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Samoloty które
przybyły

• 1

bombardowały

·
OrgelX
z Hiszpanii faszystowskiej

„Agence Espagne'' podaje, że
9 samolotów, które bombardowały
okolice Orgeix na wschód od Ai.x
fes · Thermes, według opowiadania
jednego z naocznych świadków
nalotu PRZY.BYŁY Z HISZPANIJ
ZNAJDUJĄCE] SIĘ W RĘKAC/-1
FASZYSTOWSKJC H„
Tym św~adkiem jest p. Leopold
Ferrand, urzędnik fabryki talku,
który łowił ryby od godziny 5 ra.
no przy tamie, znajdującej się nico
poda! zamku Orgeix. Dosłyszał
warkot przelatujących samolotów.
Ujrzał 9 aparatów szarego koloru,
które szybowały w szyku trójkowym.
Po przebyciu rzeki Arriege, dokładnie w miejscu, gdzie znajduje
się zamek markiza d'Orgeix, sanwloty skierowały się do jeziora
Orłu, szybując wzdłuż doliny Arriege. Zawróciwszy samoloty skit.
rowa/y się na Merens i wracał_v po
przednią drogą.
Po przelocie nad Orgeix, skierowaly się po przez równinę Chiou
la w kierunku departamentu Aude.
Później trochę wróciły do Orgelx,
gdzie zrzuciły 3 bomby. Jedna z
bomlJ upadla w odległości 200 me
trów od świadka, który instynktow
nie rzucił sif na ~iem_ię i_ un!k.nql
w ten spos?b śmrerc1. Wtelkt P~tok odla~11k~1v bo~zb upadł ~a m1e1
sce, gd~te s1~ zna1dował. Kilka se.
kand poźnie1 trzy nowe bomby
zrzucono o jakieś 2000 metrów od
poprzedniego miejsca. Wreszcie
po raz trzeci spadła nowa seria
bomb.
świadek twierdzi, że ]ĘST WY.
SAA!OLOTY
BY
ł~ĄCZONE,

neg-0 M>jsk gen. Franco, który '
twierdzi, że samoloty faszystow .
skie nie zbliżały się do granicy
hiszpańsko • francuskiej. Wszyst.
kie operacje, w których samoloty
te brały udział, toczyły się na rów
noleżniku Barcelony o przeszło sto
klm. od linii granicznej.

STRZEŻONA GRANICA.

.
z. bombar~o"'.'a~1em
prz~~ 9 samolo.to_w mał~J m1e1s~o
w~sc1 francusk1e1 Otge1x, w nie.
dz~elę :ano wysła~o z Tarbes _od.
d:ztał piech~ty _w kierunku Pam1~rs
?la zapewn1en.1a oc?ro~~ granicy
rrancusko - h1szpanskteJ.
Komunikat oskarża o tę napaść
Oddzia~ ten zabrał z sobą 15
„.„marksistów".
dział przeciwlotniczych i karabiny
maszynowe.
.
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la fron~io ws~~o~nim i wfstrama~urzo
torza sie walki ze zmiennrm szrześriem

Komunikat ministerium obrony
narodowej dorwsi, że na froncie
wschodnim oddziały wojsk rząd.o·
wych zajęły cztery wzniesienia
na odcinku Fanlo. Szereg ataków
nieprzyjacielskich na innych od·
cinkach odparto.
Na froncie Estramadura pow·
stai1cy odzyskali spowrotem miej·
seowość Cerro Balcon, natomiast
·wojska rządowe posunęły s-ię w
kierunku T orreal Villa.
Natomiast komunikat głównej
kwater~ wojsk powstańczych gło ·

I~

Po

zajęciu

~edstawiciet dowódZtWa chiń·
skiego w wywiadzie, udzielonym
prasie, oświadczył, ie po zajęciu
pr~ez Japończyków Suczou i po·
łączeniu dwóch armij japońskich-
północnej i centralnej - powstala istotnie nowa sytuacja, która
jednak nie jest niekorzystna dla
Chinczyków. Główną cechą nowej
sytuacji jest to, że dalsza ofensy.
wa japońska nie może korzysta~
z kolei z powodu ich braku, co
stawia dowództwo japońskie w 0 •
bliczu trudnego zadania
•
Tyły_ armii japońskiej są zdezorgamzowane przez partyzantów,
transport nie tylko produktów,
lecz i amunicji, napotyka na wiei·
kłe trudnOśl..i. Zdarzyło się jut
ZBŁĄDZIŁY.
wypadków, gdy oddziały ja·
kilka
MARKOSKARżA„.
FRANCO
pońskie pozostawały bez pocis·
~lSTóW.
Faszystowskie Radio Nacional ków, już nie mówiąc o brakach a.
ogłosiło komunikat sztabu generał prowizacyjnych. (ATE).

Suczou.-Sytuacja w prowincji Honan

OFENSYW A JA NSKA
W PROW. AHWEJ.
Komur. :kat sztabu chi1is}(1ego
donosi, ie w rejonie m. Kajfeng
walki na więksLą skalę rozgrywa·
ją si~ na odcinku Czenlu i Tuan ·
sien. Główne wysiłki japońsk i e
skoncentrnwane są obecnie w
prow. Ahwei, gdzie Japończycy
usiłują

wyrć wnat linię frontow ą

i w tym celu przeszli do ofensywy, Doprowadziło to do szeregu
walk, trwających bez przerwy od
trzech dni.

LOSY MIASTA KAIFENO.
o zdobyciu przez
japuroczyków Kaifeng, g iównego
miast:i prowincji Honan, zdaje si ę
potwicr..hać. Co prawda, wojskowe źróC1 la chiriskie przeczą w dal·
sz;-m ciągu wiadomościom o za·
jęciu Kc.ife: l~, lecz z drugiej stro·
tl prz y znają, że oddziały japoi'1skłe z Jotyły ważne punkty stra·
tcgiczne na południowo zachód od
Kc.ifcng. W ten spo·sób napór
wojsk japonskich na linię kolejową, prowadzącą do Hankow, staWiadomość

Krwawe egzekucje wLa Linea
za

niechęć

do

na~ eźdzców

Więzienja w miejscowości La Linea 1 Okolicy sąsiadującej z Gibraltarem są przepełnione. Władze faszystowskie aresztują bow1em
ostatnio wszystkich podejrzanych o nieprzychylny stosunek do na.
jeźdźców włoskich i niemieckich. Tysiące . proklamacji i ulotek roz.
powszechnia się na terytońum faszystowskich przeciwko generałowi
Franco.
Okoto 30.tu osób zostało w poniedziałek rozstrzelanych w La
Linea. Zostali oni spro.wadzeni na cmentarz znajdujący się w śród
mieściu La Linea. Motory samoci1 odowe zostały puszczone w ruch,
krzyki stracanych i salwy karabinowe nie docierały do uszu
aby
vis oświadczył tylko, że rozmowa mieszkańców miasta. .
toczyła się na temat wielkiej polityki światowej.
Zjawienie się Stalina na przyję
ciu u Mołotowa, było podobno dla
amb. Davisa niespodzianką. (PAT)

Sensarrina konferenria
Stalina

z ambasadorem Stanów Ziedn.

Dwugodzinna konferencja amba
sadora Stanów Zjednoczonych Da
visa ze Stalinem wywołafa w kołach dziennikarskich duże zainteresowanie.
Szczegóły konferencji trzyma.ne
aą w ścisłej tajemnicy. Amb. Da.

Drut kolczasty

wzdłuż

Po

zamknięciu
chińskiej ambasady w Tokio
W sprawie zamknięcia arnbasa.. bawem nastąpi formalna deklarady chińskiej w Tokio, wyrażają cja w tej sprawie. jak komunikują
pogląd, iż Rząd chiński pragnie w w ministerium spraw zagraniczten sposób zapowiedzieć zerwanie nych, przyczyna tego nagiego zastosunków dyplomatycznych.
mknięcia ambasady nie jest w To.
Tokio liczą się z tym, iż nie- kio znana. (PAT).
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W1l~a o ~rótny tJ~1ień

pmy

innych gałęzi przemysłu celem
wprowadzenia 40·godzinnego tygodnia pracy w ciągu 6·ciu najbliższych miesięcy. żądania robotników pr.i.:emysłu metaloweao nie
Re~olucja ~oleca ~awią.zan~e .1:0 są rzeczą nową i JJyły już :iejed·
kQ.wan ze ~wią.izikami rohotallkow 11-0.botnie formułowane. _(PAT.).

O~ywający się

w

kongrea

More;a~le

rohotnikow
pr~m~słu metalowego wypowiedz1~ e1ę za wpr~wadzeniem 40·
gdzmnego tygocbua praey.

(Anglia)

si, że na poszczególnych frontach skutek nalotów aeroplanów pow·
nie był-O ostatnio nic godnego u· stańczyci1 północ.na część miasta
została zniszczona. Inne kolumny
wagi.
wojsk faszystow&kich zajęły miej·
soowości Lucina del Ciel i Pena·
Wojska fasz)~t , W»kie znajdowa· golosa na drodze do Walencji.
ły się w niedzielę w południe w
bez;po,;rednim sąsiedztw1e miasta NOWE NALOTY FASZYSTÓW.
Albocacer. \Valka to c.i:y się na
Korespondent agencji „Havasa"
przedmieściach . Ludno!Ść cywilna donosi, że e&kadry samolotów fa·
opuściła miasto, które jest bronio· szystowskich dokonały nalotu na
ne przez silne oddziały rządowe. m. Vall de Uxo, następnie zbom·
\Vojska repub!ikańs-kie wybn· bardowano Akubia. Wyrządozone
dowały ~zereg linij ohronu~ eh. "'{a szkody s<J: na razie nieznane.
Fa&n ści cl<: konali nalotu na mia
Segorbe w prowincji Castelon
;,to
I
de la P1an_a. Straty b. znaczne.

granicy Palestyny

Przy budowie zasieków z drutu
kolczai,tego wzdłuż granicy' pół110cnej Palestyny pracuje około
1000 robotników, których dłu
gość wyniesie 85 :dm., uskuteczdona ma być w clągu i. eh miesięcy i kosztować będzie okOło
100.000 funtów. Ponadto Rząd pa
lestyńsld przystępuje do budo.vy
8 blokhauzów wzdłuż granicy pół
nocnej kosztem 50.000 funtów.
W ntt.<;lzielę zanotowano szereg incydentów w okolkach TUJ·
karem. Grupa uzbrojonych terrorystów napadla na dom jednego z
'Zabijając
mieszkańców wioski,
właściciela i jego syna.
Na ciężarowy samochód woj„
ekowy, zdążając od Tulkarem rzu
cono bombę, jeden żołnierz brytyjski •· ostał zabity, dwaj inni ran
ni. ~olil:ja dokonało licznych a.
resztowań.

t.u!P I l PALESTYNA,
Z inicjatywy prete~a lzby ad wokackiej w Kairze, Ali Alluby Haszy,

odbyło :.ię 0liczne

~~;~i~~~~~ ;;r~~~ ~:i~~~::~~e7.
zebranie senato

je się coraz większy . Oddziały
ch1ósl, ie w y..: ofu j ą się w l:ierunku
Chińczycy

połu d niowym

usiłują

Według ostatnio otrzymanych
tu wiadomości, bOmbardowanie
Alicante pociągnęło za sobą 30
zabitych, w tym 12 kobiet i jedno
dziecko, oraz 118 OsÓb rannych.
W gruzach legło 21 domów.
(PAT.),

Echa bombardowania
Alicante

sobie odwrót wzdłuż ko
Zbombardowanie angielskiego
lei Pekin - Hankow i powstrzy. ;;latku handlowego ,,St. Winifred"
ofensywę wojsk japońskich
mać
w porcie Alicante wywołało wiel·
na obecną stolicę chińskiego Rzą· kie wTażeni e w Londynie.
du crntrnlnego. jednocześnie pod Wiaclomo§ć o bombardowaniu
celem
zar z ądzenia
jęte zos t ały
uzi enniiki wieczorne,
p1·zyni-Osl.y
ewakuacji ludności C) wilnej.
k.tó re pumi mo ~więta ukazały si ę,
FLOTA JAPOŃSKA
ronina prżew·i_d~ wać, iż Rząd bry·
NA JANO- TSE-KIANG.
oki rozważy całokształtt zagad·
tyj
Komunikat chinski donosi, że
ia bombardowania powietrz·
n:.rn
flotę
swą
koncentrują
Japonczycy
tro,
ne
•
!"'
na rzece Jang-Tse. Razem z konKoła polit ~czne s ąda:ą, iż je<lną
centracją wojsk w tym rejonie,
zgrom :!dzenie floty dowodzi za. ;, główn y d1 sp raw porządku dzien
miaru japoticzyków natarcia za nego !lajbl iższego zebrania gabipomocą floty wzdłuż jang-Tse na netu !J ę d~ie wp ro wadzenie w życie
projektu, doty cząeego neutralnej
m. Antyn . (ATP}
komi5ji ;1edczej w sprawie raidów
lotniczy ch w Hiszpanii (PAT. ).
bom·
uni:.;wia
Prasa francus!,a
bardowanie szpitala francuskiego
im. prez. Doumera w Kantonie
podczas ostatniego nalotu eskadry
samolotów japońskich. „Le Journal" podkreśla, że bombardow<i.
nie nie może być niczym usprawit!
ctliwione, ponieważ gmachy szpi·
Z Manili donoszą: o wybuchu
lalne znajdują bię w pewne.i odle·
głości od miasta i są zdała widocz wulkanu -~ayam, położonego w
ne. Poza tym na l<ażdym budynku odległości 200 mil na południowo
wsch óci od Manili Wulkan trn był
powiewLły sztandary francuskie.
dłuższy czas nieczynny.
Ambasador francuski w Tokio przez
otrzymał polecenie złożenia prote· Ostatni wybuch miał miejsce w
stu i wyrażenia oburzenia, które
wywołało we Francji tak jaskra. I 914 ro.ku i spowodow~ł zniszcz~
we pogwałcenie przepisow prawa niu całej wsi. Liczba ofiar wynos1oświadczaj !a około 1200 zabitych. (ATEJ.
międtynarorlowego .
„Le Journal". (ATEJ
-.-----im-=1!!211••••www-nWWWllll"lillllSll~-----••••••
zapewnić

Oburzenie we Franrii
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Ch1·nu na ost:1tn1·m mie1·scu
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komitt!l, ' który ma
11
·
•
PalestyWartość wywiezionego mate.
Oepartament stanu ogłosił dany z puliku wid2en1a prawa międzynarodowego i ew . zainscenizo ne, dotyczące zezwolenia na wy- rialu wojennego sięga 5.588.000
wać proces publiczny w ol>ronie wóz broni, amunicji i samolotów dol, na pierw!IZym miejscu _stoi
Brazylia, do której wywieuono
w miesiącu maju.
stanowiska Arabów. (PAT.).
za 1.494.000 dol., głównie ęamolo.
t~w. na~1ę.pnie japonia-l.334.000,
równi ei przeważnie samoloty. Na
trzecitn miejscu stoi Anglia Z końcem roku bieżącego ma rego wchodzą Polacy i Rumuni. 637.000 dol., potym Chiny - 52a
&tanąć na polach bitwy pod Ra· W Czerniowcach bawiła o5tatnio tys. Ootychc:za,s Chiny były głó
rańczą, cbok miej6.oowego cmen· delegacja polsika w osobach archi· wnym nabywcą i zwolennicy nie
tarza, 9dzie leżą polscy legioniBci, tekta Króla oraz inżyniera Lesie· ito~ow:.toia ustawy o nieinetrwen.
ok<17.a~e manz.o leum - kaplica.
ckiego, którz~· oglą.dali teren pod cj1 w lwn·i'1ikcle chińsJm • japoń
skjm przede wszystkim na ten
Budową mauzoleum zajmuje Jludowę mauzoleum . .(P~T.).
-,
fakt pow~ sł~. ~P~T)~·
się apecjalny komi·tet, w ~ad któ
Wyleniono

rozpatrztć stan prJwny

Nii polach

sławnej

bitwr

Str. 2

Zapowiedzi nowego zaostrzenia sprawy sudeckiej
Solidarnośt

robotniczo - chłopska

Można już w przybliżeniu ustalić, że tegoroczne święto ludowe
charakter powszechności.
miało
Co do ilości, w wielu powiatach
notuje się wzrost frekwencji. Na·
leiy natomiast podkreślić, że w
olbrzymiej ilości powiatów przybyli na Swięto rekrutowali się już
ze wszystkich gmin powiatu, licz·
ba powiatów wz.rosla. Po raz pierw
szy Wielkopolska urządziła obcho
dy w 15 miejscowościach (w 2 za.
kazano), w Małopolsce Wschod.
odbyły się we ·wszystkich powia·
tach, gdzie istnieje organizacja,
z wyjątkiem powiatów, gdzie zakazano uroczystości, woj. kielec·
kie notuje znaczny wzrost frekwencji, z wyjątkiem Sandomierza,
gdzie nie odbyło się święto wogó·
le. Znaczny wzrost, z małymi wynotuje woj. warszaw·
jątkami,
skie, z wyjątkiem pow. radzymiń·
skiego i mińskiego. Po raz pierwszy urządzono lokalne uroczystos.
ci na ziemiach kresowych.
Przedstawiciele PPS przemawia·
li: w Powsinie (pow. warszawski), Łowiczu, Bochni, Rzeszowie,
Mińsku Mazow., Tarnowie (tow.
Opoczni~,
Brzesku,
Ciołkosz),
Sierpcu, Lipnie, Łukowie, Kutnic,
Opatowic kieleckim (trzech mówców!, Przemyślu, Sieradzu, Hav. ie
grupy
Większe
Mazowieckiej.
delegacyj PPS wzięły udział: w
Bochni, Tarnowie, Mińsku Mazowieckim, Rzt>szowie i Przemyślu.
Przedstawiciele robotników byli
wita.ni wszędze bardzo gotąco
przez chłopów.

ami"
inowc
„henle
z
zajścia
Ci~głe
I • Pro wokacJe endeków

Okazuje sił,
Doszło tet do incydentu w Li- głych niepokojów".
doszło do ~cyhenleinowcami i becz, gdzie poturbowany został że Berli.n przywiązuje wielką wa·
policją. Incydent wywołany został henleinowiec, który &ze.dl ulią w gę do akcji ,,hlink&wców". Skwatym, te henleinowcy zorganizowa- białych pończochach. Równiet i w pliwie notowane są ta.kte wszel11 po zebraniu nielegalny pochód. tej sprawie władze czeskie ptowa· kie głosy prasy zagranlcmej, od·
Potlcjanti zastąpiU im drogę, do- dzą dochodzenie. (ATE).
noszące się życzliwie do stanowi·
magając si~ rozejścia. Ody Nłem
PAT podaje charakterystyczną ska autonomistów słowackich, a
cy nie usłuchali, wezwano z po- depeszę z Berlina: świ~ta, jeteli zwła3Z<:Za prasy włoskiej.
btlskiego miasta oddział policji' chodzi o sytuację polityczną, mi·
który henleinowców rozproszył. 16 nęły całkowiioie spokojnie. Wo·
osób pora.niemo, z tego jedną bar· bee nieukazania się dzienników,
dzo ciężko. Władze prowadzą w dopiero wieczorem napływać zatej sprawie dochodzenie.
częły z Czechosłowacji relacje o
- . i zajściach w Sudetach.
·
~~
W następstwie porozumienia, za.
Zaj~Cia te, jak utrzymują tutaj, wartego w dniu 31 maja, czechoministerium spraw za.
spowodują z całą pewnością po- slowa.ckie
nowną i ostrą reakcję prasy nie· granicznych zwróciło si~ tel~ra·
mieckiej. Zdaniem PAT-e, „koła ficznie do gen. Jordana z prośbą
berlińskie są zdania, że obecna sy o udzielenie agremenł dla Michała
tuacja wymagać będzie „szybkie· Hanaka, jako agenta generalnego
go zlikwidowania obecnego sta. Czechosłowacji w Hlszpanłi faSZY,
nu, zawierającego zarzewie clą- sto wskiej.
KAIFENG ZDOBYTE.
pierwszej linii obron.nej rozpocz-1 Hankou rozpoczęto już ewakua·
W poniedziałek o godz. 14.ej ną się w najbliższych dniach. W cję ludności cywik1ej.
wojska japoi1skie wkroczyły trium
falnie do Kaifeng, stolicy prowin·
cji Hunan. Część oddziałów japoń·
sk.ich podjęła pościg za ustępują
cymi wojskami chińskimi.
Po zajęciu Kaifeng wojska chiń
W Pradze odbyły się uroczysto- łowt działacze partyjni, z preieskie, stojące na południe od linii
z okazji 60-lecia istnienia cze· sem Partii, tow. Hamplem na cze.
śei
Kanton był dwukrotnie bombar·
DRWINY~
Partii Socjalno - le, a także marszałek Senatu tow.
kalejowej, wiodącej do Lunghai, dowany przez samoloty japoriskle
chosłowackiej
Na podstawie instrukcji Rządu
Na uroczystość dr. Soukup i kilku pcz~dsta.wicieU
cofnęły się na· pierwszą linię ohron
Demolaatycznej,
podczas Zielonych świąt. Drugi francusk:e'go, ambasador Francji
pociągi specjalne, R14du, Sejmu i Senatu. O godz.
ną przed Hankou. Ku tym nowym
103
przybyły
tę
atak lotniczy nastąpił w pe>niedzia w Tokio, Charles Arsene Henry,
pozycjom posuwają się już prze- łek w godzinach rannych. Według złożył wizytę wiceministrowi spr. przywożąc uczestników z całego 9 m. 45 przybył prezydent Benesz,
Nam.esłi który oył obecny podcza11 całej
oddziały japoń·
grupowujące się
pierwszych doniesień, w ataku zagranicznych, Horinuszi, celem kraju. Na Wacławskim
skie.
została wielka try· defilady.
wybudowana
brało udział około 50 aparatów. zaprotestowania przeciw bombarDruga chińska Hnia obronna Szkody, wyrządzone przez bom·
której zajęli miejsa czo·
dowaniu Kantonu przez lotników buna, na
przebiega o 120 kim. w tył od bardowan-ie, mają być poważne. japońskich.
pierwszej i otacza Hankou wiel- Według otrzymanych niepotwier. Ambasador wyraził w itnieniu
kim łukiem.
dzonych wiadomości, liczba ofiar swego Rządu życzenie zaniechana
że walki
Spodziewają się,
wynosi około 1000 zabitych i 2000 nia tych ataków lotniczych. WiceKongres francuskiej partii SO· działalność „socjalistyczno • re·
rannych.
oświadczyć
minister Horinuszi
W czasie ataku lotniczego bOm. miał w odpowiedzi, że ataki lotni- cjalłstycznej znaczną większością wotucyj ą" poza ramami Partłł
by uSZkodziły szereg budynków cze nie są sprzecme z prawem mię głoSów wypowiedział się w so- socjalistyc-znej".
W nocy z niedzielt na ponte.
czerwonego Krzyża, Położonych dzynarodowym, gdyż Kal'\ton mu. botę za nieudzielaniem Marceau
działek kongres w Royan przystą·
w sąsiedztwie szpiłala francuskie- si być uważany za miasto uforty- Piverl'owi amnestii.
Kongres, odrzucając kategorycz pil do zasadnla:ej dyskusji nad
fikowane i za bazę operacyj woj.
go im. prezydenta Doumera.
amnestię, pozostawił zawie. polityką ogólną Partfł, która zanie
W budynkach tych zabito i ra- skowych.
aż umowa pittsburska nie będzie
działaczom miesiąc czasu, decydować ma o stanowisku klu·
szonym
bomb
Wiele
Anosc>b.
50
protesty
na
niono około
W odpowiedzi
zrealizowana.
padło na gęsto zaludnioną dziel- git w sprawie bombardowania aby zgłosili się z powrotem na ło- bu parlamentarnego Partii Socja·
W niedzielę w stolicy Słowa· nicę Sampan, leżącą nad rzeką. ludności cywilnej w Kantonie, wy- no Partii.
) listycznej wobec Rządu DaladłeN.
czyzny odbyła się manifestacja Liczba ofiar jest znaczna. (PAT). soki urzędnik japońskiego min.
W odpowiedzi na to Marceau Dyskusja ta podzieliła się na dyl·
Partii Agrarne.i, w której wziął
Wojskowe władze francuskie spraw zagr. oświadczył, że Japo· Pivert Złożył prasie deklarację, iż kus/ę nad polityką wewnętrzną I
udział premier dr. Hodża. Premier
wysłały natychmiast oddział pie· nia sprzeciwin się stanowczo in· zamierza prowadzić odtąd swą polityką zagraniczną.
ugrupowanie ks.
że
podkreślił,
chaty mornkiej, celem ochrony terwencji Anglii i Ameryki w tej
Hlinki nie stanowi większości i gmachu S7.pitata i niesienia akcj'. sprawe, ale gotowa jest przyjąć
wobec tego nie może występować
ratowniczej. Jedno skrzydło szpi- pewnego rodzaju mediację, a miaw imieniu całego narodu słowac tala francuskiego ma być zupełnie nowicie zgodzić się, aby konsul
kiego.
zniszczone.
angielski w Kantonie wpłynął na PIŁKA
LEKKOAl'LEl-~l .PRUS WSCHOL>·
Bu •zYLIA 6·
,
poste
Japończycy usiłowali zbombar· władze ch!ńskie, by usunęły
. 5•
n.n.
POLS1,.,\. . I t . .
t I ..
•
NICH POKONANI W WIL.'llIE.
gmachy run k•. ar. Y cru p:zec1w? nt~Zej z
Pierwsza połowa meczu Polska dować stację kolejową,
W Wilnie odbyto się spotkanie lek
nienas
dla
Strasburgu
w
Bra;>.ylia
zaw1era1ących
rządowe i uniwersytet, ale więk· części mtasta, nie
reprezen·
!.><>między
1
bramka pol· koalletyczne
szość bomb spadła w gęsto zalud· objektów wojskowych, zapewnia- mal tragiczna, a jedyna
tacjaml Polski północnej a Prus
jąc w ten sposób bezpieczeństwo ska w wj części .gry padła z kar- wschocinich.
dowskiej w Dżedda jeden .żyd zo- nione dzielnice..
nego. Gra naszeJ reprezentacji, a
·1 · (ATE)
'1 d ~ .
69:615
Zwyciężyła drużyna polska
szczególnie indolencja napadu, nie
·
U no,c1 cyw1 nej.
stał zabity, a drugi ciężko poranio
Jest to pierwsze zwycięstwo
pkt,
zapowiadały nic dobrego. Po przerny. Napady i podpalenia są na poPolaków w dotychczasowych spotwie sytuacja uległa zmianie. Ulewa kaniach obu reprezentacyj. Należy;
rządku dziennym, Sytuacja uległa
z konceptu Brazylijczy- jednak dodać, że reprezentacja Polwytrąciła
ponownemu zaostrzeniu. (PAT).
ków, przyzvvyczajonych do suchych ski północnej wystąpiła w składzie
terenów. W ciągu 14 minut Polacy wzmocnionym zawodnikami z innych
uadroblli stratę. Brazylijczycy raz okręgów.
jeszcze wprawdzie uzyskali prowaWalka o miejsi..:owość Albo Ca·
F aszyści oczekują silnego prze· ctzenie, ale w ostatnich sekundach
meczu trzeci celny strzał Wilimowciwnatarcia republikanów.
cer w Hiszpanii - trwa.
JĘDF.7..EJOWSKA PRZEGRAŁA
zadecydował o konieczności
skiego
osiągnąć
się
udało
Faszystom
W GRZE PODWOJNEJ.
zarzlłdzenia dogrywki, która trwapewne sukcesy, mianowicie zajęli
W poniec!Ziałek odbył się finał gry,
ła 80 minut.
o mistrzonad domami Le Touquet.
pozycję na Monte Godcto, panują·
Nici.tcty, ~e była ona dla nas. ko- podwojnej pań w turnieju
Rząd gen. Fr3!11CO ogłosił notę
stwo St. Georges Club.
Po kilkugodzinnym przetrzyma. cy nad Albc Cacer.
fiwymęcze~1
gracze,
Nasi
rzystn&..
z
związku
w
której
w
oficjalną,
W finale para amerykańska Mar·
zycznie i nerwowo, nie posiadali do·
tn•
•
•
niu w areszcie, Mollison został
Miasteczko tej nazwy jest podo rozpows.zechma~~m1
a Brazylij- ble - Fabyan pokonała Part po!„
sił,
zapasu
atatecznego
j
p<>·
10
o.sta
.
zwolniony. Prawdopodobnie 1iie bno ewakuowane. Część jego jes!
glo&kam1 o mozltwosc1 ewentuat. czycy uzyskali dwie bramki przewa- sko - angielską Jędrzejowska-Th~
będzie on stawiony przed sąd, zburzona
od pocisków działo· nego pokojowego zażegnania kou gi. którą znów w ostatniej chwili mas, po ciężkiej walce w trzech setach 6:1 0:6 10:8.
lecz o postępku jego zawiadom:o- wych.
fliktu hiszpańskiego1 stwlerdza po· Wilim~wski zredukowa.ł do jednej
SPYCH.ALA i .t3AWORO'WSKI
6:5
meczu
wymk
Ostateczny
bramki.
•
•
•
.
z
•
Brytyjski
Aeroklub
ny będzie
POKONANI W PARY~U.
Jak donoszą. faszyści, w pobli· r.owm~, ze .ro~w1ązan1e konfbktu dla Brazyl11, zakwalifikował drużyżądaniem cofnięcia Mollisonowi li·
W czasie Zielonych $wilłt obaj nażu tej miejscowości eskadry wy· nastąp1ć moze jedynie przez pOd· nę tego państwa do dalszej walki o
si reprezentanci w międzynal'odo•
cencii pilota.
wiadowcze wykryły znaczne kon· danie się przeciwnika nez żadnych mistrzostwo świata. W najbliższą wych
mistrzostwach tenisowych
niedzielę Brazylijczycy walczyć bęzastrzeżeń
centracje wojsk rządowych.
dą. w ćwierćfinale w Bordeaux z Cze Francji zostali pokonani i odpadli
•
z dalszych rozgrywek w grze poje·
chosłcwacją.
walczył w nieSpychała
dyńczej.
Polacy grali słabiej, niż w ostat· dzielę z t~nisistą. francuisldm A~
nich spotkaniach międzypaństwo del.sselam, ~tóry pokonał naszego
wych. Nie dopisał napad.
terytor~um
zawodnika po zaciętej walce w 3-cll
VORWAERTS Z GLIWIC ZREMI- setach 8:6 10.8 7 :5. W poniedziaełk
gi·elskiej Guayany śkągnęli tu
PIRACI POD OBSTRZALEM
0 80 kim. w głąb terytorium fran- SOWAL z WARTĄ POZN~SKĄ. Ba~orowsk1 stoczył bardzo ciętkit
wraz z ins.t rumentami celem zba- BATERll PRZECIWLOTNICZ EJ. cuskiego. świadkowie stwierdzają,
w niedz.ielę rozegrany został w walkę z Francuzem Deatremeau.
po ~ik1ej
Zwycięż:;ł Destremeau
diania calej okolicy.
że samoloty te leciały cały czas Poznaniu międzynarodowy mecz plł
walce 5-ciosetowej 15:7 4:6 7:15 6:2
Donoszą z Perpignan: W nieVordrużyną
pomiedzy
nożnej
ki
Ariege
Omota nabyli na własnoć od
rzeką
nad obszarem między
sawaerts Rasensport z Gliwic a ligo- 6:4.
paru poszukiiwaozy złota dawne- dzielę około godz. 11 ·ej kilka
wą, Wartą poznańską.. Mecz dał wya torem kolejowym.
pochodzenia
niez.nanego
molotów
go typu, którzy p·rzed ki!ikoma lanik remisowy 1:1 (1:1).
HISZPANIE!
SĄ
NIE
TO
francusSerdanią
ty przybyli na to miejsce, trawie- przeleciało nad
o TYTUL MISTRZA EUROPY.
OSTATNIE MECZE o 1/s FINALU
zwyciężać
Paryżu zaczyna
ką aż do wioski francuskiej Osseni gorącz.ką złota,
W BuKareszcie odbył llt! mecz
MISTRZOSTWACH SWIATA.
w
że Incydenty totnicze na
opinia,
ja, odległej o 4 kim. od Bourg
bokserski o tytuł mistrza Eueropy w
w Hawrze Czechosołwacja po· wad.Ze koguciej. Zwyciężył Toma
Pierwszym, który natknął się Madame. Francuskie materie prze· pograniczu francusko • hiszpat\·
w Yollow1knife na grudki złota był ciwtotnicze otwarły niezwłocznie Skłm nie tr.ogą być przypisywane konała Holandię 3:0 (0:0 O:OJ, po Aurel przez dyskwalifikacjo w 7~j
tr.apper Gu& N)"llan, kitóry źle na ogien, wywołując pewne zamiesza lotnikom hiszpań!Jkim, lecz, te wi· przedłużeniu czasii gry. W Marsy111 rundzie nad Sine Cattanee.
w spotkaniu ~owarzyskim był7
sz ki a · reperezntacja Włoch, również po
ale·
tyr.1 wyszedł. Zebrał oo trochę nie wśród samolotów, lecących 00":ajców
po U w c przedłużeniu czasu gry i po walce mistrz ttumunii wagi ciężkiej poko•
n zy
złota, przepił je, a prny tym po- trójkami. S:1moloty leciały bardzo gdztelndz(ej.
niezwykle ciężkiej, wygrała z Nor- nał na pkt. mistrza Kuby w tej 1111.·
mej wadze, :Merejona.
pełnił tę nieostrnżnoć, że paplał. wysoko, tak, że ustalenie :eh zna·
Ten nowy zwrot opinii pubUcz- wegią 2:1 (1:0 t 1:1).
Wygadał si.ę przed innymi i WISk.a ków rozpomawczych było niemo- nej przebija wyraźnie w artykule I MISTRZOSTW A LIGI SLĄSKIEJ· ,
W mlBt.rzostwach llgi śląskiej no- • ;.;.;;;;.,;;......._..._......
:ial im miejsca. Gr.ul!lt swój sprze- tliwe. Pod ogniem artylerii fran. Temps'' który domaga si~ od
TRAGICZNY WYPADEK
tujemy następujące ostatnio wyniki:
'
"
cJ.ał za bez,cen, jakkolwiek OS·iąg
NA )VYśCIGU KOLARSKIM.
cuskiej samoloty zawróciły i odle· Rządu wsiczęścia energicznego Dąb-Czarni s:o, Concordia 2:2, Sło
niętJa suma wydawała się dość
w czasie wyścigu kola.rakiego Lu.
~Jedztwa oraz zdecydowanej akcji wian _ Chorzów 2:1, wawel-Sladały w kierunku Bar„elony.
bieclJakiem,
blin - . Zamość - Lublin 19"-letnl
Dziś joot
wyso·ką.
przeciw pewnym kołom, starają. via t:2.
80 KM. W GLĄB FRANCJI.
Dąb, w myśl uchwały naczelnyc.'l zawodnik, Bolesław Martyn (niestocym się wykorzystać hiszpańską
gdy róime wietkie przedsiębior
władz piłltarskich, wetmie udział w wa.rzyszony) z Zamościa. wpadł pod
stwa prowadzą kosztowne posiiuktó·
samoloty,
okazuje,
się
jak
wojnę .domową, aby spar~tować tegcrocznych rozgrywkach finało- Izbicą n~ ~P telegraficzny, doznakiwania, co do któ.rych jeszcze re zrzucały bomby nad Orgeix, wszelkie usiłowania w kterunku wych 0 wejście do ligi. państwowej. ją.c pęlun~cia. czaszki. Smterć na.stlł~na na mieJsc:"Y.
nie wiadomo, cz'/. si~ opłac,ą.
dotarły aż do Tarascen sur Ariege odprężenia europejskiego. (PAT)

W Maksdorfie

Wskutek konfiskaty rezolucyj,
W Bninie pow. Srem, w Wieiprzez NKW na ~egoustalonych
przemówienia
podczas
kopolsce,
prezesa Stronnictwa Ludowego, roczne święto ludowe, uchwalono
St. Mikołajczyka, na rynku do u- na zgromadzeQiach publicznych.
czestnbków śwtęta ludowego, do- przewatnie rezolucje, domagające
szło do starcia z grupą endeków, się wykonania uchwał kongresów:
liczącą 60-ciu ludzi, którzy zaata- warszawskiego z r. 1937 i krakow
kowałi ludowców. Straż porząd. skiego z IOJS r., lub też domagające się realizacji uchwał nowokowa przywróciła porządek. •
wyratając oddanie się
si-eleckich,
bezskutecznie
próbowali
Endecy
zakłó::ić Swięto Ludowe w Miń· do dyspozycji NKW - w gotowo·
sku Maz., w Opocznie, Gąbinie. 1ści wykonania poleceń.

dentu

między

Agent Czechosłowacji
w Burgos

I
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Cynizm

japońskiego

napastnika

Nowe zbrodnie

Jn~ileun

Straszliwe bombardowanie Kantonu

'arlii lDliBIUłJUDei

Czechosł·owacł\iej

1000 zabitych - 2000 rannych

0-Manitntuie nrnowHnloie
W niedzielę odbyły się w Bra·
~y~lawie Jbchody, zorganizowane
przez Partię Ludową lks. Ht:nkil.
Charakterystyczne, że obecni byli
!iczni przedstawiciele Partii Su·
aecko • Niemieckiej, będący na
uroczystościach w charakterze go·
ści „autonomistów" słowackich.
Obecni złożyli przyrzeczenJe, że
nie wcześniej zaprzestaną walczyć•

C WllDOMOSa SPORTOWE ,

I

Nafta wniebezoieczeństwie
Rurociąg naftowy z Iraku jest
codziennie dziurawiony przez Ara,bów, którzy podpalają wyciekają
cą naftę. Przy starciu pomiędzy
Arabami a członkami kolonii ży·

Szaleóstwa

Pii~nego

Na lotnisku w Le Touquet, na
żądanie dyrektora lotniska, aresz.
towany został lotnik angielski, Jim
Mollisoo, który w sta11ie nietrzeź
wym dokonywał lotów akrobał"•?Z
nych, zagrażających bezp:eczeń·
stwu publicz.nemu. Nie bacząc ua
swój stan i lekceważąc wydany
zakaz, pilot w ciągu 20 mi nut dokonywał popis6w akrobatycznych
0

lotnika

,. NOZNA

LEKKOATLETYKA

Walka o Albo Cacer

TENIS

Fanfaronada

Dalsze wiadomości
Gorączka złota wKan1dzie o ostrzeliwan
Francji
iu
Jak w s.w<>im czasie do Klondyke, tak obecnie do Yellowknife w
prowincji Sa.skakhewan w Kanadzie ciągną z całego &wiata róż
ne nie&:pokojne duchy, awanturnicy i luezie pr.agnący się zbogacić.
~ak głosi fama w pobliżu Yellowk
nife n.ad wielkim jeziorem Niewol
niczym odlkryto złoto w piaskri.1.
Najbliższym ośrodki.em hailldlowo-pr.zemy:Sk>wym w tej okolicy
jest m. Edmonton, oddalone od
centrum . o 1500 km. Oczywi .
ście, że dziisiejs.i poszukiwacze
~ta nie wędrują j11.1iż pieszo, jak
fu bywało p'fZed 50 laty, przez
lasy, góry i pustynię, lecz udają
się d-0 miejsca pos.zuildw.ań samolotami. Są to przewaŻ'llie fachowcy~ którzy bądź na własne ryzy.
k<>, bądź ja~o wysłannicy przed,..
siębior.:;tw kopalniiany.ch z Australi'i, Afryki P,Ohridatiowej liub z an-

.._
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Str. 3

· Złudzenia neutralności
Zagro~one przez zaborczość oA gdyby wojna skończyła ~ię
si Berlin - Rzym, małe paóstwa zwycięstwem faszyzmu, to nikt
europeiskie szukają ratunku w chyba nie wątpi, że te małe pańt. zw. neutralności. Belgia odłą- stwa, którym ewentualnie udało
cza się od Anglii i Francji i ogła- by się ocalić z pogromu wojenne
sza swa ,,samodzielność"; Szwaj go, wtedy dopiero stały się łucari;t nawet wyłamuje się ze pem faszyzmu.
swyc:h .zobowiązań z tytułu pakTak czy inaczej: neutralność
~u. Lt~1 Nar~16w; kukneudtra]no- r ozbija przeciw _ faszystowski
s~ c:1ążą p~stwa s an ynaw„ front obronny, atomizuje go. Posk1e' bałtyckie.
\ szczególne patistwa iieutra1ne.
Na czym ma polegać ta neu- pozostawione same sobie _ a na
traln.ość? N~ ty~, że ~ałe pali- tym przecież polega ta neutra].
stwa. "! r~~1e wo1ny m1ę?zy paii ność -·wydają siebie na pastwę
stwam~ ost i mocars~am1 Zacho- zaborczości faszystowskiej. Pad.u
czy Wsc.hod,u, me. wtrącały~ dłyby one ofiarą faszyzmu albo
.
d
ł b
~i°' 0 ::.::;• nie po~era 8 Yd Je- po drodie do rozprawy woien!1~J s Y ze sz ą
ru• nej, albo w wyniku takiej rozgiey.
prawy, w razie zwycięstwa łaszy
Czy taka neutralność Jest mo- zmu.
~liwa? 'Ieoretycznie - tak. PoNa \c możnaby odpowiedzieć,
wiedzmy .lepiej:. był~ możliwa. że zapumzamy się zbyt daleko,
W wo1n1e św1ato~e1 . s~ereg że snujemy przypuszczenia omo
p~ńst~ zachow~ł S1ę mme1 lub tliwośdach w przyszłości, podwtę~et ~e'!tra]n1e. ~]~ "Y' przy- czas gdy małym państwom choszłe7 WOJnte europe1sk1e1 neutral dzi 0 bllzpieczeństwo dzisieisze.
ności nie btt</zie. Nie jest to pro,
roctwo, lecz twierdzenie, oparte
~sz~, owsz~m. Chętnie gona istniejących już przesłankach. ?~~y się, ~e polityk~ neutra]no
Oto Belgia ogłosiła neutralność. sci Jest poltty.ką„. krotkowzroczNie przeszkadza to Niemcom pro nq: Przyzna1e~y wszakże, że
pa~ować, że Flandria iest kra- ~rotkowzr~~o~ć ~a i;na na swoiem „niemieckim" i że winna na- ie usprawiedhWienie ieden arguleżeć do Rzeszy. Szwajcaria O· ment, mianowicie politykę an~ie)
głosi~a s wą „inte~ralną neutra]- r~ d. fr~ncust~lł~~ec ~~~yzm~
1s 1 ~ro .
ność . a e to w niczym nie osła- l Je . n~), a
-:-- •
biło akcji niemiecko • włoskiei drug1e1 strony. Polityki te1 nie
za rozbiorem tego kraju. Szwecja potrzebuiemy tutaj na nowo owypowiedziała się za neutra1no- kreślać.
ścią, al~ czy to uwolni ten kraj
Jak jednak wytłumaczyć po1iod pc~ąd~ń hitleryzmu, o któ- tykę neutralności, częściowo już
rych p1sahśmy w artykule: 11 Par uprawiam' a coraz głośniei procie hiHeryzmu ku północy", ~agowaną - w Polsce? Neutral
gdzie p~zedstawiliśmy, iak bar- ność małych państw jest jeszdz.o k.ra1c północne Europy, choć cze - przynajmniej psychologi'ezą :ryJcby na marginesie głów- rznie -· zrozumiała. Ale Polska
nych ~z}akó~ zaborczości bitle· nie jest małym pąństwem. Jej
r~wsk-.e1. ~aJą d~a imperializmu położenie geograficzne, jej sąsie
h1tlero~skiego wtelkie znaczeni• dztwo z Niemcami i z Rosją, jej

'

.

Ji

I

1

pomcemcze,
lako
ir6dlo
-·
nych suro~c6w,
albo
;ako pank·
ty ~trotegiczne i łq~zniki w razie
wo1ny no Wschodzie?
Neutr~lność nie \tchroni ma•

powiedzia1ne za politykę Pań
stwa zapewne lepiej od nas zdają sobie sprawę, że Polska neutra:lna być nie moie, że gdyby
nawet na tym punkcie chciała na
śla~ować małe państwa i wyrzec
się mocvrstwowości, to z tego nic
~ie będzie.
.
•
Dziw{ć się więc należy, że prasa prorządowa z taką radością
wita każdy objaw· neutralności
u małvch państw. W ostatnich
dniach, w związku z wizytą min.
Becka w Sttokholmie mieliśmy
nowy wybuch rado~ci z powodu
neutralności Szwecji.

Skąd

ta radość?BC]óż zySskuje
olska dna tym, że l e ?~ia, zwecja ł t. · są neutra ne
Zwróćmy przy tym uwagę na
moment następujący: Małe państwa wybierają neutralność niejako pod przymusem, nie tracąc
wiary w odrodzenie Ligi Naro·
d6w i bezpieczeństwo p<>wszechne. Ale Polska nie kieruje się tą
pobudką. To co dla Szwecji i in.
iest złem koniecmym, jest wybiegiem chwili, jest w oczach Pol
ski oficla1nej czymś cennym i po
P

WYGODĘ -

by podróże min. Becka do Szwet" ji, Belgii, Finlandii, Łotwy, Estonii Rumunii, miały na celu sce
mentowanie
wału
obronnego

(jmb.)

Przegląd
O p. PREZYDENCIE.
Prasa piStZe dość obszernie o
12·leciu P· pr-0f. I. Mościckiego na
sta.n owisku Prezydenta. ,,Depe·
llza" &toi na pozycji dożywot·

niego pPłnienia obowiązków:
Sądrclniy, że Prezydent Mościcki
powinien pełnić swojQ ftJDkcję i po

ukończeniu srwej kadencji, a w ogóle dożywotnio. FUDkeja Preeydenta

,.. - -

Andrzej strug

MI L I A R Dy
,

Tom dr u g I i ositałnl

Sw
.....

traktaty
sprawia·
1ą, te 1eisojusznicze
neutralnoś6- w
razie

PKO

jest przeciwnikiem ,,bloków ideo
logicznych". A polityka pokoju
jest równiet - ideologią„.

o

ukazał się nakładem
Do 1 1 b I cI 1 w e w s zJ

Skarbiec kasetkowy otwarty ocl 8 do 1J

przed mącicielem poko;u.
AJ.e min. Beck, jak wiadomo,

Rzeczypospolitej jest niemriemie
odpowiedzialna i bardzo truAJna.
Nie łatwo jest ,.nauczyć si~" jej. Pan
Prezydent Mościcki oddał Polsce
wielkie 119 łngi IJWYm umysłem ba·
żądanym .
daweeym i sw·oją rozległą wiedą,
P0dzie]alibyśmy radość prasy
spokojem i umiarkowaniem, !Młda·
rządowej , gdyby Polska dążyła
niem się zupełnym swoim i:aSUlZJldo zjeclnoczenia szere~u państw
nym i wielkim obowł110kom.
neutralnvch, lub skłaniających
KONSERWA
„PATROLU".
się do neutralności, w solidarny
„Czas" !lairka i grłera _ wiado·
blok ob~onny. Cieszyliby się, gdy mo, na Rząd i na OZON. Rzeez

www.•

BEZPIECZENSTWO
zapewnia własna
KASETKA /SAFES/

„Gebethnera i Wolfa"

st k i ch k s I e g I r I

I1 ł

-d-·ow· e·.

·.-~mHpt-·o=··-~,·u·

CENTRALA W WARSZAWIE
UL. JASNA 9
j

Informacie - telefon 5.33-58'

prasy

znana, z jakich pobudek płynie
to wrtawiozne sarkanie. Kiedyż
nareerr.cie, woła, skończy się „pa·
trolowanie", zaś rozpoamie się
era „ŚCISŁEGO" (!) rządu. ,,ści·
sły" rząd należy roZ'O.ID.ieć w ma·
czeniu Rządu KOALICJI ,,naro·
dowyeh piłsud1:1Zyków". Dziiwacz·
na to zaiste koalfoja, do której
należą 1) konsena; 2) grupa
,Jutra Pracy"; 3) 118tl·ni~a z
OZONu część ZMP. Ta „koali·
cja" z konaerwą rzuca dziwne
światło na „radykalizm" ,Jutra
Pracy" i tych b. ZMPiak6w.
„Czas" pisze:
Czas płynie. Niesie 1 sobą donio·
słe wydarzenia i przemiany. Na mi~
dzynarodowym widno~fll groma·
dzą si~ gr'· ·e chmury. A „patrol"
gen. Sławo-j.składkoW1kiego trwa i
trwa. Ai dzfw bierze, źe w tak trndnrch i rak &komplikowanych cza.
sach Polska !!dobywa się tylko na
6w „patrol". a n.ie może si~ zdoby~

rząd

ści$łym

słowa auł·

w

tego

SZCZES.CIE

l

6

Taine dossier
Schuscbnigga
w Ameryce
z

-----··---~----------------•'

często

Wobronie prawa narodów

·z

r

Ameryka przeciw

mącicielom

pokoju

„DZIAt LEKARSKI~

.s;;~K. KRAJEWSKI

_________ _______________

Sprawa
tow. J. Machaya

.,.

Dr. H. LE W I N
WENERYCZNE, PŁCIOWE ISKÓRNE
od I r. do 9 w„ w aledz. do 2 pp.

Ni e ca I a

(1r61a Alberta)

12

• llaalcr lllltwld 42 od 3 pp. do • ••

Willa, w której zamieszkał Zer·
nattto w okolicach Paryża, &trzeżona jest przez policję francuską
ze względu na możliwość napa·
du ze strony agentów Gestapo.
..... ~-·

\.

ra:~t'rl!i tutki ZDROWATKI '3ilzq :~!~~~!!

154 K. K.

S<id Najwyższy postanowił wy·
p11pierosy wpychamy b~z potrwby 15% tytoniu do wn~trza ustnika. Tyto~ rok
Sądu Apelacyjnego w Wilnie
zatrzym-cje si~ o watę, kt6ra przy dl'palanin papierosa tli si~, wywołując niesmak
i kaszel. W ..ZDROWATK.ACH" '?Sunięto zło, stosując przegrodę. Przegroda uchylić i przekazać sprawę do po
uniemożliwia zatlenie waty, nie dopuszcn tytoniu do wnętrza mtnika, dając nownego rozpoznania Sądowi A·
15% oszczędności na tytoniu. Potrójna ilość waty alkalio;nej tworzy nczelny pelacyjnemu.
filtr i ma własność wyławiania ·~ dymu· składnik6w smołowo . kwaśnych. Pa·
Jako obrońca, w.Y.sotępował adw.
tent 11853.
Fabryka ,,Arab" „JÓZEF PIŁAGIK", Warszawa, Stalowa 35. Tel. 10·14,75.
Y/. Kisjelewsk;f.

Robią~

uniemożliwione.

cseniu.

I
I

'!1

I

L

ry.

TymczaSP.m f(l wysyłanie córek
do Polski jest niemal całkowicie

Szkolnictwo polskie jeet ZWALCZANE:
A gdzie OZON?! - ze zgrozą
57lkolnictwo 'pol~kie swalozane jest
woła .,Czas". A1e macha bemia·
dalej przez to, iż rodzice pole<:y,
dziejnif' ręką: OZONowy Rząd
którzy posyłają dzieci ~woje do
hyłhy właffiie rł'liFiej•izym ną·
~zkół polskich alho polskich przed·
dem.„
szkoli, nie otrzymują żadnych J:OJJO•
Nam bytyczny·ftoetlnek do -0·
rnó« -&a .'4fllieG,-U:~:nłelł·
h hecnego systeDJ.Q. ł do OZONu
emych wni&dióW. 4r'o .m";, dOtJC1S1
na

b
jeet
Ale Wychodzi
nawz bytycyzm
jest many·
zgoła inny.
z uiło·
wojny, nawet teoretycznie jest
żeń demokratycznyl!b. Mamyć o
niemożliwa każda bowiem wojna
,.śc~łym" (!) mądzie W&pólnie z
w Europie §rodkowej, czy wscho
„ozasowniikami" nie będziemy.
łyc~ kraJów od napadu faszysto dniej, katda wojna z udziałem DonosiUśmy już wCT.Oraj o wspa. było wątplłwOścl, o jakłe forma·
A WI~C „BŁĄD"„.
wsJ?ego~ Ale neufraln~~ tych Niemiec - odbiłaby się na Pol- rMłym przebiegli święta ludowe- cje poUtyczne tu cbodz:ł, raz po W „Głosie Narodu." P• Pejot
kra16w Jest har~zo wygoana dla sce i na całym układzie państw go w całym kraJu.
raz CHŁOPI WZNOSU.I OKRZ~- zajmuje 11i~ k:we«ię wiedeńeikiego
faszyzmu. Po pterwsze dla \c~, w tych czękiach Europy.
W Królestwie 1.wraca uwagę Kl NA CZEść P. P. S.
kMd. lnnilt.zera, który z taką ra·
że osła~ia mocarstwa antyłaszy- Na~ze sł- d d .
.1 0 d ZNACZNY wzrost lktty uczes1niPr
ó lenia p zedstawłclell rłością stanął po stronie Hitlera
stowst?e w wypadku wojny. Np.
-· 1 ecy UJą<:e
• ków
p p z;m :
ł ~
Cłołko po anehji Austrii. Nazywa poetę·
w razte wojny Niemiec z Fran·
.
.
. . '. : ·•
• pos 8 . ow.
. • powanie fonifzera .. błędem":
cją, neutralność Belgii - nawet
Wszędue daje się _stwler<tzi.ć !if-a 1 Opaty przy1mowane byiy
Nie mniej jednak krok knrd. Int!dvbv była uszanowana przez
szczo~fiwy wzrost liczby KOBIET I uczestnt- 0 ~C) JNIE, a gdy po przemónltzers bv' blędem. Jak można wie·
Niemcy - oznacza
osłabienie
'r
ków z pośród MŁODZIEŻY.
w1eniu tow. Ciołkosza, orkiestra
rzyć w uetne zapewnienia Hitlera,
frontu obronnego Francji.
OS
W kilku miejscowościach
zagrała Czerwony Sztaadar, wszy
~koro pogwałcił pi.5ane, np. konkor·
Pow!óre dlatego, że front
- rzecz bardzo cbarakterystycz- stkie .ręOE' chło~skie po'!11~sty się
dat z III Rzeszą, który mm podpi·
państw pokojowych pomniejsza
W popularnej kolekturze
na - wystąpili ENDECY z dywer ~ gor):. z zaCtśnłętą pięs~~ Ma ! i;ał? w tym przelconaniu utwierdza
się o sił~ państw neutralnych a
sją. Zostali momentalnie przepę- n!festac1ę zakończyło odspiewa. · nas zachowanie się Episkopatu Rze·
10
tym samym powiększa się
ła li.
li dzeni. Ta czynna wroga al<cja oie piet. ni „ODY NARóD DO BO- f. szy. Bi>kupi Rzesz} mieli trudną si .
napastliwa faszyzmu. Im wi:~ej
endeków jest znamienna.
JU" i ,,CZERWONEGO SZTAN·
tuację. Wywierano na nich nacisk,
neutralnych państw, tym mniejSOCJALłśCI występowali
DARU".
'. by na dzień plebiscytu (IO.IV.) wy.
sze ryzyko wojenne dla faszyzW
W
jak już donosiliśmy _ na wieOb. M._ RATAJ, b. marszałek
dali analogiomą do austriackiej de·
zmu Neutralno~ć nie jest czynI
cach i w pochodach bardzo czę- przema~nał na olbrzymim wiecu
klsrację. Jednak nie wydali <wika·
niklem pok? iowym: lecz idzie na
Sykstuska 39 •
rinsz generalny diec. Fuldy wydał
1110, np. w Opato·wie, Lipnie, Sie· ~· Ł~~iczu. ?bszerny rynek za.
rękę dąten1om WOJennym łaszyra<izu, Bochni (tow. Walas), Prz.e ,~w1e
pomteśclł
15-tyslęczny
wprawdzie. ale tak 'bredagow~ną. że
zmu.
Koato czekowe PKO. 500.420.
myśłu (tow. Betuch), Brzesku tiUnt.
Pochód był ws;>anlały:
min. Goebbels nie mógł jej użyć
(taw Sit) Opocznie Kutnie Miń- 3000 ro\\<erzystów, 350 konnych
do propagandy, jak uiywał deklara·
s.ku (tow.Pietrzyko~ski), Olkuszu bander}j, orkiestry, piękne stroje
cji austriackiej).
i t. d. Jeszcze dokladnych it11l0r· lu~w<; dodawały. uroku olbrzyJednakowoż nawet p. Pejot pod
macyj rrie mamy. Wspaniale. wy- miemu po.c11odow1.
kon:l'r t:·or-hę mięknie:
padł obchód w TARNOWIE (Ma·
Ob. GRUDZIŃSKI,
sekretarz
Ale to przeszłość. Przyszłość i>o·
· , kt
· ł
'ę, · czy ·a takty'--·
ka Zt
łopolskfl.).
jak donosi bratni Stronnictwa, Pf'Zetnawiał w Siera. o lllla raCJ
I
]
,..,
,,Dziennil' LudlOwy", wszyscy mo- dzu do 15 tys. tłumu.
była lepsza: kud. Innit1.era. ezy
wcy chłopscy podnosili lcowecz.
Tak wspaniale wypadły manikard. Faulhabera? Przysdość ta
czność solidarności chłopów i ro- festacje chłopskie (a raczej chłopnadcl1 od-zf.
Zara po aneksji .Austrii stało f uda się do Londynu celem opu·
bobników oraz ideę rządu robot- sko robotnicze) NA RZECZ DEPisaliśm)
i będziemy jesa;oze
się głomym, .że jedynym dygni,- blikowania
posiadanych dowoniczo - chło.pstdego . By· zaś ntc MCKRACJI W POLSCE!
pisali
na
t.en
cieka'l\--y temat. Sta·
tanem austriackim, któremu uda· dów.
nowieko kleru w sprawie stosun·
ło 1ię wyjechać : kraju, był Zerw·-J_
„
b ·
-~
T
· •
_,,1 •
iaaumosc a po ycr.e ernatku · do· hitle.rymnu jest
na......
en minister
w R z'f<A"ZJC
C
_i_···--··
•
bl' k' .
la w zecho3"JWGCp okazała się
Ch WlCJDe„.
Sc h.„Ai.-:„
....,,„"ega
oraz;
u
i
1emu
•
d
·
d
·
k
d
--1-.„; k
:_1
. „
do nr.epraw ziwą, g yz orespon ent
~~e mow wywiezc sz:ereg
. odna·
TRAGEDIA POLAKÓW
,
t'
do
h
•. „ D1u y H era lda" w p aryzu
1cumer.. ow,
tyc::qcyc
szczegol
ł b
·
·
·
k
·
• W NIBMCZECH.
_J __ •
h az . ministra austruic iego w
łow wypadk.ew poprz~ncrc
· d neJ· z wiose
· k po d p aryzem.
·
O Polakach w Niemczech ja·
·
A
·
·
Je
ane k s1ę wtni.
koś dziwnie MAŁO pisze pewna
część prasy. A tym.czasem położe·
Z początku mówiono, iż Zer- Ten sam korespondent zapew·
Zastępca amerykanskiego sekre cnienie prawa m;ędzynarodowego nie ich jest po prosra TRAGICZ·
natto ukrył &ię w Czechosłowacji, nia, że Zerna.tto dokumenty po·
wierzył pewnemu wydawnictwu tarza stanu, Sayre, wygłosił przez
i 5) prawo nie może być narzuco- NE. O tej tra gedii daje pojęcie
skąd po wrpokojeniu Ilię opinii
amerykafi,skiemu, które wyzyska radio bardzo mocną mowę, w któ. ne siłą .
„M,EMORIAŁ", złożony przez Za·
je w książce o wypadkach, które rej nakreślił politykę zewnętrzną
W końcu swej mowy Sayre za. rząd Związku Polakow w Niem·
doprowadziły do zaanektowania Stanów Zjeduoczot1ych, występu znaczył, iż WSPANIAŁYM
PRZE·
przez Rzeszę Austru. Nad klliąż· jącą przeciw napastnikom.
ZNACZENIEM AMERYKI JEST
ką t(f b. minister austriacki dzi·
Praktyczny plan, wyłuszczony BYć NADZIEJĄ śWIATA, ZM~
siaj pracuje.
przez Sayre, ujęty jest w pięciu CZONEGO WOJNĄ. NASZ INTE·
Po ucieczce s .Aitstrii Zernatto punktach; 1) porzucenie polityki RES I NASZA CYWILIZACJA
tylko na krótko zatrzymał się w c.dosobnienia. 2) ustanowienie try· NAKAZUJĄ NAM PRZYlĄCZVć
Sąd Najwyższy na posiedzeniu
WENERYC'.lNE. płciowe, pęcherza, C:echo$łowacji, skąd udał się do bunałów sprawiedliwości między SIĘ DO SPRAWY PRAW A PRZE
Rzymu, gdzie przyjął go Musso· narodowej, 3) wzmocnienie współ CIW SILE I PRZECIW ANAR- w dn. 3 czerwca rozpatrywał spra
prostaty. Elektroleczenle.
,
lin.i. We Włoszech Zernatto tak- pracy międzynarodowej,
4) wzmo. CHII.
PrzyjmUje w swojej prywatnej
wę tow. J. Machaya z Baranowicz
lecznłey
ie długo nie zabawił, gdyż s Nieskazanego przez Sąd Apelacyjny
Chmielna 18 od 9 rano do 8 wiecz. miec zażądano wydania go.
w Wlln.ie na 3 lata więzienia z art.

Zamów TWÓJ.

creeh na ręce mmiJStra spraw we·
Fricka. Zredagowany
jelit bardzo oM:romie, ale &twierdza, że położenie Po"laków od
czasu wydania znanej „dek"lara·
cji" i przyjęcia delegacji ZNA•
CZNIE SI:Ę: POGORSZYŁO.
Przytoczymy kilka żalów.
Poza imlymi Slllfkanami dotllCI jMZCEe
n.ie zostało udzielone zezwolenie na
budowę Polekiego Liceum żeńskiego
w Raciborzu, śl. Op. Poniewr.i zń
chodzi ni o Jed1111 wyiny mkład
naukowy dla polskiej młodzieży żeń·
sklej w Rzes-zy, rodzice pol9Cy, jak
dotąd. tak i nadal sę zmmze11i • powodu odmownego ttanowiska
władz - wysyłać córki 9'ł'Oje do
odpowiedniej szkoły to Police, je.
żeli pragną zapewnić im wyźne .,,.,.
kształcenie w duchn właeaej bJm.

wnętl.'7ID.ycli.

talkie
pomocy oraz
dmowej
i &mego
!'O&:aju w&parć
pracy.
Zauwdo·
no nat<>miast, źe polscy rodrrice wtedy uzyskają wymienione wsparcia,

skoro odbiorą dmci nooje se nl:o·
ły polskie; i oddadm, Je do '*'°łr

niemieckiej.
Ten sam stosunek widzimy
względem pol&kich łnstytaeyj G().
SPODARCzyCH:
· W &tosnnku do poWcich bonkór.o
i polskich spółdzielni rolnicsycla
prowadci się ze strony niemieckiej.
nawet w instytucjach urzędowych,
bojkot. Unędnicy państwowi byli
często wzywani do podpisania pne·
dłofon„go oświadczenia, pruz które
r.obowi'!?.Ywali się do wystąpieni<i i
wycofnnia z nich s-wycb wkładów
wr,ględnie zapłacenia SJWoieb dłu·
gów.
1.'o samo widzimy w st08lllDku
do UZYSKANIA PRACY pmez
Polaków:
W dziedzinie pracy ą członkowie
ludności polskiej w Niemczech upo·
śledzeni. z jednej strony SQ ~niwolni od członkostwa niemieckich organizacyj narodowych, jak np. Niemieckiego Frontu Prr.cy, z drułliej
jednak ~trony Polak z trudnością otrzyma pracę, jeżeli ni.e naleiy do
1iV:~1nieckiego
~

Frontu Prn,..,.
-J

Wy~tarozy. Całego memoriału
przedrukować nie możemy. Ale
obraz jerrt wstrząsający! Tak ma
wyglądać „przyjaźń" ( ! ) poleko·
niemiecka?! T?1Zeba je8'Zare do·
dać, że z końcem semestru letnie·

być zamknięty

go
maprzy akademii naue!ZYciei·
pol!ki wy•.
dział
W
Ó1.:
8kiej w Bytomiiu.
ten epo11 u
Polacy wstaną po.zbawieni JE·
DYNEJ instytucji, kea:tałcącej poi·
~kieh nauczycieli!„.
A cży czytelnicy prr.i:ypomiinajll
,sobie wybuchy wtaCZ11.ego „entn·
zjamnu" po znanych „deklara·
cjach" mniejszościowych polsko·
niemieckich? Złudzenia aię koń.·
czą!

•

Wrócimy jutiro do tej bolemej
~prawy.

K.
WĘ

-

cz.

W związku z ustaWllo o nowym podziale administracyjno • terytorialnym R. P., która weszła w tycie w
dniu 1 kwietnia 1938 r. wydallśmy
barwną mapę w rozmiarze 104x74
p. t.
RZEGZPOSPOLITA POLSKA

w nowym podziale 1:1.100.000
Cena zł. 4.50. Z uwagi jednak, ie
wydailllmy drugi na.kład cenę obnltamy do kwoty zł. 2.50 1 to ~.znte z
wałeczkami, opakowaniem l przesył•
ką pocztową. Wysyłamy po przekazaniu należności na PKO. Nr. 15.738
lub przekazem pocztowym.
INSTYTUT STUDIOW,
JVarazawa, Marszałkowska 48'('el. 8-9~15%.
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Rozwój naszej pracy oświatowej
Bież~ce

4

~tr.

H

Górnicy

111111

prace i zamierzenia TUR-a

Przeszliśmy w TUR. do piracy jednego z najwainiejszych o·
intensywnej, choć nie zaniedbu- środków robotniczych kraju.

jemy i pracy wszerz. Dlatego Znowu niech same cyfry móubiegły okres działalności TUR wią o pracy TUR: na odczyocLznaczal się skonczntrowa fach zorganizowanych przeL
niem uwagi na kursach: cen- egzekutywę okręgu - blisko
tralnych, okręgowych, lokal- 10 tysięcy słuchaczy, wielki
!llych.. Kursy, zorganizowane zlot młodzieży robotniczej Zaprzeważnie systemem interna- głębia, prawie 500 osób na zło ·
towym, kładły nacisk na rozbu cie w Warszawie. Dużo pracy
1dzcnie potrzeby u słuchaczy włoi.ył Okręg w prowatlzenie
dalszego kształcenia się już po biblioteki w Będzinie (13 tysię
powrocie z kursów do domów. 1 cy tomów), dzierżawionej przez
Pre'legenci dawali kursistom TUR, z 600 czytelnikami.
niektóre zagadnienia do opraPowyższe prace w okręgach
cowattla i w ten sposób ki ero- prowadzi się z rocznym budże ·
wali ich do samodzielnej pracy tern, wyinos,zącym na okręg od

I

niego oddziaływania na kie.
rowników i działaczy robotniczych.
I znowu rozpoczną się na
szerszą skalę kursy, różne imprezy oświatowe z okazji koń·
cz.ącego się w bieżącym roku
15-lecia n~ego TUR, założo·
nego przez Ignacego Daszyń
skiego, naszego niezapomnianego Nauczyciela.
Piotrowski.

z.
Przekro1·e

;(~~~7st~:~~~:.i &~~s~~~~. ~:~ ~:r~~~~~ ~~;~ił?uz~rt:::.j,:arczli I
0

towdc, Białej Malop., Włocław·
ka itd. w samej Warszawie od~yły się 4 kursy· (3. centralne
11 l lokalny (dla kob1et).
Wymieniamy tylko te kur~y, ~tóre
korzystały z ~relegentow i pomocy Centrali. .
. •
. Praca w oddziałach ~
lCJ?na!-nych TUR wszędzie się
ozyw:iła. · Do~od:zą o tym np.
trzy konferenc;ie okrę.go~re (odbyte w ostatnich 3 m1es1ącach).
Wykazują one zwartość prac,
:zwartość organizacyj.ną i pręż·
ność.
•
•
Weźmy np. okręg bialski
(Zachodnia Małopolska).
W 27 oddziałach TUR ogniskuje się całe robotnicze życic
oświatowo-kulturalne, a zara·
zem towarzyskie. W lokalach
;TUR obok czytelnictwa, teatru
amatorskiego - ćwiczą chóry
róhoitcicze, a głownie orkiestry
(10 oddziałów okręgu b:als.kie·
go posiada wlusne robotnicze
orkiestry). Oddziały przepro;wa.dlziły 28 wycieczek krajo·
(~ększość do Po·
1mawczych
'rąbki celem zwie.dlzenia znanej
l:rapory 'W'OcLnej). Okręg wrga·
nizował d!W'a zloty młodiZieży,
'jeden okręgowy w Białej z 3000
uczestników, drugi specjalnym
pociągiem (500 młodych turow·
ców) do Warszawy. Odczytów

u1·11nr

obradują

Kon1m Mi~~lJIHfl~ÓW~i ~órnillei
I

Mały, demokratycz.ny kraj Luxemburg, przyjmował w swej stoli.cy XXXlll Międzynarodowy Kongres Górników, który się odbył w
dniach 23 do 27 maja r. b. pod
przewodnictwem przewodniezą-ce.
go Mięct·zynarodówki Górniczej
tow. Vigne. Na Kongres przybyło
68 delegatów z Anglii, 25 z Francji, 26 z Belgii, 9 z Czecho.słowacji,
2 z Luxeml>urgu, 2 z Holandii, 3 z

yd f ur1
~~ ~11 J ~ml ueD Hni J~D~
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nym, ofiarności i bezinteresow- i Jak wiadomo,
noŚICi klerowników i tow a; z 1' · be.:;pieczeństwa

Dzień

kongresu

Hiszpanii, 1 ze Szwecji i 4 z Pol.
ski, - reprezentujących
razem
873.500 górników wcja:listycznycit.
Nie przybyła delegacja amerykań
ska.
Kon.gres odbył się w sali Rady
Miej.skiej w LIJ'Xemłr.ugu i był witany imieniem rządu Luxemburskiego przez ministra pracy tow.
Krierą, oraz przez. przywódcę robotnj·ków 1·uxemburskich tow. Bivera.
Przedmiotem obrad i uchwał
Kongresu było sprawozdanie egze
lrutywy Międzynarodówki Oómlczej z jej działalności za okres
1936 - 1937, sprawa skrócenia
czasu pracy .w górnictwie, sprawa
wafki przeci'\V i;tałemu wzrostowi
wypadków nieszczęśliwych! mno.
żeniu się chorób zawodowych
wśród gómików, sprawa hl.87.padska i sprawa pokoju.
Kongres zagaił tow. Vigne serdeamym w~runienh~m o tych,
których śmierć wyrwała w okresie
sprawozdawczym z szeregów Ml~
dzynarodówki, wyrażając powsta
łym po zmarłych współczucie i ser
C:eczny żal z powodu utraty ich
żywicieli.
·

idea gwarancji ZMIENIŁA W NICZYM POŁO·
powszechnego żENIA LUDNOŚCI POLSKIEJ
szy robotników,. którzy wie~e państw współczesnych w oparciu W NIEMCZECH, KTóRE NIE
wolnego czasu 1 pracy oddają 0 ustroje, odpowiadające w mo· TYLKO SIĘ NIE POLEPSZY·
ukochanemu TUR-~~i.
.
żliwym przybliżeniu granioom et· ŁO, ALE POGORSZYŁO"·
Celowo zatrzymallsmy się na nogra!iczn)m 1w,rodów i ochronę
Tak tedy w świetle o pinii
pr~cy w okręgach, bo one obra praw nieuniknionych mniejszości Związku Polaków w Niemczech
zuJą I ROZMACH I ZWAR- narodowych, była wła.$1Wściq pre- i ..• ,,Ga.zety Polskiej" wygląda poTOśą I ~~LOWOść pr~ ~~R. zydenta Stanów Zjedrwczonych lityka Hitlera w roli „kontynua.·
A Jakiez są nasze na1bliższe Woodrow Wilsona oraz jego naj· tora idei narodowościowej prezyprace?
.
bliższego doradcy i przyjaciela, denta Wilsona", gdy obiektem tej
W okręgach zioty, spotkania, zmarłego niedawno płk. House'a. polityki nie 3'l. narzędzia impekursy letnie.
Ta to idea stanowiła substrat rializmu niemieckiego w ręku
W jesieni o<Lbędiziemy walny ideologiczny powołanej do życia dyktatora. Rzeuy, lecz prawdzi·
Po za.gajeni'a Kongresu witali
zjazd delegatów TUR z całego po wojnie światowej Ligi Naro- wa z krwi i kości mniejność na·
delegatów
imieniem ludu luksem·
kraju. A przed tym czeka nas dów.
rodowa., domagająca się 3Wych
!>urskiego,
ttow.
Krier i Biver, za·
duży eksperyment: PIERWSZA
Dotychczas zdawaJo nam &ię (i slu&znych, a całkiem elementar·
pew-n~ając ich, że odbywając Kon.
W AK.ACYJNA SZK.OLA W ZA bodaj że nie be.z słuszności), iż nych praw.
IC.OPANEM. Razem z krakow· icyko 11 awcami tej idei, a więc Giętlcość pi.óra naszych domo· gres w małym, a jednak nawskroś
kim TUR-em montuje tę szko· kontynuatorami myśli Wilsona i rosłych przyjaciół hitlerowskiego demokraty-cznym kraju, którego
łę Zarząd Główny. Obliczona praktycznymi jej realizatorami regime'u zdaje ai,ę jednak nie ustrój demokratyczny uratowali
robotnicy solidamościł w walce
jest na diwa tygodnie {sierpień), Mł kraje demokratyczne. Zdawa.·
mieć granic.
L. T.
przeciwko faszyzmowi, podsycaz internatem na czterdziestu la nam się też, że zasadnkzymi
...-:-=~-:--:--=~-=-,,,..,.,=nemu
przez agentów hHlerowsłuchaczy (działacze oświatowi je.i przeciwnilrnmi są pa(istwa o
skich, czuć się będą 11ietylzawodowi), o programie v:yi- sUonnufriaf'fr total!.stvc-:11yc11, laóko dobrze, ale będą mieli możli
szym.
re irsza/.; ops.:ściły LtgQ Aarudów
wość za.poznania się z urzą'Clzenia
.W ielkie znaczenie przywią- i nie szczę.dzą wysiłkótt", aby ją
mi ~moklraty.cmymi· kraju j orga.
zu}emy do. tej s:z.koły, wzorując storpedować i rozbić.
nl?;acjami jego ludu.
ją na podobnych ze wspaniaAż oto w dniu 3 b. m. $padły
Na mowy powitalne ttow. Kri.ełymii rezultataimi od wielu lat nam łu&ki :z oczu. W artykule P·
ra i Bivera odpowiedział wtceprz~prowadtzanych w krajach K. Smogorzew$ki.ego, berliń.$kie·
skandynawskich (np. w Brun- go korespondenta „Gazety Pol· F----::-;;="'"===-=,._.,._~~ przewodniczący Międzynarodówki
tow. Jones (Anglia) dziękując toswick w Szwecji), w Belg.ii, w skiej" p. t. ,,Europa i Czechosło·
An.glii, w Ameryce. Przy ści· wacja", zamie&zczonym tv nume· \.:!!~~!.-S.-'-!!ft..Ll~01.11.&;;u.;~l!lll wa rzyszom l11xembt!1'Skim za ofi a.
słym współdziałaniu z naszym rze tego pisma z dn. 3 b. m., znajruchem zawodowych liczymy, dujemy kilka rewelacyjnych od·
z prelegentami z centrali 'Una; te ta pierwsza na.sza pr6ba się kryć. Dowiadujemy aię więc, ie
mono 36, nie licząic kilkadziesię powied:zie.
„C11eri trzymają ii1J DEMOKR.A·
ciu innych z mi.e.jscowymi pre·
Przez Centralną Sekcfę Spół TYCZNYCH metod rądzenia, al·
Nieszczęściem
endeków oraz opuszczał Lwów, to zapotMlal
legentami. Odidiz;ał w Komoro· dzielczą TUR-a prowadz.imy bowiem widzą w nich najsku·
ie/z
politycznej
progenitury
jest zwrócić endekom cenny dar.
wicach (pod Białą} nabył cl.om akcję propagandową za spół- teczniejsze narzedzie d:de!enia
W arsiJawa jest juź wolną sfoU
ic!z impulsywność, ie/z nieokiełzna
tlla TUR ze E.kład~k mi.ejsco · dzielczością w szeregach klasy Niemców".
::y,
poiviedziałb)'m wulkaniczny cą Państwa polskiego. Okupant
wych robotników.
robotn.i.czej. Znowu za nami
O szpalt<: dalej czytamy: ,.Kan·
P. aca TUR w Bialskim po· kilka kursów, szereg odczytów, clerz Hitler ... zaróu.:1w w j•lż za- i imperament, który sprawia, że rozbrojony i zwyciężony. Polskie
sunęła się dużo naprzód. A a 12 b. m. w dniu propagandy latwionej sprawie austrźacl:~ej, myśl nie może nadążyć za czy. t~·ladze, polskie urzędy, wojsko
polskie, policja polska. Na gma.
prze~ież są to przeważnie od- spótdzielczości rozwiniemy szer jal; i w bardzo aktualnej sprcm::e nem. Napozór zdawałoby się stacha cli polskie flagi parlstwowc.
re
pl
]'ki,
a
lVSZ)'Stko
to
IV
gorącej
działy w biednych wioskach szą akcję. Trzy nasze broszury niemiecko • sudeclde} mraża sir
Tylko z hotelu „Bristol" zwisa
1:·odzie
kąpane,
a
wigor
taki,
że
podgórskich, kryzysem z~nę o spółdzie'lczości są świetnym za Twntyrmatora idei Jtan::lon::i·
flaga
francuska. Dlaczego? Bo
aż Iza! A przecież samo dośivf.ad· ·
bionycb oholicach żywiecczyz- materiałcr.:i. propagand:0wym.
ściowej pre::ydenta Wifs911a".
c:.:enic życiowe i niezliczona ilość tam zamieszkał członek Komitetu
ny. A czyż nie wiele mówi fo.kt,
\Y/ nas.zej Sekcji Harcerskie)
Wynikałoby tecly ;; po.c5:::.s::eNarodowego tylko co przyb)'ły z
że nap'rzdda.d.
tegoroczna zbiór wre praca nad z1mob1'"-owa·
· „trzymmue
· się
· d emo k·ra· klęsk powinna iclz bj'la nauczyć
1
u,z
go, ;;;e
umiaru, spokoju, zimnej rozwagi Paryża.
ka pierwszomajowa z tego niem jak największych fundu- tycznych metod rzqdzenw:· jest u
i zastanowienia się zgodnie z zaAkurat tym razem nie przemóokrę~u wzrosła o 50 o/o w po·
· na 'łtO.&nte
1
•
letn1'e dla na - c 7
równ~iu .,. rokiem ubie~łym.
szow
zec iów tak tycznym c7n,vytem sadą ,,śpiesz się po1voli".
wiła impulsywność. Gorący tem.,.
o
szych gromad harcerskich. Cen I.onizmkturdnym w zależności od
Nie raz ma się wrażenie, że w perament ustąpił miejsca zimnej
PrzYirzyjmy się Okręgowi trale brutnich związków zawo- tego, czy metody takie dzielą
pojęciu
endeckim polityka jest rozwadze: a nuż ,,tata" jeszcze
Częstochowskiemu!
dowych pospics·zyły na apel, Niemców w Czechoslowac}i,, czy
. Na tym znów terenie 17 od· składając ofiary na powy2:szy też ich nie dzielą. Natomiast ha· czymś IV rodzaju wyścigu, rozgry wróci.
O Codreanu mieliśmy swoją
działów odbyło w ub. r. 165 od- cel, aby umożlhvi.ć clziecku ro- sło „EIN VOLK, EIN REICH, 1va;zego pomiędzy poszczególnymi
czytów z 20.176 słnchaczami, botniczemu, a głównie bezro EIN FUEHRER", taran, słziżący drużynami czyli stronnictwami po wyrobioną opinię: płatny agent
trzy zloty okrę~owc; w kraio· botnemu, ~pędzenie bod ,:.j kil· do vodwa=anici uhładzt państwo· lf.fycznymi o to, kto pierwszy przy obcej agentur)', morderca, 1V ogó
wym zlocie w \'\larszawie bra- lmnastu dni w słońcu i r.a po- 1r;cgo Europ~', aby mogla się ona biegnie do mety .. J bywa, że en- le ciemna kreatura.
ło udział blisko 400 osób. Od- wietrzu.
stać mierztni chciu;ego 11eo·impe· deckiej drużynie przyividzi się
Endekom wystarczyło, że był
działy posiadają 7 bibliotek
W d!l"uku s.ą dwa nowe W}·· ridizmu niemiecldego, poztcala bieg, a tymczasem nie ma ni bie- f aszystq i poświęcili temu „bohao łącznej cyfrze 3.300 to'll6w, dawnictwa TUR-a: O Fror-c11 Adolf.JWi Hitlerowi - ~daniem gu, ni współzawodników, ni mety, terowi narodowemu" cale szpalty
czytelnie, koła samokszfałc<:~ W!:półczesnej (dr. A. Próchnik) 11. Smogorzewskiego -· uważać a miast pucharu trzeba wychylić swej prasy.
nia, a am~torskfo teatry TUR i o ".~ur?pic na wulkanie" (K. li ;ir ;;;a hontJ1mat:>ra idei 11arodo· l:ielich goryczy.
Codreanu sf;a;:ano na IO lat
lV)'buclw l?'Ojna świafo1va i
zorganizo\·rni r 37 przetlskwic11- Czapa1sb) .
, n·driotrd
Wibma.
01rs::em,
Praca w Cze. stocl"o\„- o~~im o 2u
\vr' J~s.cni
· : · z;irrucrzamy
·
1
•
•
•
• • l
urzą- c:.::E!:~c
stroi• Hę
on 1;; p :or
:a 1:•:f.!ki książę Mikołaj /i1i!:ołaje. więzienia. S!u::::aly go sądy nie
źym zasięgu, dobrze postawia. dz.ić szereg konferencji rcgio- ideoloaii szlachetnego prezyden· ivic,r ogłas:::a odezii·r do Poiakóiv jakiegoś r::ądu demo-liberalnego,
na przy wielkiej ofia:-ności nalnych (2-3 dniowych), po- ta, GDY MU TO JEST KO· 0 tym, że „ziściły się marzenia lecz sądy wymierzające sprawiedliwość pod rzqdami autorytatyw
(z:biórka pierwszomajowa w h.r. święconych metodom pracy, NIUNKTURALNIE POTRZEB· ich ojców i dziadów".
Odezwa jak odezwa, a zwlasz- nymi króla rumuńskiego i jego pa
o 100% większa niż w ubie- wyibiranym zagadinieniom gospo NE do zniszczenia „koniunlctu•
głym).
darczym i społecznym d;:iac~o rc;lnej" (w opinii P· Smogorzew· cza czasu lVOjny nie ma takiej o- triarclly - premiera Mirona, któt
Przed 10 dniami odbyła się okręgu (włókienniczy, ,._,~r;'.o- skic:Jo) demokracji nadwełtaw· dezwy, Jdóraby czegoś tzie przy-_ rych nikt nic posądzi o wrogi s okonferencja trzeciego ohęgu; wy,
metalurgiczny, ndlowy ;;!:;ej· Ale jah t0 ideę Adolf Hi· rzekała. Inni przeczytali, wzrnszy sunek do faszyzmu.
I znów endecję poniósł tempe~
Za~łębia Dąbrowskiego.
itd.). Obiecujemy rnbie wicie tler realizuje U SIEBIE, w Trze· li ramioniami albo szpetnie coś
Okręg skupia 25 oddziałów po tej nowej formie bezpośred- ciej Rzeszy, o tym w zastosowa· przygadali i poszli. Inaaej impul- rament, a teraz trzeba jakoś wy'W
Wll'ZL
ns
~W?'mUV'P=rftlJ-. 11iu DO POLAKóW mógłby się sywni endecy. Odpowiedzieli adre cofywać się z tego niemiłego pawersytetu, ma. ciało profesorskie zło publicysta ozonowy dowiedzieć z sem wiernopoddańczym. Wielki na Codreanu.
Nasza opinia o generale Franżone wyłącznie z ucicldnlerów z Nie własnego pi&ma. W numerze z d. ksiqźę wcale nie źqdał pokivitowania. Pośpieszyli się w obawie, co jest mniej więcej taka sama,
dla ucleklnlerOw niemieckich
miec.
2 b. m. milczący dotychczas głaz
1
„Gazety
Polskiej" przemówił te ktoś ich ubiegnie. Tymczasem jak o Codreanu. Był podczas wojwreszcie.
Znajdujemy
tam, mia· nikt więcej do zawodów nie sta. nJ' światowej agentem niemieckim
Powstałe w Ameryce komitety 1·0·
· w Ameryce, a dziś jest włosko.
I(
nowicie,
przedruk
z
prasy
pol· nqł.
oseveltowslde, przygotowują wielką
Dzisiaj chętnie by ten nie prze- niemieckim agentem w ~woim rob. spokojne·
akcję pomocy dla. uciekinierów z Eu POLO:tNA, MARIA GURFINKIEL skiej w Niemczech
ropy Arodkowej. Wprawdzie kontyn odznaczona przez profesorów Uni- go i b. ostrożnego, ale przez to myślany akt wymazali z swej dzinnym kraju. Historia rychło
już może wyda swój wyrok na t~wersytetu Józefa Piłsudskiego.
samo jakże znamiennego artyku· przeszłości.
gentu imigracji n!e podwyższono, aRosjanie zdobJ•wajq Lwów, ale go sprzedawczyka, ale endecy me
lu p. t. „NADUżl'CIE DOBREJ
le krajowe komitety poszczególnych
narodowo4cl, które R-0osevelt przed ?rzyjmuje panie miejscowe i przy· WOLI". Trdć arty/,;ułu sprawa· kolo wojny jeszcze się toczy i raz mogą czekać. Znów ich temperaparoma tygodniami powołaJ do zy- jezdne, tamże STARSZY FEL- dza się, mówiąc prostym, a zro· jedna strona jest górq, a raz dru ment unosi i posyłają mordercy
cla, zakrzątnęły się koło zbiórek pfe CZER: zlecenia lekarskie, cięte bafl- zumiałyni językiem, do tego, i:e ga strona. Endecy wręczają zlotq kobiet i dzieci ryngraf, czy tet
ki, wszelkie rodzaje za.strzyków, tak rozreklamowana przez naszą szablę zdobJiwcy Lwowa gen. Ruz szkaplerz poświęcony na Jasnej
nlędzy oraz pośredniczą. w za.pewnie
opatnmki chirurgiczne,
pijawki,
prasę rządową deklaracja tf'łc.dz skicmu.
Górze.
ulu pracy swoim ziomkom, by ci ule
szczepienie ospy i inne zabiegi.
Trzeciej Rzeszy z d. 5. Xl. ub. r.
Znowu krok nie przemyślatty.
I znów trzeba będzie z czasem
stall &ff. ciężarem dla społeczeństwa.
Godziny przyjęć: 12-2, 4-7
o mniejszości polskiej w ]\'iem· Bo to i kosztowało i czkawką rumienić się za nie przem31ślany
w niedzielę ł-7.
Nowa uczelnia dla badań sccjal·
WARSZAWA, CHŁODNA 38 m. 11 czech okazała się w praktyce .zwy· wciqź się odzywa. Na domiar złe krok.
JJYch, zorganizowana, na wz6r unl·
Telefon 233-57.
klym humbugiem, gdyż „NIE g,o, gdy gen. Ruzski w pośpitclru 1,
CIVIS.

Szkodliwr

Pomoc USA
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A

pośpiech

ry ł . tl"'.?dy, jaikie ponieśli w walce

o utrzymanie demokracji w

Sl\Vytn

kraju i za miłe przyjęcie i dobre
zorganizowanie Kon.gresu.
Dłut.szą mowę powitalną wygło·

sił

tow. Vlgne, wyrażając imieniem Kongresu najgłębszy szacunek i największe uznanie dla wu~
stkich, którzy w walce z faszyz;mem ponoszą wielkie trudy l O·
fiary. Witał ,przede wszy&tldem O,•
becnycll na Kongresie dlelegatów.
górników. hłszpańskiclt (asturytskich) (owacja). Zwracaj11c sit <lo.
delegatów czechosłowa.ckłch oświadczył,

te

Międzynarodówka

Górnicza stoi w tej oiętklej dla
narodu ·czechosłowac·kłego chwili
po jego stroni~. :Wspomniał 1· o
tych małych krajach, które ą za„
grożone przez tmperialłzm niemiecki i włoski·, t tyczył delegacjom
tych krajów zwycięstwa w walce o
utrzymanie ich niepodległości i
demokracji. ·
Międ'zynarodówka Oómlcza w,
przewidywaniu dalszego pogłębia
nla f.i~ depresti guspodarczej jut
na kongresie w Pradize przed 2 laty skonkretyzowała żądania skró
cenla casa pracy .dlo 40 gOdzfn
tygodnłowo, które
to żądanie
przedstawiła tak Lidze Narodów,
jak i Międzynarodowemu Biuru
Pracy w Genewie do t.tchwalenia i
spowodowania wykonania przez
państwa produkujące węgiel. Kapttali~
międzynarodiowy
nie
chciał uznać tego słusznego dezydieratu, a nie przyjmując tego
żąidania chciał zyskać na C'Zasie.

Jednak walki przeciw temu postu·

latowi rie wygrał, bo akcja górników o skrócenie czasu pracy zo·
stała przez górników niektórych
krajów podjęta, przynostte im
skrócony czas pracy.
·
Wielki prrz;emysł węgt~y jest
pr.zemysłem podstawowym świa
ta, a kryzys' w nim, odbije się na
wszystkich innych gałęziach prze
mysłu.
W roku 1931 mieliśm>:
3,000,000

pracu/ą;cych

górników,

w roku 1935 jut tylko 3,100,000.
J.eteU alt zwaty, te w Rosjl atan1
zatrudnłenla
większył się

w górnictwie popo roku 1931 o
150,000 górników,
to
trzeba
stwierdzić, że na świecie znajduje się PONAD JEDEN MILION
OóRNIKóW BEZ PRACY. Ten
stan rzeczy wymaga bezwzględ·
nie skrócenia czasu pracy w górnictwie we wszystkich !<rajach i
reorga.11,izacji zbytu węgla. Niektó
re pańs1.wa skróciły czas pracy w
górnictwie. Francja wprowadziła
381AJ-godzinny tydzie11 pracy, Bel
gia 42-godzinny, a Polska 45-goózinny.
Powszechne skrócenie
czasu pracy w górnictwie jest
żądaniem naczelnym górników, i
ządan·ie to górnicy przeprowadzą
wbrew wrogiemu sfanowis-ku
rządów i kapitalistów
wobec tej
sprawy
Międzynarodówka
poświęciła tema zagadnieniu wiele
pracy. Na ostatniej Między.naro
dowej Konferencji Węglowej wystąpila pod jej kierownictwem jed
n-alicie delegacja robot111icza, po~
pierają,c wniosek
delegata francuskiego o w.prowadzenie 42-goc:zinuego tygodnia pracy. żąda
llie to wprawdzJe n·ie od1powiadalo naszej koncepcji skró.cenia cza
su pracy, bo jesteśmy zwolennikami jeszcze krótszego czasu pracy, gdy jednak na Konferencji
znalazł się przedstawiciel Rządu,
który po raz pierwszy w dziejach
międzynarodowych
konferencyj
węglowych wys.tą.pił z żąda.niem
42.god'Z.innego tygoclnfa pracy,
błędnym było by wysuwać w takiej sytuacji własną kon.cepcję.
PoparHśmy tezę franC'IJ:Ską, która
w obecn:yich warunkach jest real·
na i ma widoki p1rzeprowadzenla.
Nas~pnie mówca poruszył spra
wę bezpieczeństwa w gómiotwie,
końcu żądał aby Kongres, omawiając niebezpieczeństwo mi~

a w

dzynarooowego faszyzmu, wezwał
cały świat demokratyC'Z'lly do SO·
lidarności

międzynarodowej

vr.,

walce z faszyzmem. Mimo tak
modnej nagonki na Ugę Naro·~
dów, mówca Wlier·zr, w P,t'ZVN~ść
tej Ligi.
_
.z., ~ ,,,
....

_,

·~

#

Strajk wcegielniach trwa

Slas k wola .„
Sława
ntykuł

pod

Strajk w cegielniach trwa w c-a kt. Wczoraj rano w JQkal'll dziekli

polskiego górnika a stosunkach na pagranfczu

tytułem „Fala dra

'pież~j germanizacji na O. ślą-

I !om

sku" wywołał wielkie wrażenie
na śląsku, szczególnie w miejsc0
wościach leżących na
pograniczu. Z wielu stron dochodzą nas
głosy u~nan.ia, te
poruszyliśmy
obszernie sprawy palące, a obcho
dzące wszystkich Polaków w ca.
łym kraju.
W tych dniach zgłosił się także
do nas stary górnik, członek PPS
z b. zaboru pruskiego, więzień po
lltyczny i uczestnik powstań.
.Jestem starym górnikiem -

Po·

wiedział - ł przez wiele lat przed
wojną naleiałem do PPS. uhorn
pruskiego i pobk.ich zw. zn·odowych. Przesiedziałem rok w pro.
ekicli wi~ienlach, jako dziah<M pol·
ski, brałem csynny udrział w akcji
plehiseytowej i w powstaniach. Mieszkam w Pawłowie tui przy samej
granicy i s bólem w Settu widzę
prawie na każdym kroku ~os-t agi·
tacji hitlerowe.kiej; widzę oofanie
1ię polskiego stanu posiadania.
P11wł6w należał podczas plebiscy·
tu do najhardziej polsk.ii:h ośrod·
_ków przemysłowych. Podczas pierwuych wyborów do Sejmu w roku
1922 otrzymali Niemcy tylko 16 gfo·
sów w całym Pawłowie. W roku
.1926 dostali już prze&Zło 800 gło·
16w. Obawiru lit, ie gdyby dziś
odbyły li~ wybory, to Niemcy uzy.
ek.eją okofo 50% głosów".

Odzie należy szukać przyczyn
takiego stanu rzeczy? Pismo n.;:i..
sze w artykule p. t. „Fala drapieżnej germanizacji na O. śląsku" poda~ część tych przyczyn.
Ale fo nie wszystko. Trzeba szukać ich jeszcze głębiej, bo tkwią
one także w metodach gospodarki
w cłężkim przemyśle. Mefody te,
dotyczące bezpośrednio robotni.
ków, a więc tych, którzy zamies7.kują miejscowości nadgraniczne,
wywierają wielki wpływ na nastro
je , robotników.
Przede wszystkim popełnion•)
wielki błąd. iż zrażono polskich
'"obotników do polskich kierown!.
kóiv l personelu technicznego w
ciężkim przemyśle.
'

Niemieccy urzędnicy \ kierow.
nicy zakładów
przemysłowy-eh
byli przed wójną znienawidzeni
przez polskich robotników. Tra;;:.
towali oni ich, jak obywateli 11
klasy, dobrych do wykonywania
najczarniejszej roboty. Oosad
nym wyrazem tej nienawiści pol.
$kich robotn!Mw do niemieckich
urzędników były liczne wypadki
wywożenia na taczkach dyrektorów i urzędni.ków z kopalń i hut
podczas plebiscytu i powstan
śląskich.
Po przyłączeniu śląska do Pnl
·ski spodziewano się, że przyjdą
polscy urzędnicy, którzy będą·

zakładów przez popędzanie
do . coraz wj.ększej wydajn<>śc!.
Otrzymywali za .to królewskie wy
nagrodzenia, które · są prowoka.
cją wobec ogromnego bezroboda
i ni·skicll płac robotniczych. Rozbudowano w sposób nienotowany
zagranicą aparat administracyj..
ny i personel nadzorczy. Kaidy
nowoprzyjęty urzędnik czy technik, ch~ąc wykazać swoją przy·
datność, napędzał podległ~ch mu
robotników do zw1ększe111a. wydajności, szukał nowych zródeł
o~zczędnoś~i kosztem tycia i zdro
w1a r-0botmków.
Jak zareagowali na to robOtnicy? Zaczęli porównywać, jak by.
ło dawniej, a jak jest dziś. Daw~
mei wydajność była o poło~
wiedzieliśmy:
,,Towairzyszu, me
mniejsza, niż wyQ.ajność robotni.
k.a ślą·&kiego jest najwyższą na
całym świecie.

,Jak było u nas w Pawłowie? mówił dalej nasz ~ówca. - Daw·
niej był jeden dy~ktor na dwóch
kopalniach (Wolfang i Wawel), obec
nie jest dwóch dyrektorów, oraz za.
wiadowca, kierownik. . 2 nadntyga.
rów i t. d. Tam, gdzie dawniej był
1 nadgórnik, jest ich dzisiaj 3, gdzie
było dawniej 3 robotników, jest dzi·
siaj "tylko 1 robotnik. Na filarach
było 4 ~amy, 3 nasypaezy, 1 ci·
ekaoz i 1 pomocnik, jeżeli pracowa·
no pod górę. Dziś je5t na fllacach
2 rębaczy i tylko 2 nasypa~. Na
chodnikach było 2 rębaczy i l ładowacz; dziś jest ·1 rębacz i 1 łado.
wa.cz. Jest to jeden z małych odcin·
ków pracy w cięildm przemyśle.
Pomimo tak ograniozonej ilości robotników, wydajność pod ciągłym
naci$kiem dozorców i pod gtoźbą
utraty pracy waoeła w ·dwójnasób.
Gdzie robotnik ma zaprotestować
przeciwko .wej krzw~e?
Rady

zakbidowe

sq ·zastanzone

i
ura·
t~wańł~ waT!lżtatu pracy, o ratowi.·
nie pojedyńceych robotnik~w.
W tych warllokach nara~ u · rObotników głuchy żal i gorycz. a wi~c
uczucia sznU:jące pałtowuie Upu·
stu. St\d narastają na granicy na·
&troje hitlerowskie.
prowadzić _muczą ciągle walki o

Są i inne pNyczyny tych naaµ;o.
jów, mianowicie eytnacja bezrobotnych. Od wielu łat Q.ie mają pracy.
Ter~ dają hitlerowcy po dro«iej
stronie pracę tym bezrobotnym. Ro·
bi się to celowo, poniewai wła~nych
bezrobotnych musi się wysyłać w
głąb Niemiei:. "Bezrobotni Polacy szu.
k.ają więc pracy po drugM!j stronie.
Jeżeli nie mog11 przejśc legalnie
granicy ( gJ'anica jest zamkoięta , z
powodc ,.pry&Zozycy"), idą przez zie·
lont granicę. LudzJe ci są prawie
straceni dla Polski. Kobiety Polki
~tępują ż· organizacyj polskich i
wysyłają d:11iec~ do l!lllkół niemiec•
kich.

traktowali polskich robotników
ina.czej, a w każdym razie lepiej,
niż Niemcy.
Nastąpiło jednak
Dla,ozego _władr.e nie ceyni11 wysil·
głębokie rozciarowanie.
Polscy
dyrektorzy i urzędnićy nie brali
wcale pod uwagę potrzeby zjecl.
OBRADY MIĘDZYNARODOWKI
nania sobie polskich robotników. SPORTOWEJ (SASI) odbyły slO w
Przeciwnie, chcieli wykazać, że ostatnich dniach ubiegłego mlesi4C&
za polskich czasów wydajność w Brukseli. Zjazd wybrał 3-osobo\Vlł

ków. by wllłnymać tę fal~ odpływu
na pograniCA?

polskości

Madelon Lulofs -

na trupiej czaszce

Guma„ •. Ou nych", ,,białych bogów" -

plan.
(Wyd. tatorów drz~wa kauczukowego.
Książnica-Atlas).
Nie będę się o wybór między naz
Zjawia się w polskim przekła- wą „kauczuk" i „guma" kłócić z
dzie druga z kolei książka Ma. tłumaczem, chociaż właściwie g~
delon Lulofs, która z doskonalą ma" to jest wulkanizowany kau.
znajomością rzeczy maluie nam czuk a za tym nie surowiec wy.
stosunki panujące w koloniach. dobywany na owej legendarnej Su
O ile „Kulis" był epopeą niewoli matrze, lecz jego przetwór tech·
krajowców w zgodnych z pr.:twa. nic-z.ny. Ponieważ jednak .ency.
mi europejskimi formach - to klop die są w tym względzie wca
„G11rr.a ... guma" przenosi nas w Ie niezgodne
pozostawimy
śwl.at przeżyć europej_czyków, prze rzecz swobodnemu wyborowi auto
rzuconych w warunki pracy ko. ra, jeśli już guma ·j~t dlań bar.
lonialnej na plantacja.eh.
dziej fonetyczna.
Książka ta może - jeśli się ją
'Juma owa w L1ąice Lulofs
weźmie tak jak jest, to znaczy za jest potęgą . .. Potęgą, której si~
zbeletryzowany reportaż życia_ ko nie widzi, lecz odczuwa~· jej tru
lonialnego - wiele nauczyć -na• jący oddech. I to nie ten, ·który
szych amatorów kolonii. I trzeha zionie ze śpichrzów, gdzie tężeje
przyznać, że wzbudza orta Wi;trząs wypfywający z dirzew białawy
wszelkich uczuć ludzkich przed· sok - ale ten, który łamie ludzi,
tym, co się nazywa_ tak d.umnie spacza cha!'aktery, pożądliwością
„koloniami".
wykrzywia wargi, każe watyć si~
Pozornie niedbale, pomijając na każde świństwo.
.wiele s:rezegółów, maluje autorka
M:imy jeszcze w początku opo.
•traszliwe ty.cle „uorwwilejowa. wieści kol~nistów dawnego typ.u,

ma. Romans z Sumatry.

0

I

łym natężeniu i ma przebieg nad- cy P. P. S. przy ul. Fabrycznej 7
zwyczaj impooujący. Strajkują odbyła się zebranie robotników
bez wyjątki.I wszystkie cegielnie. ceramicznych, poświęcone spra.
Przem\'-slowcy, widząc zdecydowa wozda-ni.u z toczącej się waiki

. „Tu. robi d~ ciężkie hltdy.-twier· ną postawę robotników, starają wytycznych na przyszłość.
dza . naaz górnik z Pawłowa. - Tak się akcję złamać wysuwają~ proPrzedstawiciel KL Zw. Rob.
na przykład zapowiadano w ~i.i, pozycje zawarcie wnów indywi. uudowl. omówił sytuację strajko.
że Pawłów otrzyma SO.O.OO zł. na za· ri1
ualnych (dla poszczególnych ce. wą, która wygląda b. pomyślnie i
- trudnienie bezrobotnych. któny mie· gielni) na wamnikach umowy o- wezwał zebrall1ych do wytrwani.a
li budować dwie ulice. Wio ma prey· bo,riązującej w roku zeszłym.
w akcji Rozwinęła się szeroka dy
szła i pieniędzy nie było. Co zro·
Wiemy, te na żądanie Zw. Kl. skucja, w której zebrani wyrazili
bili bezrobotni? Uciekli pczez zie· podwyżki plac o 10% w nowej woli;, walki ·d 006tatecznego zwy!oną granicę do Niemiec za pracą. umowie zbiorowej kapitaliści od- clęstwa.
Teraz, gdy się jlłŻ to stafo, mala~ły powiedzieli propozycją 10% miż
tak.ie pieniQdlie i to więcej, bo aż
64.000 Il.

I

Byli tu w Pawłowie swego ozasu
p. Wojewoda i }• Starosta. Pnyje·
chali nagle i nagle wyjechali. Oby·
wutele nie mogli wypowiedzieć
swych żalów.
TMaz ma pNYjediać ponoć jakiś
do Pawłowa z racji mpeł·
nego wytępienia raka ziemniaczane·
go w naszej miejscowości. Raka wy·
tępiono w przeciągu 4 lat zupełnie.
Czekamy teraz na p. ministra - mówi gómik - by wyrazić naeze żale.
Ale r,zy nar. dopuszoą do niego?
Czy dadzą nam wypowiedzieć nasa:e
skargi?
mini&tflł'

Niemcy przes tyle lat nie wołali
nas zgermanizować - mówił górnik - a teru majt robić to różni
panowie, którzy zapommeli, że po·
byt ich na Sląaktt Die jest po to, by
zga;mali setki tysięcy złotych pen·
sji i tantiem, ab po to, by poma·
gali nam robollnlkom w umacnianiu
Polski na tym terenie".
Cóż mieliśmy odpowiedzieć sta
remu towarzyszowi, d~goletnie
mu działaczowi z pod zaboru
pjrurkiego i powstańcowi? Odpodamy . się, nie damy się ani hitleryzmowi, a.ni dyrektorom".

W
wirze wielkiego
miasta
„„„„„„„„
„„„„„„...„„„„„
••
SPRZYKRZYŁO MU SIĘ ŻY· weZJWan-0

będąc

w dniu wczorajszym w mie·
szkaniiu swych krewnych, pnzy ul.
Kijow!Skiej 6, napitł się Z111aomej
ilości kwasu 8Q1nego.
Jęki desep.iiata usłyszeli domow·
niicy, któ:rzy natychmiast zaalrmo·
wali kairetikę pogotowia Cczerwone·
go Krzyża.

LekaN po

się

mocy przewiózł do npitala Uhez·
piecza:lni Społe02mej.
PRZEJECHAŁ
STARUSZK~
ZBIEGŁ. NiesrL.ezęs1iwy wypa·
dek zdamył się w dniu wicrioraj·
azym na uliiey Kilińskiego pnzed

I

domem Nr. 222.

ka pmewióził denata w etanie
rokującym żadnych nadziei

nie Kosma, zam. pmy ul. Napió rkowdo skiego 88 zositała najechana przez
szpitala Uhe:?JPiecza1ni.
samochód prywatny, odnosząc
Pnzyozyną ro~paczliwego kro· ogólne potłuczenie ciała. ·
ku - złe pożycie rodzinne.
Pos:l'lkodowan.ą - opat.mył lekarz
TRAGICZNY WYPADEK W pogotowia Czerwonego Krzyża,
FABRYCE HORAKA. Jeden z ro· przewożąc ją do domu w stanie
bo11niików, zallrUdnionyeh w fahry· osłabionym.
oe Adolf Horak. w Rudzie Pabja·
Kierowca zdołał zhiee. W droro·
nickiej, przy ul. Sta~ziea 84/86 32· no za nim posrrokiwania.
letni Herbert King, zam. w Ru·
KĄSAJĄCY ZIĘć. N~ykły
OOie Pabia:niakiej przy ul. Halle· wypadek w kronice pogotowia
ra 2, został przygnieciony sztabą miejekiego zanotowano w ' dniu
żelamą , odnosżąc zmiiażdzenia W<!IZOl!ajszym,
prawego boku.
62-letni Walerian Majchrzak,
Do ciężko rannego robotlnika zam. przy ul. Leśnej 9, w czas.ie
kłótni ze siwoim zięciem został do·

z calel
Polski

MAŁŻEŃSKA.

Stanisławowie rozegrała

ratunkowe

Pnecłwdząica w tym miejscu
pr.repłukaniu rołąd· pir!Zez jezdnię 73·letnia Antonina

· ZAMACH NA POCIĄG
·1kłótni i w pewnej chwili KrajewWARSZA w A - BUKARESZT. ski dobył rewolweru i wystrzelił
Na odcinku między Wierzawi· trzykrotnie do siedzącej na łóżku
cami a Leżajskiem nieznani spraw żony.
cy rozkręcili śruby, łą<=zące szyny,
Krajewską w stanie beznadziejprzed przejazdem pociąga pośpie- nym przewieziono do szpitala. sznego, zdążającego z- Bukaresz- żonobójca sam oddał się w ręce
tu do Warsz~wy. Tor- kolejowy policji.
w tym miejscu biegnie po dość
TRUJĄCE KLUSKL
wysokim nasypie i katastrofa mo
W Sosnowcu uległa zatruciu ro
głaby przybrać ogromne rozmia·
dzina Hawrzyków, zamieszkała
ry. .
przy ul. Wschodniej 7. Zachoro·
Na szczęście uszkodzenie przy- wali: Stanisław i Józefa Hawrzypadkowo zauważono i pociąg kowie, d1.ieci Wacław i Czesława
w porę zatrzymano.
oraz teść Jan Niemiee. Objawy za
Obecnie na tej J.inii każdy po- trucia wystąpiły po spożyciu
kluciąg poprzedzany jest przez drezy
sek z mąki, nabytej w jednym ze
nę motorową, która wypróbowuje
sklepów w Sosnowcu. Analiza wy
tor kolejowy.
kazała, że w mące znajduje slę aKRWAWA TRAGEDIA
łun. Sprawą zajęła się policja.
W

pogotowie

CIE. 1 Zamiesrnkały pmy ul. BO!r9u· Czerwonego Kmzyża, kitórego le·
cza 6, 63·letni Robert Barturzak, kallZ po u!1izieleniu pierwszej po·

Wiadomości

przed paroma dniami krwawa tra
gedia małżeńska. Em. ·plut. Józef
Krajewski wystrzałem z rewolwe
ru ranił ciężko żoną swą Marlę.
Małżonkowie Krajewscy odmie
sląca żyli w separacji. Przed paroma dniami spotkali się w miesz
kaniu krewnego, Matiasa przy ul.
przedsiębiorstw
zwiększy
si~ komisję, któl'llo ma wejść w kontakt Bolesława
Prusa, aby omówić
znacz.nie przy mniejszych kosz. z robotniczymi organizacja.mj spor· sprawy, związane z podziałem ma
tach robocizny. Polscy dyrekto- towymi krajów, które do Międzyna jątku.
rzy chcieli się zas~żyć wlaścicie rodówki. jeszcze Die nale4.
W czasie rozmowy doszło do

Biały hełm

Radio

WYPADEK PRZV
MIJANIU SIĘ POCIĄGóW.

1

Z teatrów
TEATR POLSKI W}"51lawia clziś o
godz. 4-ej pp. i 8.30 wieot. „GałąW
rozmarynu" na stadionie Ł. K. S.
W ruie niepogody· w sali &Portowej
w Pa.rku Poniato"Mkiego.
TEATR KAMERALNY: lhiś i codziennie o godz. 6.30 ,.Freuda teoria
s.nów".
TEATR LETNI:

t!kli:wie pnzezeń _pokąsany.
by -~~neralnej
Lekam- · poiotowui miejak-ieio z;ie.- ...:;-.......
stwierdził u Majehr.zab 5 ran ką·
sanyeh. Po nałoOOnin opatronku

Dziś

z powodu pró-

przedstawi~~e zawieno•
'

y

poa;oetari powodowane~ na
miejecu w stanie oałahionym.
DZIECI BEZ OPIEKL Na ul.
Rzgowskiej dostał się pod b>ła
p1'2ejeżdżaj~ego
woZ'll 9·letni
Hen!ry1k Mrnio:rek, zamie97kały
przy ul. Hrubieszowskiej 22.
Wskutek wypadku chłopiec od·
niósł złamanie Fawej no~. ohra·
ienia głowy i obu rąk.
Rannego opatraył wezminy le
karz pogotowia i pn;ewi<izł w Sita
nie cięż.kim do szpitala.
NA WET W HELENOWIE
GRASUJĄ
ZŁODZIEJE.
Wolf
Tarko, Lotniioza 16, udał &ię do

,,Helenowa",

korzystając

ze

świę·

ta' i ładn:ej pogody.

Gdy sitanął
Pl'ZY kasie, chcąc wykwpić bilet,
poC2'lllł, że ktoś wyciąga mu port·
monetkę z kieszeni. Tarko błyska·
wi.crmie złapał dodzieja za rękę

i

zaalarmował poliieję. Zł-Odzieja,

którym okazał się Hersiz W asermiµi, Zgiel!Śka 42, poliejant zabrał
Nowa-Wt. do komisa;riatlU.

Na sitaku Wilno lejka, przy mijaniu się pociągów
osobowych, otworzyły się drzwi
jednego z wagonów i uszkodziły
5 'Vagonów mijającego pociągu.
Wskutek rozbicia się szyb, czte
ry OSQby zostały poranione odłam
kami szkła.
Ofiarom wypadku udzielił pomocy lekarz.. ambulatorium kolejo
wego w Nowowile1ce.

łódzkie

$RODA, DNIA 8 CZERWCA B. R.
6.20. Mu.zyka (płyty z Warszawy).
6.45 G-i.nmastyb. 7.00 Dziennik poran·
ny. 7.15 Muzyka poranna w wyk. Ork.
Wojskowej pod dyr. Teodora Wołosz.
emka (z Wilna). 8.00 Przerwa. 11.15 Au
dycja dla szkół: ,,S2lpllcza szkoła„ opowiadanie Jana Grabowskiego. Piosenki w wyk. dzieci ze szkoły w Mielś.
nicy na Polesiu. 11.40 Fragmenty sym•
fonicme z op. Rimskiego · Korsakowa
(płyty z Warszawy). 11.57 Sygnał czaro
i hejnał z Krakowa. 12.03 Aiudycja po.
łuOOio-wa. 13.00 Pnerwa. 13.45 Utwory
komposytMÓW hinpańskich płytt.
14.15 Muzyka obiadowa - płyty. 15.15
Andycja dla dzieci: „o kr11noladkach"
- fragment M. Konopnicldej, wygł. Zo•
fia Syku.laka - recytacje. MU>Zyka -płyty.
15.45 Wiadomości go&podar~e.
16.00 Kon%rt. 16.45 Przemysł i handel ·
jako zaplecze armii walczącej od· .
czyt wygł. red. Jerzy Prądzyńw. 17.00 ·
Podwiec:iorek przy głośniku - płyty.
17.55 {)OOzytanie programu. 18.00 Wys·
pa konwaliowa - pog. wygł. Jan Kilar·
ski. 16.10 Audycja Polskiego Czerwone•
go K.rzyia (z WarHawy na W. le
18.3-0 Ma~ wojskowe - płyty 18,45
,,Ma~ackie swaty" - opowiadanie Pio.
tra Choynows.kiego (dokończ.) 19.00
Recital ipiewaczj Wł-Odzimierza Der· .
wiesa, przy fortep. Jadwiga· Szamotu.I.
ska. 19.20 Pogadanka akttualna. 19.30
,,HmnOT i pio-senka" - koncert rozrywkowy (z Katowic). 20.45 Dziennik wie·
czo.my. 20.55 Pogadanka aktualna. 21.00
„Ze świata pracy" - ,.Poradnictwo :
wodowe" - felietc>n wygł. Kazimien
Lipnjcki. 21.10 Koooert chopinowski w
wyk. Zofii Rabcewiczowej, 21.50 Wiadomości aportowe. 22.00 Wiadomości spor·
to-we lokalne. 22.-05 Mu.syb lekka i
necma - płyty. 23.00 Ostatoie wiado·
mości dziennika wieczornego. Komunikat meteorologiozny. Pogadanka w ję.
zyku francugkiim,

Nolne

dyżurv

Nocy dz:ieiejszej
H. Dm.zkiewiezowa,

~

!. .... .

a1tek

dyiunlją

a~ld:

Zgierska 87, J.
Hartman, Brzezińska 24, W. Rowińska,
Plac Wolności 2; A. Perelman i S«a,
Cegielniana 32, W. Danielec.ki, Pioltbwska 127, F. Wójci.Iż.i, Napiórkow•
skiego 27; K. Kempfi, Karolewską 48.

Pobór rocznika 1917
Dziś

w środę dnia 8 b. m. winni si~
do przegltdu wojskowego:
Przed komisją poborową Nr. 1 (Oł'l'o•
d-0wa 34) poborowi roermika 1917, ••
mieSIZkali na terenie 8 komisariatu P. P.
o na11Wiskach na litery Ł M N O P.
Przed komisją poborową Nr. 2 (AL
Kośoiusizki 19) poborowi rocmika 1917,
za:nieszkali na terenie 14 komisariatu
P. P. o nazwiskach na litery M O P R.
stawić

Robotnicy papieraicie
swoje pisma

......„„......„„„„...„BIPlll„11':.Mai.-i...._..„„„„ .\

Odbiór polskich krótko I alówek
11ardzo si~ poprawił
Polscy słuchacze naszych stacyj
krótkofalowych 8. P. W. i s. P. D.
w Ameryce, nadesłali do Polskiego
Radia wycinki z prasy amerykań
skiej, z których wynika, że odbiór

żelaznych :rnnkwistadorów, twar. wydrzenie dochodzą do rozmit.
taliku potrzebnego do stania sic;
dych zasad i surowych obycza- rów orgii. A ci „lepsi", których bezmyślnym leniwym zjadaczem
jów. Ale powoli w tciumfalnym nam pokazuje autorka, ci, któ. chleba, lu.cizie wykolejeni.
pochodzie gumy poprzez otwarte rych za wzór wś(ód tej bandy
Uroki egzotyki przeważnie wy.
przed nią nienasycone rynki Euro hien gumowych można by posta. sta.rczają dla turystów i dlatego
py i Ameryki - wyradza się ta wić - też marzą jedynie, aby ze- o tych urokach trochę cicho jesf_
rzesza pionierów. Przybywają ~u brać tyle pieniędzy, by procent w książce, rzetelnie i uczciwie
dzie słabego charakteru, a wiei- od nich wystarczał na jakie ta. malującej życie holenderskich „ko
kich ambicji i pożądań, przybywa kie, choćby najskromniej.sze życic lonialów" na perle Oc.eanu Indyj~
ją. by łamać się - przeklinając w kraju:
'
skiego.
los swój - z klimatem, z tajem„Dumne poc~ucie" tworzenia
A noc kolonialna, noc poniczą duszą kraju, wyrażającą dzieła cywilizacji roztapia się w dzwrotinikowa po dniu strasznej
się w niespodziewanych mordach, alkoholu. Ludizie, którzy jakby pracy jednych i strasznej nudy
dokonywanych na białych „tuw:i. z kamienia zostali wyciosani innych, wstaje z kart książki wca
nach". Łamać się i ulegać strasz przez twarde warunki pracy po le nie jak tajemnicze, obiecujące
nlejszej niż wszystko monotonii czątkowej - łamią sit i stają si~ widziadło, lecz jak chora, zatrużycia, procesowi zaniku cywili płaskimi intrygantami i tchórza tym oddechem zi.onąca, poczwa.
zacji.
·
mi, gdy wraz z koniunkturą i dy. na mara.
I im wyżej podnoszą się ceny wider.d:imi przybywa do nich luk.
Osobne zastrzeżenie pod ad.re
gumy, tym niżej padają jej pro- sus europejski, źle aklimatyzują- sem tłumacza mo7na mieć za je.
duc~nci władcy pokornych, nie cy się ną wyspie.
go zaiste „londyński" obyczaj me
mających żadnycl) praw kontrak..
A kiedy przychodzi spadek cen tłumaczenia na polski tekstów
towych kulisów - plantatorzy. Pi gumy - wydarza się prawdziwa angielskich, którymi usiana jest
janstwo i dzikie wybryki stają się katastrofa Przed molochem zło- książka. Nieraz zupełnie gubi się
coraz bardizlej powszednią rze ·tego cielca składa się wszelkie sens - bo ostatecznie angielski
czą. mametrawstwo pien·lędzy. P.d ofiary z przyjaźni,
chairakteru. jest jednym z najmniej ·u nas
nuje nagmłnnie. Po wybojach ·su uczdwości.
I do Ęuropy płyną znanych - języków. Pod innymi
matrzańskich dróg śmigJją naj
zawiedzeni w swych nadziejach wzg1ędami przekład ·poprawny,
bardziej luksusowe samochody, w i pożądaniach ludzie, którym suggestY.WnY..
klubie P.lantatorów rozpusta i r.oi brak j_eszcze jakiej_ś częśc~ kapł..:_,
, 1,._!)qbrow~kl.

naszych stacyj krótkofalowych w A•
meryce jest obecnie znakomity.
Wśród wycinków tych, szczegó~
wagę przywiązać
należy do opl.nil
jednego z naJznakomitszych dzienni
karzy radiowych Ameryki, kpt. Horace L. Hall, który prowadzi kolumnę radiową. w popul&.rnym piśmie no
wojoraklm „The New York Sun". W.
piśmie tym z dn. 9 kwietnia 1938 r.
pod znamiennymi tytułami ,,Polska.
się budzi! Po tygodniach słabości.
.;..,-arszawska S. P. W. posiada jeden
z najlepszycll sygnałów, słyszalnych
u nas na falach krótkich" - kpt,
Hall pisze:"
„Polska stacja krótkofalowa s. P.
W. znajduje się obecnie na szczycie
świata radiowego. Na fali jej o czę
stotliwości 13.63 m. c. nie ma źad
nych przeszkód i sygnały jej płynfł
na grzbiecie fal powietrznych, piloto
wane przez czarujący głos speakerki. Zachęceni wspaniałym sygnałem
tej stacji, nastawialiśmy odbiorn!k
na S. P. W. dn. 2 kwietnia. Niespo·
dzianim, jaltą. nam sprawiło polepsze
nie odbioru była wielka, poniewał
jak dotąd, Polska przez wiele tygodni pozostawała w klasyfikacji stacyj
trudnych do usłyszenia. Programy
s. P. W. Sił urozmaicone w treści i
sięgają od 15-minutowej pogadanld
w języku ojczystym do przepięknych
audycyj muzycznych. Cały program

wykazywał ~

staranne

opracow~e

przez zdolnego dyrektora 1 zupełny
brak przerw milazenia tak cbarakte .
rystycznych dla inych stacyj. Słu
chajcie tych pięknych programów... "
Opinia ta zgodna. jest z zapowiedziąµii PolskiegQ Ę-adia. ]rtó;re twier
dzi!o, że z nastaniem wiosny odbiór
polskich stacyj krótkofalowych W:
Ameryce, będzie należał do D&jlilp.
szych odbiorów na fala.eh k~~-

~tr..
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Czas wyjaśnić srtuade wFirmie Hau

o~tatniflj

. . -----uali

Z cndziennych walk robotników

Na temat nie mających k-0ń~ · któreh"<> pr~zcsem jest fahrykant dawać po 2 godziny tygo<Wiowo
KONFERENCJA
ZATARG W TKALNI
roll}J.raw są-cfowych przeciwko fi~ Żyd i więkStZość członków są Ży· n~ ~ecz firmy.
Z FORMIARZAMI.
FIRMY F. HOFFMAN.
mie Hau krążą róż.ne wersje, krtóre dami, oo niep11Zes1.kadza fitnnie
A że to jest p.rawdopod:ohne i że
W diniiiu IO b. m. odbędzie się w
W tkalnii firmy Filip Hoffman
ZV1'0LAN!I!l SESJl -"lADZWYCZAJ powinny lllWć swoje uzasadtnienie zmraszać robotm.ilków do naJeżenia temu . nie należy się dziwić„ to
okręgowej i1nspekcji prncy konfe- przy ut. Cegielniianej 84 wybuchł
NEJ
::lEJMU
I SENATUz dnia ozyI też wyjaśnienie.
do „Pracy Polskiej", która prowa· w-·'-azuJ"'
' - .„~
"z ·właścicielami
formiarń zatarg nia tle wymów,ienia pracY,
p AT
donosi.
Zarządzeniami
~
-. fakty, gdyż ta,~
..... było, r·ell!Cja
·
I
7 b. m. pan Prezydent Rzeczypospodlatego naszym ohowi~iem dzi dzilką walkę z robot111ikami po ie. zmuazało si~ ro-botmice- do pra· ponczoszmczyc 1. jak wii.adomo, robotnikom.
litcJ otworzył z dniem 8 czerwca se- je8l poinformować ogół robocia· chodzenia żydowskiego i biedota cy .bezpłatnej na mecz firmy.
'formiarzom chodzi o przyznanie
Robotnicy wysunęli żądanie zasje nadzw:1>rzajne Sejmu i Senatu.
rzy i tych, którzy się intere&ują żydow>S1ką.
im dodatkowo 3 procent podwyż. stosow.'.l·nia podziału pracy.
Zarządzenia
powyższe doręczył w wymieni-0ną firmą, co jest prawdą, A na biegłych (rzeC1Wz111awców)
Sądzi.my, że to są rzeczy do wy· ki zgodnie z orzeczeniem komisji
W ooiu wczoraj-s.zym odbyła się
7
dn.
b. m. i marszałkowi
A. a co mlllSi ulec wyjaśnieniu.
w Sądzie Pracy obrońca firmy po· jaśnfonia,
8ię zao· rozjemczej, która ust-aHła podwy,: pod przewodnictwem insp. Feffer
Prystorowi
urzędującemusenatu
wicemar
k.
, Ii firrmą
'- winien
p
szałkowi _ dyrektor biura prawnePrawdą jest, że sprawa pruciw· dał aż 2-ch Żydów i jednego aryj· pie owac °'--"'Pe:A;to·r racy 14 ob· kę 8 procent, a ni·e 5 procent, któ ma na konferencja która nie dała
go w PrezyJimn Rady Ministrów p. ko dyr. fabryki Sim.owi o ponie· czyka, co dow-0dizi, że firnia ma wodu
re przyznali. im przemysł<>wicy.
1~ yni~u. Dalszy termin konferencji
v\ł Paczoski.
wieranie godnością robntn1ozą jest więk.Sze zaufanie do tych, z któ·
został wyznaczony na dziś.
Zr,rządzeme
ł'rezytlenta
Rzeczy- kiil!ka razy odrawaną z powodu rymi każe walmyć robotnikom.
KONFERENCJA Z MAJSTRAMI
pospoliteJ
o ctwarciu
sesji nadzwyE
czajnej SeJmu brzmi:
ciągłej choroby świadka obrony
A ternz co je&t wersją i co tirze·
W MINISTERSTWI
„Na podstawie art. 12, pkt. c) u- oraz i to jest prawdą, że firma za· ha wyjaśnić. Otóż podobno firma
OPIEKI SPOŁECZNEJ.
stawy kcm~tytucyjnej
otwieram z płaciła już grube pieniądze z ty- w dalszym ciągu nfo.hon-0:ruje u· j
•
jutro, w czwartek odbędzie się
1938
dniem 8 czerwca
r. sesję nad- tułu niehonorowiania U!IDowy. Ko· mowy, na oo się powołują inini 1
w Mi1nisterstwie Opieki Społec?„
zvvyczaJną Sejmu, podczas któreJ
S _],
.i
h
'I
k
przedn;iotcm obrad Sejmu mogą by(: i;owó? jej sp~aw w' ąwzie Pracy przcmy.~owcy J?11Z)' zat~r~e o c·
należy
un1"knąc'
O<!j w Warszawie, wspo nra 'Oi11vyłącznie następujące sprawy:
Je&t Jeszcze me skonczony.
płace, ze robotmce pracują po 10 ,
1 ferencja . przemysłowców łódzkidt
_
,
Projekt ustawy o wyborze rad.P.rawdą jest i ~o, że firma ?a· i 12. gi>~W na dobę i że ~ tych '. Our brzyszny jest cjiorobą, wy. , wyc.h, > zerzą w ten s.posób t:pi- z majc&tirami w cel·U zlikwidowania
i1ych minjskich.
lezy do ZTZesa;ema Fahrykantow, godzm JeS:?,Cze muszą rohotmce _od 1 stP·PUJ·ąc niagmino~ Ja.tern, począw demi.ę. jednym zatem ze ~,.,.., _ i.stniejącego zatargu. Ze stronY,
Projekt ustawy o WIJ borze rad·
j Y
~
-yvv
--4.. •
A. · ł
1ro fe
··
nycl~ gromadzkich gminnych i po·
~;zy od czerwca, wzmaga sit na~ tiów walki z tyfusem, jest równo- maj:.UIOW UuiZla w
n rencJ~
ieiatowych.
Ważne
Stęipnie w sier,pniu i WlJ"l"leśniu, czesria walka z muchami, które na wezmą pp. _przew. Piotrowski, kie
Pro.ir.!<t ustawy o ~amorządzwl
a
i
-przybierając
chara·kter epi.demkz- leży tę.pić, a poza tym ochraniać rownik Zwiiązku Majstrów Targ 11dny
1111.iasta stołecznego WarszaWszelkie towary kolonialno-spożywcze
gowski' · "·e '·retarz genenalny Unii
7v11.
- ·
1 "' J.\i
,!
ny.
wszystkie artykuły
spożywcze P'racow.ników
delikatesy, konserwy i t. p. poleca:
Umysłowych' w War
"1'ro1ekt us•u7~·Y c: wyborze rad- I
solidny i znany skład mąki
Letnie epirdemie diuru brzyiSzne- przed dostępem much.
ck'
1
nych w rniastach: Krakowie, Lwu- 1
go zbicrnJ·ą w Łod'Zi obfite :bniwo,
Woda · przeznaczona do picia szawre Ga .J .
Łódź, Piłsudskiego 84, t.el. 147·68
MURARZY
wie, Łodzi,
Poznaniu, rn. st. War-·
•
~łównic wskutek nieuświadomie- powinna być CZ)'ISta i znajdować
O AKCJA
PODWYżKP
.szm!lie
i Wilnie.
~ PŁAC.
,.,„01 ekt ustawy 0 poprawie. JinanHURTOWO i DETALICZNIE
tJENY KONKURENCYJNE.
ni-a ludności, która nie '.Jmi·e u- się w naczyni1u czystym. Ponie""
kc·_..
· l
strzec się grożącego niebezpie- waż Jedna•k trudno i·est pilnować władz,
W związku
z •-cgoroCZ111,ą
a Joe
sów zwiq,zków samorządu terytoria
zmierzającą
do podniesienego _
<:zeństwa.
czystości wody studziennej, uniProjekt ustawy o ratyfikacji po·
Rokroczni'e
zatem
picia wody nieprzego. nia
estetycznego naszerozumienia między Polską a Finlanw Łodzi t. zw. „Dni przeciwdwro- towanej. Tak samo należy goto- go miasta, J10zpoczęły się maS-Odią z dnia 31 stycznia 1938 r„ dotywo roboty remontowe, a przede
c.zącego cienia oleju żywicznego.
we" któryich zadaniem jest nau- wać staranlllie mleko, niszczą·c w ws.zystkiim tynkowa.nie sit-arych ,i
Projekt ustawy o ratyfikacji proczenie ludności uniknięcia zacho- ten siposób ewentu.a•l ne zarazki. odrapanych budynków. Murarze,
tokćłu
taryfowego między1938
Polską
a
rowań
n;J tyfus brzuszny.
Po z.a tym pamiętać n11leży o czę- d.omagai·ą si·ę nn-'·"'-'żki płac i zaEstoni11- z dnh 19 lutego
r.
W zakładfaclt ,,Eitingona" przy
W sobotę ra1110 oczekiwali więc
W
ku b'eż
dzień
st m m ·u ąk
ł
a
d
yvut•·J
1
ProJ'ekt ustawy o ratyfikacji pro· U
.
ro
.ącyan
'
pne.
Y
yci
r ' zw asz.cz prze mierza ·ą wystąpić z odnośnym łą
7
.
I
.
Radwańskie1·
wybuchł
poważna
-nte!.!"O
w
portierni
i
na
mie1·sou
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