I nnismu i ci, którzy urzeczyDrogowego przybyła na ter~n ka, który pracował w Elektrow wrzodzenie. Gdy prosił o inną gdieJ kstrobny pmańcht macie na szko
M ł · E
d
d
Elektrowni dla przeprowadze- ni 18 lat.
pracę, skierowano go do takie- I ę s ar u a swa.
państw
a eJ
ntenty otyczy wistniają i eo 1ogię narodowo·
tylko kwestii stosunku do So- socjalistyczną. Ale postępo
nia kontroli wozów. Komisja
Cóż to obchodzi panów kapi- go zajęcia, gdzie stan jego zna
Czyż długo jeszcze będziemy wietów. Ale Rumunię samą liwanie nazistów niepokoi i te
stwierdziła, że nie wszystkie au- talistów: wywożących . milion.y cznie ~ię jeszcze . pogorszy~. tolero~ać „koloni~lne" metody wiąże traktat z Rosją Sowiec- stolice Małej Ententy, w któ·
ta i pojazdy są zarejestrowane. z Polski, że wskutek ich poh- Wreszcie Elektrowma wyrzuci· zagramcznych rekinów?
ką, a CzechosłowacJ' a właśnie rych J. eszcze do niedawna daElektrownia radzi sobie w ten
niedawno przez uznanie impe- wano do zrozumieni•, :te się
sposób,
że
zdejmuje
tabliczki
z
rium
włoskiego i zaboru Abis- nie bo]'"'.., „Anschlussu".
numerami z wozów na razie niesynii pokazała, że si~ uwolniła
Rządy Małej Ententy szczeczynnych, zaopatrując w nie auod sowieckiej po lity ki. Z dru- gólnie niektóre z nich pop eł·
ta wyjeżdżające na miasto. W
giej strony jest bezsprzecznym, n iły w przeszłości kilka błę·
taki
to pomysłowy
uni•
że aż do niedaWTa dążvły dów, zwłaszcza gdy się pO•
ka płacenia
podatkuSposób
od pojaz.
Włochy do rozbicia Małej En- stawiły -przeciw restauracji dy·
dóK~D)isja, stwierdziwszy te ma
tenty. Od cłiwili iedn•k, gdy nastii Habsburgów w Austrii.
china\!je Elektrowni, spisała odt .
gnnicą Trzeciej Rzeszy stał Obecnie JI1'Usz~ same postarać
powiedni protokuł, prowadząc
0
0 Dl ·
Się 0
się Brenner, sytuacja się bar· się o przynsjmn'ej złagodzenie
równocześnie dalsze dochodzedzo zmieniła, a rząd faszy- następstw tych błędów. Icb
,,
n
n
stowski chętnieby widział ści- ratunek zależy przede wszystniw
d
E
ślejszą współprac~ państw w kim odnichs1mycb. Egoizm nie
ty~ tygo niu na teren O tym, jak kler wyobraża so- poza tym sporo pieniędzy ko·
Sprawa miała się odbyć dnia połud.-wschodniej Europie. Jak byłby na miP.jscu, p(nieważ
l~ktrow.n! przybyła po raz ~ru- bie współżycie między praco- sztowało go doprowadzenie o- 17 maja r.b. w Sądzie Okręgo- się zdaie, nowy ten zwi~zek nikt nie może liczyć na to. że
gi komisia ~ontrolna Wydziału dawcą a pracownikiem na za- grodu do porządku.
wym, została jednak odroczona
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Euwóz n~e .reiestrowany. . pisała, 1 dczyć może następujący wypa- roku Romek otrzymał wymó- Sprawy ks. proboszcza bronił do tego zwia,zku pr.zystąpiła ropie mieliby się głęboko zakc:jYwiście, po raz drugi proto- 1dek:
wienie, a więc jeszcze przed u- działacz „narodowy" p. Schwei- też Polska. Doradza to nowa stanowić nad zdaniem, które
u·
Dnia 1 marca r. ub. ks. pro- pływem roku, co było sprzecz- dler.
sytuacja po aneksji Austrii, wypnwiedział 12 marca b. r.
W wypadku zaginięcia nume- 1boszcz Antoni Szymanowski wy ne z brzmieniem umowy.
Czyż w ten sposób należy przeprowadzonej w sposób tak N. Chimbff'ain w Izbie Gmin:
ru rejestracyjnego Administra- 1 dzierżawił ogród warzywny, znaj
Gdy ogrodnik zwrócił się do postępować z pracownikami w brutalny; a jeszcze bardzil'j „Jeśli chodzi 0 kwestię wojny,
cja Elektrowni, zamiast wyku· 1dujący się na Marysinie 2-gim proboszcza z protestem, otrzy- myśl zasad etycznych i chrześ- teoria, na zasadzie której ten względnie pokoju, to ie st ma·
pić znak rejestracyjny w Wy- Jprzy parafii Opatrzności Bożej, mał odpowiedż: „Kto tu rządzi? ćijańskich, reklamowanych przez Anschluss został przeprowa ło prawdopodobnym, żeby się
dziale Drogowym, poleca pra- 1 ogrodnikowi Stanisławowi Rom- Ja czy pan?".
sfery endecko-klerykalne? Oto dzony. Według tej teorii ('\ograniczyła tylko nakraje, któ·
cownikom wycinać numery z kowi. Kontrakt został zawarty . I nagle, bez środko~ do ży- dowód: jak '_VYglądają "!' prak- narodowości (i 0 państwowe; re zawarły prawne umowy".
blachy, prowadząc w ten spo- : na 3 lata, z tym, że może na- c~a •. bez ~dszkodowama, ogrod- tyce. piękn': i rozczula1ące ~a- przynależności)lrozstrzyga w za Tyle głos Tempsa u.
sób własną „wytwórnię", kon- . stąpić trzymiesięczne wymówie- mk • Stamsław Romek znalazł sła i kazama, głoszone w me"
kurującą z Wydziałem Drogo- nie, ale nie wcześniej niż po się z rodziną na bruku. Gdy dziele z ambon i na wiecach I
zależy
1
wym.
I upływie roku.
.
wszelkie jego prośby i interwen- endeckich. Gdy robotnik zrobił
ł
Oto takimi brzydkimi meto-1 Ogró~ był. ogromme zapu~z· cje nie odniosły skutku, skie-1 swoje, gdy go już dość wy-1
Się
1 1
darni ~.obi Elektr~wnia „oszczę- czony. i za~iedba~y, tak ż.e o- ro~ał sprawę do sąd~, doma-, ekspl?ato'_Vano, wyrzuca go się
W paryskim „Figaro" uka- glia, tak i Francja życz~ sobie
dności ', oszukując skarb Pań- grodnik musiał duzo pracy i ko- gaiąc ~ię odszkodowama w wy- bez litości na bruk.
zał się przed kilku dniami ar· spokojnego i rozumnegp urestwa. Rzecz zrozumiała, że je- 1 sz~ów włożyć, aby go ~oprowa- sokośc1 zł. 1550.
ty kuł wstępny pióra znanego gulowania tej kwestii i dołożą
śli Elektrownia nie brzydzi się Idzić do porządku. Nie szczędziennikarza W. d'Ormessona, wszelkich starań do ułatwienia
krętactw i machinacyj przy ta- I dził ~eż ~ysilkó.w, licząc, że "".
traktujący o solidarności an- tego udania. Gdyby mimo
kich drobnostkach, to tymbar· \drugim i trzecim roku praca l
gielsko· francuskiej. Jeden u· wszystko Trzecia Rzesza cbciadziej stosuje je, jeśli chodzi o kosztv włożone mu się wrócą.
st~p tego artykułu brzmi:
ła re-związać to zagadnienie w
sprawy i sumy poważniejsze.
Opłaty dzierżawnej ogrodnik
„ ... co się tyczy Europy środ- ten sposób, żeby chciała ponie wnosił gotówką,
kowej i Czechosłowacji, to zo- deptać to, co jest najświ~tszym
sk. rup~1atne i· d 0 kła.dn e zb a: Romek
gdyż ks. proboszcz należność
b
·
l
F
danie ksiąg ~lektrowm~ pozycyJ wybierał stopniowo w naturze
Związek Pracowników Han- niczych. Związek Handlowców owiązania Ang ii i rancii nie w prawie państwowym i praprzychodów i roz.chod~w, dało- (kalafiory, -ogórki i t. d.} Na dlowych podejmuje akcję zmie- l prowadzi również walkę z anor- Slł jednakowe, ale jest jasnym, wie międzynarodowym - raby z~pewne duzo ciekawego tym tle wybuchały zatar<fi, <fdyż rzającą w kierunku zap~wnie. I malnym stanem, istniejącym w że moralna strona tej sprawy stąpiłoby nieuchronnie to, co
5
6
materiału"'
nia pracownikom handlowym I mniejszych zakładach handlo- łączy oba te państwa. Jak An- przed 24 laty"·
rachunek był już przekroczony,
I
Poświęcimy również _ przy a ks. probosz posyłał stale go- prawidłowych urlopów. Akcja ; wych, gdzie pracownicy zatrudsposobności _ kilka słów po- spodynię po różne warzywa, nie polega na tym, że Związek przy-I nieni są niejednokrotnie po 12 1 Jedyne Kino D źwlt:kowe
lityce „oszczędnościowej" Elek- licząc się z tym, że przecież ze syła do firm pisma, w których godzin. Stan ten, który przed · w OGRODZIE
trowni wobec pracowników. Ru- sprzedaży warzyw Romek mu- żąda ustalenia list z kolejnością 1 nir dawnym czasem był chro-j
gi trwają w dalszym ciągu. Zwal siał utrzymać siebie i rodzin • w jakiej pracow?icy .mają z u~- nicznym w mni~jszych Z'lk.ła-1
Dziś i dni następnych!
ę lopów korzystac. Listy kole1· 1dach pracy, gdzie pracowmcy SIENKIEWICZA 40, TEL.141-22
·~~---~~S}•••••••••••••••••• ności urlopów pracowniczych z reguły pracowali nadgodziny,
?
1
•
•
ustala dyrekcja wspólnie z per- uległ dzięki usilnym ~taraniom \ Najweselsza komedia wiedeńska sez. mówiona i śpiew. po niemiecku
isonelem firmy. o ile pracodaw-iZwiązku częściowej likwidacji,
cy nie zastosują się do tych . tym niemniej sporadyczne wyUkazał się"". sprzedaży podrobiony ekstrakt
słus:znych postulatów Związek 1 padki tych anormalnych stosun- '
fo gotowama piwa, łudząco podobny koHandlowców zwróci się do Re- Ików istnieją nadal.
larem opa~owania i nazwą do naszego
feratu Karnego Inspekcji Pracy''
akstraktu piwno-słodowego
i opierając się na art. 10 ustaBlELIZNĘ MĘSKĄ
AR Q MAT"
I wy o urlopach żądać będzie
~~~i~~ :i DZIECINNĄ
zastosowania sankcji karnych.
W rolach głównych:
11la orientacji podajemy oryginalny wygląd
Wymieniony artykuł przewiduje .
Gustl Huber, Hinz Ruehmao, Hans Moser I Theo Llngen
aczki prawdziwego, znanego ze swej dobrokary aresztu lub grzywny dla
Ł6df, ul. Za'Chodnła H. Początek w dni powsz. o g. q-ej w niedziele i ~więta o g. 12 w p.
i j ekstraktu piwno-słodowe 5· fO „Aromatu. tych pracodawców, którzy ła- 1
S prze d az. ..
d eta l 1czna
'
.na Na pierwszy seans wszystkie miejs ca po 5q gr.
1
mią ustawę o urlopach pracow- - m1e1scu. - - .
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Za co Kain zabił Abla? - Burżuj i biedak. Litościwe serce. _ Zepsuty apetyt. _
Jeszcze
• •
,
• •
O Radz1wdle. Baba z gotowką. - Ks1ązę patriota.-A biedna Rebeka„. - Niech żyje Kolczyń'!
N
k ł
G
. . , .
sk 1 egus znoc au„owany. łowy 1 p1ęsc1.
Wybaczcie mi, czytelnicy, je- IStaje w progu i głodnemi oczawam opowiem dowcip dość mi patrzy na źrącego brzuchastary. Podobno za taki właśnie cza. A ten patrzy na biedaka,
kawał Kain utłukł kamieniem wzdycha boleśnie i woła:
Abla. Ale trudno. Li.czę na wa·
- Ach, co u . nędza! Nie
szą pobłażliwosć. A więc pe- mogę na nią patrzeć! Słowo dawien burżuj siedzi przy obiedzie. ję, że nie mogę! Wyrzućcie teW cina, jakby był po siedmio- go żebraka za drzwi!.,.
dniowym poście. Uszy trzęsą
Taka mniej więcej sytuacja
mu się jak galareta. A potrawy, że tak powiem, zaistniała w Lidrań, połyka niezgorsze. Ino dze Narodów. Siedzą sobie przy
się, krwiopijca, oblizuje i języ- stole i dzielą się smacznymi
kiem mlaska.
kąskami, aż tu nagle we drzwiach
I nagle wchodzi biedak. Bie- staje negus.
dak, uważacie, najprawdziwszy.
Anglik, zdenerwowany, poGębę ma wychudłą, pobladłą, wiada:
a na ciele łachmany zwisają.
- Wyrzućcie żebraka! Apeżełi

I

I

tyt nam jeszcze zepsuje!
i że nasz Pat dopomoże Japoó- O. P.-ie. I na L. O. P. P. na- zaimponował Yankesom. PrzeZaczynają znowu wcinać, aż : com.
pewno coś kapnie.
ciwnik jego. Jimmy O'Malley
się uszy trzęsą. Aż tu nagle l Mało zwróciłem uwagi na moSam powiedział w wywiadzie, był mały wobec niego. Dostał
znowu pojawia się obszarpany, : wę Mussoliniego w Genui. Niech że ta pani Dawson ma grubszą takie lanie, że raz po raz pa·
ranami okryty Hiszpan.
się rząd francuski martwi. Na gotówkę, która jest mu bardzo dał na deski i to była jego
Anglik wstaje i inni współ- 1 wet nie zainteresowałem się tym, potrzebria.
I deska ratunku, bo Kolczyński
biesiadnicy wołają chórem:
co
się
dzieje
w
Meksyku.
MiaWidać,
obywatele,
że
to
pat'. gotów był go tłuc do grobowej
- Wyrzucić go za drzwi! 11 łem uważacie, ważniejsze sprawy. riota, swój naród szczerze ko- · deski.
J~st to powia dają prowoka- . Musiale~ .się zajmo'_Vać księ- chający.
1 Bardzo się to, uważacie, po·
c1al Humor nam chce zepsuć. ciem Radz1w1łłem. Pociechę, roA mędrcy Syjonu już się cie· dobeło pub!ice. Radosnym wyI samopoczucie.
zumie się, naród będzie miał szyli, że go w swoje sieci ciem przyjmowała każdy cios.
Po chwili, gdy brzęczą już z niego. Perfidną żydówkę, tę schwytali. A on nic. Dał drapa-1 Nieco.mniej podobają się wy·
talerze i widdce, znowu się podłą Suchestow, kantem pusz- ka i urwał się. Panią Suchestow czyny boksera wagi komara w
drzwi otwierają. Włazi niepro- 1cza i naszą poślubia. Wpraw- hez grosika i bezmiłościzostawił. Genewie.
Biedny negus jest
szony Chińczyk. Spogląda z u- dzie Amerykanka i podobno,
Figiel mu się udał.
znokautowany i wyliczony do
kosa i kiwa milcząco głową. A powfadają ludziska, zębiska sztuKsiążę Michał ma humor, pa- thiesięciu. W dalszych walkach
1
wszyscy biesiadnicy wstają i czne ma, ale bąaź co bądź nie kochanku. Uśmiać się moż- bokser hiszpański wykazuje o·
wołają:
sw oja. W służbę do żydów i na i cały dom rozweselić.
gromną odporność.
Po wielu
- Ach co za nędza - wołają masonów książę nie pójdzie.
A biedna Rebeka w rozma- , rundach trzyma się mocno na
- patrzeć poprostu nie może- A to bardzo dobrze.
rzeniu czeka,„
nogach i nie ma zamiaru dać
myl Wyrzućcie tego paskudneŻeni się, zuch, z jakąś wdo• •
się pokonać. Publika z loży
go żebraka za drzwi!
wą, panią Dawson. Ma już lat
Innymi oczami spogląda na d nerwuje się i dopinguje przePrzepraszam was, obywatele, 57, ale podobno jeszcze babina nas świat. Nabierają dla nas ciwnika.
za stary kawał.
niezgorsza. I gotówki, powiada- szacunku. A wszystko dzięki
Bijl Bij!" drą się jak szaleni.
• •
ją. ma sporo. W dolarach.
naszym bokserom. ChmielewW każdym razie jedno jest
W tym tygodniu, przyznaję,
Bardzo mnie ta wiadomość skiego zabrali do Ameryki i pewne. Nasze pięści, reprezennie miałem głowy do polityki. ucieszyła. Książę wróci do kra-1 zrobią z niego albo mistrza albo tujące nas za granicą, o wiele
Nie śledziłem bacznie, kto ko- ju z dolarami i w Gdyni będzie kotlet.
tęższe są aniżeli głowy.
go w Chinach łoi. Wiem i tak, inwestował. Albo nawet w C. A teraz znowu Kolczyński
Jan Kawałek.
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W <tnru 17 b. m. Sąd Apelacyj·
ny

w Warszawie

dyrektora
tej fabryki, p.
Działo się to 3
lru. Robołn·ice

admlnistracyfttego
Dztęclołowsiklego.
li~topada 1937 ro-

w liczbie kilkuset
wypłacenia Im wzo-

domagały się
rem lat ubfegłych zaUczkl na kup·
no węgla na zimę. Zan4d fabryki
w osobie pr~a Wellisz! zalicz
ki tym razem odm6wlł, ia~nacza·
iąe, że tym ukarze robotnice za

ml powsadzałbym je do włęzłenia".
Na to oskarżenie odpowiedział
obrońca, adwokat Dr. Joacbłm
Markowicz z Częstochowy:
„Gdybym fa był dyrektorem,
postąpiłbym nieco inaczej. Nie
rozpędziłbym robotnic i nłe po·
zbawiłbym ich pracy, ant nie
wsadziłhym ich partiami do wię
zletJła, lecz - dałbym Im wę.
giel na zimę. Każdy ma Jednak
indywidualny stosunek do tych
rzeczy".„

EF

Sąd Apelacyjny w osobie sę·
dzlego LeszczyńSkłego po wysłu·
thanlu wywodow rówrtiei drugie·
go obrońcy, adwokata ćwlakow.
skłego, wszystkie robotnice unlewln:nłł.
•
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'Zakonczenle straiku
na kop.

dyrektorem fabryki?

bym je j)l'Bcy, a po tym partta-1

rozpatrywał

sprawę czterech robotnic fabryki
,,Straoom" w Częstochowie, O·
skarżonych o pozbawien·i e wolno

ści

prokurator
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Kącik rad~owy
DZIS, 22 maja -

NIEDZmLA

sz!~

11

Regionalna transmisja. z Le18.30 Muzyka obiadowa. ,
Strajk okupacyjny robotnłków zobowiązuJąc lłę uregulować resz11.00 Podwieczorek przy mikrofona kopatnt „Szczęście Luizy" w łf w najblltszych dniach.
nte.
Wobec powyżsZego robOtnłcy
18.M „Powrót Odysseusza" - aroSzoptenłcach (Górny śłąsk) został
.
'
chowieko
zakończony, Kierownictwo kopal- na zebraniu, zwołanym przez ra.
20.15 Mecz piłkarski „Polska - lr·
ni wypłaciło tobOtnłkotn 60' proc. dę Załogową p<jstanowili strajk ·1andia".
przerwać.
W piątek została już 21.1~ „Kukułka Wlltmska" - „Ob·
zaległej za kwłeclett robocizny, podjęta n<>rmalna praca
razoburcy".
~
22.00 OpowieM o Wagnerze.

Wiadomości

WALKA ZE ZLYM ODBIOREM

z·talej ·. Pol_
ski

W Lodzi

rozpoczą.ł lię onegdaj
przeciwzakłóceniowy kuru dla radio-

l elektromechaników,

którzy przydo walki z zakłócenia.ml w obdlorze radlowym.
Kurs został zorganizowany przez
Klub Radioamatorów wespół z Roz•
głośnią L6dzką. Polskiego Radia l
zgrupowa.ł około SO słuchaczy, rekru·
tujących
Idę ze sfer zainteresowanych, a więc przede wszystkim przodujących w Lodzi ftnn radlowych.
Ci, radiosłuchacze, którzy poddadzą. się na zako1iczenle kursu egzaminowi ot~ają. ~wiadczenie z
ukończenia kursu, a tym sa.tnym pm
wo ingerowania w sprawach za.kł6.;
centowych.
Dziś walka ta we!Zła na drogi realne, wobec wydania okólnłka Wojewody łódzldego, na.ka.zują.cego zabezpieczenie wszelkich maszyn, moto·
rów, wytwaizają.cych za.kłócenia. radiowego.
Kun potrwa do dn. 30 maja, po
czym rozpocznie się egzamin { rozdanie świadectw.
sposobieni

którego dokonał
bardzo ciężkich obrażeń, towa-rsy. Karwackiego,
szka zaś jego, Hildegarda Ba- rządca majątku 1Jony KarwaiekleKolortla Retkinia pod Lod:z:ią szyczkówna, doznała lekkich ran go, Karol Chojnicki. Chojnicki za,,ni-elojalność", któnt wyraziła się
•t-'1!lZńzł!ill.!IP_ _ _ _ _ _ _ _ _..,
_
I potłuczeń. Oble ofiary wypadku strzelił dyrektora Karwackiego w
była wldoWltlią krwawej zbrodni.
w orzeprowad~enht na terenie
listopadzie r. ub. podczas sprzecz.
21-letnl parobek Tomasz Paszkie przewlezlon-0 do szpltala.
fabryki zwydęskiego straJlcu oUjęcie
kl. Sąd I Instancji skazał Chojwici przebił bagnetem pracodawWKRóTCE 'ROZPRAWA
kuoacyjnego. W krytycznym dniu
Jak już donosiliśmy, w Lesku
nickiego na 7 lat więzienia. Sąd
cę swego, 42-letniego Ignacego
MORDERCY KS. STREICHA'
3.XI robo11nlce thtmn·fe za.legły blu zosta~ zamordowany adwokat dr.
Apelacyj1
ny · zmniejszył wysokość
Klocka, kolejarza i właściciela do
ra fabryki, domagając się od 1'· Teodor Chylak. Obecnie ujęto
Morderca
ks.
Streicha
z
Lubo~
kary
do
4 lat.
m uw Retkinl. Po zbrodni Pasz·
DzięciorowskTego zmiany stanowi sprawców mordu w osobach: Tenla, Wincenty Nowak, który zokiewicz
wbił
sobie
teą
sam
bagnet
ska zarządu. Po kliku godzl1111aC'h ofita Łuszcza z Leska, Adama
w lewą pierś, jednakże ~stał ura. stał skazany prz~ Sąd Ola'ęgo· PLAGA PODRZUCANIA DZIECI
pobvtt: w gab!necfe dyrektora diro Hirmiaka z Załuża, Szabkl Wasyto-wany i w stanie cięfklm prze- wy rta karę śmierci, a' następnie
Statystyka wykazuje, że w 1-ym
g~ telelonlczną uzyskano z War- ta z Trepczy i Bronisława Ruba
wieziony do szpitAl.a. W toku do- był badany przet kilka tygodnł kwarfate r. b. zaniotowano w Wllsza wy przyzittatt'lie "Zaliczek na wę· z Sanoka. Ten ostatni jest zna·
chodzenia ustalono, te P'aszkle-- w zakładzie psychiatrycznym w nte ponad 100 wypadków podrzugiel.
nym przestępcą, który niedaWlflo
wlcza łączyfy bliskie stosunki Kościanie, obecnie został przewle- cenia dzieci. Jest to swego roTednak:te $Ześć robotnlc poclą.- opuścił więzienie w Sa111-0ku po od
zlor!y do więzienia poznańskiego. dzaj'u rekord, prze~iętna bowiem
z toną zahitego Klocka.
gnięto do odpow1edzlalno~ct kat- słedzeniu 3-letniej kary.
Wobec tego nalefy przypuszczać, kwartalna w lafach ub. wykazuje
neJ i zostały one skazane przez
ZAGINIĘCIE ZNANEGO KUPCA że sprawa w Sądzie Apelacyjnym
70 podrzuceń. Tragiczne świadec
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Sfery kupieckie Łodzi .emocjo- odbędz,fe się jiuż w krótkim czasie. two panującej n~dzy.
na karę 6 miesięcy więzienia 7: za
t11lją się wiadomością 0 tajemni„
SAMOBóJSTWO
ZAGINIĘCIE INKASENTA
czym zaginięciu popularnego kup
wleszenlem wykonania kary.
We Lwowie popełniła samobójOskaort.01T1e: Wolbi!lńwna, Raca łódzkiego, 54-letąlego Jakuba
W tajemniczych okolicznościach
dziod1owa, Pikowa i Gałda odwo
Herbsta. Jak się oHzuje, Herbst stwo, skaczą.c na bruk z 5-go pię zaginął Inkasent elewatora zbo
łllłv się od tego wyroku .
jeszcze w dniu 10 marca r. b. tra, 49-letnia urzędniczka archi- rowego w .Gdyni, 26-letnit Heliodor
Na rozprawie przed Sądem A·
wyszedł z domu i od tej chwill wum B.G.K„ Eleónora Kotulowa. Kozłowski. Zdał on wieczorem za.
pefacyfnym prokurator Rutkłewłcz
NA TO
wszelki ślad po nim zaginął. Po- Powodem samobójstwa była roz- inkasowane pieniądze, a kiedy na
popierając oshrżenie, wywodził
, . JEDYNA RADA: szuklwanla prow.adzone przez to- pacz po stracie ukochanej córki. drugi dzień rano otrzymał jakiś
m. In . w sposób następująey:
,
nę Herbsta i przez pollcję nie dały W kurczowo zaclŚilliętej dłoni de-· !lst, wyszedł z mieszka-nla I wsze!
„Gdybym fa bVł dvrelctorem Stosować plaster LEBEWom:., nł&o ~ d· h wyn"ków
Ustalono jedy- speratki znal~lono fotografię cór ki ślad po nim zaginą~. Wszystkie
1
tej fab 1d J
st „iłb
j 1 za.wodny na ODCISKI. - Przy kop- "a nyc
•
kl z napisem: „bez Zosi nle ma
rv .• n e po a„ ym a< nie ~ll<IOO oryginalnego pudełka nie, że Herbst w dniu 10 marca
dokumenty osobiste zostawił w do
1>· Inłęcłolowsl<l, który wvda'e LEBFiWOHL. Na katdym plasterku kupił bilet do Warszawy, lecz nie życia".
mu. Ponlewat, jako Inkasent, nie
ml się być anłOłem. Ja rozpę.
Jest te~ napis
wfadomo c:r:y do Warstr:twy dojeZAGUBIONY CZY SKRADZIONY popełnił żadnych nadużyć, popeł
d-ittbym robotnłce, poZbawłł.
1. I: B E W O R L
chał. Istnieją dwie możliwoścł:
nił prawdopodobnie samobójstwo
KUFER JóZEFINY BAKER
• caca
==-wwu.11..-..... „cuxiw*™LFSMA! w•• albo zaginęcie Herbsta w Wars'la
z powodu zawodu miłosnego. Ta.
przrśpiesza starość. wie, co jest mało prawdopodobne, W czasie gościn111y·ch występów femntca śmierci tkwi w liście,
albo też celowa jego ucieczka we ,Lm:iwie skiradzlono artystce ktOrego do tef chwili nie znalekrew wskutek i nerek. Dwudziestoletnie doświad· z Łodzi. P-0licia prowadzi w tej Józefinie Baker jeden t jej 40-tu ziono.
Zanieczyszczona
złej przemiany materii może powo- czenle wykazało, :l:e w chorobach na
sprawie en~rglczne dochodzenie. kufrów z garderobą. Szkoda wy:.
dowa~ szereg rozmaitych dolegllwo- tle złe.f przemiany materii, chronicznosi 25.000 franków. Przypu.
ścl bóle artretyczne, łamanie w ko- nego zaparcia, ka.mieniach żółclo
WYPADEK NA SZOSIE
szcza •ją, że kufer zniknął nie we
ściach. bóle głowy, wzdęcia, odbija- wych, Młtaczce, artretyzmie ma zanla, bóle w wątrobie, niesmak w u- stoąowanle
W Nowym Bytomiu wydarzyl Lwowie, lecz na szlaku tourne1!
stach. brak apetytu, swędzenie skó„O H O L E K I N A Z A"
ROZGŁOSNI K DETEKTOROWY
się straszny wypadek. Jadący mo- Katowice Kraków --'- Lwów.
ry, skłonna§~ do obstrukcji, plamy i
JL NIEl\IOJEWSKIEGO.
W SURZVNCE
wyrzuty na skórze, skłonnoM do ty- Broszury bezpłatnie wysyła labora- tocyklem Henryk Kllmonek z Biel
szowlc wpadł cafym pędem na ZMNIEJSZENIE KARY ZABó JCY CENA zł. 20 -wysyłamy po wpłacia, md'łoścl, j~yk obłożony. Choro- toriutn fizjologlczno - chemiczne
cenłu do P. K. O. na. konto Nr. 12.2S9
by zlej przemiany materii niszczą
„C HO LEK I N A Z A"
autobus śląskich Unii AutobusoSąd Apelacyjny w Wilnie ro?:- zł. 11 ~ wraz z koszta.ml przesyłki.
organizm i przyśpieszają. starość. Ra.
JL :NIEMOJEWSKI.
Reszta - 10 rat po 1 zł. miesięcznie
wych.
W
czasie
zderzenia
dost·ał
cjonalną, zgodną. z natu~ kuracją Warszawa, Nowy świat 5 oraz aptepa· t rywa ł g ło Śną ~awę zabój - Polskie Zakłady ,,ATA', Warszawa,
się
pod
koła
autobusu
I
doznał
jest normowanie czynności W!ltroby ki ł składy apteczne.
US
stwa dyrektora centralnej sżko-~
Ogrodowa 27•
dokształcającej w Wilnie, Leona
KRWAWA ZDRODNIA
POD LODZIĄ

morderc6w

Zia 1rzemiana materii

zostaną

Radio warszawskie
NIEDZIELA, 22 maja.
WARSZAWA I: 8.00 Pieśti. S.05
Dziennik. 8.15 Arui. dla wSli. 9.00
gionalna transm. z Leszna. 10.30 Mm.płyty. Il.OO Zespół Ro1PJgłośni Poz1rutń
skiej. 11.30 -W Liceum Pedag. w LeS®Die.
11.57 Hejnał. 12.03 Por. aymf. (u Lwo•
wa). 13.00 Przegląd kultmalny. 13.10
,,Boga.c two" - fragm. 1 pow. Wandy
MiłaszewskłeJ 13.30 Muzyka obiadowa
(z Katowic). 14:.45 Ami. dla wsł. 15.45
Wszystkiego po trochu - dla dzieci.
16.05 Soliści (1 Tomnla) Maria Wiłko

Re·

mirska - fortepłallL, Kazłmien; Wiłko·
mrrskl - wiolonezeld. 16.45 o oebronłe

bndownictwa ludowego. 17.00 PadwieC'l)()fek przy mikrofonie. 19.54 ,.Powrót
OdY"Ssensza" w-g HomeTa. 19.35 Słymtł
wirtm>zi - płyty. 20.15 Transm. Meani
PolMca - Irlandia. 20.55 Przegląd pGl.
21.05 Dziennik. 21.15 „Ohrazolmrcy"Knknłka Wileńska. 22.00 {)pow. 11 Wag.
nerze. 22.~0 Ost. dzłen.
WARSZAW A II: lł.45 Mm. ' lekka
płyty. 15.05 Clitnde Debll!J!y. 16.00
FPlieton akt. 1610 Kwartet ,,Schrammla"
W. Osieckiego. 16.58 Progftm. 22.00
PONIEDZIAŁE.r, 2S maja

PATENTOWANY -

Zwolniony z robót publicznych za strajk
na zlecenie policji
.

Co na to Inspektor Pracv
OtrzymaJfśmy następujący

kument na piśmie:

do-

•

nla, którzy otrzymują tego rodza•
·
JU wynagrodzenie za SWOJą pracę,
że dzienny zarobek przy akotdotek zlecenia P .P. w Niemcach wef pracy wynosi 2 zł. 40 gr. Na(spowodOwanle strajku tłuka· le-!y w-z,ląć pod uwagę że z tego
"
•
' •
i
czy).
,,z·a robku r?botmk mus1 przeżyt:
~ wyµłacić należność do na miejscu t wyżywić rodzl,nę dnła 18 maja 38 r. ł wydać za.. mieS7kającą w odległości kilkuna·
łwfadcZenie''.
stu lub kilkudziesięciu kilometrów
.
Nestępuje podpis.
od mleJSCa pracy.
Dziwny ten dokument ołnymał
Każdy przyzna, że są to warun
JObc>tntk, pracujący przy budowie ki nte do pozazdroszczenia.
drogi w Niemcach pod LubUrtern.
Gd~ _Jednak. I.udzie cl Z'ażądall
którą to tmdowę prowadzi Sejmik ł bardz1e1 ludzk1e1 zapłaty za swą
powiiału lt&.rtOWSklego. Pracuje pracę, zjawił się komendimt poPrzymeckł An t onł został zwotnłony z mtefsca na ska

.Janasz

PIŁ"•

życie

----

„ ~~~::i~~~=·"ii.f~~

WIADOMOSCI
SPO~!.O!E
.1
[~tl~ęt~fi::f,J~~
ll.IQ'7f1A
I

mują miejsca. przy przejściu; h) Ir- gram. 18.35 Aud. dla wsi. 19.00 Aud.

książki.

ft'll!I

zajął się „likwidacją" strajku l na
l
i " któ
d l
„z ecen e
Tego wy a ono z
pracy rzekomego przywódcę straj
ku.
Tow. Przymecki Jest pi:zewodni•
PPS
B ł
czącym Komitetu
· w e życach.
W tej chwili pragnęlibyśmy się
dowiedzieć od Jak dawna robota'
.
mr publlcznyml w powiecie tubar·
towskim kieruje policja w Niemcach. zastępując w fen sposób
Starost~ powiatowe~, Inspektora
Pracy 1 dyrektora Funduszu Pracy?

kiego były O'laresem Zlt'a&tanta się
tyich ziem z eałośclą pańs.twa pol~iego, mimo, t.e jego połudtlio
wo-wschod111ie dzielnice podlegały wówczas najazdom Taitarów i
Llitwiinów. P<> zwycięskiej wyprawie króla Kazimierza na Wołyń
przeciw Lubartowi podniosło si.ę
wfeke 'ZtlaC'"lenie Lwowa-: z ,grodu
drużyny książęcej Lwów Eltał się
miasem lcrólewiskim, ocfltąd ma
9zerokie nadania l przywileje.
W ramach tltfmującej fabuty po
wleśclowef, awtor z aobrą znajomością prtzedmi-otu oclwtarza tło
l szczegóły wydal!"Zeń historyicznyich, ld:6re dla dal$zyroh loSów
państwowości polskiej ,miały bar~ doniosłe znaczenie. A~cja toczy s'ię wartko i ko111Sek:wentnie,
postacie pnez amor.a stw<>rz011e
mają <!uto swomtego W:Ytt'az'U, a w
~adowie i układzie opowiadania
widoC7Jlla jest dhałość o zachowa
nie s.tylu f ciucha epol<ł.

Korczak. „Uparty cbJo.. się hołdy i pomni'ki, on~ bowiem
Lradwi1k a Pasteura. torują szlaki postępu ludz.kości,
Warszawa, J. Mortkowk:'z, 1938; ucząc ją walczyć i zwyciężać w
str. 180.
marci11.1 z w.rogłmi siłami niezbaZ.ywo ·I pr.z~e napl'Sany danej jesz.cze przyrody.
przez Koric~aka 2ycloryis Ludwika
Postać Pasteura ma w sobie cePasteura, przemaczony jest prize- chy wielkości; wielkości umyrslrd,
de wszystkim dfa utyrttku młodizte- odsłaniają1cego przed nauką nowe
ży; nle wątpię jednak, 2e I doro- per.s;pektywy, i oha1"akteru, nie
sły czyMnflk z satyisfa;kc1' p12e- cofającego się w <lężeniu do ceczyta lcsią.~kę, w której taik umie- hl p11zed żadiną pI"Z,e$'lilrodą. ,,Trujętnie i · zajmująco podał autor naj dne jest życie wielkiego ucroneistołl!liejS'Zą treść tydta l praey go - .pi.me Korczak - ale ws;panaukowej oj,ca bakteriologll ws.pół niałe. życie takie jest jak bajka,
ozesnej. Pasłem był, zresztą, me- dziwna baj.ka, jak najpiękniejs.za
tyllko makomf~ uczonym I ge- z bajek" .. : Czytajmy tę bajkę, któ
niu1Szem od!kryrwozym; byt on za- ra jest zarazem naJrzec:zywiists.zą
ra-zem i takim w pamięci potom- prawdą.
nych porostanie - ~dzlW)'ltl
Edward Tomaszewski. HWłdmo
dobroczyńcą kudzkośd, który niedźwiedzia''. Opowiadanie hidzlękl &wym
badaaiiom i odllary- storyCZ111e z XIV w. Wamzawa,
dom - umotliw1ł slrutecmą wal- Ksiąmica-Atłas, (1938), str. 316.
"' - Mostowicz.
kę z chorobami zakaźnymi drogą
Opowiaidanie hiSlt·ory~e p. To
Tadeusz Dołęga
stosowaini.a odpowiednio przy go- maszews.kiego związaine jec..t· z ,,Trzy serea". Wa.rs~awa, ,,Rój",
fOwanyclt szczepionek. Takim wła \dziejami Lwowa i Ru1si Czerwonej. 1938, str. 384.
śnie jak Ludwiik Pasteur należą Czaisy panowania Katz'imiel"'Za Wiei
Między p. Dołęgą - MoSltowi-

piec".

r-a-·-

dyrektor Funduszu Pracv.
ft •
'
11andzcy piłkarze grają ostro, nie jest żołni~rska. 19.30 „Koleżeństwo mło- •
I
to jednak gra faul nie nalefy więc dych dialog w oprac. Ewy Rybie- .
tam pewna liczba tłukaczy kamie· I stetunku P. P. w Niemcach, który ~~K~~~KI Pg~KAPui:~~~ gwizdać i reklamo~ać gry brutalnej klej i Ludwika Go~skiego. 19.50
I

„Pan

Nowe

r

--

WARSZAWA T · 6.15 Pieśń. 8.20
·
Gimnastyka. 6.40 Muz. (płyty). T.00
Dziennik. 7,1!S Muz. (płyty). 8.00
Aud. dla szkół. 11.00 Aud. dla pobc>o
rowych. 11.15 Aud. dla szkół. 11.40
Spółdzielczość w rzemiośle. 12.00 F!ej

••

Zarząd Pol. Zw Piłki Nożnej wydał specjalne wsk~wki dla. publlcznośrJ. meczu Polska _ Irlandia, a

by nie psuć nastroju meczu.

B nK s

Pog. akt. 20.óo Ork. Rozgłośni Lwow
sldei. W przerwie o godZ. 20.45 Dzlen:
nik 't pog. 21.40 Nowości literackie• .
22.00 Konc. pod dyr. G. Fitelberg'!.
22.50 Ost. dzlen.
WARSZAWA II: 13.00 Liszt (płytv). 14.00 Parę Informacji. 14.05
Program. 14.10 Koncert r02JrYWkowy
(płyty). 15.00 Felieton. 15.15 Wiad.
q'°rto:-v~· 15,20 Muz. tan. w wyk. zeE-połu Wmowsklego r Wról>lewskiego.
J8.00 Muzyka węgierska (płyty).
19.1)5 Soliści: Zofia Zeyland - Kapuścitiska - śniew, Marła święcicka fortepian. 19.55 ~ycie kulturalne s.~

mianowicie: a) przyjdt na stadion
l.\IECZ POLSKA_ FRANCJA
~cześniej c;elem oglądania. meczu ju- ODBRDZIE STii'. W WARSZAWIE
tuorów Wilno -- Warszawa (pocz.
Ai;t
.
godz. 16). o godz, 17.25 bramy staZarząd Polskiego Związku Bokser-dionu będą, zamknięte; b) samochód skiego postanowił organizację meczu
parkować możesz wzdhrl:_ terenów bokserskiego Polska. - Francja odesekcji tenisowej WKS. Legia~ c) bez braó Lodzi i powier~ć warszawskiepłatny program meczu i plan sytua- mu okrę.e;owemu Związkowi Boksercyjny stadionu otrzymasz przy wej- skłemu. Powodem tej decyzji było uściu: d) 50 informatorów powie ci 1 rządzenie w Lodzi w tym samym
gdzie jest twoje miejsce; e) zajmuj dniu konkurencyjnej imprezy między
~r:~~ ~) ~~j:~aja ~::!f~ uw;i:k!!~: na:~;~~je do meczu Polska-Fran ~ 1ci~~;k°a'.' r~f~~· ~~~ire 2~.aJ
nla bo mote być fałszowany: g) jeśli cja. odbędą się w dn. 4 czerwca w Po Muz. tan. z dancingu 1 z płyt.
masz bilet na. miejsce stoją.ce, nie zaj znaniu.
·

czyitelnłkami jego łtomych
powieści ni.ema i rtle może być nie

wygląda Jedinaik trochę kic'zowato: w pałacowych salach dlo biaporozumień: autor wie doskooale łego dnia trwają hoc:zme bale, ,m~
czego wymagają odeń ozytełnicy, dzli panowie zgoła niewspókześ
ziaś czytelnicy wiedzą róWlllie do- nle
piją wil!\O z
pantofelków
brze czego się 51podziewać mogą swych b()lhdanek, potem .,palą

czem a

po autorze. Z. ~zerszego punktu
wi-dizenla ll'Lllać trzeba pow'ieśd
p. Mi1Sitowicz·a ~a belet,rystykę lek
kiego kalihru, niepozbawioną war
tości fabulamyich i kompozy.cyjlnej
pomyisfowoścl, sfoją.cą jedlnruk naog6ł bardro cftlleko od w1ellldch
spraw i problemów :ly.cia współ
C'Zes.nego. Czyta s.ię to łatwo, ale
i za.pomtna piręclDro, g'liębszego tu
śki du w pamięci czytełniifca powie
ści o takim ciężarze gaitunikowyrrn
porosfaiwić .n.le mogą.
Jądrem pomysl'lt ,,T1'Ttech sere"
Jest klasyiczny motyw zamlaniy no
w0irodików; syin chłopski wychowywany Jest jako hrablicz, syin hra
biow$.kl - .uchodzi za chłopa. Odyna drodze obydwu maliazła Slię ta
sama kobieta, paws.taje węzeł powiesciowy nntrygi, ro'ZIJOOtany umiejętnle-w szczęśiliwym I pogodnym zakoń·crtenfr..t. Ukazany w powieśiei
świat „aryistokratycwy"

przez otwar.te ok:na z rewolwerów
na whvrut" - i t. d., i t. idl. Czyż
by to byił ·renesanJS Hefeny Mnłsz
kówiny I Jej uherbowainyich ,,ordynatów"?..

Mjt.

•••

Młetzysław

B. Lepec:kl.

„Madagaskar". Kraj - Lud:tie. 1{1().
lo!l'fza.cja. Warszaiwta, „R6j", 1938,
str. 312. „

&py. · P. mjr. Lepec'ki był właiśinie
jedmym z członJków tej kom~!.
OpieraJąc się rra wyini:kach pll'"le
prowadtooycfi l>adań i opiniach
rzeczoznawców francuskich, autor podafe te, za1'ewie tŚ.700 kim.
kw. (na ogólną 11'czbę 627 tys. km.
kw.) powierzchni wyspy nadawałoby się n·a cele koroorzacji polSJldej. Cały ten obszar mógłby
wchłonąć najwyżej 50 70 ty.s.
osób, l j. 10 - 15 ty&. r()ld.zilt.
Zaś kosz.t OiSad'Zenla jednej ro<miny na ziemi mil.-Oagaskaf1Slóej wyniósłby ok. 5000 zik>tytch. W tym
oświetleniu, 1ansowane prze~ pewne s.fery projekty kofonizacji na'
Mada gasikarze ,~'!1adnniartt" mies'Zkańców Pol1
stki za'krawają na:
fa'!1ta<SńlagorJę, a W111il()sek awtora
książki, t ·e motlliW'oścl są „dostateczne, aby do cllziałiat1T1,ości (kollO- ·
nrzacyjinej) na c\Jużą skalę móc
przyisitą.pić„ (-słl!'. 235), - nie bardzo się zgadza z pavrzednimi jego sitwierdzenramL.

Pi·erw®z' obsz'emfe}s.za, część
tej książki ma chara!Qter kompilaicyjJlly i eniey1kłopedyoziny: opierająie się na Hczinyclt oprarowanfach _łran,CUJS;kich daje autoir dość
srozegótowe i111fo·nrnaaje z zakiresu -hlistorl'i i geo.girafii, srtoswnków
hJOOQŚC!l()W)'ICh, . ekonomic2'll1)'1Ch i
kol11'tlln1i'kaicyjnyoh
Madagaska!f'U .
W C'lęści drugiej zllliajdlaje:my cemltaty komistji, która i poleeenia 1
Rząidlu pol-s.k1ego badała możliwo
ści k0Lon izaicyj1
ne t·ej dalekiej wy-

Bolesław DudzłńSkL

tt'-

N'r. 4'.4!
łlllllL 'U
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st na zarrawę z codziennych i alk robotn!ków
01>tatniflj JZamia
__,
powedrowali do więzienia
OKUPACJA FABRYKI BORNDALSZA AKCJA O ZATRUD·

Przed Sądem Okręgowym w Ło
dzi, odpowiadał w dniu wczorajszym 32-letni Mordka Lajzerowicz,
właściciel piekarni przy ul. śródmiejskiej 39.
.......- „. e• „ :zi!:aAAuJc::i-.-r.-~~~

«hlebie

Dnia 15 g rudńnia 1937 r„ Stanisław Brygicr nabył w piekarni Lij
zerowicza chleb, po rozkroje niu
którego znalazł ekskrementy my.
sie, a następnie przy dalszym kroieniu pszenicę, nas y coną rnztwni rem arszeniku, por : 1l11rną trutk:1
· na myszy.
Brygier zwrócił się do rolicj1,
g dzie złożył również chleb wraz ze
rna le7ionymi w nim d0 datkami.
W wyn!ku docho (' zcnia Lejzerodo odpowie.
w i cza poci agnięto
rlzi a lności karnej za niedopatrzenic, które groziło zatruciem org;i
chle:'
ni ·1 mu ludzi spoż'.1 wa1·a,cvch
•
; !''') r'PC'Zywa.
Wczoraj Sąd Okręgowy w Ło.
d7 i po roz1Joznaniu sprawy, skazał
l\fordkę Lajzerowicz a na 1 miesia, c

ZAKOŃCZONA
SZTEINOW EJ
ZWYCq;ST WEM. hk już do·
nieśliśmy, orygilnalrny strajk okupacyjny wybuchł w fahry•ce Bom·
steinowej, przy ulicy Wólozańzakończen~e
skiej 51. Fabryka ta wskutek trud·
·
ostat·
2lostała
sowych
n
ności fiina•
ik=-łlJ
nio unieruchom iona i w z•wią·7lku
IL " "1
z tym właścicielka tkalni wiDJlla
łiftft
..,.łz"
została rohotnjikom pieniądze z ty
(.;f...'!ł!I
•T
tułu pl.ac i urlopów. Właścicielka I
tika·l ni nie ~hciała uwizględnić żą i Osadz Retkinia pod Łodzi~ bydań rotbomików i w obawie p1"Zed ła w dniu onegdajszym widownią
okUJpacją, zamllmęła na kłódkę potw0rneJ zbrodni'. Właściciel no· · mu· rrzy ulic.v Dluga Koloni :i 26
• f b "L·
.1
:;i· r.y111..1. w o b ec.n.owV2lSJze
ucr~w1
k
go rohotmcy pos1tamowi1~11 o u.po· 42-letni Ignacy Klocek. 7 7aworrn
.1._.
11mec f a.h ryozny oraiz kolejarz, w czasie sprzeczki zo
wac• ~ie
podworne, pmylegaJące do lokalu swyrr: parobkiem, 21-letnim Toma
szem p 2 szkicwiczem , został przerab ry0Zllle11=0.
:uesztu i .50 zł. grzywny.
W sprawie tej odbyła się w dniu zei1 ugodznn~' w pier~ bagnetem
·
b
d
·
ł
·
·
k nf
•
wczora1szym ·o erencp w IJil· i zmar .ieszczc prze przy yc1em
spekcji pracy. Na konferencji tej pomocy lek:lrskiej. Zabójca, w o·
osią.gnięto poirorumieni c, w wyni· bawit> r1-z<'d nnlic.i<l. wbił nast~p
ku które:zo wła.;ciciclka w, p!ari- stępMwic snhie w pierś bagnet,
ła robomiikom należności z tytułu odnosząc bardzo ciężką ranę.
Zawia<lomio na o wypadku kozaległości, wQbec czego roh<>micy
.PIOTRKO WSKA- 40
policja wszczęłci natychmemla
przerwać.
p-0stanow:iili o'kupi!cję
ktńretoku
w
dochodzenie,
mia.st
W
1\
ZBIOROW
O UMOWĘ
łódzkie
PRZEMYŚLE DZH.l\TYM Jak go ustalono co następuje:
NIEDZIELA, 22 MAJA.
Paszkiewicz, młody dorodny pa
nas iinfrmują, komiisja międ~y·
związikowa robotni1ków przemysłu rob~k, spodo~ał się swe.i g~spo-1 8.05 Dziennik poranny. 8.15 Gazetdzianego opracow:.>1a już tek&t dyll<l. młodsze1 zresztą znacznie od I ka rolnicza. 8.30 Muzylta poranna·-projektu umowy zbiorowej. Pro· swego męże: Kochliwa kobieta za· nłyty. 8:55 Odczytanie .. programu.
RP.gionalna transm1'3Ja z Les7.jekt um-0w~' wprowadiza zmieni o· wiązała romans z Paszkiewicze m. 9.00 10.30
Muzyka - płyty. 11.00 Ze, na.
. . .
.
.
.
d
ł
.„
kt •
rvf · ł
salonowy Rozgłośni Poznańspół
!
ore zo„~a ą po · ktory odwza.iemmał się .1e1 uczuną ta , ę P ac,
wviższone o kiJh:. nrccelfl'tÓw oraz ::iem. Wieść o stcwmku erotyc1- skiej. 11.30 RP.portaż z życia. Nieu;tanawia sta-w1ci tl1a nowych arty- nvm łaczącvm parobka z żona rlo jdzielne południe w Liceum PedagoKl ·~k 1 gicznym w Lesznie. 11.57 Sygnał
d
ł ' .• l :
'e aodzą kuło'w p•.n d·u k·nJ· 1·
-~
sza w <?ncu 0 . ~szu . O•c :i. czasu z Warszawskie go Obserwato1eJ· zas• przcmySiowc
"-' ' " ·
y DI " '
W d:niu wczor&jsizym projekt który roh1ł Pa·~.zk1ew1czow1 częste rium Astronomicznego. 12.00 Hejnał
cię na powierzernie sporu do roz·
Wieży Mariackiej. w Krakowie.
strzygnięcia przez arbiJtra.Z: _c1zi· •1kła~111 przesłan~ z<'stał okr~gowe· wyrzuty, grożąc mu wydaleniem z z
Poranek. symforuczny (ze. ~~o
12.03
doszrl')
<lnia
Krytycznego
pracy.
w
ktory
pracy,
llI!iSpelktorow1
mu
u·
powz1ąc
siejDze zebranie ma
~;~~~!'.· i3.1~87o~ac
~~~~z;!i~~:e
obvdwo
do cstrej kłótni pomiędzy
Józef Stasiak, zam. przy ul. Piotr- chwały w kwestiii dalszej ake_ji przr.szłym tygod:niu Z"l'l?łał poro·
z powieści Wandy
fragment
two"
199
się
miała
która
,
i ewentualneg o proklamowa ma Z"Jm:t"~vaw~ą konferencję z pirzed ma męż.czyrnami
·
kowskiej
proo/).
(recytacja
.
Miłaszewskiej
Paszkietra„icznie.
tak
zakońC7YĆ
•!Ton.
o.taw1ir1el?m1 obvdwu
Chłopiec będ~c u swego kolegi, ~trf!;i,.u.
rn.30 Muzyka obiadowa (z Katowicl.
"' . ..
D
wicz, zbacfa.ny w poltc11. przyznał 14.45 Audycja dla wsi. 15.45 Audył
ąbrowskiej I,
zam. przy ul.
z ~ziećsię do zahńjstwa, odmaiwiaJąc .Jc.c:! leja dla dzieci: a>_ RozmowęRadiowy,
wszedł na płot wysokości 1-ego
, mi przeprowadzi Wujek
.
wyiaśn1en
ćalszych
złożen.!a
nak
piętra. W pewnej chwili runął na
Koncert
b.. ·t k „ I b) Muzyka - płyty. 16.05
•
.
• 1·
p. t.-. ,,O oł
ziemię 0 dnosza
1•
1ednak za o1ca .a 11 <1· I: 110listów. 16.45 Odc~
N1t·h<iwem
bu
kilo,
gr„
40
od
zeszłoroczna
".Y~
chew
'
•
•
nogi
e
aman
z
,c
I Wczrirajszy tygodmo.wy targ. przy
ogólne' potłuczenie ciała.
lece o:;;łabł, że trzeb:i było nrzrr· chronie 1'udownictwa ludowego" wvraki od 35 gr., pietruszka od 60 !!'r.,
~
t niósł pewne zmiany o i 1e chod z1 o Ce
głosi inż. Bohdan '.1'reter.. 17.00 Porlwar prze8luchani e i nrzewie~f go
1
cebuh. od 90 gr. (wyjątkowo droga), do
h ,
t
· ł
W st · · 'k'
czp"łala św Józefa adzie w wieczorek . przy mikrofo1?1e. Tran"lna
. anie c1ęz Im przew1~z o ~o- i ny artykułów, dos arczonyc
misja z sali hoteln „Bnstol". 18.5 t
.
. ' »
·
: " ·
chrzan od 80 gr. Młoda cebulka w
gotow1e Czerwonego Krzyza nie- t sprzedaż.
Klasyczny Teatr Wyobraźni: „Ponastap1ło
~drowia
lego
sta111e
oęczkach płacona od 25 gr.
szczęśliwego do szpitala Ubelpie.
Przy łóżku wrót Odvssem:za" v-11; HomHa.
OOQ'.Or~7enie.
znClCZTit>
zniżkowały.
meco
na.b1ału
Ceny
'
l · S 1 ! ·
Słuchowisko opracowała frena PaMasło płacono "Z:a kilo osełkowe od Kurczaki, których podaż była zna zabóicy i c;;:imobóicv p<>stawiotJO randowska
cza n1 po ee ne,1.
(wznowienie). 19.35 ~
90
od
nadal
płacono
3.00 zł„ wyborowe od 3.50 zł„ twa- czniet więkeza, .
lieton p. t.: ,.Na horyzoncie łódzoolicJi
pMtf"runek
KA TASTROFA SAMOCHOD U
1 10 gr„ · j. przeciętnie 0 1O gr. taniej.
Zwl0ki zabite!J'O kolejarza prze. kim". 19 50 Recital śpiewaczy Eu~eróg Jdlo od 70 gr„ ser biały od ·
NA SZOSIE
c'o nroscldorium mieisl:ie1!G nl.usza Szum-pic1'1.a, akom'I). 'l'eoJol"
s}aT'O
wy
ceny
i
podaży
zł.. śmietana ilitr) od 90 gr. Ceny Inny drób w małej
celem dokonania o;ekcii I Ryder. 20.15 Transmisja fragmenŁod1i.
j
:r.ł„
4.50
do
zł.
2.50
cd
~aczki
~okie:
tygodniu
ub.
w
niż
wyższe
Na szosie Be·~chatów-P a bi an i- jai nieco
· tów I międzYPaństwowego meczu pit
w
zł.
4.50
od
lmdyczki
za. mendel.
karskiego Polska - Irlandia. 20.55
ce w odległości l kilmetra od wsi i płacono od 1.00 zł.
D:-l"Ze ctochodnnie w toku.
Przegląd polityczny. 21.05 Dzienni){
W dużej podaży świeże ziemiopłoWadlew, samochód ciężarowy Nr.
v:iecZ-Orny. 21.15 „Obrazoburcy " A.45202 należący do Lucjana Włó dy, których ceny na ogół spadły. Pła
Wileńska Jerzego BaniewKukułka
KiRC·Teałr
kińskiego "': Łodzi, wskutek pęk cono rzodkiewki od 5 gr. pęczek, -- i
Aleksandra Rymkiewiczs .
i
skiego
sapęczek.
groszy
3
:;zczypiorek od
Opracowanie muzyczne Kazimierza
nięcia opony przy przednim kol~.
. Skindera (z Wilna). ~2.00 Opowie!it'
.
wywrócił się do rowu, ulegając łata od 15 gr. główka, pietruszka
o Wagnerze - (IV audycja) w oprabotwinka
pęczek
gr.
10
(nać) od
częściowemu uszkodzeniu.
cowanin prof. Zdzisława Jachimec(buraczki) od 25 gr. pęczek, świeźa
1k'e"'o
1 "' (z Krakowa) · 22 ·aO Ostatnie
ul. Żeromskiego 74176. Tel 129-88
Szofer Zd<lłal w ostatniej chwili marchewka od 35 gr. pęczek. szpi<lziennłka .wieczorn2e3g?o
wiadomości
Dojazd tramwajami: 5, 6, 8 i O jo rogu Kopernika i żeromskiego
od 20 gr
.o ·
k.l
komunikat meteorologicz ny.
·
wyskoczyć z szofer'ki, wskutek nak od .,.•o gr. 1 o. szcz11.w
Muzyka tanecma i piosenki - płyDziś i dni następnych
czego uniknął on nieszczęśliwego kilo. rabarbar od 20 gr. kilo. Ziemwypadku.
niaki płacono od 7 zł. korzec, mar.-

dniu 9 marca b. r. Edward Sro- NIENIE SEZONOWC óW. Komi·
czyński, Kątna 24, wyszedł o 4-ej ra sja zwią.7Jlrnwa robotników sezono·
no do pracy, pozostawiając mieszka wych dwukro<llnie miała ocLbyć
nie bez nadzoru. Grly o godzinie ·- k<>nforencję w UNęc1zie Wojewódz
WOJSKA NIEMitCKIE NAU
13.30 powrócił, stwierdził, że m1esz- kim, jednak konfterencje te nie do·
GRANICĄ CZECHOSŁOWACJI
k;ini<' splądrowali złod~icje, zabrali szły do skunku, zarówno w dnilll
W związku z przesunięciami 1250 zł w gotówce, biżuterię, po- onegdajszym , jak i wczo;rajszym.
wojsk niemieckich, które miały ściel. bieliznę i garderobę, wartości
porozUJmien iu z władzami
mieisce w ostatnich dniach, zwła 500 zł Powiadomił policję, która ?.a- wojewód71kim:i ustalono termin
~.zc~a w piątek, Rząd Czechosło rzadziła. dochodzenie. Spraw~ami kra.!1konferenoji na wtorek 24 b. m.
wad{! zwrócił l'>ię do Berlina z za- ci..; ,..ży byli bracia: 18-letni Zygmunt
Również w nadchodzącym tygo·
pytaniem w tej sprawie i otrzy- i. 22-Jetni Ka.zimierz Knłnżnicy, któ- ch1iu g.pecja1na delegacja robotni·
zapewnienie, że chodzi w rzy po kradzieży. część rzeczy skra- ków se:ronowy.ch nda się do War
mał
tym wypadku tylko o przygoto- dzionych s!lrzedPli za 50 zł. paserowi szawy, gdzie interweniować będ·zie
wanie do zwyczajnych ćwiczeń '·'1·
pie k i po ł ecz·
. .-·Jh "rr'''.ł1v1wi przv tl.1 w Mini'ilterstwi e
~' rnszowi ' 7.
letnich.
Rn7nrnej 1. za nzyskaną. zaś gotów- nej, Mi111 istcrS!twie Skarbu oraz
W CZECHACH DWA ROCZN~' - kę i :;'1:raclzhne pieniądze zakupili Fun.duS7Jll Pracy w sprawie przyPOWOŁANE POD BROŃ
nowe nalta. ubrania, buty, kapelusze działu dodatkowych kiredytów dla
~ nawet rekawiczki reniferowe. Wv Ło·dzi na ro7lszerzenie robót puh·
poroOficjalnie komunikują: w
~ d · · """7:V tki'ch
1 zavrtl
do Ozor licznvc1,
meme .,,„_,s
~
zumieniu z Rzadem minister obrn ~ " oir»1i " ''·li <;iP na zaba"'ę
podwvz·
'owco'w
zaobsenvował
cych
•
wv
ny narodowej ·powołał dzisia] na lwwa. Vvv. Riadai "
' ewe~„
' oraz
sez 0 n
.
rohotmiozych
płac
nadzwyczajn e ćwiczenia, zgoc.nie Dnlicjant, któremu twarze złodzie- szenie
z postanowien iami prawa o obro ;~~" "~'\' jakoś nin:hyt się l'lpodoba- ROBOTNIC Y CEGIELŃ PRZED
nie narodowej jeden flOrCznik re- ł~r
DECYDUJĄCĄ AKCJĄ. W dlniu
zerwy I-ej klasy i jeden rocznik Kałużni zmieszali się. wobec cze- dzi.siejsizym zwołane zostało w go·
rezerwy 2-ej klasy, oraz techni- go zatrzymał obu.
dziinacli pTZedpołuidniowych wal·
ków, należącydt do jednostek spe Wczoraj Sąd Okrfgovry w Lodzi ne zebranie roho·tlniików prizemycja!nych.
po rozpoznaniu ~prRwy, skazał 18-let słu ccramiozineg o.
ANGLIA WOBEC WYDARZEŃ nir.>g-o Zygm.unta Ka. łużnego na 1}~
Ponieważ dotychcza&OWe roko·
Agencja Reutera komunikuje, że roku więzienia, 22-letniego Kazimie- wania z przemysłowcami nie do·
w związku z ostatnimi wydarze- rza Kałużnego na 3 lata więzienia, prowadziły do poro!llumien ia i za
niami na terytorium Czechosło 32-letnil':?"o nasera EJia!'lza Zylberma warcia umowy wio•r owej na hież.
wacji minister spraiw zagranicz- nll. ra 21,{. roku więzi':)nia i 300 zł. 1 rok, dhowiem przemysłowcy chcą
nych lord Halifax powrócił z g r z y w n y . , 'Z<:! wsze1Jką cenę imiżyć zarobki
d
ot.
Oxfordu do LondyttiU.
roho1lniików o 10 10, g Y ze strony
! robotni-0zej wysnwa1Dre jest żąda·
nie podwyższenb płac o lOo/c, da·
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W wirze wielkiego miasta
ZAMACH SAMOBóJC ZY
BEZROBOT NEGO
W mieszkaniu własnym przy ul.
Grudziądzkiej 33 usiłował po:zbawić s·ię życia przez zażycie s·ablimatu 29-letni bezrobotny Henryk
Osmólski.
Desperatowi udzielił pomocy we
zwany lekarz Pogotowia i przewiózł w stanie ciężkim do szpitala.
WYPADEK PRZY PRACY
W firmie Szycht przy ul. Łuka
sińskiego 4 robotnik Ludwik Garnys z ul. Krakusa 5 wsikutek przy
gniecenia upadającym łomem że
laznym doznał zmiażdżenia prawej stopy.
Rannego opatrzył wezwany lekarz P'ogotowia i przewióz~ do
lecznicy.
NIESZCZĘśLIWY
Z PŁOTU

UPADEK

________,__......
Nieszczęśliwemu

legł

wypadkowi uw dniu wczorajszym 11-letni

Z teatró w
TEATR POLSKI:
4-ej po
lę, o godz.

Dziś
poł„

w niedziea w ponie-

.

.

I

P RZ EDWI OS NI E

---•--i•----------------------•

w. wzruszają.ca
o godz. 8.30
działek Pagnola
„Fanny".
sztuka
TEATR LETNI W PARKU STAOGŁOSZENIA
SZICA. Dziś w niedzielę, o godz. 4.30
Agnieszki".
i 9-ej w. „Małe szczęście
Powrót tramwajami zapewniony. _
TEATR KAMERALN Y: Występy
teatru Habima.
TEATR KUKIEŁEK
tel. 142·42
G l ó W N A 9.
B U T A C H"
W
„K O T
wszystkich
we
lekarze
Przyjmuj1i
(Al. Kościuszki 57)
h. Gabinet dentystyczspecjalnościac
w
„Kot
dzieci
'Teatr Kukiełek dla
Kwarc, apalizy. Od 8
Butach" wystawia dzisiaj, w niedzie 'ly, Roentgen,
w nfodziele 9-1 pp.
w„
8
de
rano
dalszym
lę, o godz. 12-ej w poł. w
Porada 3 zł.
ciągu cieszącą. się olbrzymim powodzeniem świetną. bajkę Marii Kowna
ckiej „O straszliwym smoku i dzielnym szewczyku, o pięknej królewnie
i królu Gwoździku".
AKUSZER - GCNEKOLOG
Bilety do nabycia od godz. 11-ej w

SKIE
LEKAR
I

lsa Mirando i Beniamino Giggli
w najwspanialsz ym filmie p. t.

Jerzy Sudya

i

cborooy kobiPre i położnictwo

Nastę Jnv

[

11

LEGJONÓW 11. TEL.115-27
ęodz.

przyjęć

KUPON ULGOWY
dla naszych Czytelników
upoważniający do nabycia
w Teatrze Kukiełek
„K O T . W B U T A C B"

Sala specjalnie

Al

Kościuszki

57

chorób kobiecvm akuszeria

pr.zy1mu1e o

-

i

Dr.
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LEcz NI cA
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Zgierska 63, W. Groszkowski, 11 Listopad1'1. 15, T. Karlin, Piłsudskiego PIOTRKOWS KA 294, telef. 122-89
54, R. Rembieliński, Andrzeja 28, J.1 (przy przyst. tramw. Pabianickich)
Chądzyńska, Piotrkowska 165, E. 1 2 razy dzien. pnyjmują. lekarze
wszystkich s,pec,jalności.
Miller Piotrkowska 44 G. Antonie- "
mieście.
k' Gabinet dent. Wizyty na otwarta
.
'
'
wicz, Pabianicka 56, J. Urueszows I, Wszelkie zabiegi i analizy,
[od 11-ej r. do 8 w. PORADA S Zł.
Dąbrowska 24.
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Passe-Partou ts i bilety wolnego wej
ilcia nieważne!
Ceny miejsc na wszystkie seanse
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EPOPEA
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Poświęcenia,
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GRE TY GAR BO

,,W ZGA RD ZON A''
Reżyserował KING VIDOR.
życie„. opuszczo nej kobiety.
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IR

Tel. 107-34

C®Ę-=111

I

PROGRAM
Po raz nierwszy w Lodzi WIBLKI PODWóJ
Cuda odwa~ i brawury... 100% sensacji i emocji.„ Niebywałe męstwo
Oto atuty bohaterów dzikich stepów p. t.

11

I O BOB
G R A ND E
O R C Y Rcowboj
,,O B R
w roli
BAK t;.;~

gł. niezwyciężony

>'o,.;;:!Lel1. seansów o godz. 4-eJ p. p.
w soboty, niedziele i święta o g. 11.

bohaterstwa i

Dziś pr2zentu jemy 3 czołowe gwiazdy ekranu
BARBARA STANWYCK - JOHN BOLES i ANNE SHIRLEY
w dramacie życiowym, potężniejszym niż „Boczna ulica" i „Zaledwie
wczoraj"

Tematem filmu jest

Tet 140-72
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H.INO
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chorób wenerycznych
2 blietów ulgowych z ulgą 33%
specjalista chorób skórnych, wene·
moczopłciowych
sko~ych,
maja
22
dniu
w
Kupon ważny
cycznych i seksualnych.
tel.
1
1
1 2
przyjmuje od 8-11 2-4 1
Nocy dzisiejszej dyżurują. następu w niedziele i święta od 8-l w poł. Przyjm. od 8-11 r. i 5-8 wiecz.
·w niedz. i święta od 9-12 DP·
jące apteki: Sadowska-Dancerowa,

Nocne dyżury aptek

to Ty

P r e m i e r a••

TO N''
=~d.
specja~istaTREPMAN R E I CH E R liKOPERNI. KA 16
ZAWAD ZKA 6

1,ty".RMW I

CENY MIEJSC: 1 m. 1.09, II m. 90 gr„ III m. 50 gr. Kupony ul
gowe po 70 gr. z prawem zajmowania dowolnych miejsc. W nie:J.ziele i święta nieważne. Począ. tek przedstawień w dni powszednie o godz. 4-ej, w niedziele i święta o godz. 12-ej.

24~·10
POMORSKA 71T:~;~:: ISr6~~ie~~~ ~8 ~e~ef.
. - 8 w1ecz.
przyjm. od 8-10 i 4-8 wiecz.

I

z Zarach Leander w r. f.!ł.
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Dr. med.

LECZNICA OME6Aj

k_a""s•~•.!:111ea9t.rul"'W•A""'l.l!llllKltllto•śc•iu•s•zkfl!ii!_l\'ll5m7._llllD

I

I
I
ceny na 'targow1•skach o,dzk•ICh

l

RadiO

Znów powita was
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słodkim uśmiechem

w filmie

i

piosenką

Ich stu

Następny wielki podw. progr.

1)

PANI WALE

Oddział

ulubienica wszystkich

ttnirl edna
0

w
Smialrch,

2) Wiezr Miloic

A

która cały swój wdzięk, czar, urodę,
artyzm i geniuez wnosi w rolę jako
napoleońskiej
dziejów
Na tle· przepychu dworów Europy, w kalejdoskopie
Wolna przeróbka powieści WACLA WA GĄSIOROWSKIEGO, reżyserował: CLARENCE BROWN. Napoleon
CHARLEC BOYER, Talleyrand REGINALD OWEN, książę Poniatowlegendy, snują. się romantyczne przeżycia najpi~kniejszej Polki i genius~a wo_jny Napoleona. Jako
ski CHENRY GORDON, Szambelan Walewski RENRY STEFENSON , Letycja Bonaparte DAME MAY WHITTY.
Odbito w druk. ,.ftobotnika", Warecka 1.

