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Piątek

10 Czerwca 1918 r.
Cena numeru 10 1r. ·

Sagunt -miasto bohaterów w z.s.s.R.
Hiszpania republikańska
przyjęła z nie~wykłym entuzjaz.
mem. wiado~osć o przyzr,.g.niu robotn1kom ~~sta Sagonte medalu
,,Obowiązku ·
Moasto Sagon<te było 150 razy
b_ombardowane. ~omy_ ro~p~<Iały
sdię w gruzr Kob~ety 1 dz1eed ~aly na ultcach miasta. Robomi.
ay tracili na S:kuteli barbarzyń.
skich nalotów swe mienie, swoje
dzieci i rodziny, Jecz nic nie zdołało ich oderwać od obowiązków
swych i pracy na rze~ Republiki
hiszpattSkiej.
Pełni zapału pracowaii on1 i
pracują w dalszym cąigu, pod og.

Cała

niem

bo~b nieprzyjacie.l~kic.h u~

w

1

ednoszenlem do foma

rł. ł.st 111lłi

„wrogow ludu"

.trwaf

KOMUNIKAT.
Burgos donoszą, że wojska
gen. Franco na froncie Castelłon
posunęły się o 15 kim. naprzód,
zajmując m. Adzaneta i przekraczając Sierra de Cruz w_ kierunku
Ponadto wojska
potadniowym.
gen . Franco zajęły wyżyny, pa.
nujące nad szosą Teruel-Saount.

fem1entach na terenach Hiszpanii
. .
.
faszystow.sJ?ej..
W Sewilh wielu hiszpansktch 0 ficer~w zostało zatrzymanyc?,
gdy_z podejr~ewano ich_ o akcJę
szp1egow~ką t o ~obyae d~kumentów _1 fotog~afu o fo~tyftkacjach m~eck1ch_ wzdluz przesmyku Gibraltarskiego.
Wzburzenie na całym terytorium powstańczym jest tak silne,
że włacze faszystowskie odłożyły
datę odsłonięcia pomnika na cześć
generała Moli, które miało mieć
miejsce 3.go czerwca w miejsoo.
wości Alcocer de Mola.
(A.gence Espagne).

zł.

•

T~plenle

Wrzenie w Hiszpanii Iaszystowskiej
Iz

a.

ra zmian' adresu gr, H Cena ogłoszeń: Za wleru
(na strohlcy I szpalt. w tekStle gr, 50 nty•
npaltę
Jednt
1 młllmttrowy pnez
mjne gr. 40. Nekrolog! u lit mm. gr. to. powyteJ 100 mm gr, 30.
11 trełt ogłoszetl redakcji nie o d po wI a d I
Drobie u wyrar gr. 1S
sJcml1, u prowincji

Piąta . moskiewska konferęncj~
partyjna nawołuje m. i111. w swych

będzie

(

nadal

przede wszystkim w diziedzi.nie t>· bę 4544 sekretarzy komitetów par·
brony przeciwlotniczej.
tyjnych i organizatorów partyjuchwał tych wynika, że osła nych wybrano nowych 1441.
uc.hwałach do „dalszego tępienia
.
(PAT.).
japo1lskiclz, niemieckie/z, trockistoiv bienie akcji tępienia t. zw. „wro
skiclz i buc/zarinowskiclz agentów gów ludu" nie jest na razie aktual
JESZCZE JEDEN ,,WRóG . .
faszyzmu". · Poza t·ym rezolucja ne.
LUDU".
t
organizapodkreśla · słaby udział
„Prawda" ostro zaatakowa'ła w
Głównym celem tej akcji jes.
cyj komsomolskich i zawodowych
(PAT).
odm'.lodzenie aparatubpardty_inego 1 artykule wstępnym ludowego ko-·
w obecnej !<ampanii wyborczej.
rządowego. Np. w o wo zie mos- misa.rza zdrowia publicznego, Boł
OFIARY NALOTU.
Podobną rezolocję uchwalit:i kiewskim na ogólną liczbę 3,410 dyszewa, za fatalny stan teczniCOficjalnie komunikują, że ofiarą
bombardowania m. Figueras pa. piąta leningradzka konferencja członków plenum partyjnych ko twa w ZSSR.
Personel meclyClny jest nie<fo'.
dło 30 zabitych i 50 rannych. 25 partyjna·, podkreślając ponadto p > mitetów rejonowych i wiejskich
ważne br::ki w pracy organizacyj wybrano nowych członków 1574, stateczny i źle przygotowany, szpi
budynków uległo zniszczeniu.
przysposobienia wojsko\\'ego, a a w samej Moskwie na ogólną licz fale funkcjonują źle.
(PAT.).
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Cała prasa ang1ch:ka uderza na
.alann " powodu mnoŻ'!C} eh :óię.
· :.latk'ow Iir~
' ata k owa.ru.•
wypa dk ow
tyJ."k'ch
h1'0,zpan'skich
na modach
.
_
„
_ •
u·
Prasa przew1'du3'e rozs-er-enie
·- •
kładów w Nyon przez utworzenie
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patroli lotnic„ych.

brytyJ'ski
Kontirtorne<lowiec
r
Vanoc" pi·zybvł d0 Al1'cante
•
·
,
"
rrdz1'e P"'Ze1Jrumad·'a s'ledztwo w
~
„
· •
o
do~ładme prz~cho~1ow ! r~zpra. związku z atakami, których przed
brytyjskie.
były 4.i.Lstatki
gr~py udzt, zna1du1ących miotem
~Ją
9 I dz'1 ł
·
·
W
się na uhcacb
za o·
wypa~ow
czasie&tatków
·
w&tało uzabitych.
Karabiny maszynowe są usta- gi tych
wione na wszystkich rogaob i pia. Przybycie brytyjskiego okrętu wo

uważane

Strażnicy włoscy

I

nie

miasta.

dopuszczają

kr~tów przybyłych Włoch

„wrogow ludu , a obceny l(om1'sarz zdrowia pubHC„7 nego odpowiedzialny jest za to~
że rezultrty szkodnictwa są likwi,
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Rządu
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d l
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panslach otrzymają prawo strze·
lt.czyc sw z a szu icymia·
z nalezy
·
i z·. .
l . d
.
h. .
•
d"'JJ l omatyc:mycpamię·
o :::a : ~a.1a.cyc /i się sam.o o·
ama
na. not
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J
·tow tuszpanskic11., nni·et w o rtJ·
. l dz'' Londvnf'm a Burgns.
"d
' k. h
b. I .
•
ie iiszpa:is .ie . wo terytoria· · J
WeJług zdan.ia kói poinfor:mo·
nych.
Rząd angielski zastosuje te za·

r..i;ądzenia nawet w wypadku, gdy·
by inne zainteresowane państwa

chciały przyłą.czyć się

twicr.2zą, że Rzą.cl

mające

•

•

'
.·
.
, .
::'
tych człoukow zało.g1, · kterz) od· I:
z.'1 i •lA~U z pfanam i Rz::iJu an·
nie i wówczas r.111;. (PAT.).
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mia·
l" . wor
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Jn. _·h d
u:o1enne oraz samolot) Jng u t
inn 'eh aństu· nc wodach hisz· ro ")Il) c. ono~zą, .ze '-!1 raz~e
or!rzucenia planu angielsl.-iego nie
.
.' . P

do ' tego
jeet nic
jennego do Alicante
nikogo do portu, przez prasę angichką jako pier· układu.
W iondvński-ch kołach poliit"
gdzie odbywa się pczeładunek <>- wsze z zamierzonych zarządzeń
'
'
angiel·
unie· cznych
brytyjskiego,
i Niez
miec na pociągi, które udają &ię możliwić dalsze powtarzanie się ski zwoła w najbliższym czasie do
ataków, wymie.r zonych rozmyśl· Londynu konferencję [>rzędsta'
natychmiast do Sewilli.
DALSZE FERMENTY
· wicieli wszystkich zawteresowa·
b rytns·
ł
· k o stat'rnm
·
pimec1w
me
•
M.
d
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ostre· ko tror
lecz wi oki powo·
nych
lJll.
l na grani.
J n
uno
są
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nłe
cach Hiszpanii faszystowskiej i
ma oceniane ze znaczną wstrzemięźli·
" anoc
ow1ecciała
ontrtorpe
. ooób„n ł epewnych' ', zabrać
zabitych
do Anglii
przepuszczenia
, ·
do Gibraltaru przenika'a bardzo
dokładn~ informacje ~- ostatnic.h wskutek bombardowania oraz wr.S<ną.
cach

j szl;odnich..a
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du hiszpańskiego robotnikom fabryk za ich ofiarną pracę na
rzec: Hepubliki hiszpańskiej'.
STAN WYJĄTKOWY W KADYKSIE.
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któ
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cow i ra
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oo Kadyksu aby
•
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wanvch, Anglia . wvkona swoJ'e 0 •
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strzeżenia ponawian~ kilkakrnt.nie

dowane powoli". (PAT.).
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dem gen. Franco, tery ucie me
do środków re·
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·
.
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·
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O
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Jera 1y ,,_'ew.
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zą an gie s1,;i
c,r' Lw:erdzi, ze
.
• 1 .
k j' k . 1
s ·on is ·uje ui;.ręt) ;;1 .; „:.111ące się
w portach <mgielskich. i należące
c..o Rządu lub ob)'W,a teli fliszpa·
( ATE.).
11ii fas::;„stowskiej.
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Gehenna

dzłeci ch ' ńskich

·

Czasopisma chi11skie donoszą,
półtora miliona dzieci
chiliskich zgubiło S\\ o ich rodziców
w czasie dotychczasO\\'ych walk w
Chinach.
że około

\Valka z nauk~ •
I
p
Terror sroz"·y sio w estyn I
'r

w Austrii

~o

2

U

j (:

Plon ied' ne1· doby

Fakultet medyczny
v:iedeliskiego zos'.ał

Iiów,. profes~ró~
I

uniwersyte~u

gruntown1.e

OO d

ocen·
orzyszczonv". Ponad 1
i asystent?w .zo·. '
stało już do teJ pory zwoln!onych.
j
.
ł
·
· ·
dwuch za- osoby zostały zabite, a kilkanaście Sfery naukowe obawiaJą
Znalez1'ono zu:łoki
k lt tsię pe·
n
nej dezorganizacji fa u e u.
slrzelonych ż,·dów pod Hanifa i 1v odniosło rany. (PAT.).
r
waiw
C&ilt
Raport policyj'n.: _
pobl'iz'u
----J
4
z osbtnkh 24 godzin donosi o ·1
zamachach na wojskowych, o usiłowaniu spowodowania 2 katas .

uee„ni~

Safed~

Wybory w tl~ndll

trof kolejowych, o wysadzeniu w
powietrze mostu, o 2 wypadkach
zniszczenia linij telefonicznych, o
2 z::ma.c hach bombowych w pó~noc
Kampania wyborcza w lrland :i zainteresowanie Je st Zll a·czne, a
nej Palestynie i kilkunastu wypad
się w pełnym toku. Pom: kampania pr Jwadzona JCSt z nieznajduje
3
oraz
zbiorów,
kach zniszczenia
napadach rabunkowych. W cza.sic mo, że są to drugie wybory p'J. słabnącą energią. Istotny m powo.
ty~h wszystkich zamachów dwie wszechne w ciągu niespełna roku, dem nieoczekiwanego rozwiązania
Sejmu i .rozpisania nowych wybo·
Komunikat sztabu chińskieg[) oraz wzdłuż rzeki jang-Tse.
rów jest dążenie de Va lery do U·
chitiskich,
wojsk
grupy
znacL.ne
wskazuje, że ostatnie posunięcia na flotylla rzeczna znajduje się w prowadzących walkę na własną re;
zyskan ia zdecydowanej większo
oddziałów japońskich świadczą o rejonie m. Wulzu.
kę.
ści.
zamiarze zaatakowania Hankau z
Są to oddziały, które nie zdążyKomunikat chiliski stwierdza, że
Na dzień rozwiązania siły par„
dwóch stron od m. Czenczau i da- w rejonie na południe od Suczau ~ wycofać się z Suczau w kierun
w Sejmie przedstawiały się
tyjne
Hankau,
Pekin
kolei
wzdłuż
lej
i koło rn. Ts·i 0ej dżau znajdują si~ ku zachodnim. Wobec akcji tych
następująco: Fianna Fai! (de V9.nie mog1
_.._ __._ _ _llDl_ _ _ _ _.,._ _ _ _ _ _ _MI_
ww-„
Z Miami (Floryda) donoszą: rodziców chłopca 10.000 dolarów. (era) - 67 mandatów, Fein Ga~l
-•
•
na drod.z:: Znaleziono ciało porwanego przed
wznowić komunikacji
Mac Call zaprzecza jednak, jako· (Cosgrave) - 48, Labour - 13 i
Tientsin - Pukau, mającej dla niedawnym czasem Casha. Zwło·
by brał udział w porwaniu dzie· niezależni - 8. Tak więc głosując
ni.eh doniosłe znaczeni.e. (ATE.).
ki chłopca znaleziono w gęstych eka i był sprawcą jego śmierci. wspólnie od wypadku do wyp;i<l,..
zaroślach lasu W , pobliżu Prince·
Sumę 10.000 dolarów, złożoru! ku, trzy ostatnie stronnictwa mo·
Agencja Reutera podaje, iż ton w okolicy, która w ubiegłym jako okup za zwrot porwanego gfy pozost awić Rząd w mniejszo,
Rząd chiński zarządził ewakuacj~ tygodniu bardzo dokładnie była dziecka, odnaleziono dobrze u· ści, co też nastąpiło przy głoso~
Hankou.
przeszukana.
krytą w jednym z sadów w Pron· waniu nad wnioskiem opozycj;,
Urzędowe koła praskie oświad f'we informacje \ , t1:j
ra' ie.
Kuomintang i uri;ędy cywilne
rP związku z porwaniem i za· cetown.
dotyczącym arbitrażu w sprawach
czają, że pogłoski o wprowadze- „Ceske Slovo" oś~1adcza, ze rra przenieść się mają do Czungking mordowaniem Casha, ujęto jako
spornych pomiędzy Rządem a u wyników
dotychczasowych
Z
niu 3-letniej służby wojskowej w wa 3-letniej stużby wojskowe ie Ministerium komunikacji i spraw podejrzanego 9. dokonanie zbro·
śledztwa można .. wywnioskować, rzędnikami.
Czechosłowacji są nieścisłe, gdyż jest przedmiotem bada1i kół ną - zagranicznych udadzą: się. do Yung dni niejakiego Franklina Pierce
że bandyci wzięli okup już po za·
dotychczas żaden organ kompetent dowych, chociaż bvc' może
a. l'fan-Fu. Urzędy wojskowe pr:;:w. Mac Calla, któtry przyznał się, iż mordowaniu dzieclm, porwan ego
Głosowa·n.ie. odb~dzie się dn. i_7
eh dopoclobnie udadzą się na połud . był autorem listu, żądającego o·
ny nie zajmuje si~ powyższą kwe- wa ta rozważana jesi w nicl·t
b. m. Wyniki ogolne staną się
28 maja.
Dzienniki praskie prostują kołach zainteresov.1 ·1 ·eh
atią.
). nie do Hu-Nc:.n. (P'AT.).
tf
kupu, i ie odebrał złożone przez
·.\ iadome 19 b. m.

Wprzededniu walki oHankou
Dwa ·szlaki ofensywy

De Valera chce

mieć v1iekszośc

japońskiej

Sil-,

Bestialscy gangsterzy
zamordawau porwane dzierko

oddziałów

Japończycy

W Czerhaslowarii
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Zakończ~n~e, obrad k~ngresu An1lia·ma ~rzoi~ć o~ ~łów ~o ~ZJDÓW1
SOCJilliSIO\V
Rezolucja tow. Bluma
PAlO' ż,

(PAT). Kongres
Partii Socjalistycznej zaknńczył
burzliwe obrady w nocy z wtorku
n<i środę uchwaleniem przedsta·
wi01ie1 przez b. premiera Bluma
rezolucji w sprawach polityki
ogólnej. Rezolucja ta nie zdobyła jednomyślności . Opowiedziały
się za nią 4.872 głosy przeciwko
3.166 głosom, które padły na re·
zolucję, złożoną przez tyromskie
go, przewódcę skrajnej grupy

t. zw. „Walki Socjalistycznej"
oraz na rezoluc}ft, przedstawioną
przez przyjaciół Marceau Piverta

francuskich

N~::~::as1. <:e~!~ ~Ilf::;:: :::::.w~::~::·abya:: :;:~esi:1aw:~=1~:mcz:::

uzyskała wl~kszoSt

:a cene ustępow2nia przed ich żąlwiększości pnrlamentamej Fron·
daniami. O ile chodzi o sprawę tu Ludowego. Rezolucja domaga
hiszpańską, partia opowiada się się wreccie zapewnienia Izbie
przeciwko wszelkim umowom, Deputowanych przewagi nad Se·
które by nie były wykonywane natem•
przez wszystkich. O ile chodzi o
Zasadniczym rezultatem pali·
sytuację wewnętrzną, rezolucja tycznym kilkudniowych
obrad
stwierdza, iż partia socjalistyczna, kongresu socjalistycznego je&t, o
nie wierzy w trwałość i skritecz- ile chodzi o samą partię, otwarty
ność metod, zastosowanych przez rozłam u
strony swolenników
Rząd Daladierv dla uzdrowienia Marceo.u Piverta, którzy zakład4sytuacji gospodarczej kraju, lecz ją n.owe stronnictwo ,.Partię So
zM.jąc sobie sprawę z niebezpie· cjalistycznq Robotników i Chlaczeństu:a, jakie pociąga dla kraju pów". Kongres tej nowej partii
niestałość Rządu, nie chce dopro· odbędzie się w Paryżu 16 i 17

cłł z urlopu świątecznego do Londy·
nu. aby rozwatyó kroki. jakle Rzą4
brytyjski ma podjąć w sprawie at.aków lotniczych, dokonywanych przez
samoloty wojsk gen. Franco na statId brytyjskie w portach hłst:pal"i·
1kich. RZ~D BRYTY.JSKI, .JAK
TWIERIY.t:I PISMO, ZAPATIHJ.JE
SIĘ! NA SYTUACJJJi} BARDZO PO·
WAtNll!l. RZĄD UWAtA, tE Ml'·
NĄŁ JUt CZAS NA. DYPLOMA·
TYCZNE PROTESTY, A NASTALA
CHWILA CZYNU. Rozwatany jest
podobno projekt zatrz;ymanła statk6w, naletą.oyc-h do powatao6w
hiazpaAaklch, a :maJda.JlłCYch al~ w
obrębie portów brytyjsklc"1. ale, jak
twierdzi dziennik, ponieważ wt~J

brytyjski podejmował kroki oclwetowe tego rod7.&Ju. Bozwa.tane są. pneto Inne alternatywy, kt.6eych dlłea·
nik jednak nie wymienia. Foreign
Office za.żąd~ miało od obu swoich
przedstawicieli za.równo w Barros,
jak i w .Barcelonie, sprawozmw ł
wnlOBków. MoitUwe ,Jeat zwołanie pod
koniec bletącego tygodnia, a najpót·
niej w poniedziałek posiedzenia ga.blnetu. który przygotowałby pewne

0

KAZDA LOTERIA

DfZJftOSi

bombO\VCOW
„
na KanIon

obrad Rady Naczelnej Partii So·
cjalistycznej. kiedy w gruncie rze
czy kierunek blumowski znalazł
się w mniejszości wobec połączo·
• opozycji,
„
KANTON, (PAT). Kanton KA ILO~ć POŻARÓW WZNIE·
nych glo sow
t. ]·• „ W.: ,z·
ki Socjalistycznej" i lewicy rewo· przeżył w środę najgwałtowniej- CONYCH PRZEZ BOMBY ZA·
lucyjn'ej.
szy nalot homhowy od chwili roz PALNE. Elektrownia i &tacja fil•
Główne linie rezolucji, przed· poczęcia przez lotnictwo japoń· trów z< !ltały U9Zkodzone. Kon·
$tawionej przez Bluma i uchwa· s-kie ataków homh'lwych 2 tygod· cesja międzynarodow.t Szami!l1
lonej przez Kongres, dadzą się nie temu. Bombowce japońskie .Jraz większa cz~ć Kantonu znaj
ująć jak następuje: francu.ska prowadziły niszczycielską działał deje się bez światla. OCHOTNI·
partie socjalistyczna pozostaje na ność przez cały dzień. Zjawiły się CY PRACUJĄ NAD KOPANIEM
dal wierna koncepcji zbiorowego one bez ostrzeżenia, gdyż sygna· WSPÓLNYCH MOGIŁ
DLA
bezpieczeństwa. Gotowa jest ona ły alarmowe zostały uSZJkodzone OFIAR NALOTÓW. W mieście
jednak podjąć rozmowy z wszyst· podczas poprzedniego
nalotu. panuje nutrój pani.cmy. LicU>a
kimi państwami, zwłaszcza, 0 ile W CIĄGU KILKU MINUT PLA· uci~inier?w prriekracza już 200
chodzi o współpracę w dziedzinie CE I ULICE W CENTRUM MIA tysięcy 011ob.
gospodarczej. Partia domaga się STA POK.RYTE ZOSTAŁY CIA·
SZPIEGOSTWO
utrz:rmania stosunhiw pokojo· ŁAMI OFIAR. WE WSZYST·1
NA USŁUGACH JAPOl\111
wych nawet z państwami o ustro KICH CZ]i:śCIACH MIASTA WY
jach totalitarnych, jednakże nie IBUCHŁAJEDNOCZEśNIE WIEL
KANTON, {PAT). - O godzi·

SZCZeśliWJm

graczom

kOl!kłUfJ

1.30 O.OO O, -złotvch
l•el

nie 2345 po bombat'dowaniu, kt6
re trwało niemal 3 go~. i 45 min„
w Kantonie odtrąbiono żakońCJ!e
nie nafotu.

Zakup

powietrznym na da.
chach składów portowych nama.
towane zostały kolory angiels~ie.
PERPIGNAN (ATE). - Połoao.
ne tuż nad granicą francusko-hisz.
pańską (republikańską) miasteczko katalor\skie Sigueras zost!lło w
środę przed południem o g<>dz. 11
bombardo.wane przez 8 samolotów
powstańczych. WEDLUG DO.
TYCHCZASOWYCH WIADOMO.
SCI 40 OSóB ZOSTALO ZABITYCH ORAZ KILKADZIESIĄT
RANNYCH. Intendentura wojsko.
wa została trafiona przez kilka
bOmb lotniczych i spłonęła. Sigue.
ras leży nad ważnym traktem ko.
munikacyjnym Barcelona - Perpi.
gnan.
BURGOS <PAT). - Korespondent Ag. Havasa donosi, że oddzia
ły wojsk powstańczych rozpoczę
ły w środę o świcie forsowne rtatarcie na froncie wschodnim i po.
sunęły się o 5 km. naprzód na odcinku m. Adzaneta, opanowując

KATOWICE, ul. Dyrekcrina 2

Korespondent Agencji Rentera
dowiaduje się, re źródeł cbiń·
ski-eh, że wład'Ze chińskie Sł pru
cirwne utworzeniu strefy neutral·
nej poza Kantonem.

ŁODŹ

Koniec fikcji
Urzędowo donoszą z Hankou, iż
Rząd chiński postanowił zamknąć
ambasadę w Tokio i polecić człon

-

BYDGOSZCZ -

Zamówienia listowne

Na

załatwia się

odwrotnie.
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~ZD~bD~\Dll~i11 l\11i1

im dogodzit Odroczone posiedzenie
BERLIN CPAT>. - „voe1kischer
komitetu politycznego

Nie

Choroba

można

Beobachter" pisze, iż oświadczepremiera czeskiego, że statut
narodowOściowy został już Opraco
wany ł W bieżącym tygodniu mają
sił rozpo.cząć rozmowy z przedsta
włcietami poszczególnych na.rodów CzechoslOwacji - przyszłO
za pótno. Taktyka Pragi wskazu.
!e, ie w ustosunkowaniu się Rządu
czeSkiego do zagadnieó naradowOścłowych nic się nie zmieniło i
że Praga dążyć będzie do rozwiązania
zagadnienia
mniejszości
przez udzielenie powierzchOwnych
koncesyj.

adm. Suetsugu nłe
TOKIO, (ATE). - Min*~ spnw
wewn. adm. Suetangu lekko uniemógł
i prubywa na koracjł w 111pilalu, Cho·
roba mini&ira nie posiada groźnego
charakteru. Tym nieDllliej wiadomość
o choorb:e admirała Sueuugn. któl')' ei~
cieszy wielką popularno8cit w nero·
k.ieh sfenirb &połeczeńetwa, wywołah
dW.e wrazenie. Admirał otnymuje
z11300114 ilc!I!{. l;stów z życzeniami &zyb·
kia go po wrot11 do zd.rc>wfa.

Lotnisko opanowane

PRAGA, (ATE). _ Zapowiedziane na środę posiedzenie komi
tetu politycmego rady mini&trów
zostało odwołane, jakkolwiek w

ubiegły piątek oświad~<>no, że
komitet będzie obradował w cit•
gu bieżą-cego tygodnia w perma•
nencji. Przyczyną odroczenia ko
mitetu polityC7Jnego ma być ko·
niecznoiść umożliwienia premiero
wi Hodży przestudiowania niemo
randum złożonego mu przez po•
słów sudeokicli. Najbliższe posie·
dzenie komitetu odbędzie się we
czwartek. Premier Hodża zfoży
sprawozdanie z sytuacji wewnętrz

Komiwoi·aier hitleryzmu · nej.

Jedn<>cześuie, jak twie1·d· zą,
PRAGA (PAT). - Konrad Hert- posied.zenie rady mi!llistrów, któ·
tein wyjechał ponownie samocho- re odbywa się zwykle w piątek,
dem zagranicę. Cel jego podróży zbierze się również jufiro wieczo·
nie jest znany. Ze strony sudecko- rem.
Wszelkie prLedsięwzięte w celu nlemieckiej zachowywana jest co
wygubienia szczurów środki, jak do tego ścisła dyskrecja.
truci-ina, ogień i · trujące gazy, za.
PolltykuJący
wiodły, tak, że władze zmuszone
PRAGA (PAT). - „Narodni Pozostały
do przenle&ienia lotniska
PRAGA (PAT). - W ok1·~gach litika" dowiaduje się, że arcybiskuP,
w inne miejsce. (PAT).
pogranicznych wystawionych zo- dr. Kaspil.r przesłał do Watykanu
stało na sprzedaż wiele nierucho- spis księży katolickich i seminarzy•
mości miejskich, które znajdowa- stów, ktprzy zgłosili akces do partii
ły się dotychczas w rękach żydow-1sudecko-niemieckiej. Dziennik twierskich. Obiekty te znajdują dość ła- ,dzi, że księżom zostanie wytoczone
two nabywców wśród Niemców, dochodzenie dyscyplinarne, semlna.·
którzy pozbywają się nieruchomo- lrzyści zaś nie otrzymają świ.~eil ka•
ści w Pradze. Natomiast przeno- ,pl<:ńsldch.
'
..
&kowyeh samolotów augieJ.s.ldch wegł szący się z krajów. sudeckich ży.
katastrofie w pobliż.i mia.tao Aparat zo dzi zakupują domy w stolicy.

przezu. szczury
Lotn1sko Mobul Bhim, w są·
siedztwie miasta Karachi (lndle),
zostało nawiedzone inwazją szczu
rów, które, wydrążywszy bezpo·
średnio pod powierzchnią ziemi
liczne kanały uniemożliwiały tam
lądowanie samolotów.

Opowieści

Wymiana dóbr

drutów
telegrafianycb

ekspedycja ratuokc.wa. któn miała WJ•

d?by~ zwłoki tur!aty •. W CZl\~e p~am·
k.iw•.n oberwała s1~ Jawma śn1ezua ~ por
wała dwu.eh euonków ekaped~ cj1 ra·
~~owd.
Ob3j ratownicy ponieśli.
rmuerć.
mł<>doścl
WYPADEK LOTN1czy

Zgon Wandy Rechniewskiej

Dn. 8 czerwca zmarła Wanda podległej PoJski. Lata
Recbniewska, siostra Tad1.:usz~ spędziła w Libawie i w tym różno.
w JUGOSŁAwn
słynnego proletru-;atczyka.
języcznym mieście portowym p0.
W pobliżu Bielcrazu a po ·11 nie·
Wanda Rechniews.ka w ciągu 1znaia kilka języków. Dzięki tej u. pogody i mgły przymtlAlowo I,dował
poc~towy węcif;!'ski. CJ'llerech
wielu lat była łącznikiem między t1Lejętności otrzymała miejsce tlu- &a·molot
pasażerów odnlo.ło rany. Samolot zo.
bl'atem przebywającym w kator. maczki w Gł. Urzędzie Statystycz. etał powainie unolrodzoay.
dze, a jego przyjaciółmi. Przez jej nym, gdzie pomimo podeszłego
ZGON WDOWY PO MASSENET
ręce szły transporty książek dla wieku
Zmada żona 1łynne10 kompazytota
praco1wała
do ostatniej
francuskiejlo Masseneta. Pani Ma.s.aenet
brata oraz dia innych ska.zaiiców. chwili. żyła lat 70.
żyła 98 lat.
Wanda Rechniewska przybyła
Cześć jej pamięci!
KATASTROFA LOTNICZA
llo Warszawy już za czaSów NieZ Ca·p etown odno~zą, że jeden z woj

_

W s.zpitalu BraucoveneBc, położonym
w cent.l"Um Bnkartsztn. wybuchł poiar,
który objęł tray pawilony. Dti~ki •llYh
kiej akcji ratunkowej zdołano ewakuo·
wać ws:11ystk.idi chorych, tak ie nikt
nie poni6sl żacln„go szwaokn. Ogie6 pow
auł w aabuil-Owan!ach go.po&rnieb.

-1

Przy ul. Tarnowskiej Nr. 8 w !cy. Po do.konaniu straazliwep CZY.

Łodzi w dzielnicy Zdrowie zdarzy.
Pod Madhupw.(180 mil od Kalkutty) la się straszliwa tragedia. Miano.
wykol4\lł &i~ pociu. Ma9Z)'ni&ta zottał wic:e 32.tetni Jan BrzezińSJd, ro.
zabity, a 33 puażerów c.dniosło rany. botnik wydalMy t jednej z miejPn.ypuszczajł, iż przyczrnlf katastrofy

WYKOLEJEmE

POCIĄGU

SCOWych fabryk,

był sabotaż.

ZABURZENIA STRAJKOWE

przybył na ul.

Tarnowską. do mieszkania majstra

BGrlliwe strajki na plantacjach trzci• fabrycznego Romana Hejmusa i
ny cukrowej na Janu:jce irwają nadal. zarąbał go kilku ciosami siekiery,
Strajkujący

licja

l{lalili Ml ha planfa.lji. Po.

ro:opędzając

strajki.jąqch,

h.roni. Jest dwuch rannych.

kler

...
I

sterium spraw zagranicznych.
Ze strony chińskiego ministe.
rium spraw zagranicznych oświad
kom ambasady aby w dniu 11 bm. czono, iż wykonywanie funkcji am
TRZY OF1ARY GóR
basady w Tokio stało się obecnie
eowróciłi do kraju.
W pc>bliiu Dachittei~, w Styrii, w ou
sie W) cieczki górskiej zdanył ~ wy. stal ilb.7.askany a pilot i obserwator po·
Majątek ambasady oddany bę niemożliwe. (PAT). ·
padek, w którym zginął pewien IUTY· nieśli! śmierć na miejscu.
dzie pod opiekę japońskiego minista. Na miejsce wypadku '!c!ała się
POŻAR SZPITALA

I

GDYNIA.

życzenie wysyłamy Urzędowy Plan Gry bezpłatnie.

PROTEST U. S. A.

wzgórza, położone koło wspomnia
nej miejscowości oraz drogę Adza.
neta.Alcora. Z~jęcie m!ejscowoś~i
Adzaneta spodziewane Jest w naJbliższym czasie.
LONDYN (PAT). - Lord Halifax, który powrócił do Londynu po
3-dniowej nieobecności, objął urzę
dowanie w Foreign Office. Pierw.
szą sprawą, która ma być omówio
na, będzie sprawa bombardowa.
nia miast przez eskadry powietrz.
ne w Hiszpanii. Komisja, jaką tna
stworzyć Rząd brytyjski, zwróci
się do obu stron walczących.

klasy

W.KAFTALiS

wanie poszczególnych obiektów
lotuikom nieprzyjacielskim.

WASlYNGTON, (PAT). -

Samo1~-1dowaniem

los

2

W czasie nalotu eskadr japoń
@kiich 10 oeób arentowano za syg
nalizowanie rakietami i wskazy·

Nowe zbrodnie I aszyst6w

wuęc

42-ej Loterii w szczęśliwej kolekturze

polecenia Rządu St. Zjedn. na rę
ce japońskiego konsula generalne
go w Hongikongu złożony zo$lał
energicmy prote&t pmeciwkc bom
bardowaniu odd.zi~łu uniwusyte·
tu Lingham w Kantonie, kt6ry
korzyMa z poważnych dotacyj

ZATOPIENIE STATKU
ANGIELSKIEGO
WALENCJA <ATE). - Samolo.
ty powstańcze bOmbardowały w
środę o północy pOrt Gandia, po.łożony o 60 kim. na południe od
Walencji. W WYNllW BOMBARDOWANIA ANGIELSKI STATEK.
DRAGA ZOSTAL ZATOPIONY I
DWA SKLADY PORTOWE u.
SZKODZONE. P<>rt Gandia jest
własnością angielską. jest Oill uży.
wany dla eksportu owoców i ja.
czyn do Anglii, lecz w ostatnich
czasach, wobec ciągłego bOmbardowania pOrtu Walencji, stały w
nim angielskie statki wo,jenne. ja.
ko zabezpieczenie przed bombar.

w powietrzu.

wielkie wygrane. Również w ub. Loterii padła fam wielka ilość
wygranych na około;

:~:· :~t::;~iż ~o;~:!f/::::::~;:i

ty powstańcze dokonały w środę
rano nalotu na szereg mie"scowo.
• •
•
•
J
•
sct oadbrzeznyclt, poło,zonych nuę.
dzy Walencją a m. Oandia. Stra.
ty są na razie nieznane.

wątpliwie pnedmloł.em llc11nycb in· :
terpelacyJ.
Korespondent P. A. T. dowiaduje
się, że wśród propozycyj, rozwata,..
nych przez Foreign Office, znajduje
sio pro,iekt zwołani& pań1tw, które
podt>łsały układ w Nyon, celem rozszerzenia teg-0 układu na korsarstwo

....„ ......„ ...„„„„„„...„„„„...„„„„...

sów, jakie padły n.a rezolucję Blu

WALENCJA (PAT). -

ca parlamentowi, gdzie sprawa at&- '
ków na statki brytyjskie będzie nie- '

użyła

przypuszczając, że Hejmus właśnie
był sprawcą jego zwolnienia z pra-

nu Brzeziński uzbrojony w siekierę
zbiegł przed pogonią eąsiadóti.
zamordowanego l kilku poaterun._
kowych. Władze dokonały obłaWY,j
na zabójcę, który ukrył się w ałe. l
dalekim lesie Karolewskim, gctile
też ujęto go z siekierą w roku.1
Zbrodniarza osadzono w włęzte..I
niu.

~tr.

Trzeba

3

Przegląd

widzieć niebezpieczeństwo!

Problem
Obecnie jest pono „odpręże
nie".„ Po znanym nacisku Francji
i =włcw:cza Anglii. Oraz po ukaza·
niu się na horyzoncie Stanów Z jednoczonych. Tych Stanów, które

MEMORIAł:.

Polakami (lY. miliona} w Niem• słowackiego narodu.", sq tylko Cze
czech? O bolesnym .,memoriale" si. Dobrze. Ale co z tego? Czy z
Polaków w Niemczech jakoś się tego wynika, 'ie dobrze będzie,

routrzygnęly ostatnią wojnę świa·
tową. O tym Niemcy pamiętają/
Ale problem Czechosłowacji
stoi w dalszym ciągu na porządku

dziennym. Hitler tylko zmienia
,;metody".
Otóż ten doni-osły problem czechoalowacki ma dla nas kilka „aapektów" ( ją.k si~ teraz modnie
mówi), to znaczy kilka &tron.
Kwestia POLA.KóW zaolzaii·
skich jut niemal poza dysku.ją/
W yka:a(i hart nie:m»ykły. Zdobyli mimo trudne warunki większość
w dwuch powiatach. Są to przew<k
żnie robotnicy (górnicy i inni),
wircid których nrui dzielni towa·
R d
rzysze z PSP 0 grywają rolę
Polakom na śląaku
wybitną.
,.Czeskim" Mleży się pełnia
praw. Nie mog'ł być t nie b~
mniejnoicią drugiej klasy!
Ale problem Czechosłowacji ma
także drugi „aspekt" _ NIE·
ZMIERNIE W AżNY. Jest to kwesti.a HITLEROWSKIEJ AGRESJI.
Jest to dążenie Hitlerii do uczynienia, Czechosłowacji (możliwie
całej Czechosłowacji) POD·

z

STAWY DO DALSZYCH WY·
PRAW, do dalszych zaborów. Możliwe - n11 południe. nad Adria·
tyk. Ale na razie chyba nie (Mu8"
solini). A w~ - NA WSCHÓD.
Prze:e Rumunię (miszq sojusmicz·
na
kę) ~ ewentualnie Węgry Uhrainę.

Czechosłowacji

/ wówczas Polska będzie W
KLESZCZACH. Będzie otoczona
przu :aborczq „Hitkrię" od pa
nocy (Prusy Wschodnie). zachodu ;, południ.a. Polska w tym ter
pa.dku zostanie ODCJ~TA od itoia·
ta - od zachodu i połrulni.a. Czy

nie pisze.
Że "Gazeta" nie „spiskuje" t~ już dobrze, to ju:i - n:i-oże - na bezrybiu - · „rak". To
' ' i·
' Ale zro.zumienm
znaczy cos„..
podkrcilenia sprawy najważniej·
szej - ZNACZENIA AGRESJI
-HITLEROWSKIEJ dla Polski nie widać.„ „Gazeta" jakoi „nie
tuidzł" problemu. W ciąż coś rozprawia g tym, że „niema czecho-

Hitl.er otoczy Pol.skę od po·
Czy „Gazeta" uważa, iż
rozbicie Czechosłówacji i
utworzenie zupełnie samodzielnej
jeśli

łudnia?
nastąpi

Słowacji?

Bardzo niejasne. Dla dążeń Sło·
waków mamy pełne zrozumienie.
Ale cz;y „Gaz~ta" rozumie niebez·
pieczeństwo dla Polski, idące od
zachodu?_
K. CZAPIŃSKI.

ł11ły gość
Wcszoraj mieliśmy w redakcji
miłego gościa - t. SUNDSTROMA
z Helst!nek (Fittlandia), posła so-

„Ludność

-

A co ro~ą
Faszyści

OSŁABLI.

ś ?
fa&zy oi

ostatnio

poI•a "

Za

ście

działaln~

;mtodliwą

lokalnrch

c21ynników n.iemiedkich".

bardm

Nie zamykaimy oezywi-

wwrem hiltlerowśinn-po·
poza pTa<wem, pena
życiem obywatelskim. Ozy po tJo,
by z 3 mi!lionów żydów m<>bić za·
żartych wrogów państwa? by za·
mąció erosu.nki wewnętrzne? by
sprowadzić tmdnt bieżąc11 pro·
blematyk~ pokkf wył'!CfJJlie do
kwestii żydowskiej?
ECH}. śWIĘTA LUDOWEGO.

by -

stawić żydów

ócz na

1

~łlc~~ tutki ZDROWATKI ~ilzq ;:!:~!~

m11 się stać częścią hitleror.oskiej
„Mitteleuropy"?
uniemożliwia zal lenie wat7, nJe do pasz ci:i tytoniu do wnttrza astaika, d1j11c
. - Komuniści!
Tak wlain-ie ltoi aprawa. To wła- Nie mają zad.nego znaet.enia. 15% os21czod,ności na tytoniu. f'otrój111 iloU wałJ alklllczneJ tJl'GJ'111 ezczeln7
inie jed najrźniejuy a1rki"
akładnik6w smołowo · kwałn7di. Pa·
Nie ujawniają żadnej robołf.. Słe. filtr i ma własność wyławłanła z dyma
problemu C11echoa1m»ac/i:
l•Gt 11851.
,
•
dą ck.ho.
Pomijamy jui naturalrde gł.Gay
Fabr) ka „Ar:ib„ ,JOZEF Plł..AGIK", Warszawa, Słalowa 35. Tel 10-14.75.
-. ~raca ośw1atow;a wsród ro •
Klubu Demok..,.at)tznego, ludot&
w
H gwes
•
•
botmkow?
ców, Stron. Pracy (i zbliżon«).
- Ta.praca Jest prz~z n.:is b. m
Ale nawet endecy za~ynają wi·
tensywme prowa:Jzo.!Ul: Na czele
dzieć jainiej. W teoretycznym ich
stoi t. Voioolllaa. PANSTWO u.
organie ,,Polity/us Narodowa" esy
tamy bartho stanowczy artykul p. Mydło f krem do golenia. - Woda dziieta na tę robotę znacznych sub
•
•
wencyj.
lawendowa
Stojanowskiego, który OSTRZE·
Tyle nasz mdy goś~, ~aw1ący w
GA Polskę przed lekceważeniem
Dz:ennik ,,Diario da Noite" o - go znaczenia do incydentu gra.
Warszr.wie w przejezdz~e na Zaa.gresjl Hitlera na Czechosłowację,
g:osił oświadczenie ambasadora nicznego i nie ma zamiaru anekto
chód.
Najlepsze - najtańsze.
której to agresji skutki mogą być
" rme mma1;nn•™1E1lm11A11D1•• peruw i ańskiego i posła Ekwado- wać nowyc·h teryt9riów.
rrma
emwwww+w
poprostu katastrofalne. Ana.li· •

......._.-...,c::

Swiat odetchnie z ulgą

Nie bedzle woinJ Perli z Ekwadorem

S Z A C H A

zuje - bardzo krytycznie. _
znany „po1tulat" wspólnej gra.nicy = Węgrami. Pr.zecie wspólne
granice i polityka z Węgrami t~ :m»rócenie Rumunii (Siedmiogród!). Jugosławii (Chorwacja!},
i Czecho8łowacji (Słowaczyzna!)
przeciwko Polsce! Czyli ie „wa$salizacj,..•• Polski w stosunku
do Niemiec!
Daleko mniej wyraźne jest w·
nowisko OZONizującej, prorządowej prasy. Onegdajsza „Gazeta
Polska" dość mętnie wywodzi:
Nie IM żadnego imzy111ierza między
Pol1k11 a Cuehosfowaejł• Nie wyni·
ka a łt!JO abyamy pnieciwko naszemu

1pi.skowa11. Nie łpiskujemr
ze wzgltdów etymmycla 1 polityemnyeh.
Zgłoailmny tylko rotbaJ ,,kJauadi
111jwi!lbzego uprzywilejowania" odnośnie naseJ F'llP1 natodowościowej
CAecboałowaC'jL Jamym Jest, ie jej
101 w iadnym W}"Plldllm nie może być
1or!%1 od losu gruP1 niemJeoldej lub
węgierekieJ, Nie ma " na~ stano•
wLs.ku czegokolwiek, co mu3ielibyśmy

•'ł!indowi

„

ukrywać.

Co do Polaków - zgoda. Tylko••• dlaczego „Ga.zeta Polska" nie
chce ujqć sif! w podobny sposób za

...._

ri-----------

llli:"DZIAł: LEKARSKI~

~

........

Zbrai·eni·a powi·etrzne

Według doniesień „Daily Tele.
graph", Rząd angielski zamówił w
Stainach Zjednoczonych 200 samolotów. typu Lockhead za cenę 3.400
tys. funtqw.
Każdy z aparatów będzie mógł
pomieścić 12 osób i rozwinąć szyb
k-Ość około 385 km. na godzinę.
Zasięg działania samolotów ma
wynosić około 1600 km. Należy
podkreślić, że aparaty te są samolotami osobowymi, tak skonstruo·

11

SmierC górnicza

W Abisynii
niespokojnie

Przede wszystkim zbudowany
będzie nowy dom, w którym mie·

<PAT).

W obserwatm'ium ~tronomicznym wanym przez zegar, a czaseni astro·

..._

przed zainstalowaniem kladiio8ci. Slu.sznta te.il nowy zegar

w Greenwich pozo:Jtawal przez pigó w Greenwich m(IŻB uchodzić za naj-

lat pod burd.za ścialą obaenDacją ł- dokładniej
Jak .Si:! ol,a::alo - po pięciu lataah świecie.
10-9, róznica pomiędzy czasem, wska:;y-

W•NUYCINI! P&C:IOWE
od
L.·~~~·

Chmielna 47

Zegar ten

NOWA SESJA.
Nowa eeeja .ejmowa budzi pewne zaimere&0wanie. Chodzi głó
wnie o uatawy Nmonpwe i
,~ obywateleb"" w •tdownicbwie. Poza tym - o to, oay.
zoetanie (w jakiejkolwiek formie) p-0roszona sprawa nowej
ordynacji wyborczej do Sejmu.
„Czu" jest ,pptymiatf":
Zarówno 1llta1ff

Ol'dynac:;lacfa

o

jek j lllłaWf
o lMlzUle obywateli w orzecmimrie
jako
~owym, nale:iy traktowa6
próby sbliżenia O'bywateb do f1Jlllk,.
cri puhlromydi.
„Czaa" ~ cieszy. W r.zeeiywi•
~eh

od

młut,

stości obydwa te projekty hynaj•
mniej nie rozm-zygają problemu
„zbliżenia." (oLywatela do funk·
cyj społecmiyeh).

.,
,,ALBO - ALBO''.
Ukazał &ię koldjny, b. ciekaWJ;
J11LIDer krakolnlkiego pimna ,.AI•
bo - Albo". Borejsza p • o
Bmozowskim, BOTUcliowim •
Irzykomskim, R. Len o Si.nclai·
rze, Kcmert o .ijteratu:me ,,be•
imiennej"" w Polsce ild.

O KONSOLIDACJI.
W

OZONir:Duj~ym

,,Płomłdo

czyku" majdujemy b. ohaenłJl
artyklllł p. Łukomskiego o koDIO'
lidaeji. Stwierdza, że psychiczna
konsolidaeja poczyniła maczne
pomępy. Teraz, powiada, chodzi
o wytyczenie dróg. I tu autor vrr,
powiada roztropne ełowa:
nie wolno &i~ łu.dzfe, że zjedoooztmie się dokona pr:r.e:i tł!Cklonlf'
cie, podpcrządlwwanie, lub organizacy jriy podbój. Kto w tak zaborciy
sposób podchodzi do tej sprawy, ten
za my ka ouy D.1 rzec:rywi6tołć.

-Strajk-----------·
na robotach

Losr piecioraczków kanadiiskich

.Pl'zyjmUje w swojej prywatnej w Greenwich, przez l;tóre przeciw· nomicznym., wyno&ila zaledwie jedn1
rano do 8 wicez. IU1 pierwszy poludntk, zain~talowu- CV.tesiątq częśó 1Sel,undy, co stano1d
ClpDlebul u„6 lodecz9mcy
maximum osiągni((tej dotychc:;a:J dono nowy zegar elektryczny.

Dr. Dani.el GISER

i ,,bolazewicld".

przygotowania worenne

..,,.,:;.„KER~·~.AplJCł.~Wew,p~heKrza,I Naidokładniejszy zeg,ar :~~m~ęf~t~~=e!.v:I~~t::
,.._
„
'"'..,....,~
pl'OStaty. Elektroleczenfe.

mokraoj~ za wymyeł ,,żydo~

A CI SI~ WCIĄż KŁóCĄI
I dalej:
Spotkanie neutralnych delegaDo dokonania zjednoczenia
tów konferencji w sprawie Chaco
oras
atmo~fery 82iC7ierości
trzeba
z deleg:::cją Paragwaju nie dopro.
gwarancji równości praw i obowip.
wadzHo do żadnego wyniku. O
ków; potrzeba u01.Ciwego i rzeteJoe.
obradach delegacji ni1e ogłoszono
s.tosu.nk.n do paxtnerc>w oraiz za.
go
żadn::!go komunikatu i nie ustalometod taktycmycb okirą·
niec.haIJia
następneg11
no żadnego tenr.inu
żeń i domorosłego machiawelizmu.
posiedzenia.
Ro2:Jtrnpne siłowa. Chodzi „tyl·
Koła poi.nformowa.n•e są zda111ia,
o to, hy praktyka OZONut
ko"
że konferencja zakończy się osta.
te::znie niepowodzeni.em, podkre jako partii, o.dpowiadała tym
ślając również, że zarówno Parag w&kaini:kom !
K. CZ.
waj, jak i Boliwia, są obecnie Je.
wojokresie
w
niż
uzbrojone,
piej
już czynnych), karabiny maszyno. ny o Chaco. (PAT.).
we, auta pancerne, aeroplany ( 12
fabryk).
W najbliższym czasie zacznie się
NA GŁODNE DZIECI
wy;·;ibiać czołgi I działa przeciwHISZPANII.
budowlanych w Zakopanem
lotnicze. Uzupełniając opis sytua·
Zebrane na posiedrieniu Zarz'·
ej.i, mini&ter Mackenzie dodał, że
Zwią<zek Rob. Budowlanych,
du Okręgowego Zwtądro Robotniw chwili obecnej przechodzi w Ka Drzewnych, Ceramicmyc.h i Po· ków P.rzcmyełru Metalowego s So•
uadzie ćwiczenia 48.840 rekrutów ku:ewnydh Zawodów Odd:zia~ w StllOWCa Zł. 9.70.
i że w końcu bieżącego roku Ka- Zakopanem, p,rowadził akcję ce·
F. G: Zł. 3.
nada !Jędz;e miała do dyspozycji Iem zawarcia n.owej U!lllowy wio·
203 samolotów bojowych. (PAT). rowej, w której między innymi OBOZY LETNIE CZERWONEGO
HARCERSTWA T. U. Il.
domagał eię podwyżki płac robo·

1

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

etatcfa ~zło w Bogdanowie poci
Obomlkaml w Pomańałdem, gd:de
m:łonków Str. NIH'Odowego
griq1a
wilowal11 rinblć sebratn. ludowe.
Straś ponęidkowa i 1111 Pl"S1W'f6dła
9P0kóij.
P.odobne &taRfa rozesrały tlę w
afekt6rydt mfej~cowościadi w Ki.
leddem, w Błało~em, l.Gbel·
11kdem om Kraacow*iem. '\VnioS..
Jt sttcf, łe wpływy obu ICl'omUmr
1f rómyeh okollcadi knja ~
l'ł lit la:ryżotłllll6 i :rwiutujq dalo9
soallri w tf!Teni&

Kanada wzmacnia

Kanadyjski minister 0brony kra·
jowej, !. J. Mackenzie, przemawia
jąc w parlamencie, oświadczył, że
W m. Szime na wyspie Riusziu w razie wybuc~u wojny, Kanada
Uaponia) nastąpił wybuch w ko. będzie musiała sama zaspakajać
palni węgla, jest 8 zabitych i 37 wszystkie swe potrzeby.
Wobec tego Rząd przeprowadził
żywcem pogrzebanych. Akcja ra.
badania w 768 fabrykach Kanady,
tunkowa w toku. (PAT).
aby ustalić, które z nich i o ile
mogą być oddane na usługi przejak dotąd,
wojennego.
mysłu
stwierdzono, że Kanada może wy·
rabiać amunicjt; (kilka fabryk je&'ł
W Rzymie Oficjalnie kOmuniku'ją1 że w ub. miesiącu zgin~o w
Afryce wschodniej 64 wojskowych
włostdch, z czego 16 paległo pod.
czas służby policyjnej, 1 zmarł z
ran, zaś 47 na skutel( chorób.
1

poch6'1 ludowr akaJ,errJI.
kót11 • narodowców. Do wi{bzeJO

ru na temat alarmujących wiadomości z QuU-0.
Ambasador peruwiański oświad
wanymi, że b. łatwo mogą być czyt, że informacje, dotyczące Ill(l_
zamienione, w razie polrzeby, na biliza-cji Peru i zamiarów Rządu
samoloty wojskowe dla celów wy peruwiańskiego co do okupowa·
wiadowczych lub bomb:m.l.owania. nia n·iel\tórych okręgów nie są ścl.
(ATE) src. Peru tl'~e przywiązuje ż:::dne.
.
w·rsmaaaw-~m:m111www;mi•m••·••~ma:z:ra::E•:ii'S!"llE!irolllllmmrnsa:r:.i:stl:"1'1WWl:'-mll'mtlll#ł'EiC'!i4mW2il!BllCllllllllill:Umct=m:.o:i•m•nmt:11Bemna•
11

Angł_ „ •

napo.

1tuiącrch

Nfemozecli dów. Ohodzi

Bardzo ciekawy komentarz.
to, że wśród MŁO.
Wygląda tak, że „Gazeta Polgr.a.niemej Sejmu. W rozmowie z DYCH OFICERóW mają zwolenni ska" przypisuje calq ciężką, nietow. K. Czapióskim siczegół~ ków, którzy wyśpiewują po fińsku zmiernie ciężk~ sytuację Polaprzedstawił sytuację poHtycznq „Giovinezzę" ł nawet „Horst-Wes.
ków w Niemczech ,,LOKALFinlandii, którą uważa - naogół sel-Lłed" .•. Ale nnogół ruch fas.:zy. NY !II" intrygcml Naturalnie,
stow~ki osłabi znia~znlel
•
- za POMYSLNĄ:
,,naiwnóściq' to nie jest!
_
- Dlaczego?
- Mamy 83 posłów w Sejmie
LUDOWCY A ENDECY.
A pozatym „Gazeta" odmawia
- Wpłynęły na to pomyślne pod
,oa ogólną Uczbę 200. W rzą$łe
Polski" zwraca uwagę
,,KUll'ier
wszelkiej
Niemczech
w
Polakom
posladat_ny az.ereg tek: t. Tanneri względem g<>~o!larczym la.ta os..
echa święta l<udo·
pozytywne
na
P·
z
radzą
sobie
Niech
pomocy.
jest ministrem skarbu, t Vołon- tatnie. A przede fasa:yzm-to w
wego w całym kraju. Jednocze·
maa - handlu; t. Keto ustąpił z dużej mierze zjewi!llto kryzysowe.•• Frickiem, jak chcą„..
powodu zdrowia, jego miejsce za.. Pozatem wszyscy widzą, że nasz
Jest to stanowisko TAK ZNA- śnie - na ZAOSTRZAJĄCY Sq:
jął SZWED-~ .Faggerholm; ~ow. faszyzm jest zwiąZMY. Z NIEl\illE- MIENNE, ie będziemy musieli wzajemny st<>mnek endeków i lu·
~yoma jest numsitrem kQmu.'ti.lta... CKlM.
jeszcze raz je omówić obszerniej. dowców:
Następnie nie sprzyja faseyzmo Jal~et inaczej ustosunkowuje
CJi, zaś t. Salovara (robociarz) jest
Znamieoot poiyic:f9, ludowcom
wiceministrem komunik~ji i kie- wł orientacja „sk.andynaw.tka" la!a się organ OZONowy do innych
wręc:: niepr::rillmlJ i wro14, :rajmu.
ju w polityce zagranlcznej, bo pań mniejszości polskich! A tu nagle
ruje sprawami i:atoswtków pracy.
ie Stronnictwo Narodowe. Jak dt
:- A ~ak wyglądają stosunld z stv:a skandy11awS:de są pa:1:>hva- dziwne - „desinleressement"„„
obecnie okai;uje, już w cza$}e .Swii:1
· 1-:.1i :::.:>(.:::!!;tyc:r.yml. r:o i wr::::ż. N::;:h bc~:a:1i roócy fzynią, co
cb.opr,itll?
ta lu<!cwego przy!zło w paru miej.
'scowo~ciaoh do starć między ludow·
- Właśnie istotą o.bec:if!go rzą- c:a de1no!rracJa w Flnla.11::.H-cillop chcą!
cami a narodowcami. Tak h1ło w
du w Finlandii jest sojusz CHLOP. oko • robotni.cza - przeszła DO
Czy jui środków dyplomaty•
.
SKO • ROBOTNICZY. Silna par„ OFENSYWY.
- }ak przedstawia slę praca
tła cllłopaka aa swych kongresacb
JEDNOMYśLNIE wypowiBda się partyjltS.?
- Partia rośnie state. W ostatza współpracą z 80Cjalistamł.
nic~ czaSl!l.cb .ogroi_nnie z·więk~ł
!lwoj stan posiadarua ruch zawow l!uu:ąr: p••vlcrosy wp) chamy b~z polrz~by 15% tytouiu do wnętrza ustnika. Tytoń
latrz) 011.:je się o walę, ktu~o pr1> dl' pala niu {>&pieroaa tli sii;, wywołuj11c niesmuk
wy_ (do 70 tys. człorif.<óv1).
i ka!zeJ. W ..ZDROWA'fKAt.:H" a1uwoto zło, 1tosuj11c pn:egrodt- Przegroda

czło~'a Komisji
r:ialłstyc;mego,
„,

ltraź poriządkowa przepędziła

nie ma innej drogi dochodzeoda mowanie Żydów na I r<>k stu•
swyob praw, jak be::poSretłnk swró- diów. Endecki dziemiik pmoze:
Napa.wa to IWI wiaą, ie 1n1Ika ta
ce1, ie sit do r::qdu Rzenr. Należ,.
zostanie l'llkońozona :zlWYeii;.stwem,
tedy żywić nachieję, że rząd !ben,.
ie ,,nmnenr. nuillu." dla żyd.n "
rM:patrz,- memoriał, uiczględni ahi·
!l'llkołacb llkademidcidi atanfe dt
Nie tmdno •oammie6, .że je8t
sme postnlaty Zwłąlłia Polak6w J
nleba<Wem ni~on4 :rasadq w to objaw bardzo wdtay/ I NA•
w myśl polsko • uiemłecilciej dekla·
całym naszym iydn publicmym.
TUBALNY: bo cliłopi walics11 o
racjli s dn. 5-go iletopada usunie
to,
o
ch-0dzi
endek<>m
więc
A
demoikiracj~, a endecja uważa deukród
krzywdz11ce Zl!f'Ządzenia OTIUI

z Finlandii

I-

Bninie w Wielkopolsee, tak był<! w
Ja§le " Małopohee, gibie chłops.ka

cznych nie ma 71 Przecie to, oo
się dzieje, jest sprzeczne z wiadomymi „deklaracjami". A te
„deklaracje" mniejszośdowe były aktem, dyp.1om·atycznie uzgodnionym. Pozostały - Frazesem!
Tam, w „Hitlerii"„. ,

Wracamy raz juzcze do dobrze znanego naszym czytelni·
kom Memoriału Polaków w
Niemczech. Podkreślić wypada1
że ten straszny dokument nie
znalazł należytej oceny na szpal
tach b. „sanacyjnej" prasy. Cie,,NUMERUS NUU.US".
kawe1 jak blado (i krótko!) pi- „W. Dziennik Narodowy" pi·
sze o nim pół-urzędowa „Gazeta
sze o mem<>ria.Je słuclta<'.IZY U:ni·
Polska!" I ODSYŁA POLA- wersytetu
Jagiellońskie~, żąda·
KóW W NIEMCZECH DO HI- ją.cym całkowitego 1UIUllięcia Ży·
TLERA!„.
na raizie o nieprzyj-

--

•

prasy

wskazujący

:.egar

na

pewniono w~ęcej wpływu tranouskiego w wychowaniu: nauczycielki
Angielki zo~taną oddalone. Pi~ciO·
raczki Diomne, ldóre ukończyły 24
maja cztery Jata, w najbliższym
czasie zaczną brać udział w nakręcaniu filmu firmy „20th Centu.
ry Fox", (PAT).

I.

tniczych.

chcieli o
Przedsiębiorcy nie
tym słys.zeć i konferencje, z u.dizia
Iem p. fuspekitc.ra Pracy, nie da·
ły żadnych rezultatów. Wobec te·
go dnia 8 h. m. na r<>hotach budo·
wlany-cli w Zak<>panem wybuchł
słlrajk. Robotnicy solidarnie po·
rzmcili prac~ i nar:ZUCOD'l im wal·
ki; podjęli.
Za wybucli 8'lrajku i jego dal&ze
·
·
koneekweneJ~
win~ p<>noszą w ca·

Pokwitowanie

Wrońeki Władyeław z
gr. SO:

Chocenia .

W związku z u.staw, o nowym podziale administracyjno • terytoria!·
nym R. P., która weszła w życie w
dniu 1 Kwietnia 1938 ·r. wyda.Uśmy

barwnii mapę w rozm1a.rz.e lOłx 74.

p. t •
BZE<JZPOSPOLITA POLSKA.
w nowym podzlale 1:1.500.000 Cena zł. 4.50. Z uwagi jednak, a
d l~my dru~ na.kład

ceno obni·

łącznie z
Rob. Budowlanych, wałeczkami, opakowaniem i przesyłką. pocztową.. Wysyłamy po przekal · p
·
D rzewnych, Ceramicznyc
o- zaniu należności ?J,a PKO. Nr. 15.738
i '
krewnych Zawodów Oddział w lub przekazem pocztowym.
INSTYTUT STUDIOW,
Zakopanem, zwraca się do roboWarszawa, Marszałkowska 48,
tników budowlanych, poszukują·
Tel. 8-9Z-33•
cych pracy, Q omijanie Zakopar
nego z powodu strajku.

łości p~edsiębiorcy.

! ~~ do kwottZł. 2.50 1 to

Z.wi~ek

I

$tt•. 4

9

·Nie·mcy wojny
a cze
c
h
os
łD w:a.:e:ra Kongres socjalistów francuskich
gospodarczo-komuriikacyJnej.:. · :,
ostateczna likwidacia s1r1n
Piverta
Możliwości

Marceau

.)

dnakże nie obejmuje najważniej
szych artykułów wywozu czecho
słowackiego. Anglia również obiecała podpisać z nią układ i
jeżeli ona obietnicy dotrzyma,
jeżeli także kraje bałkańskie . sta
ną się odbiorcami Czechosło~a~
cji, .to plany niemieck ie mog ł y by
być pokrzyżowane.
.
Ale znacznie gorzej jest z ko-

·. · Wi:adomo, że Niemcy obok żą
dania 11 autonomii" dla Sudetów,
wysunęły drugie żądanie:
zerwania z Rosją sowiecką, które
jest dla Niemiec ważniejsze od
„fl.utonomii".
O ile w sprawie praw mniejszości toczą się rokowania i stąd
ito odprężenie, o którym pisze się
:więCej niż ono warte, o tyle co
<{o zerwania z Rosją żadnych rokowań nie ma; Rząd czechosło
w~cki
kategorycznie odrzucił
tó . żądanie, Niemcy nie mniej
kategorycznie je podtrzymują.
Otóż Niemcy mają groźny otf:Ż, kótrym mogą zmusić Czec)l,osłowację

do

munikacją. Czechosłowacja leży

w środku Europy, a jej połączenia ze światem, zarówno lądo·
we, jak wodne i powietrzne, pro
wadzą głównie przez obs·z ar nie·

'«

•

Inte!Wencia . :angielsko .:··.francuska ogranićz'a.la . się dotąd . do ··zapobiegania ·wojnie '<zbrąjnej_: i ·do
pośredniczerii~ 'v ·sprawie uregu.
towaqia ·praw <mniejszości.
. _Tyittc·zasem ;presja ·na:_Czeeho
ł
·· •·
· "'b d
'I
musi :Ju! -.0yć , ar . zo ·st
ns a,owację
·
ż I'1 R d
h
ł . ki
·'te e
zą czec O$. owac
a· irl
' d
n c. e, · m• s t ą.d ·: ru· z.ową
' .u~ąa" ł
;,rząd". gen. Franco i jt.iż 'mianówar swego . przy nim „agen~a''.,
Ale ' jak nie pomqgł pośpiech z
uznaniem zaboru .Abisynii; tak
też ·ten gest w stronę . „o'si" chy.
bi celu. HitlerotVi w tym . . wy-

I
I

· \V, Royan '(ciepart. Charente ·
fnfericure) obradował . Koogres Socjalistycznej Partii Francji (S. F.
I. 0.). Delegaci„ reprez.en.tujący 100
fel.iera·cyj departamentalnych i 500
tys. · członków Partii, wypowie·
dzieli . się w spra~ach wewnętrz.
n"Clt Partii, Jak również - na te·
J
mat . wielk:1'ch zagadnie!'t polityki
w~wnętrz.nej i międ.zynaf\odowej.
0

~Mi_a:-ą zaint~res~wanfa obrad~·
~o;gres.~. r~~nieźbpoza..g~~ll·

1111

~a!111

-ran<:Jr.

Y a o ecno.sc icz.

ąy_c~ reprezen!~ntów bra'.fo·1~~ par-

t~pn·nych kraJo,~: BrytyłskieJ Par·
tn Pracy, Party1 Socjahstycznych
Hoiandii, Szwajcarii, Luksembur·
ga, Belgii, H~szpa.nii oraz socjalis..
tó,v-emigrantów Austrii (Otto Bau

----.-1111!1.11„.,..,..___"" I

uległości, jeżeli

m.oc;arstwa nie przyjdą jej z po
mocą: mowa o nacisku gospodar
czo - komunikacyjnym.
Handel
Czechosłowacji
z państwa nie
Niemcami w ostatnich latach o- sobą.
słabł i w r. 1937 bilans wykazał
Drogi wodne nie odgrywają je
103 miliony kor. niedoboru. Za dnak wielkiej roli w handlu cze
to bilans z Austrią za tenże rok chosłowackim. 90 proc. tego hanwyraził się w 420 milionach kor. dlu odbywa się koleją, ale
nad\vyżki. Razem tedy, jeśli cho wśród połączeń kolejowych najdzi· o 11 Wielkie Niemcy", bilans ważniejsza jest ta, która prowabył czynny na sumę 317 mil. dzi na Zachód przez NorymberJest to w budżecie czechosłowac gę i Austrię. Tak samo 'koniu.
kim pozycja poważna i o 1 mi- nikacja powietrzna, pocztowa, I
lion wyższa od nadwyżki, uzy- telefoniczna i telegraficzna z za.
skanej z. handlu z Zachodem.
chodem prowadzi przez Niemcy
· Główne przedmioty wywozu z i tym samym zależy od nich;
Zaledwie 1,ilka dni tetnu 'Slau:e· resy, wylane nad traktami roz·
C;zechosło~a~ji to wyroby tkacTu tkwi najsłabszy punkt Cze tny ,;Komitet nieifJ.terewencji" w szarpuj1cynii · Po'lskę, nie mogą
ku~. węgiel. 1. drzewo. Drzewo chosłowacji. Cóż pomogą naj- Londynie . uchwalił . niezwykle się rÓtiJnać w swej obłudze :1 „nie·
,s~ło przewaz.me do Rze~;y. wę- lepsze traktaty handlowe, jezeli skorrip~iko1fany ·i · 1ń_gliśty p1łlf! wy interwencyjnymi" metodami d'ft
g~el wyłą~znte ~o Austrii; ,oh!;c-1 Niemcy każdej chwili mogą pa- oofą_ni(.i-„oc'hotnihout,' z -Hiszprznii, plOmaiów XX stulecia, Czego po·
rne Au~t;~a moze pokryw<:-c w1ę-I raliżować wymianę Czechosłowa
już cała seria' zdszl)'ch° w · cU/.gą dobncgo śwfot nigdy jeszcze nie
kszą częsc zapotrzebowa~ia drze I cji z innymi krajami?
tfch . d~i(wypadltóti,.-wsha::u}e do·. Óglqdał i, życzy'ć sobie należy, by
wa Rzeszy, która. ze swe} ~~rony
Ze swej strony Niemcy już wogóle, ,ile tel!rre-:W „prace'.' lt-0mi· nie oglądał już nigdy.
d?starczać. będzie Austru wę- przystąpiły d<> bojkotu kolei cze tetu · i cąl.a ta· „Jti,ei,lit~ripencja." w
W 'jednym · z _artykułów, poświę·
•g1el. Co &tę tyczy przemysłu skoslowackich. Handel z nie- ogóle. „Pragnqc 'na'jwiaocmiej zło: coqym sprawie hi&zpańskiej, wiel·
~ckiegó! który się znajd.uje mieckiego Górnego śląska ; do żyć 'śWiadectivo swej lqjGlności w ki twórca ws~łczesny· - 'fhoma&
:PfZ~tnie w Sudetach: to Niem Austńi nie pójdzie jak. dotąd stosu~ku do , pp.· nkfrite~eniow,, Mann pisał ,;,,, in.: „Cud=oziern·
.er ~J~ tu bezpośre~ ~dek przez Czechosłowa.cję, lecz. dro- gen· .'Franco • ~cił · zboni,bfJrdo· ~kfo sąmoloty !iombardu.ją miasta
na:isku w walce. nac1on~hsty~z- gą okrężną, pięciokroć dłUższą, rvać.:. Ffl.4.'NCUSK:IE miasto Cęr· hiŚżpm'iskie, mordują kobiety i
ne1; poza tym Niemcy, 1.al~ w1a- przez Saksonię, Bawarię i Góiną bi.r'c;,'polt•ione grar1ifY Msipaii· i:l~ieći, ci u;s::;ystko to się rtazywa
domo, ~, zalane .wszelk:m~ „er- Austrię. Drzewo z. Alp austiiac- skie'j. ·Jedn_ą_cze~Uie i1:irnoiła się l'Lkćją „NARODOWĄ"; wszystkie
sat~auu 1 które niewątphwte n~- kich, przeznaczone dla północ zastrasŻaJ!lCO • tikcja . · sprzymierzo· · ie wołające o. pomstę do nieba
rzucone będą t~e b. Austro, no. wschodniej części Rzeszy, nego·z ,p. 'Fr~o 'lótriictwa nierń~e· wyczyny pokrywa się pięknym
tak te .t~ar czeski mote ~Yć. ła- również omijać będzie Czecho- ck'?,• -~~k~p_o;,· :które m.~owo , imieniem. Jednocześnie .,czerwo·
!t~ rugowany z rynku menuec- słowację i drogi\ okólną space· morduje ·. dzień .;)po. dniu „ cywU•' n.e .bandy" bron.ią swego iycia,
~go.
rować będzie do miejsca · prze- n,ą · 7 lium.o_ść_ · 'B arcelóny, " W:ale_n· . swego wyższego 'życia ~ tego rodza·
.Praga jut od dłuższego czasu znaczenia. Wygląda to na .kiep- cji, ' Alictmte i innych ~i.a.st hin· ju lwią ' odwagą, ktOra najgłupsze·
~Y do powetowania sobie utra ski tart, ale jest, niestety, ,,Ocząt paMki.ch :.ząe5ólnic _okropnym go pac~włl.-a Tta.oi.tałii musi pobu.·
ty runku niemieckiego (jeszcze kiem wojny gospodarczej mię- t1• .slmthach- brf napad pouHetrFnY clzić do zastanair:ienia się nad
1Przed „anschlussem''). Dopiero dzy Niemcami a Czechosłowa na A'IH·arit~, [!,dzie.pad,ło na .~rrl~u qzigla.jącym(w narodzie tym siła·
rw . ostatnich tygodniach, po roz- cją, wojny, mającej charakter ulic;ny'ą,; t .rl.-.sród .gr~Q.w, zni$zczo· rhi moralnymi„. Może nie jest
mowach ląndyńskich, w których presji politycznej i dążąc~j do nych cltJmów 1~~00 PRArf'IE O: iviadorno dol.ładnie czego pragnie
Fr.ancja poruszyła sprawę po- wymuszenia na Czechsołowa<;ji FIAi{ l'lUEWAĘlHE KOBIET I narud hiszniń1Jld, ale CZEGO NIE
p2r.cia
Czechosłowacji
pod spclń.icnia żądań w zakresie po- DZlllCl. Of..yu:ita·~~/0 . burd::p Jed· PRAGNIE~ to 1Tto=:ta ustalić z oa·
względcm ckonomiczr.)m, zazna lityki za.g ranicznej.
rw<:zc.':r.ie d~iałal,,..ość morshich :pi: · łą clol.:ładnościq: nie pragnie, mia
czyły się widoki polepszenia sy- Czy mocarstwa zachodnie robią ratóiv Ja.s~ysto~vskip.h: '<t~gielshi~ i 1i0i'vicie, gen. Franco.„
tu~cji. Stany Zjednoczone za-, cokolwiek, by przeciwdziałać tej f raiicuśkie statki' s4 ::jltrzyin.ywane„ „Realiści" z komitetu londyń·
warły korzystny dla Czechosło· formie wojny - nie wiemy. Jak i odp"owadzane ·'il? .. portoi.v re· ~kiego nie mają czasu ani chęci
w~cji układ handlowy, ktćry je- dotąd, nic o tym nie słychać. belii, . bądź też oflra.zrt' bonib·ardo; żaaf(Jlzawiać się nad pragnieniami
wane .i zatapiane, :aJista zabitych narodu hiszpańshiego i nie widzą
•pęwWf7. . .
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w· zaanektowanej Austrii

Komisarz Rzeszy w Austrii, Biir
ckel, wydał odezwę do 1vlaścicieli
i kieroivnikóiv zakladóiv przemys!oufyc/1 w. Ausfl:ii, w której żąda
od niell spcłui;:nia obon:ic;::ku IL'Obeć partii i przyjęcia na wolrze po
sady w fabrykach i przedsiębior.
'stwać!z zasłużonych szturmowców,
'Hórych za rządóiv Sc!zuschnigga
„prześladoivano", a którZJ' nie wie
le sJ;or::.ystaU z odniesionego prze::::
l1ifletJ'Z111 zivrcięst1va.
Dot;•chczasoive doświadczcJZic
pol(fl.zuje, że przemysłoivcy rzie
'kwapią się ze zmianq personelu
wyk_walifikowanego na szturmowców, ·których, póki reżym trwa,
trudno będzie się pozby{. To leż
odezwa grozi: Kto nie sprzyja SA.
i SS. - ten jest przeciw nam.

·.

"'*
aj;

W;innej odezwie, wydanej przez
'komisarza Biirckla, wskazuje sie
• na ćirżkq sytuację Austrii pod
względem . ruchu turystycznego i
wzywa się ludflość Rzeszy do zwie
'dza.nia podgórza alpejskiego.

.
•

.

••

.

„Neue Freie Presse" donosi pól
urzędo.wo, iż zapotrzebowanie za.
rzqdu wojskowego na byłyclz oficerów armii związkowej jest w
zupełności pokryte i dalszych ofert nie przyjmuje się. Wreszcie
ofi~erowie austriackiej armii związ

i

ran_riyc~ 1fi$lrj"nim;y wydłuża ,się potrzeby liczenia si'}

I

*·

s::ech1l. ę ,_;śtdiętó sol{da.,·nciści z

!{icrownict1vo ;ropagandy okrę; s::pmiią':, pddcza~, któreg'o' sl~~cio:
gu Salzburg wydało odezwę · IV. no . puJilicZ'riie.. · wyc~yn),'. · ,"t~f?isl• ·
sprawie stosunków na rynkach włoskićh -w His~panu, żyć;;.o1w ' im
żywnościOlV)IC!z. W Odezwie tej dalszyc/i' sUkOOs'ów", °ł ,'mie$Zllll0 ' Z
czyta'.ny:
„
.
. , b~?te~n~ le~~ny ··R:::t[d ;R'epll~likl. ·
„Nrc po to zamk11ęl1smy ż.vdow- Biszprinsk1.e1„ : · ·.. ' ,
.. ,
skic przedsiębiorstwa, by dzisiaj lnteersujcic}; to1 ·dopraH·; rl:/iilrom
t. z;v. aryjscy kupcy jeszcze grun-· pii.:nfa'riient doi u::1uclił i .vpstano:·
to1vniej dusili naszych biednyclz wień .londynsktego ' liom.irotu, ·któ··
rodaków. Zarządziliśmy 1Zadzór ryz,uporen_i godn:yln lepszf!'j sp_rµ:
nad cenami,· który ma na celu za. ; wy 1ayr,,i· •prze'?~ ą;~zy,st'k_o, ::_by:,;
pobieganie przekroczeniom. ·w aj NI$ ·1 W-Y:WQL~ł '' IJIĘZ-;4.!J@W:O~
lepszy jednak nadzór nie ,pomote. LENIA ~· FR~NCO - i :i~.8v;ntfÓc'6~
Wzywamy przeto wszyst!:'iclz, by dawctJW..w ich o,ltc'ji_·podbO}U·ludu
nie narzekali, nie zrzędzili i ti!e hiSipańskiego:.N,awet· łzy<J~far.ii Te
rozpowszechniali
nieuzasadnjo.
' · ·1 • • ' .
' , ·

~&cl~:~~~~~:~y~:,z
z~~:u~w:::aJt
nadzoru nad cenami. Prze

urzędu

ciwko zaś zrzędom, którzy nie po;'

dają faktów, .lecz poivtarzajq plot

k~, usłyszane z drugich · lu.b '. t~ze-:,
c1ch ust:., będą wszczęte · energrcz.
ne kroki · .
: •
.wszyst~te te .zarzqdzema t ~bwieszczenia dowodzą. tylko, ,.Jak
bardz?. r:o~goryczona fest _lud~ość·
Auslru i Jak ~ro~ze . zawzedlt się
na. rzowy1_n rezyrme ci, któryc~ t~n
rezym m1al rzekomo uszczęśltwzć.
.
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. 1'o.wtórzyliśmy.• za~'„Gazetq; Rol;. nie,. zac!zować się zagranicą, NIE

niczą<~z..i:Zegóły,' dotyczqce ·'zaćho. ~ NADAJE . SIĘ NA WYCHOWAW.

wania, się prpfesora ". Sc.Jłrńtttta na: CĘ 'MŁODZIEŻY POLSKIEJ, a 1v
zjeż.dzie w Qosla\~, c·· po,święway.m żiJdnym · wypadku nie powinien na

sprawom ' ks(q#koiv,ą~~i : i, or.ganfra. ·da( . wykładać na uniwersytecie,
cji go~podarstw 'r'olnych..
: ~ z1vigzanym ~ z ·imieniem ,,vycięzcy
Nie : u,wa"żamy . dej spraivy za z ·pod Qrunw.aldu:
drobnq . i ·. chćieli{!yśrp.y , wiedzieć;
Radzimy prof. Schmidta przejak ustosunkuje · si'ę do niej.p.-:- mf.· nieść do .uniwersytetu w „POSEN"
nister świętoslawski;i .czy .uwa.ta; 'LUB W ,,LEMBEROU", po uprzed
że zacfwwanie ,· się ; prnf. S<;hm. idta 'nim·stwier.dzeniu, czy takie miasta
AdminisłrilCJ.i
•w aostar.di~ówal.o , z iaooNos- !istnieją· na . mapie 'Potski.„
CIĄ ·. PROFESORA ' najstarszego. ' Nic możemy ' sobie wyobrazić,
. Prosimy wszystfdr:h prenumerator6w 0 niezwłoczne
uniwersytetu pols~iego, związane-~ by ·niemiecki profesor, , przemawia
.wpfacanle zaległo# .
,
I
. .go z .imieniem ;/agietJy, ktąry ;„bll jqcy 'na . zjeźdrie . w Polsce, . pasu.
~u. w przet.wnym raz e zmuszeni
Kr_zytaki'', -a·nie .1vitaUch-podnie7 ·nql się w chęci przypodobania się
dzlemy WStrzymat wysyłkę.
· , ·sltniem :tękl.~ . '·.
.. ·,
i .nam; by Koenigsberg nazwał Kro.
. .a•
--vi~~;u~.r~~~e
, . ,_
Pan , Sć~midt;· t~ie ·„ ariiitf<jqc,• _god{ leivee1n, a .Schneidctnfifzle - Pilq.
,
I
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Przeciw takiemu stanowisku z
energią zastrzegł się tow.

rałą

Blum.
- Czy to oznacza ultimatum?zapytuje tow. Btum.-CM byście
pomyśleli, gdybym Ośwladczyl, że
wystąpię z Partii, jeśtł Kongres
nie przyjmie pewnych moich pro·
pozycyj?
Tow. Blum wska1Z1Uje, że sam
często był w mniejszości, nawet
był odosobniony, a jednak po·ZO·
stał i pozostan.ie w Padli.
·
Tow. Blum, którego mowa była
gorąco oklaskiwana, wykazuje nie
szczerość Postępowania t. zw. „lewłcy rewolucyjnej". Herard zarzu.
ca, że pod powran dyscypliny
patityjnej przeprowadza si~ rozpra
wę z kiemnkiem potiłycznym. Ze
pragnie się pognębić ,,lewkę rewolucyjną" zR to, że była prze·
chv.na t. zw. „jedności narodowej".
Było wręcz ptzeciwnde: M. Pi.
vert, H~rard t ich przyjaciele po·
slłkowatl się

dności

< :oe

' '.
i

probtetnPtit t. zw. "le·

narodowej'' , jako platfOr·
mą, na rzecz prOpagandy swych
zapatrywań. Zrobiono z owej „je.
dn·Gści" straszaka, 11ie mówiiąc nic
o tym, że istnieje przepaść mię~y
starą burżuazyjną koncepcją „jednnści narodowej", zwrócońą przeciw proletariatowi, a Mncepcją
uową, z udziałem przedstawicieli
proletariatu pod przemożnym wpły
wem Partii Socjalistycznej. Kon.
flikt jest starszy - mówił tow.
Blum. \Vypływa stąd, że Pivert

rozwiązany.

•

Wniosek ten
cią

4.824

przyjęto większoś·
głosów przeciw 3.000,

przy 354 nieobecnych.
Jak widać z powyższego, mniej.
szOść nie obejm.owała samych·
„pivertystów", lecz obejmuje r6W·
nież tych towarzyszów, którzy
pragnęliby pozbawić M. Płverta,
nawet cienia uzasadnienia rOZła·
mowej roboty.
Na tym zakończono o godz. 8.30
pierwszy dzień obrad.

Na co .sobie pozwala
gen. Franco

Gen. Franco, popyc!zadlo H,itleMussoliniego, odznacza się
wyjątkowym tupetem. żeby wzmoc

nić swą pozycję międzynarodową,

„,

realizacją pro.
że stał

pliny partyjnej.
Tow. Paul Faure wykazywał, ~e
nie cofnJęto się przed najbardziej
niood.p<>wiedzialnymi wystąpienia.
mi. Głoszono, ie tow. Marx·Dot·.
moy ma „krew robotniczą na st·
kach", że tow. Vincent Auriola po
plerają ban.ki, te t.t. Blum, Auriot
i Faure są „zdrajcami" iitd. w tym
stylu.
·
·
Jeśli chodZi o groźby nowego
rozłamu, tow. Paul Faure wskazu„
je, te oświadczenie Herairda wca
te go n.te dziwi, jeśli uwzględnić,
że niektóre wydawniictwa „lewiq.~
rewolucyjnej" niedwuznacznie gro ·
żą . utworzeniem nowej Partii.
Pod koniec debaty Herard oświadczył, te „uczyni wszystko,
by pozostać w Parti~ byleby nie
żądano oct „lewicy rewolucyjnej"
wyrzeczen.!a się swej godności".
Należy stwierdzić, te cała dy·
skusja odbywała się w pełnym
spokoju i w pełnej powadze. Przed
stawicit-le s-zeregu federacyj, gło•
sujących za amnestią, zastrze.gaU
się, że nic Ich nie łączy z ,,lewicą
rewolucyjną", a nawet sam Herard
lotóry domagał się zresztą dopu.
szczenia przedstawicieli rozwią·
zanej Federacji Sekwany do stołu
obrad, uzasad·niał to względami
praktycznymi.
Z drugiej strony - przedstawi·
ciele odbudowanej Federacji Se.
kwany stwierdzili wietil<i row-óJ
odrodzonej organ~acji, która o·
1
słągnęła jut 12 tysięcy członków.
Ponad to 3.000 rowarzyszów O·
świadczyło gotowość powrotu.
Przedstawiciel Federacji Pół·
nocnej złożył iwniosek, proponują.
cy przyjęcie do Wliadomości decy·
zji Komisji Administracyjnej Par!"
tli, oraz t. zw. Komisji KonftiktóWi
i uznanie tym samym zatargu z b.
Federacją Sekwany za ostatecznie

Republiką Hiszpanską.

ra i

•

zadowalał Się

gramu frontu Ludowego,

sytuacją.

B. D.

·

Mairceau nie

go przyjaciół.
Nawet oi, którzy domagali się
amnestii dfa niezdyscyplinowanych
członków Paritii, tłumaczyli
to
względami praktyCZillyma: nalefy
w ten sposób odebrać pretekst do
roboty rozłamowej. Pozycja b.
Federacji Sekwany była n.ie do O·
l:>ronien·i·a. To też niezmiernie f.ru·
dne miał za:dan·ie delegat Herant,
reprezentujący opinie t. zw. „te.
wicy reW1ołucyjnel". Charakterys·
tyczne, że Heraird bardzo gorąco
wypierał się łąC'Mtości ideowej z
trockizmem. Po czym, zastrzegając
się, że „lewica rewolucyjna" nie
zmierza eto rozłamu, oświadczył,
że-w razie odrzucenia jej wniosków jef przedstawiciele będą
się musieli zastanowić nad dalszą

siłami mo·

· Hi·

r-------------------------.1·
O.d
e

;

stał

Obszerna dyiskusJa, jaka się roz na gruncie rewolucyjnego zdoby·

nia „wiem~ści'~ .. ip'~och w · sfosun·. rodzie· 1 strld właśńie ta ponura i
ku :do_~ idei ·„~ie~~e_rw,eń·'?ji" .i ..zo' okrutna tragedia „nieinten.vencfi"·

kowej nie bardzo nadają się do bowiąza'tj,-,:1.:a.cią~ię.tych z umowie.
armii Rzeszy ze wzglęrJu z W. B~ytanfą; P.: · ~ussolin~ ro_zka·.
na inny panujący tu i tam system. ::ał urz<tif::ić w. ·swym l:i;ajrt ,.J>OtV·

na której czele

witflęła, była dowodem, że ogrom- cia władzy i nie zadowalając się
na większość delegatów potępia dozwoloną propagandą swych
stanowisko Marceau Pivetta i je. przekonań, wyłamał sdę z dyscy·

oora~. wymqwniej. · Dla.. podkrf!'śle;. ralnymi, dzia~jącyrni w tym na·

zarządu

~,

Z

ny,

PJvert

wywiera on w małych państwach
nacisk na rząd i „domaga się" U·
znallia swojego „rządu" za prawp
wity rząd Hiszpanii.
Właśnie Belgia jest obecnle te.
renem takiego szantażu. Franco
rzaslC!l tam szereg „emisariuszów'',
którzy przy pomocy belgijskich
grup f aszystowskicll wywierają
nacisk na rząd belgijski, by uznał
„rząd" z Burgos,
Na ten temat odbywają się dłu
gie dyskusje w parlamencie i IV
prasie, jakgdyby to była najważ
f!,iejsza dla Belgii sprawa. Faszy.
ści wysuwają argument, że chodzi
tu o handel belgijski. i że w interesie tego handlu byloby uznanie
„rządu" z Burgos.
Tymczasem wykazano, że han.
del Belgii z Republiką Hiszpańską
jest znacznie większy, niż z obsza
rami okupowanymi przez faszy.
stów, uznanie zaś ,,rządu" z Burgos byłoby równoznaczne z zerwa
niem stosunków z Barceloną. H;an
del belgijski straciłby więc na tej
„kombinacji".
Ale - jak stwierdzil premier
Spaak w komisji senackiej - fa·
szystom hiszpańskim nie chodzi
bynajmniej o handel, lecz o pozys
!canie atutu polityczrrego w posta.
ci uznania ich „rządtl', atutu tym
cenniejszego, it pochodziłby od
rzqdu demokraycznego, utrzymują
cer;.o dotąd prZJ'fazne stosunki z

*'··
.:~

l1Zny objaw szantażu frankow~
skiego, połączonego z zuchwal.
shvem, wydarzył się aż w Holly.
woodzie.
Wyprodukowano tam film p. t.
„Blokada". Film przedstawia usi··
ło1vania blokady Hiszpanii przez
faszrzm, przedstawia bombardo.
wanie okrętów z żywnością, przed
stawia akcję szpiegowską i intry.
gi przeciw ludowi, broniącemu
swej niepodległości i wolności.
Film nie ma tende:zcyj propagandowych, działa jednak wymową sa
mych faktów, zgodnych z rzeczywistością, w duchu anty.faszy_
stowskim.
Otót Franco usiłował wymusić
od wytwórni filmowej, BY NIE
WY$WIETLALA
„BLOKADY",
zagroził nawet ,,surowymi represjami" (!), a konsulowie Niemiec
i Włoch w Hollywoodzie poparli
go przez protest przeciw obrazo.
wł.

Retyser filmu nie uległ naciska
wi i pracę swq doprowadził do
końca. Ale właściciel wytwórni
ZLĄKł. SIĘ I ZANIECfł,AŁ wy.
świetlania obrazu w Hollywoodzie.
Obraz wysiano do Europy. Cen:
zura angielska. na ogół dość suro.
wa, puściła film bez skrótów i od
poniedzialku wyświetlają go w
Londynie•
Terror faszystowski przybiera ,
jut - jak widać-formy WRĘą. ·
NIEPRAWDOPODOBNE i asila/1. \
~ie narwcać na calvm świeci,, ,, ·" '

str. ~ s

Sprawa strajku okupacyjnego
w trzech Instancjach

sądowych

Y rom· 1916- ołrodek pmem.r ey~ ale okopują pned&i~l'"
lł<>wy bieW:o • hiaWti był wido· ątwo. Tak wi~ forma 81lrajlm: o•
wnit · liamycb. atrajiłt6w ob.pa· · kopacyjnego je#t · k-onieC'ZlDokit,
eyjnych.· podejmowanych prsez stwOll'Wilł pneai óbeen.ą kon.iank·
robomików celel!l polepazenia ~ gospodarczlło
m bym. Strajki te etały ait po·
Sąd Okręgowy zmienil 1f1Y".Ok
wodem aerega
c111Dgotrwałych pienouej jn.6tancji i ut00ln.ił. oproceeów.
~karionyc1a od winy i kxrry, F•Y"
Stil Nafwrf-1 IOllp•llrywał ahylając iię do wyżej pnedstawłamie,- na .k~k kuuji proku· wionych ro:stoaAri tow. dr. Gro„
ratora, .prawt lneoll 10bo11li·

„

Wiadom·ości

Od powyi9zego ~- unie·
wiminiaj4cego wnió~ kasacją pro:
btt-ator, oiru pełnonioomk ftr
!!Y Nłemoje~go dr. M~ ~
nyński. Słd Najwyimy uchylił
wyrok uniewimliajl(cy, "pnekam·
jfc 11praw~ do ~Wlnef> roqw
tl"U!lia Stdowi drugiej ilnl!talM!jt
Pn.ed Sądem NajwyQizym odtal'żeni roboł.lticy ni~ mieli ~ny.

Wl'ROK NA OJCOBOJCe. .
W Chorzowie odbył się proces
pr_zeciw mordercy swego ojca bezrol»tnemu Al9jzemu Ko~iko~i
z 'Chropaczowa. Oskarżony driia
2.go maja r. b. przebił nożem ro-dzonego ojca Tomasza. Mord te-n
wywołał wówczas Vf Chropacrowfe Wiełkie poruszenie,
·
. .
.
Na rozprawie okazało , si~. te
zamordowany s~ykanował syria;
b~dącego - Z :- rocizaną w nędzy wsku
tek beiroboda.- P()Za tym ktytycz

z. z. K. kształci swych pracowników

ków, kltórej do .canowi ttrajk o· . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

~~~me;:

pl'ZM robotników dopatnyła ei~

firma Niemojewwki pme8lW81JWa
z ut. 25! k. k.. 1 wytoaayła akit o·
skarionła bem delega~ fahtymJpym., kitóny kierowali aken
a~a.Jto~" a miano~e 1 Józefo·

~wi, Amoniema T~ma·

wi

neM!ltlemo i Pawłowi Joakiierw·
wL Sł«ł Gt-ocłzti w Bi~ po

::r'!r

pneprowa

•ał

dsenła

· ;::rawy,

u:

~ Jw~.

nla
• do ajbl : • paeyJ
nym, w esym
pany et~ WY"
.tp6w • U't. 25~ i 252 k. k.. s,d
.iantł na 1tano~ ie. aamo to,
ii ,.:tGbotmcy pnes HJDlowanie
'- '-- ·t·'-·ki i iue
·
pNJ1DU8~. lO&.&.IU _,.~ ~
~ go mwezali drtek·
eJt dro1t Olfank&an~ prawa ~
wołnego toęofttdtanta włamyn;a
mJeniem cło po~W płać-Wy•
...__ ..>... _t..! '
. ft-.-n..:
kt'
orwvm, .... t~e ~..,........,
w
.o·
rycia dJrekcJa me mogła azymć,

t~olei ~:;ia.tnikow?

~a 0 zm~na

eo

mo&zema
w sabu~wamach

0

fam.yamiy~,

lt&eoWl .~o ' przewr

eo

~b ł sarłone ar, w kodek-

""'

mym·

WfJ&ffJCY

oska:rłeni

ilazani m·
ltaJi na bTt ueeztu po jednym
miesi.p • sawieeri&:niem na ny
lata.
W ~j •"'ela..&& od -·
·
-<r
"'J"
r,.,.,..-ego "Y'l"Oku ohmńea oskar•
-1.
....
.JL.,
D -~ l G
zo~,......
air.
AUle
ro•

"'""·

dni'~ t

Jk. bip
·
!t~no~ J'it:fyme·~am1'!n
... ·~5
.ra~

"

zwykłego, od któil'ego saatulniazo
Bię nie :rótm, dlatego U!i nie pod5 ,_
pada pod psserpłl ad.. 2 1 a.. k.
Por6WD111Jf0 •trajlt swyłdy se
strajkiem okupacyjnym, obrońca
wykazał, .le hlrott OM stujków
U..•t '""""'-... ~... na praooda-cy
•-" •• / _ _ ,,,..,.„
"
leps.zyeh waraoków pracy. Jeśli
te same momenty zachodiit w
wypadku majkn swyJdego, a mi·
~-Li
• •
mo to stra jk WlX me Jest pl'ZeL
:11.. 1_
stępatwem, ta!lli. nmo i• stra~
o~u·
pacyjny nie może lla111.<1wi6 prze·
st~p!twA.

Przechodzto cło 'lronioozn<>śeł
strajków okro.pacyjnyeh, t-0w. ck.
"--dz!ił
jk
U'nnll W'll'VW'I
~ że 91lra
..wvil.J...
„ J „_
-„,~,
nile może h•ó w ~aeach lr~yeo·
l'fCh ładnym środkiem repreeyjnym 10bo111lików w 1tostmku do
_.„~
1.._
.J-..
ł'"...,......,.,.,,,f UO s powouu wie.I•
kiego he.sroOOcia
pracoda1fta
majdt?je sawazedostateczną liiczht
1._.._:.t..6
• 'd
l'CIDV11Ua w a poeiro
t. zw. armii
rezerwowej, - roho.tmków, któmy by ch~·ie zajęli miejeee
s11ra~t...:J·""'ych, dlate!N\ robotnill"Y
,..~ ~
e-;
w obronie ntych inte!l'e&ÓW nie
popmeetaJt na poTmcenm pra·

;

. . .,„

.
godzkt lekcyjnych, oprócz dwu ca
łocbitWtych wycieczek.
Przedmioty wykładaine dostoso.
wane są do potrzeb działaczy
związkowych. Na pierwszym miej
scu znajdujemy w podziale godzin
historię ruchu zawodowego, zada.
n·ia tego... ru"hu, zw. zaw. w ....
I.
"
.,....
stwacb totalnych l demokraty~.
nych, formy ruchu robotniczego , i
wreszcie podstawy socjalizmu · i
program P. P. S.

z caleJ Polski

·nego dń!a Tomasz Kozłk plerwS'ly
zamierzył $fę na a~ łtożem, któ·
ry srn ~rwał mu .1 w zdenerwo·
wanm wbił .go w pierś ojca. Na
tej P,Odstaw1e aąd wydał wyrok ła
godny, zasądzają · zaibójeę na dwa
i pół roku więzieni.a.
ZATRUUE NIEśWIEtYM
.
MIĘSEM. _ .
w Rydułtowa-ch " koło Rybnlka
n'a śląsku nastąpił wypadek maso
wego zatrucia nieświeżym 11\ię·
~em. zatruciu uległo 40 osób, z
cz!go kilka wałczy w szpitalach

Tomasaów

inł.

S&o

cek Zevert

z Rudy Pabianickiej
samocłiodem osobowym naje.::haf
na idącą szooą 33-letnią Leo~adi~
Ten<:er, która :rmarta w szpitalu.
Głownte 17-tetl'lł ldt1'Sław

W

Dur

czyńskl poniósł śmierć pod kołlmi
samochodu cięiarowego z ŁOdzi~
Wreszcie we w.si Połicha pod Pio
trkowem poniosła ~mlerć jadącą,
na rowerze 22·łetn.ia Alicja Kru•
kówna, która ;pchnlęta z tyłu
przez samochód osobowy, padła
głową na płyt~ betóoową szosy. ·
SKAZANY ZA USIŁOWANIE ·
ze śmiercią. Władze stwiierdzciły
ZABóJSTWA• .
W Złoczowie odpowiadał przed
Sądem Atmander Mal\kó i Wit•
chodzenie '1V tej sprawie.
kowa Nowego za usiłowanie za;;
śMJERTELNE WYPADKI
bójstwa przodownika P. P. Karo·
. PRZEJECHANIA PRZEZ
la Orgił, do kłćrego :Młtar!MY
SAMOCHODY.
st·rzelił w momencie . gdy pt'ZOdow·
Na . teren.ie woj. łódzkiego zda·
nik usiłował go zatrzymać.
rzyły się w ciągu jednego drtla Nleoostły 1abó~a policjanta
cztery wypadki śtniertelnego prze ska.zarty został na 8
lat więtłtnia.·;
jechania przez samochody.

=:;:~!~!~~::,:~~:

Nie zapomniano tet o śptewie.
Zet?etltowcy po.st&n0wlłł, te na
kursach uczyć , się będą śpiewania
pieśni proletariackich. Chcą dopro
wadtłć do tego, aby „Cztrwony.
Sztandar" i tnne pieśni robÓtnicze
jednakowo śpiewano w Poznaniu,
„". Warszawie, Mołodecznle i Lwo. w Brzeilnach autobus rrzejewie.
~
chał 5-Ietnlą Sabinę Klłlla. Na izo
. ąC
tl UOWY
~etoda . prowadzenia nauki po.
•w
mm;
Dziś, IO.VI. 1938 r.; PIĄTEK.
5
tegać ma' n.a dyskusjach, na spo.
·
lSJS Na drodze 11:l&C!beJ - 'Wae'hl~
tow. Lengu, członek Oł. Komłsjł
rządzaniu -wrpracowa'ń plśmlenFreakiel.
J .
Rewizyj.nej wyraz.fi radość, fe z.
. nych, słowem na wciąganiu kur.
la.IO Recital f1utepiano'Wf Alebalłdh
z. K. podejmuje prace, mająee za Drugą wdną ~ przedmfo„ sistów do pt'acy czynnej, a nie Podaje &ę do ogólnej wpladomo· l9.0b ~::~i~!~a 111 ~lft11ty r.m~
zadanie dtwiganle mas kołejar. tów stanowi ustawodawstwo spo. ._ ''k
b'
ł""h nl•• ...,
ści, że klub pod nazwą „ ortowy
ryka K4łmłaa.
.
o na iernym 8 Ul\- a " nY· nóbotnicz · Klu,.. s~ortowy h"'ł
...,
skich na wyżsiy poziom fycla kul- łeczne, a w Ięc ·· ust a wa o · stow_a. ~yu
kładów.
I'\
Y
u
t'
„oa • 20.30 EuNpeju.l Jr.Gilem llJguro'Vl'ił"
turatnego
rzyszenłasch,
o zgromadzenł!ch ·
tyk„ w Gdyni, wobec przekrocze·
ski.
lmleni~ Prezydium Zarządu oraz przepisy o stosunku służbo. , . Na kursie pracować będzie pfę. nla · paragrafów 1' i 11 statutu _w_s_z_Y-SC_Y_P_RZY_..__GŁOś__._NI"""""":KA-....C....
BOłó
otwo . ł kurs za~t se wym pracowników na P. K. P., r1u wykładowców, a to: tow. tow. Związku Robotnlc~ych, Stowa-~y.
w DN. 16· CZEllWCA.
k twnegoo
~ z z K ·.... przepisy . o uposa~eniu, ·oraz prze. . -'R. Froeh-lich, St. Grylowski, K szeń Si>ortowych R. P., przestał Tb_.._ -lko k'IL~ dni dzieli. raałó·
arza enera1111ego . • .. mW. •
..... łn
. Z Pi t
'"" kl
z , k
„„_......., .,
.....,.
k.re Maxamłn,
który też wygłosił p1$y em ....
_.r•a e,
. ., . i'Maxamm;
· . o rowskl i' A.·. Zda. bYcJ. "CZ1.vn
em w1ąz u.
słnchacizy od dn. 16 e11ę~. w kt~'r1Dt
przemówtenle 0 znaczeniu pracy
Trzecia grup:i przedmiotów do. nowski. · „,
„ ·
·Warszawa, dnia 7 cterwc'a l 938 ~ :~!6"
1ik:j~lr.'rb~0=
1
oświatowej prowadzonej przez Z. tyczy praktyezttych spraw organil. · życzymy powodzenla w pracy. roku. '
go Racłia - włtt:G:• pierW!B• amły~t
z. K. po czym tow. R. Proebllch zacyjl\ych jak żadań mętów zaufa
· ·
Se!«etarz Generalny
tej akcji. W audycji t.ej zaiJOllllajt elt
kierownik kursu przystąpił dd nia I sekretarzyi statuttl i regułami
X.
Kazimłen; Domosławski. tadio&łucliacze 1 sygiutłami ~oh"lfomówienia progr~u kursu, po. nu z. z. K., tedmikł obradowania
ezr~~:!t!r :i:1~:'8t~!zeBblikł~~
działu godzin, regulaminu i hmyclt i techntk1 propagaindy.
tej aktji n10że h~ b~y. łttb ~&
spraw organizacyjnych.
Wreszcie czwarta grupa to pra. bedl in-terwy abone11tem Hdiowrm fł
Po obiedzie odbyła slę wyciecz. ca oświatowa. W tej grupie wykła ~
,
· . .
·.
•
,
•
b1n~je:.ta~Pu
. d~y~:.łtt.-~r·a!J,
-i~~a,-~ ~. •~!!=
.:.:,. ·~
7
ka wzdłut brzegów ąioria do pję. da.~ będzie technika pracy umy. •
•
" . ""'' 11 ,;„..,,. ... .,..uno, .......
klnie połołonej tatami morskiej w słowej, zadania pracy oświatoweJ PIŁKA NO"i/NA
.
.W programt. o.dhechie alt m. in. eli. na.dane zoetaną •ygnały :to1Jłłomł P~l~
Rozewiu.
Z. Z. K. ora~ omówione zostaną
•
mina'llyjoy Meg 6semek pned mecrrem !Jklego Radia; WJłtłe?W • po~ lfth
Program kursu, który ma łrwać wszystkle formy pracy, prowadzo.
MECZ o MISTRZOSTWO LIGI
Polska - Niemcy, kt6ry rozegrany zo· ty~ł6w najhatdsłej radłofOJJkmlrt
w NIEDZIE' ..etanie 26 b. 111. w Grinau ·pod BerU· wypełni g.peejalny ~n mmłenei!ont
dwa tygodnie, obejmuje około 70 ne na terenie -zwf1rzku.
_..
nem.
w. tygodniku tadlowrm ,,Amena~-1 ~
W nadc.hodząct niedziele, 12 b. m.,
„ . go ńaJ'p6 f.nłe~' , do . iłn.__ . 1 -_'l'Me6rl1a_,
odb--1ą si„· nastAnu;ące snntkania w pił..
·
·.·
"'6
.11o
•L
------------------------'i"
"
.,.„ •
rb.
r.
pod
adr~em:
Po'L!kie
R„q,
»-'•
·„ '
"
i " • ·
,
„„ ,.,_:;•,
~„,„, c~.;o;:.~~·~i:1;~
~~ ~~r~ l-~
~ „ ·: ·· .,,,_. ·: ·
Letnia, -w.wa· l, Maa:owieo\Jl"j. °/
„
,
'Lh
·
•
-....
-.....
W okcji fA!j 1or1aoiscfwanej pa~ · ·Lar
Ili '
Polskiego 'stołeczna . Warau'wiaou wal·
zWYc1es-r o n:nnL>EJOWSn.i.d. słem radiofonizacji i motory!aeJł; ltló1W
.
.
' . ' cłYć btdzie s '7KS Śmigłym ~Uno;
Beckenhatn pod Londynem rozpb· ima zdobyć jedną z cennych na.ęd, na
.
w-. ltrak.owit: Wisła - 'Y•-J'Uanb; cztł siv turniej temaowy o mistraottwo 1tt6re akładaJ• mę: eamctełt41df, ft\otew. Łodai: ŁKS - CracoTia; w Ch9rw· hr. KeDtu. Tytuiłu w grze pojedyńeuj cykle, mótoMwery, lttbaM>1te ft4łłoodo
W
wie: A.KS - Warta; we Lwowie: l>o· pań broni J~neJomka.
błom!U i wiele łm'ly\'Jh.
1oń - Rtl>Ch.
W pierw&Zej rundzie tego tumieju
Oddział gairbarey Centralnego wych w Grodnie i Koml$ji Oktę: M'.I~DZYN;ARODOWE MECZE .RUCHU Pol~ił pokorała Angielkę KfU().n 6:1,
IO
Zwi•zku Robotnilców Przemysłu g"'we1"
n'ałyrnstoku doszło do
Kierowni two Roohu wstaliło nsst. 6:3.
pTa'l'Ett 10 CleftvN.
"t
v
W D'I
·
· •• '
·
kalendusyk międzynacodowyc4 epot• W dro1iej rund~le tu:rnieju tenisowe- wARS~w I. 6.15 Pił!Śli. 8.20.
Skórzainego i Pokrewnych w Kryn rokowań W TnspekCjl Pracy. Re· kań piłkai.'&kich na okre. najbl~: 30 g3 w Beokenl>am Jędrzejow5ka poko· Muzyka (płyty). e. Gimnastyka.
45
kach może się poszczycić wielkim zultatem tych rokowań było roz. lipca w ~ielkic.h Hajdukach kombino: nała maną temaistk~ angi-ebką Pittman T.Otl Dziennik. 7.1 „W
takcie maf.o
5
ZWyoi~, które ostatnio od· ciągniecie obowiązującej w prze· wana. druzyn.a Ruch - A.KS "_Valozyc 6:1, 6:4.
sza" - Ork. P. P. 8.00 AUd.- dla.
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,
będzie z SK
S sierpnia
A d dl
""'boro-a..
n1
w wa ce ze znanym na tere. myśle •garbarskim
umowy zb1oro. R~L roug.ra Jngoeławia,
rewanżo"""1 mecz s DFC GRY Sp ORT OWE
szkół. l 1 ·00 u · a ł"'
„3~ .
I
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k
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ł ś · ·
IWll
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11.15
„s.
o.
S."'
słuchowłsko•„
n e . ryne a ry ancem, w a c1c1e wej równił<eż I na firmę p. Ajona, Dre1den.
--11.4b Płyty. 12.03 Hejnał. 12.03 Aud •.r
Iem dużej ga.rbaml, Boruchem Ajo· jako tet uznanie Związku przez p. Czołowa d!rnź:yna wło~a FC_ Bolon!•
NIEMIECCY SZCZYPIORNIŚCI
połud. l5.15 ,;Na dtodze mteHnł!J" ·
nem.
Aj'o a
~proponowała Ruchowi
rozegranie
W POLSCE.
_ ~o .... ala diltecl llttl.rS&Yćh. 1rJ,SO.
n
. trzech ł meotów
w Polsce. R11M ofert~
f:' "
„ go
.
d .
. mik . oh . d . h kl
w
cłniac.h 11 i 12 b. m. w oba dni 0 Rozmowa.
z chorymi. 15.45 Wi a\A.
Pabtykanł ten wydalił z pracy ' w wyniku po pisania umowy··i,:n:zrją i ~·
'111.J~ e~me. Wf)C
~· &odz. 18 na stadionie AZS w Włr9Złl· spod. 16.00 Koncert popularny. Ork.
,dwóch robotników za ich przyna- tbiorowej
robotnicy otrzymują bow. poi~ .n~ przec~Wlllika Bolomi. '""e odb--1' 11·„ dwa me-· międ""'naro S:vmf. '.K. P. W. lUIS ,,O:łłzłe rotbl.; )
. '
- ·
' Wr~szcie 1!11cmg Club le Strasłmr· ..,.
~
•
,..,,
17 OO Mu&
letnośf do Związku; nie chciał podwyzkę, część nawet w wysp• ga zapro"ort"wał R-howi'
toumee po dowe w ··szczypiorniaku pomiędzy dru. jP.hlY nsrnlot ...
;r
.... .t<ug.
'
„
u
„~
·
D
•· -h z wro tan. w wyk. Zespo·łu Ryna.aa. 1~.óo.
uznać Zw1iązku, jako też obowią- kości od 30 · d-0 50%. .Wszyscy Francji {5 meezó·11) ' w czasie 6 - 15 zyoą eutschen stndehtenscna
:hó
g
. j
tamt .
ś' stra1'ku1·ący zostali nrzy1"ęc1· z po- lierpoia. W sp.rawie t.ej Ruch Die aj,ł cłP\tia a zespołem warszawskiego AŻS. W ogniu cl1'głytch wAlyb~ 6wd -WPl~l.
7UJące
w
ejszym przemy .e
Y
J :a
sta
ka
W oba dni walczyć będę w przedme· 18.10 Rec. for ep. e_,ałl ta
•
garbarskim umowy zbiorowej. Na wrotern do pracy.
es cze
noWlS •
czn · kobieoo drużyny szczyipiomiaka horsklego (z_KrakoWa). 18.45 No·
AZS
p1
I
• wości poetyckie - omłiwi Hieronim·
tYm tle doszło do strajku okupa.
Wszyscy ro.botnilczy !garbami p. WIOSLARS.!!!
miłtni-'-Stol~c;~ia, e?.y i, ttii&trz i mee• Michalski. 19.00 P'ragnt. z operet~k
cyjnego. Pollcja usunęła strajku- Ajona wstąpili do w ązku, gdyż
MT'L'DZYKLUBOWE REGATY
0 MISTRZOSTWO POLSKI W PIŁCE Kalmana. Wyk.: w. Krzyzanowska-·;
Jących robotn·Lków z ter'""'" gar- 21 d ·
bi
„e tYtko dz.·ę
.....,
takowska(tenor).
1 •
(soptan),
Juliusz Biefi·
""""
a1ą·so e spr"wę
a·
• r.
WIO$LARSK1E W WARSZAWlE.
WODNEJ.
kowski
20.00 :Ozi~Mlk ł '
bami. Strajk jednak trwał dalej, ki pomocy ZwiąŻku 'u<laro Im się W nadchodzącq sobot~ o godz, 16.30 W dniaob 11 I 12 b. m. w oba dni o pog. 20.llS Skrzynka. rotnlciza. 20.30 '.,
pomimo gróźb t szykan ze str-0ny iłamać upór fabrykanta.
Il w niemdelę o god!. 15 odb~dl! sit na godz. 18 na basenie pływackim AZs .od· Europejski koncert sugol!iló\\'łoń!ikł. "
fabrykanta.
Cały proletariat Krynek z w iet. Wiśle pod Warszaw~ reg~ty mię~yilflu· bęilą się dw~ meoze t' ~i.stnlói.twó ligł tr:msm. z Belgradu. 21.45 Wiado-:
• •
•
.
..
bo-we w konkurencJi ogoloopolskieJ o I
i mianowicie:
mości sportowe. 21.55 Pieśrti tra:hCU-_·
Po kiłkudndowym strajku, dzięki ką radosc1ą przyjął w1adornosc o mbt.Nlostwo Wa.raMwy, organłizowune I waterpolo'WeJ,
nb. m. AZS - Hakoach Bielsko.
slde w·wyk. J. iCeUell•Kr11.UłO. 22.15"
pomocy Rady Związków Zawodo- zwycięskim zakończeniu strajku • . ,przez War!~ Komitet Międzyklubowy. 12 b. m. Al.S - Gi.zowl~
Popularne suit~ (płyty). 23.oO Oat.
W pierwszym dniu Zielonych
świąt odbyło si~ w Domu Wypo.
c:zynkowym Z. Z••K. w Haller~wie
uroczyste otwairc1-e kurMt lewego
działaczy Z. Z. K.
Na kurs zjechało z Kół 26 wy„
branych przez Prezydium Zarządu
Oł. członk6Vt' Z. Z. K.
Jako gospodarz przywitał kur8ł.
stów tow: J. Odrobina, tycząc· Jak
aaJlepszych rezultatów pracy a

„„„iml'I„„„„ „.
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Juliusz Kleiner: ,,W .krtęgu MioJdewicza l Goethego". Warszawa,
„Rój", 1938, &tir. 292.
Prof. Kleiner zebrał w ilej ksląi
ce około trzydzieści szkiców, &itudiów i roz:praw, po~i~conych
twórczości Mickiewicza, Słowac.
kiego, Goethego oraz innych pot;
skich głównie pisarzy. Prace tedrukowane poprzednio w rozmaitych czasopismach odmaczają się
dużą rozpiętością tematyczną (od
Sofoklesa do żeromskiego) I różnorodnością metod badawczych;
jed'i:te z nich mają chara.tąer syn.
tez bądź analiz literackich, w in.
nych przeważają tendencje krytyczne i komentatorskie.
Znaczenie niejako reprezenłały.
wne dlia pogląd&w au:tora ma roz
prawa wstępna p. t. ,,Wartości
światowe
literatury
polskiej".
Prof. Kleiner ap~obem porównaw
czym podkreśla tu organiczny
związek Hteratri1ry polskiej z truJ.
t1111 zachodntą, podikreślając m.
J.n., te poez:ja polsika zna tyliko

~ Udf -

chrześcijaństwo i starożytność kla
sycziną.
Główne osiągnięcia lite.
ratitiry polskiej, jej wiel'kość tkwią w twórczo~i jednost!kowej:

„literatura francuska - twierdzi
prof. Kleiner - większa jest niźli
Corneille, Racine I Moliere, - Mickiewicz natomiast jest większy
nit literatura polska"„. I jeszcze
jedna, bardzo Istotna uwaga: na
zewnątrz działać mogą silnie tyilko te literatu1ry narodowe, których
głównym terenem jest proza ar.
tyistyczna, tracąca jedynie drobną
część swego pięklna w przekła.
dach. Najwyższą zaś domeną 11·
teratury pols-klej Jest - poezja, tu
właśnie (I w muzyce)
twórczy
duch narodu naszego osiągnął
szczyty. Ale tym &lę thlmaczy sto„
sunkowa słabość etęan~ji zagra
nlcznej piśmieninictwa polsiklego.
P.rzekła<ly dzieł poetyckich, zwła.
szcza wysokiej miary, nie są rze.
czą łatwą dla każtlego dostępną,
najlepszy zaś nawet przekład tego
rodzaju nie odda· nigdy w dosta~- łródła „oż~qej tradycji".~ tecznej mierze wie~kości i swoiste

'
go piękna oryginał:t. Nie Micklewicz i nie Słowacki, ale raczej
Sienkiewicz .(„Quo Vadis"):i 'Rey!"
mont (,,Chlo.pi") maj~ najdals. zy
roi.głos na forum międzynaroaó.
wym, choć - jak ' sł'.usznle podkreśla autor - wyrnieniońe wyżej utwory powieściowe nie są bynaj.
mniej prawdziwie elfa literatu1ry
pols;kiej repretentacyjne.
Należy pod'kreś.lić, ie- acz.kol.
wiek prof. Kleiner nalety do starszego pokole-nla ba.daczy zjawisk
litera-ckich - je.go sądy i poglądy estetyczne wykazują libera.lizm
i tolerancję, dalekie od ·dogmaty•
cznego sko!tnienia. Naturalnie,
ta czy inna opł1tia w poszczegół.
n""'h kwestiach, wydać si'" mo~e
J~
"
sporną i podlegającą dyskUsjl, na
ogół jednak w omawianych tu pra
cach inajdziemy Wy$oki poziom
badawczy, cenne rzuty: inyśll kfy-.
tycznej l ądy wytrawne a wni-

„

ktłwe.

Włodzimierz Włskowald "

·
·
przede wSiZystkiiem jaI«> nlezmi~·mie i'Il~resują·t!y 1 cen„
ny d-0 1lmment psychologk1Jrty i sipo
le6mo • ob••cia1·owv. · Wa::ra teffl'I
J
J
o
i;.~
dlkumen1t;.1 je~t tem więk.Srza, . że
91>1.saił go człowiek iirttellgentt1y, o

wiać należy

d'llżem doświacłczeni'll

życi10Wem,

obdarzony instyn·ktem sz.czerości
za'równo w traktowaruiu zjawisk
t>bjekt}"W:11ych 1 ja.k ł w czyoooś~
cladt samooceny i' samokry.tytkl.
Dz~""ki
tym tendencjoun auttora, tre
'
ściią patnjętnłika nie są tęs(lm•e .w estchnienia ,,do chmll'rek na błękitacll i ptasriąt woLnY'ch, twiieirkają.
cyich za okJllami", 1ecrz ąuten·tyczna prawda więińiennej ~,bez.brzd
nej nudy i potwornie uprosze200e
g·o, ok.aleczooego tycta żywy.eh
·jednak ludzr'.

z wszetłtm'rOln4'l~h I rozległycłi,

ref1iekisją gęsto przety.kanych, ~i·
sów bytu wd~en~o wyta~ia si~
·kooklm·j.a naczema t z~a·dnqitza -"<>
..zupełnej nhvelacji, o całlrowilte'itl

PRZE t!n1'cestwlentu

()SOIOOWO'Ś'CI ozk>wi~

•"
.
·
PRASZAM, żE .ZYJ~".„ Watsza• .ka ll'Wję~ionego. C2ilo-w1iek
w. k"Jlrt~
wa, J. PlrzewOft!lld, 1937;. W'. 464. •Męźma odl7Jlany - pisze W1S1kow
Ksiątkę p. Wiskowsldego, · bę· 1s.ki -~ ,,&taje się cząe.t'ką· bezimie'l
dącą pamię1Ini'kiem · wi~ła i· reje" nej szarej ma,s:y, czą-stką· prawi~
•
Ć
• ...i
tą
· 1..: hlrolstrem 1ego
przeży w czasie · p•~" bezosobową, Wy2'lll
z 1ał\11C
cioletniego ~am~nięoia, ro'Z<p,astrY..- wjek objektywnyclt wartości, .sta„

· e'
b
·
d
Je fłlę ooo o~ośdą,, sprow~ tzooą
.eto ,zera ... Na1stra~hwsze W·tęzlen,nie tragedje mijają bez śladu, na.
chwil·ę• rtie
takłó""
szarej mÓ'l).CJlito' ,
•
•.
;
"
111( Więz1en1J1ego zyola .
Auro,r priagnie pod'Zie41ć silę zt
czy.telnikiem
całym
zas.obem
swych pięoiioletnkh dloświa·dczeń
. ·
~Le
1 przemy·;:, fi, chda:lb Y wyrzuci·'ć
\\1l)rotlt z siebie wsizys~ko, co zajmoiwało go, ttrapiro, n·ękaibo padc~ d~ugich
tygodini i miesi~cy
. .·
.
:1Jam1kinu;cva. Może tf'Qichę za wiele tego materliwiu jak na jedną
.kstążkę, mo·że dilat-ego trochę z<a
4• J
du uu
w !'Ne
ro'Ztl1 y"l
•:.a ń , ~t rz~sań i retory.c.Mych powtórzen. Nie
.taileilnle jednak od tY"Qh spęczttliałości treściowy-eh, tNeba przymać
•
•
• Wt k
że sposttrzeżenra I Urwag1 . ~s ~W:skh!go np. itla temat na!l.ZeJ pohll:yitd penitencjaJmej są !OOrzkie, stu15me _l rozu~~e, a naszkLoowane
przezeń projekty pożądanych reifiorm zasługują na trwaigę n4etylloo

tCZY'rtmków
•

urzędowy.eh.

Książka
~

·W~~&~l-ego zmrJ&Za do !11Y,„ienia a rieczach łstlof!lnych t waż.

,iycll, które z rozm<l!iitych .przyczy111
pomijaine są z.az.wy_cz.aij wy.god!nem
·
.m I1'\!zen~em.
Bolesław Dudzióskł.

dziennik.

t- ·

Pol~

muz. kameralna. 1ft.45 Pittę tnfor<o ·
WARS2AWA
n. 13.00
macjt.
13.l'lO Program.
13.55; Kon~•rt
rozryWltowy (płyty). 16.0o w1ad. ,;.
sportowe. 15.05 Ork. Winowsld.e~o l ,;
Wróblewskiego. 11.00 Póg. akt. ,1 _~10;·
Pieśni
w wyk. J, Hup~rtoweJ. 17·85 '
M\\:ll. lekka I ta.n. (pł~ty). 22.00
Okna 1 balkony" - felieton. ~2.11J
Muz. lekka l ta.n. Cpiyty}. 23.:10
Rec. skrzypcowy Eriki Morlni
SOBOTA, 11 czerw~a. ~9 39 r.
. WARSZAWA I. 6.15 Piesn. 6.20 M'ln!.
( łyt ) łiAS Glnriastyk«. 7.00 D<ak!n·
nfk. Y7°.15 Ork. pod dyir. B. Napjew• .1
i.kiego (1 Łodzi). 8.00 Atld. dla Hik:ół., ·~.
11.?0 Aud._ dlA J>?„horowych. lt.~~~~le·
waJmY piosenki . 11.40 Styinowitne
tańce (płyty). 12.00 H@jnał. 12.0~ Attd.
południowa.

15.15

Słnchowi.łko

dll

tklec:I P· t. ,,Mały Lo-fl:l". 1U5 Wł4 ·
gospod. 16.00 Sdmhert.
Wyk. Ork.
Mandolini"ów.
16•45 Praw~ dr~cka do
samotno~ci i ewobody - pog. 11.0()
Mu.z. tan. (!)łyty). 18.00 Nlh proR!am. _:~
18.10 Rec. wiolonmre.Iowy Józef~"Mikul· ·
S>kiego 18 45 „Krakow w poe:tJ~ . 19.<IO- ·
Tran~. z. okazji przywled~Dia re}iikwii
śr. A.nd'l':re,ia Bobolł. 20.00 F~sdv•ł Mu·
zy?my na dziedz!ńoo Za~ Waw;!· · ·
;;.,

0

;t{3°D:i!~~~~-1 ~2rir;J~l ~~ ,,ó

22.25 GolkłM ttieepo~nek. ,
Ost. dzietmil .
.,
SOBOTA, 11 ozetwta _.}938 r.
1
V1ARSZAWA Il. 13.00 a6tieete t<ó!e
rywkowy (płyty). 14.oo Par~ i!il-0?111a•
cji. 14.05 &ogram. 14.10 Cetar Fran.ck
(~). 15.00. Wiad. &polłowe: 15.05 ~
Zespół Rachon!~· 1 ~ 7 .ooSo
r~&T.~ ~~
7.45 . ,,,._,
tWi>f)' owocowe .
• ..,.. ,
broW'llld
(śiPi~w) i L. Kmłd"""9· ~· ·;-~
net), 19.00 Mm. lekka i tan. (,.,_,,.

toiwe.

23.00

J

„.

Kronika organizacyjna
zwołuj.ew .sobotę, dnia 18 czerw ca 1938 r. o godz. 5.30 w. na

placu Domu

Wczoraj odbyła się konferencja
}>racy, .celem zli·
kwidpwania s~rajku w cegielni
Kruszów, pow. lódzkiego. W · cegielni. tej od 5 ,dni strajkowało 51
robotników. Powody strajku by·
ły roziliczne, a mianowicie zatrzy.mywanie . zarobków robotpiczych.
płace .na b. ni5kim ·poziomie, wy~
płacan.ie miast piE:.niędzmi, talonami do sklepu, , brak regulaminu
pracy, brak książeczek obra.c hun·
kowy.ch i n ieprzestrzegan1e 8·mio
gódzin.nego dnia pracy.
Na ' kor.ferencji właścicielka zo·

w 17 .obw: Insp.

Zgromadzenie Robotnicze
w sprawach:

Sytuacji politycznej, ·
wyborczej do Rad Mqę~s~'<ich
Ordynacji
.
Wojny domowej w Hiszpanii . i agre·sj~ hitleryzmu
przeciw Czechosłowacji.
'

Przemawiać

będą

SZEWCZYK ARTUR, STAWIŃSKI WlNCENTY,
ADAM i WACHOWICZ HEN RYK.

ttow,

Zebrany

Zamieszkała w domu przy ul.
Kilińskiego 17 Lachman wyszła
z dzieckiem na, ulicę, by dokonać

zakU1pów w pobliskim sklepie spo·
żywczym.. Przed s.klepem Lach·
manowa spotkała sąsiadkę, z któ·
rą wszczęła rozmowę.

Pozostawioną

bez opieki 3·let·
nią córeczka Laehmanowej poczę
ła bawić się z kotem sąsiadki.
W pewnym m<1mencie k<1t wyrwał
się z ręlki dziew~ynk.i i miłował
przebiec na drugą stronę uli.cy.
Dziewczynka chcąic złapać kota
zet'?Ja na jezdnię w momencie,
gd) tramwaj linii „O" przejeż·
dżał koło dmnu przy ul Kiliń
skiego 23.

Nieszczęśliwa

dziewczynka d<1·
pod koła tJrmawaju, mi·
mo silnego starania motorniczego,
aby tramwaj zatrzymać.
Wśród zebraneg<1 w oka mgnie·
niu tłumu dwie kobiety doSll:ały
ataku hi.sterii. Gromad·zący się
tłum przyhrał gro.Wą postawę, u·
siłująic: zlinhować mot-0rniczego,
i jedynie energiczna postawa
dwóch polircjantów, miajdujących
się na p1'1Zediniej platformie wago·
nu, uratowało motornic.zego od sa·
stała się

mosądu tłumu.

11omocy lewa1•ka wagon
i z pod kół wydobyto zmasakl'<lwane dok.i nieszczę
dziecka, które przewie·
ślirwego
ziono do prosektorium przy uJ.
Przy

podważono

Łąlmwej.

Rodzi.com nieszczęśliwej dziew·
czynk.i p<1licja spisała protokuł. ce
Iem poci.ąf9nięcia do odipowiedzial·
ności za hl'ak opieki nad dziec·
kiem. Po przesłuchaniu świad·

Radio

Pl~TEli,

WALCZAK

- ~[~~ały Walne~o le~rani1 ~ele~atów Kl.
·wł'6kienniczego
I

'

zl1nczowac motorniczego

tłum chuał

W dniu .wczaraj,szym o godz.
9·ej rano licmi przechodnie na
ulicy Kilińskiego byli mimowol·
nymi świad:k.ami przejechania
3letniej dziewczynki przez tram·
waj linii „O" (Nr. 7", dążący w
stronę placu Reymonta.

••

lw.

tramwa11u.~g~:j:d~r.1~wi~;.:~~~'. ~:~::;.\;,:~~~ ':::";~~~

•

,

•

1

·

3·.I dziewczynka. zabita przez
•

I

cegielni Krusz6w

Związków . Zawo-

dowych, ul. Wysoka nr. 45.

i

\V sobotę, dnia n czerwca o
godz. 7 wiecz. odbędą się w dziel·
nicach PPS zebrania członków i
sym,patyków, na których wygło·
bowiązała się uwzględnić żądania szone zostaną referaty polityrzne.
robotnicze, odnośnie · wymienioW dzielnica cli:
nych punktów,„ przyrzekła prze"Baluty" 1 ref. t. Stawiński.
strzegać ustawowego czasu pra- t. Szulman.
„Zielonej"
cy, dać ,_ robotnikom stawkę taką
t. adw. Hartman.
„Koziny"
jaka obowiązuje . w cegielniach
„Prawej" - t. Purtal.
łódzki::;h minus IO proc. upustu,
„C1:erwo11ej" - t. Skót'lliik.
ks:ążeczki i regulawprowadzić
„Górnej" - t. KieJer.
min, uzup_ełtdć brak odnośnie wy.
„Chojny'' - l· Goliń skj.
płat zarobków.
„Fahryem.ej" - t. Szewczyk.
Strajk został zlikwidowany zwy
„Widzew" t. Hrzeziitski.
Czy wlacięstwem robotników.
ści<:ielka dochowa przyr.zeczenfa,
zobaczymy„.

kciw wypa<lllrn, ktt'.,fzy stwierdzili,
że motorniczy nie p<>nosi żadnej
odpowiedzialnoś.ci za wy~ad~k,
zos-tał on zwolmony z kom1Sar1a·
.
tu pli.cji.

Po zrefer.o:-va.niiu spraw przemysłowców. Zebrani doma·
pr~ez ttow.: Wal~źaka i'_?0 1iń- gają się, <'Jby Komisja Mieszana
sk1ego po obszt-rneJ dyskUSJ1 przy przysp!eszyla. swe prace tak, aby
w terminie do 31 lipca były one
jęto następującą rezolucję:
I Zebranie delegatów solidaryzu.. zakończone; szczególnie odnośnie
r je się-_ całkowicie ze stanowiskiem U.stalenia norm obsługi maszyn na
Komitetu Wykonawczego Kl. Zw. przędzalniach, na.stępne punkty
mówią o uregulowaniu na fabryf
..
kach i1nstytU:cji delegatów i opracowanie dfa nich specjtllnego regulaminu, oraz o sprawie obliczeń
:wyna~!oąz·e~ia ·ąrlopowego. · ·
nia.rzy.

'. · · · .· . ..

I
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więzienia za .zabójst.v
br. na Czerwonym Icę, Władysław Matelski potężnym

3 kwietnia
Rynku przy ul. Rzgowskiej między
Bolesławem Natelskim a Leonem
Ciupińskim wynikła bójka. Na po.
moc Ciupii1skiemu pośpieszył jego
szwagier Feliks Bartosz i obaj pobili Matelskiego.
Matelski wywołał z kina swego
brata Władysława, p<> czym wezwali Bartosza i Ciupińskiego.
Gdy tylko Batoąz wyszedł na uli-

ciosem noża w głowę przebił mu
czaszkę, tak że Bartosz zmarł.
Obu Matelskich . i}ociągnięto do
.:;dpowiedzrialnoś~i kamef. W dniu
wczorajszym Sąd Okr. w· Łodzi _ po
~ozpoznaniu . sprawy skazał 22-1.ęfniego Władysława ]\\atelskiegó .rui
8 lat więzie.nia i 26-letniego. Bolesława Matelskiego na 3 lata więzienia.

SPORT

DOłlYWOTNIA

DYSKWALIFIKA.CJA ZA POBICIE SĘDZIEGO

.Donosiliśmy wczoraj 0 wypadku
pobicia · P· Naporskiego, sędZiego
Sokół - Tramwajarze,
spotkania
przez gracza Tramwajarzy Balczew-

;z.Li.. wCA

W TEATRACH ·

Sprawą tą zaję.ł się Wydział G i D
LOZPN, lttóry za brutalne wykroukarał

D.\" 10

6.15 Pieśń. 6.20. Muzy.Ka tpłytyJ.
6.45 Gimnastyka. 7.00 Dziennik poranny. 7.15 W takcie marsza. 8.00
Audycja dla szkół. 8.10 Przerwa.
11.15 Audycja dla szkół. „S. O. s.u11.45 śpiewa Charles
słuchowisko.
Kullmann 11.57 Sygnał czasu i hejnał z Krakowa. 12.03 Audycja połu
dniowa. 13.00 Przerwa. 13.45 Utwory Antona Dvożaka (płyty). 14.10
Lódzkie wiadomości giełdowe. 14.15
Muzyka obiadowa (płyty). 15.15 Pogadanka dla dzieci starszych. 15.30
Rozmowa z chorymi. 15.45 Władó
16.00 Koncert
mości gospodarcze.
popularny. 16.45 „Gdzie rozbijemy
namioty" - pogadanka. 17.00 „Góry
w moich oczach" - felieton. 17.10
Koncert wymienny d!> KrakoWa. J
Katowic. 17.50 O wszystkim p0· trosz
ku. 17.55·0dczytanie programu. 18„00
W ogniu ciągłych wybuchów - „~
gadanka. 18.10 Recital fortepianoT
wy. 18.45 . Nowości poetyckie. .19..0Q
„Grandioso" - audycja muz;vczna
(II wielka fantazja na t~mat)' · Kalmana). 20.00 Dziennik Wieczorny.
20.10 Pogadanka aktualna. 20.15 Pogadanka. 20.25 Przerwa. 20.30 Mię
dzynarodowy koncert jugosłowiań·
ski. Transmisja· z Beogradu. · 21.45
Wiadomości sportowe. ·21.55 Wlado·
mości sportowe lokalne. 22.00 Muzyka nastrojowa (płyty). 23.00 Ostatnile wiadomości dziennika wieczornego. Pogadanka w języku angielskim.

s~ego.

czenie

łódzKie

TEATR POLSKI

Bałczewskiego doży

Dziś z powodu próby geneni.Jnej
wotnią dyskwalifikacją.. Momentem
obciążającym był fakt, że gracz ten przedstawienie zawieszone. W 30bojest już wieloletnim zawodnikiem tę o godz. 8.30 wlecz. premiera świet
W dniu wczorajszym w Brzez.i- j rapet okna, ale nie zdążyła już jej (ongiś Turytilów), powinien więc nej kozn_~ii J~~a „Kobieta i
szmaragd w rezyserh Wł. Krasnonach przy ul. św. Anny 34 roze- powstrzymać. Na jej krźyk zbiegli świecić przykladem innym.
grała się tragedia, będąca epilo- się sąsiedzi, którzy . zaalannowali Jednocześnie Ukarano 4-miesięcz- wieckiego.
TEATR KAMERALNY . ,•,
giem aresztowania listonosza, któ- pobliskiego lekarza, któ.rźy stwier- ną. dyskwalifikacją. gracza RadomROMANóWNA I MASZYJ.ł~
ry znajduje się w więzieniu za dził u denatki pęknięcie· pódstawy ł skiego (Tramwajarze) za uderzenie
W TEATRZE KAMERALNYM
przywłaszczen1ie sobie pieniędzy w czaszki i znaczny upływ krwi z ra- przeciwnika w twarz, a klub „TramDziś o godz. 8.30 ·wiecz. Janina Ro
związku ze swoim urzędowaniem. ny w szyi. Denatkę umieszczono wajarze" 10 zł. grzywną za nieudziemanówna i Mariusz Ma.!zyMki grażona jego 33-letnia Marianna Wo- w stan•ie beznadziejnym w sz.pita- lenie ochrony sędziemu.
sińska przejęła się do tego stopnia lu. Jak nam komunikują, areszto- CZY SPORT JEST APOLITYCZ- ją. w komedii Antoniego Cwojdzlńskiego „Freuda teoria snów".
NY?
czynem swego męża, że postano- wany listonosz r6wnież usiłował
TEATR LETNI
Z polecenia władz m Rzeszy wszel
wiła odebrać sobie życie i w tym popełnić w więzieniu samobójstwo
w PARKU STASZICA
celu wysko<:zyła z drugiego p!ętra przez powieszenie się na sznurze, kie atosunki sportowe związków niena bruk po poderżnięciu sobie u. sporządzonym ze strzępów swej mieckich · z Czechosłowacją zostały
Dziś o godz. 9-ej wiecz. komedia
przednio gardła. Matka Wosiń- bieliny. Samobójstwo .Wosińskiej zerwane.
A. Gehri „Szóste piętro", która cie17 LIP.CA . LóD~-POMORZE
skiej w ostatniej chwili zauważy. wywarło w Brzezinach d·tiże wraszyła się olbrzymim powodzeniem w
Zapowiadany na sierpień mecz piłfa, jak córka jej wchodziła na pa- że,ni,e_.,·
karski Lódź-Pomorze, z cyklu roz- warszawskim „Ateneum".
grywek ćwier~inałowych o puchar
dJiUrJ
Prezydenta, został decyzją. P. Z. P.
N. przełożony na wcześniejszą. datę
Nocy dzisejszej dyżurują ap~ld:·
17 lipca.
M. Kasperkiewicz, Zgierska M, . A<
zatwier--,wo, - Gost~ów, l)niejów .do Dębia i
Władze wojewódzkie
Jak wiadom L. O. Z. P. N. stara Rychter i B. Loboda, 11 Listopad&
dziły plan trzech nowych linii au- z powrotem, 2) z Łodzi przez
się o urządzenie· meczu w Lodzi, 86, M. Zundalewicz, Piotrkowska 25,
tobusowych, łączących miejscowo Zgierz, Ozorków, Parzęczew, Gost gdyż
przeciwny?n ra.żie byłby ' to S. Bojarski i W. Schatz, Przej~ 19,
ści, które dotychczas nie posiada- ków, Uniejów do świnie i 3) z Ło
już drugi po Zagłębiu mecz wyjaz- Cz. Rytel, Kopernika 26, M. Lipiec,
dzi przez Zgierz; Ozorków, · Parzę dowy.
ły stałej komunikacji.
Piotrkowska 193, A. Kowalski 1 S-Jui
. Linie te prowadzą: I) z Łodzi czew, Łęczycę do Poddębic.
KTO WEJDZIE
Rzgowska 147.
przez Zgierz, Ozorków, ParzęczeDO I.IGI PIŁKARSKIEJ
j
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Z Codzl•ennych walk robot ko- W

----------------------•-aww
n~
1'

ll GENTLEMANA BEZ ZMIAN
W zal<ładach Gentlemana, przy
ul. Limanowskiego 156 przed dwo
ma tygodniami wybuch strajk,
przy czym 200 okupuje mury gdy
pozostali strajkują poza murami.
Wczoraj ponownie nawiązane ro·
kowanla między firmą i robotnikami, jednak do porozumienia nie
d'oszło.

płac w poszczeróżniczkowa:n.ia
gólnych zakładach.
STRAJK W FIRMIE „DENTALIA"
jak już donorSdliśmy, wybuchł
w firmie „Dentalia", przy ul. Dow
borczyków, wytwórnia przyborów dentystycz.nych strajk na tle
pogorszenia warunków pracy. Sy.
tuacja strajkowa na razie nie ule·
gła zmianie. Inspekcja Pracy za-

Strajkujący domagają się nadal powiedziała intenvencję.

STRAJK 150 ROBOTNIKóW
W TUSZYNKU
W dniu wcz.orajszym wybuchł
ROKOWANIA W PRZEMYśLE
zatarg z robotn·ikami, zatrudnioDZIANYM
nymi przy !:>udowie sanatorium
Na dzień dzi•siejrszy IO b. m. zwo przeciwgruźliczego w Tu5zynku,
lana została w Inspektoracie Pra- będącego własnością Ubezpieczał
cy Konferencja w sprawie omó- ni Społecznej. Robotnicy, którzy
wienia warunków i zawarcia no- pracują na akord, żądają dniówek.
wej urnowy zbiorowej dla robot- W strajku bierze udział około 150
ników przemysłu dzianego.
osób. Inspekcja Pra.cy zapowiePoprzednia umowa została wy- d2liała interwencję.
powiedr,iana przez Kl. Związek
STRAJK W TKALNI
Zaw . .z terminem do 30 b. m. Obec
ZGJERSKIEJ
nie Związek Zaw·odowy wysuwa
W dniu wczoraj1S1Zym - w tkalni
żądania całkowitej zmiany tekstu B·ci Skosowskich,
przy ul. gen.
wyjaśnienia Gąbrowskiego 31, przystąpiło do
umowy zbiol"owej,
n·iektórych zawiłych p·rzepLsów, u- strajku okupacyjnego około 30
stalenia taryfy płac dla nowych ar tkaczy. Strajk nosi charakter pro
tykułów i nadania układowi pra" testacyj.ny przeciw
ni·esłusznemu
wa powszech·nośoi, aby uniknąć podziałow~ pracy.
utrzymania delegata na dotychcza
sowym miejscu pracy.

Dźwiekowy

Kino· Teatr

.•• URANIA''
•

Ceglełniana

2.

Pocz. codz.

4-ej, w święta

0

Tel. 107-34

dzielę o godz. 11-tej.

nie-

19 c~erwca
rozgrywki mistrzów poszczególnych okręgów o
wejście do Ligi.
Lódź ma w swej grupie Lublin,
i 92 grosze, na terenie ·m. Łodz.i za- Zagłębie i Warszawę.
protestowano weksli krajowych ' Pierwsze spotkanie rozegra nasz
23.319 na sumę zł. 2.475.906 , i 8 mistrz z l'l'Jstrzem Zagłębia.
zagranicznych na suin'ę zł. 13.878 ; Kto będzie Łódź reprezentował
gr. 92. Prz~ s1'orzą'dzeniem pro~ · żdecyduje spotkanie Wima - Union
testu wykupiono u notariuszy Touring, które odbędzie się nadcho7.372 weksle na sumę zł. 921 .672 dzą.cej niedzieli.
Tegoż dnia rozegrają. decydują.ce
gr. -29.
· spotkanie obaj pretendenci do tytułu mjstrza · Zagłębia: Czeladzki Klub
zje~z.ono mi.ęsa
Ę!portowy (Czeladź) i Robotniczy
Klub Sportowy Zagłębia (Dąbrowa
Górnicza).

Ile weksli zaprotestowano
w ,maju? ·
Według

Sądu Okrę
całym o.kręgu łódzkim

statystyki

gowego w
zaprotestowano w ciągu ub. miesiąca r. b. 25.700 weksli, w tym
krajowych na sumę zł. 2.696.422 i
8 zagranicznych na sumę zł. 13.878

sezonu„

Wspaniałe

sceny walki mary-

narzy z prz;mytnikami„. p. t. i~A
w rol. głów. odtwórca ról bohaterskich John Wayme.
Genialna, Luizą Rainer w wielkim romansie szpiegowskim odbywają.cym
Ponadto wyilwietlamy tylko u nas
WIEDEtl - PETERSBURG
się n!"trasie (SWIECZNIK KRóLEWSKI, całkowity przebieg uroczystości
X-lecia istnienia Klubu sportowego Wima.
Początek o godz. 4-tej, a w święta i niedzięlę o 11.3~.

STRAZY PRAWA

Ile

p.

„TON" I Ostatnia noc skazanca
.•

i

~

TeL 140·72

'rozpoczynaJą.

się

W Lublinie na czele tabeli znajdu. Według statystyki, sporząd:zonej przez Wydział Statystyczny, je się „Unia", a w Warszawie zmiekonsumcja mięsa w m. maju przed rzą. się: leader Robotniczego Podo, kręgu Autonomicznego „Skra" i prastawia się następująco:
Ubito: bydła rogoatego 3.508 wdopodbnie „Okęcie" z Ligi okręgo
sztuk wagi 718.233 kg„ cieląt wej. ·
Poza mistrzami okręgów, na mocy
9.763 sztuk wagi 179.593 kg.,·. f.rzody chlewnej 12.754 sztuk wagi uchwały walnego zebrania P. z. P.
t.
poteżne arcydzieło
1.186.304, kg„ owiec 223 sztuk wa- N. walczyć będzie o wejście do Ligi
gi 2.810 kg„ kóz l wagi 17 kg., K. s.' Dąb (usunięty za przekupstwo) o . ile , nie ulokuje się dalej 3
kOOi 41 sztuk wagi 4;599 ~g.
Dowieziono mięsa: wołowego miejsca tabeli mistrzostw okręgo48.249 kg„ cielęcego 105.001 kg., wych. Sytuacja na śląsku jest zaś
w r. gł. pięlmy jak marzenie, uiubieniec ·kobiet cał~go świata ·ROB.ERT
?dżadków bekonowych 35.355, kg„ obecnie taka, iż Dąb zajmuje 2 miejTAYLOR, . królowa piękności Hollywo~d BARBAR.A STANWYCK, ty- wędlin
454 . kg., wieprzowmy !'JC,e, . a w njgorszym razie za.kończy
an ekranu, mistrz gry \VICTOR LAl<LEN
rozgrywki na 3 miejscu.
t 14:30-1 kg„ razem 303.363 kg.

Dzii i dni nastepnych

hOPERNIKA 16

. w przys~łą ~edzielę

w m_aju1 · ·
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emocjonujący film

aptek

w

Następny wie ad podw6•ny pl'ogram 1
1) MIASTO w PŁOMIENIACH w r. gł. Edmund Lowe 2) GRZECH MlODOSCI wr. gł. G~drs George

Najbardziej

Nl'ne

Nowe linie autobuso.we

.,

4'

•

IPabo"'r

rocznika 1917

Dziś, dnia IO·go czerwca r. b. ~s
jutro ll·go C"Lerwea winni się zgłosić
pl'zed odpowiednimi komisjami pohoTo•
wymi maturzyści roc2lI1l'ka 1917 i młocI-j
otrZllDJllli '
styoh roozników, któ-rlly
i.mienne w~z.warnia, a mianowicie: :Przed
komi~ją poborową Nr. 1, Ogrodowa Sł
(parter), ze sl'Jkół na terenie ko~a·
riatów 2, 3, 5, 8, 9 i 11-go, a przed ko-

I

misją poborową

Nil'. 2, Al.

Kościu.sdd

Nr. 19, re szkół na terenie komisańa•
tów 1, 4, 6, 7, 10, 12, 13 i 14-go.
Wszyscy poborowi winni 5tanąć . ptmk•
tualnie o godz. 8..mej rano wykąpani,
w czystej bieliźnie oraz w etanie tneŹ•

„ __________

wym.
__

KATASTROFA W KOPALNI.

W kopalni „Emma" w Radlinie
znów katastrofa, którą władze górnicze przypisują
tąpnięciu, zjawisku zdarzającemu
się ua śląsku zbyt czę~to. Wsku·
tek takiego tąpnięcia na wspomnianej kopalni zawalił się w pOdziemiacb chodnik, zasypując 2-ch
górników. Po kilku godzinach_WY,
1
dobyto ich ciężko rannych i prze. '
wieziono do szpitala.
wydarzyła się

