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retów woiennvch na Jang-Tse
60

I-'44 631Lj G~

przez lotnikow chińskich broniacrch drogi do Hankou
Komunikat chiriski donosi, że kła walka, zaś japońskie okręty
wskutek powodzi oddziały japoń woje1. ne posunęły się tymczasem
skie zmuszone były wycofać się z dalej, do rejonu Matang. Desant
i Juiszi w kierunku japonski nie zd'.Jłał jednak post~·
Dżunmou
wschodnim, przy czym poniosły nąć się naprzód.
d1.1że straty wobec zerwania wszystkich mostów i zalania dróg w
tym rejonie.
nn
okrętów. japońskich
Ilość
jangs-Tse wciąż rośnie i dochodzi\
ob~.:'lte do 150-ciu. Poczynając od
dnia 23-go b. m., lotnictwo chiit·
skie dokonało kilkunastu nalotów
na zgromadzone pod Dun\u okręty
japońskie, przy czym w tym okre·
sie zosta\y z.atop!one jeden krążow
n\k japoński i 7 innych okrętow wo ,
jennych.
Najwięk szy desant japoński doWskutek szalefącego nad Japo.
koriaa;· !::;.'I na p o ~u c' n:o„,;y · 7:1nią tajfunu, środkowe okręgi głó
1.hóc! od Dunlu. Z dwudziestu okrę
wnej wyspy archipelagu japoń_
tów wojennych na 100 łodziach mo
skłego, Hondo, uległy straszliwej
torow ych wylądo-.vało odrazu 6
katastrofie powod.zi. ·' Stolica ·Jatyc Japończyków pf')d osłoną in·
ponii znalazła się całkowicie pod
ten$ywnego ognia artylerii i samo·
wodą. W fatach zginęło setki o·
loOw, o:rwca1ących bomby na po.
sób, z których jedna utopiła się
zyc:ie chiti~kie Za\' iąza~a się za cie
na jednej z ulic na oczach patrolu
~
policyjnego, bezradnego wobec
szalejącego tywioły. 9 osób zgi.
walących
nęło pod rumowiskami
się domów, 12 zostało zasypanych
wskutek osunięcia się terenu. Prze
uchwalił
Parlament turecki
szło. 1000 domów stolicy Japonii
wczoraj ustawę o powszechnej zostało zniszczonych. W okolicy
amnestii politycznej i udzielił rzą Tokio mosty zostały zerwane i to
clowi pełnomocnictw po wysłucha·
ry kolejowe podmyte w 24.ch miej
niu expose premiera na temat po·
scach. W chwili obecnej trudno
Utyki wewnętrznej i zaizranicmej.

T

Z Szanghaju do Japonii odeszły
dwa statki transportowe, przewożące zabitych i rannych. Jest to
już 19-iy rejs. tych transprrów, wio
zących każdorazowo ponad 10 ty.
s·c:r nh;tvch i rnnnych

ludzi głosowało - oczyw~ście .wszystkie
głosy padły na kandydatów Stalina ·.

milionów

centralnej ko.
Według danych
misji wyborczej ZSSR., rezultaty
wyborów do najwyższej Rady He
publiki rosyjskiej przedstawiają
się następująco: uprawnionych do
głosowania było 60.368.838 ludzi,
z czego wzięlo udział w gloso.
•rnniu 9 ~ proc.

Pól ·miliona ludzi bez dachu· nad
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czym 568 komu"istów i 159 f. rw.
bezpartyjnych. Liczba wybranych·
kobiet wynosi 157:
Na Ukrainie głosowało 99.9 pro
cent uprawnionych do głosowa
nia. Liczba głosów oddany.:h na
wyzrraczonych • kandydatóo/ wyno
>i 99.55 procent. •
Pictrowskij' przewodniczący ce11
tralnego komitetu wykonawczegoUkrainy, tlie został wybranyy, co
zdaje się rctwierdzać pogłoskę o
końcu jego kariery politycznej. - -

WSZYSCY ODDALI GŁOSY NA
WYZNACZONYCH KANDYDATóW.
73.225 kartek uznano za nieważne a na 320.496 kartkach wy.
borczych były wykreślone nazwi.
ska kandydatów, czyli, że tyle o.
sób głosowało przeciw. Ogółem
wybrano 727 deputowanych w

głową.
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· wyborczej.

Patwarnr tajfun spustoszrl tale miasta .W·Japonii
11"tallt wrsol\o~ć ~wodowan~1r1'
etrat, jednakowoż wrnosić one
mają setki milłonów.
•."
Powódż spowodowana ulewny.

Amnestia
w Turcji

Roosevelt podeimuie walke

N3jwyższa

Samobójcza lódt
Marsz. Czang-Kai-Szeka
asów międzynarodowych,
Wśród
którzy wezmą udział w zawodach
łodzi motorowych w Wenecji, :.r:wraamerykańskie małżeń
uwagę
•
atwo John I !\laud Rutherford, którzy posiadają szereg rekordów śwla
towych. John Rutherford stanie do
łodzi, która nazywana
wyścigu na
jest „łodzią samobójczą". Pochodzenłe tej łodzi jest b. ciekawe. Pierwotnie, w stoczni amerykańskiej
zbudowano tę łódź na zamówienie
marszałka CJzang - Kal - Szeka I

pierwowzorem słynnej ło
dzi - torpedy dla marynarki chłń
sldej. Lódź - torpeda, według pierwotnych planów miaJa być kierowana przez jednego człowieka i zawierać ładunek 250 kg. materiałów wy
bnchowych i rozwijać szybkość 90
kim/ godz. Wobec tego, że łódź nie
była wykończona na termin umowny, Chińczy«:y anulowali zamówienie, a łódź nabyt . Rutherford, który
zmienił w niej motor na silniejszy l
staje na niej do zawodów.
miała być

góra $wiata

Atak ·na
zakończył się

wciąż

.ł1ount

niezdobyta

·Everest

znowu niepowodzeniem

Z Bengalu donoszą, że brytyjska ekspedycja mająca na celu zdo.
bycie szczytu Mount' Everest została zmuszona przez niekorzystne
warunki atmosferyczne do zrezygnowania ze swego zamiaru. W
bieżącym roku nie będzie już, jak się zdaje, ponowiona próba ztlo.
bycia tego SZJczytu.

Sto· oSób zabito
• I

ze szpiegostwem hitlerowskim

Wykrycie akcji szpiegowskiej Stanów Zjednoczonycl! z Niemi!:!c.
Podobno Rząd niemiecki odpo.
hitlerowców w Stanach Zjedna.
czonych wywarło w tym kraju wiedział Wilsonowi, że oskarże.
wielkie wrażenie. Uwaga społe nia pod adresem Niemców ameryjed. kańskich nie są słuszne.
czeństwa zwraca się nie ku
nostkom oskarżonym o szpiegost.
To się, oczywiście, dopiero powo, a częfriowo aresztowanym, każe.
Roosevelt jednak wydaje się byc
lecz ku - Berlinowi, który kiera
przekonany o słuszności oskarże.
wał akcją
To też prezydent Roosevelt, nia, postanowił bowiem wytępic
niż doląd szpie.]()stwo hitlerowskie, a póź
przeznaczając większe
sumy na walkę ze szpiegostwem, niej dopiero wznowić poprawne
jednocześnie podjął akcję dyp/o. stosunki z Niemcami.
matyczną w Berlinie. Ambasador
Stany Zjednoczone mają więc
amerykański Hugh Wilson odwie. także swoją
„sprawę hitlerow.
dził min. Ribbentropa i przedsta- ską", jak prawie wszystkie inne
wił mu szkody, wyrządzone przez kraje, pnza „trójkątem" faszystow
szpiegów stosunkom wzajemnym sklm.

!f'.i t:!e~ncz~ir! i sza tejąrym na wy
. brzeżach japońskich 'tajfunem wed'.ug ostatnich danych - po •.
zbawia dachu nad głową olco!o
~ół miliona osób. Podczas kata-

strófy straciło· życie około 300 o
sób, z czego 200 utcnęło, pozosta.
~e ,:aś poniosły śmierć pod rumowiskąmi domów oraz zostały zasypane usuwającą się ziemią.
.jo>)I
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na granicy Afganistanu
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W dniu wczorajszym doszło na północoo.zachodniej granicy Jn.
dyj do krwawego starcia między oddziałami afgaskimi a krajowca.
mi. Przeszło 100 osób, należących do plemienia Sułeman_Khan zostało zabitych.

Pad hltlerowski topór
za

I

akcj~ sabotażow~

Wczoraj ranQ stracono w Berlinie braci Waltera i Maksa Goetze,
skazanych w dn. 24 czerwca b. r. przez sąd doraźny na karę śmier.
ci za szereg napadów na samochody, stacje benzynowe i dworce
Jcolejowe oraz za zabójstwo funkcjonariusza policji. Skazanie nastąpiło na zasadzie wydanego w czasie procesu braci Goetze pra.
wa, przewidującego z działaniem wstecz karę śmierci we wszystkich wypadkach napadu na samochody,

Przypomni,eć należy

Pietrowskij poza stanowiskiem
prezydenta republiki Ukrainy b ył
zastępcą przewodniczącego prez
dium najv.yższej rad) ZSRR Kal :·
n ina.
Na Białoru3i glosowało 99,\h
pr0cent uprawnionych do głosc
wania. Liczba głosów oddanyc
na y. y:rnaezonych kandydatów wy
nosi 99, l 9 procent. W Mińsk~
frekwencja głosujących wynosiła
całe l OO procent.

Obserwatorium* meteorologiczne
w Tokio przepowiada, że tajfun,
!:tóry sz:ilcje u wybrzt'ży japoń.
skich, ponownie zbliża się do sto.
Zabłąkany
licy japcnii. Równie ulewne desz_
cze, jak obecne nie wydarzyły się
już w ,Japonii od 60 lat. Wczoraj
W porcie Hanei na Krecie zła·
occzii!o w Tok1o również krótkie pano zabłąkanego widocznie z
trzę::.ienie ziemi, co jeszcze więcej
mórz północnych olbrzymiego wie
mieszkań· loryba długości 16 metrów i wagi
przerażenie
potęguje
ców.
około 50 tysięcy kilogramów.

wieloryb

Nlemcysudeccy prą dowojny
Wyliitny dziennikarz amer) hali·
ski K11ickerbocke bawił niedaw·
no rr Czechosłowacji, lidzie 1iar·
dzo i/układnie ;„formował ,ęi,ę o
~prau:ach, dotyczqcych polityla
ice1mętrznej, ;ak i za.gra„ttcznej
W wyn;ku przeprowadzonych
rozmów z trzema wybi znymi oso·
bi~tośc iami kierowniczymi z po·
śród Niemców sudeckich Knicker·
bocker ogłasza w „New York Jour
nal a11d American" artykuł, z któ·
rego cytujemy następujący ustęp:
„Musi dojść do wojny, ponie·
waż Czechosłowacja będzie się bru
nić. Gdy się ją chwyci za gardło,
pierwsza uderzy. '!Vie możemy za·
pobfo<· temu, ponieważ porozu
mienie jest niemożliwe. N A
TYSJĄCLl!:TSJEJ
SZCZYCIE
NJE!SAWlśCJ POMIĘVZY GERMAN AMI A SŁOJfllANAMl STA·
NĘŁO NARODOWE PRZEBU·
DZENIE SIĘ NIEMCóW W IW·
KU 1933 I DZISIEJSZA PRZE·
PAść JEST NIE DO PRZEBY·
CIA.

:~~Lfi:ti~~~ :E~
Ziemia sie obsuneła Krwawe
grzebiac prz szlo sto osób

że

CAŁE

CZECHY i ll'10RAWY.
CZECHY I MORAWY STANĄ
SIĘ KOLONIAMI, A SŁOWACJ~
ODDAMY WĘGROM. Albo z.niem.
czymy 7 milionów mieszkaiiców.
albo Czesi muszą ulec. Los sie·
dmiu milionów Czechów nie mo·
że stać na przeszkodzie 78 milio·
nom Niemcó,-· gdy my (Nieme)
.m deccyJ zostaniemy wcieleni do
T<zeszy niemieckiej... JEST N AS
ZA DUŻO NA MAŁEJ PRZE·
S1'RZENI I Df,ATEGO ZAMIE·
RZAMY UDERZYć. Nie chcemy
zr. norskich kolonii. Jest nonsen·
sem wypierać się tego, jakobyśmy
nie dążyli na Wschód. Zanim Cze·
chosłowacja będzie pokonana o
trz ym.amy nunuńską naft ę i wę·
gierskie zboże.
Knickerbocker jest tak wybit·
nym dziennikarzem , iż nie [>UŚci
on się na żadne nieprawdziwe lub
przeinaczo11.e wiadomości. Jest
przeto rzeczą ciekawą, czy wywiad
K.inckerbockera zostanie tak sa·
mo przez Niemców zdementowa
ny, jak wywiad W arda Price'a
z Konradem H enleinem.

zaburzeni~

wPalestynie

W Palestynie doszło wczoraj po· 9 osób z.ostało rannych. Na pół·
miejscowości Akasawa (w Japonii), nastąpiło dziś w nocy ob- nownie do poważnych zahurzei1. nocriej gra::'.cy Palestyny uszko·
sunięcie ziemi, spowodowane długotrwałymi d·eszczami oraz wstrzą. W Tyberiadzie do sali, w której dzo no w wielu m iejscach zasieki
sami podziemnymi. Przeszło 100 ludzi zostało zasypanych. Ootych-· odbywało się żydowskie wesele 4. drutu kolczastego.
rzucił nieznany sprawca bombe.
czas zdołano wydobyć tylko 9 zabitych.
W
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rrzu~~tawicioło 'ola~ó1 i w,1row Wobronie ·praw
u premiera
Demokracla
anatels1<a
......
„ .........„„............
„„-„

Hodży

PRAGA. (PAT.). Czeskosłowac tek. W ramach rokowań z przed-1 premier równie! przedstawicieli
kie biuro prasowe ogłasza nastę- stawicielami poszczególnych par· wszystkich opozycyjnycch grup
pujący komunikat:
tyj mniejszościowych
przyjmie parlamentarnych.
Premier Hodża kontynuował w
przygotowania do parlarnen
tarnego załatwienia spraw naro·
dowosciowych. O godz. 10 ran.o
przyjął dr. Hodża posła polskiego
na sejm praski, dr. Wolfa, który

i ·przywilej6w Izby Gmin

LONDYN

(PAT). -

Jut

trzeci

rzędu nad parlamentęm

ddeA z

bry·

tyjskłm doQ:linuJe sprawa przej~ia
tajemnla pa6atwowych pn.ez poela
komerwatywaego Sandysa, zloda
Winstona Churchilla. W środo po po.
łudnłu polMll Sandys oznajmił zdu·
mlonej Izbie Gmin, te jako porucz·
nlk 61-ej stacjonowanej w Londynie
MOR. OSTRAWA (PAT). -W Jako nieuzgodnione z f4 reprezen- brygady przeciwlotniczej wojak teśrodę premier HOdia odbył pierw tacją ladnoicł polskiej, którą off.. rytorłalnych.
otrzymał wezwanie,
szą informacyjną rozmowt z po. cjalnłe umai premier Hodża w aby slo 11tawl6 w czwartek rano w
slem dr. Wolfem, jako przed6tawi dniu 6 gradnła 1937 r. w Pradze. mundurze w gmaehu dow6clztwa łon

Komitet ~omnmin1awn1 stroonittw

środę

polskich

wręczył premierow~ oświadczooie

Komitetu
porozumiewawczego
stronnictw polskich. W oświadcze
niu tym podane są poglądy i żąda
nia tego komitetu w sprawie zała
twienia zagadnień narodowościo
wych z punktu widzenia mnlejsz-0
ści pol&kiej w Czechosłowacji. O
godz. Ji przyjął premier przedsta
wicieli partii węgierskiej. Premier
za.tą.dał od węgierskich delega·
tów skonkretyzowani.a pewnych
zasad, zawartych w memoriale wę
gierskim, uprzednio przedłożonym
prezydium rady ministrów. Przedstawiciele mniejszości węgierskiej
poinfonnowali premiera o aktual·
nych zagadnieniach węgierskich
w Czechosłowacji. O godz. 12-ej
przyjął premier polskiego członka
morawsko - śląskiego przedstawi·
clełstwa krajowego, Karola junga, który przedstawił premierowi
postulaty Polski, przede wszyst.
kim z punktu widzenia kulturalnego
i gospodarc1ego. ś'rodowe konferencje premiera w sprawach maro
dowościowych zakończone zosta·
ły rozmową
z przedstawicielami
nie111ieckiej partii socjal • demokratycznej. Rozmowy te premier
będzie prowadził jeszcze w czwar

cielem l(omitetu

pr~~

porozumłewaw.

zo;:~z~~~a:=

czego stronnictw polskich.

k:::et
jako pośrednik we wszystkich
sprawach ludności polskiej między
Rządem a komitetem porozumiewawczym i w tym charakterze z.o
staa uproszony 08 ~en 29 czerw
ca przez prem. Hodżę na informa
cyjną rozmowę. Natomiast do śro
dy nie otrzymała Jeszcze oficjalne
g0 zaproezenła delegacj ludności
któr j 8 kl da
jdz'
1 ki j
po s e , w.
~
a
we ie
na p0dstaw1e uchwały komitetu
porozumiewawczego poseł Wolf l
ksiądz Berger z ramienia Związ.
ku Polaków, oraz profesor tow.
Badura i jeszcze jeden nleustaJo.
ny członek Polskiej SocJalłstycz
neJ Partu Robotniczej.
W związku z środową roimową komitet porozumiewa-.yczy wy
jaśnla, ·że wszelkie Inne łnforma.
cyjne rozmowy poza komitetem
porozumiewawczym i jego dełega
tami są dla stronnictw polskich
niemiarodajne i nieobowiązujące,

EPi demia .Cho1ery w szang haj.U

.
SZANGHAJ .(PAT). - Pomimo
&icznycb zarządzeń profilaktycznycb, .wydanych przez władze ja.
pańskie l _wlad7.e koncesji między.
narodowe,, epidemia ch~ery roz.
azerza Sit cor~ dalej. Liczba chorych wynosi juz k~ tysięcy. sa.
le szpitali przepełnione są chory.
!tli, a władze sanitarne stwierdza.
ją, że w ciągu najb,łższych dni nie
będą mogły Pomieści~ ant jednego
chorego wlfcej. Epidemia w Szang
haju jest tym bardziej groźna że

'

ludnOść chińska wszelkimi sposo.
bami stara się uchylić od obowiąz
kOwego szczepienia przeciwchoJeryczoego, nie mając zupełnie zau.
fanla do szczepłonkL Ulłcamf mlasta krążą patrole sanitariuszy ma.
rynarki i piechoty japonskiej, które
legitymują przechodniów, domaga
jąc się przedstawienia zaśwladczeń o szczepieniu ocbroMym, a
w razie gdy pnech<>dzień zaświad
czenia nie po.siada, doraźnie p<>ddają go szczepieniu.

I

Spisek na Jeżowa
Chciano go

otruć

JEROZOLIMA

(PAT). -

W

we Francji

zol paristwa''
ko „bezpieczeilstwu zewnttrznema
i za zbrodnie
sipłep.

stwa w czasie Pokoju.

Japończyków

Ile Amerrka wrdaie

HYDE PABK (PAT), - Prezy·
dent Roosevelt oświadczył na konf~
ren<·ji 11rasowej, że Stany Zjeu...uczone usiłują rozwiązać zagadnie·
nie bez1·obocia nie zwiększając sp<icjalnie swego programu zbroje;\.
Preeydent stwlerdzłł, Ze pomimo sze
ruldego programu rozbudowy floty,
"rydatkl na uzbrojenie nie pr-rekraczają 15- 16 procent og6lnej 11umy

a dla nauczania dzieci tekst jej
wypisywany jest na tablicy i prze
pisywany w zeszyt&ch. 1 Również
jak się okazuje, śpiewają tę pio·
'ienkę oddz:ały żołnierzy w mar·
szu i oddziały sokołów w różny:;h
częściach kraju. Poselstwo n-ie·
mieckie zat.ądało poczynienia od·
powlcdnich kroków dla zakazania
BERLIN (PAT). - jak donosi
spi.::wania tej picsenki i pociąg·
z
nęcia winnych do odpowiedzalno· „Deutsche Allgemeine Ztg."
ści za dopuszczanie się zniewagi Wiednia, na podstawie rozporzą.
dzenia gauleitera Buerckla prze.
kanclerza Hitlera.
stał obowiązywać w Austrii sze.
reg świąt katolickich, obchodzo.
nych dotychczas jako święta ofi.
cjalne. Do świąt tych należą prze.

na skutek czego w maprzyczynić się mo
gą do zmniejszenia bezrobocia. Roosevelt 'pr-M1Ciwstawił temu zbrojenia
innych państw, których wydatki illł
annlę wynoszą nieraz ł5 do 50 proc.
ogółu wydatków, W obecnym roku
~v;vda.tld Stanów Zjednoczonych nu
zbrojenia nie będą przekraczać 1.2
proc. ogólnej sumy wydatków.
budżetowej,

łym

tylko stopniu

Skonliskowane
świeta
I

zaiścia

wKłajpedzie

wszędzie Judzą

wpływu

na decyzje najwyi.szego

trybunału sprawiedliw.Jści, jak ró
wnież

nie mo-7,e narzucać armato
rom norweskim w jaki llJ>Osób ma
ją wyzyskiwać swe etat.ki.

Ja~fńUJ[J 181(1JKałi !late~ !IW\@Oi

na zbrojenia

I

wych argumentów, przedłotonycb
na piśmie przez adwokatów obi
stron.
Chodzi o sztaby złota warlośd
półtora miliarda franków niezde.
waluowanych.

Spór o statki norweskie

R11~0 [~ióttie1~

LONUYN (PAT). - Odpowia.
dając w Izbie Gmin na zapytanie,
podsekretarz stanu Fvreing Of.fi.
ce Butler oświadczył, że dopóki
w Chinach istnieć będzie legalny

TALLINN (PAT) . - Z Klajpe.
dy donoszą, że w czasie pos1oju
statku niemieckiego „Hansestadt
Danzig" doszło do nowych poważ
nych zaburzeń. Niemcy k!ajpedz.
cy wszczęli buizliwe antylitew.
skie manifestacje, wybijając okna
w litewskich b!!dynkach rządo.

śmierci

0

stworzonego przez

Hitlerowcy

„

niemieckiego

WALENCJA. (PAT.). - Na ca·
łym froncie Castellon nieprzyjaciel w dalszym ciągu atakuje nasze star.c.wiska. donosi komunikat wojsk rządowych. Na froncie
Teruel na odcinku Puebla de

Krwawe

„

Kara

Zaciete walki wHiszpanii

81::1~LJN. (PA T.J. - Niemiec·
kie 8 iuro loformacyjne donosi z
Pragi: Pasels1wo niemieckie w
Pradze złożyło energiczny protest
w tutejszym ministerium spraw za
granicz.1ych przeciwko nauczan:u
w czcsk!ch szkołach ludowych w
Brnie i innych miejscowościach
piosenek, znieważających kanele·
rza Hitlera. Jak zdołało sfwierdzić posel >two, wraz z dziatwą
piosenkę tę śp i ewają również na·
uczyciele i inne osoby urzędowe.

dła

zyc,k. aby weswanle, WJ'S~
posła Sandysa o stawienie _..
dejrzanego pn.es specjalny sąd. pned Trybunałem WoJskoWJID w
Poeeł Samlya swr6ell ato do spea.- cela złoteuła zezaa6, sostalo WJCOkera z prołblt • okrełlea1e, ja- fane.
kiego rodzaju llłaDowlako ma saJ4Ó>
w odpowledd na to pftJlllls
stawlajątl w WfłtpUwoł6, cą dopusz- świadczył, :t.e minister woJ117 swr6czalne JCl!lt zmuszanie posła lzb,y clł 1110 ju:t do władz wojskowych, •F.
Gmin do wydawania łródła swydl na razie proced~ w tej sprawie - Informacyj, z kt.órych korzysta on wteslly.
w ramach wykonywanycll przez slePoseł llberalny air Peą Banta
ble obowłązk6w parlamentarnyell, przy głośnym potakiwaniu caleJ
LWłaazczat gdy w danym wypadku
sprawa znajduje s~ w trybie rozwa- pcnycjl oAwladczył, t.e połpleall, •
t.anla JeJ przez Izbę Gmin. POl!el Jakim ogłouona została _....., •
Sandys ośwład~ył, li jego zdaniem cyzja władz wojskowych co do WTwezwanie go do Trybunału Woj11ko- toczenia śledztwa pned TrybonalaD
wego 0 zlot.enJe zezna4 jest ja8lu:a- Wojskowym, jest prawie t.e nlepny·
zwolty. Parlament jest wladF4 wJł
wym D&l'IUtZeniem przywlleJ6w b- szą 1 organy wykonawcze wlnDJ bJ6
by Gmin.
zawsze podporządkowaae Izbie Gmlll.
W odpowiedzi speaker ąodzlł Illo
MłnlsteJo Bore BeUsba ~
z po11łem Sańdysem, :t.e pnyt.ocaony t;e nie ma mowy o tym, aby ~
przez niego fald stanowi lat.otale nał Wojskowy wkraczał w ałel'f pnJ
bardzo wa:tny wypadek - motii· wUej6w Izby Gmin. BUlclq Trfllawośó naruszenia pnywlleJ6w kbJ. na1a Wojskowego ,Jest Jedynie .....
Wobec powyłnego ołwładczema lenie, czy I w jaki spo116b oficer ...
speakera premier oznajmił, te naJ· mll brytyjskiej nadutył zaufania.
stosowniej byłoby przekaza6 ł.o 11pra.Izba Gmin JednomyGnłe uaprolto~ natychmiast stałej komisji P8I'- wala wniosek premiera co do oclby.
lsmentamej dla stnetenla przywl· cla w Arodę jeszcr.e posledsenfa nołeJ6w Izby.
lanej w trybie nagłym Ił.alej lmmflll
Przewódca opoeyeJI poae1 Attlee parlamentarnej dla 11tn.ełienla prą
oAwladczyl, te jego zcJanlem wypa- wl1eJ6w Izby. Komlaja ta, wybraaa
dek, przytoczony przez posła Sandy· aa początku obecnej kadeneJl, ...._
sa, jest zupełnie niezwykłym przy- da Ilię z 10 posłów.
kładem naruszenia przywłleJ6w poKoml11Ja obradowała w Arodo wte.
sła I obraq Izby.
czorem w ciągu godzirty 1 odlOClSJla
Winston Churcblll wysllllllł propo- swe narady do cz~lm.
wojemlego

w cbarakt.en.e Ili>' do

Zmiana na-stanowisku ambasadora

mów wywieszono czarne flagi.
P<>Jicja nakazała usunłęcie tałob.

01oa

okręgu

I

szość żydowskich sklepów ł kawłarń w Jerozolimie i Tel Awłwłe
była zamknięta, a w Oknach do.

l11Jia nie

dyńllkiego

Iprzesłuchania p

(PAT.).- „Paris Mi· j ~zef kontrwywiadu Szerhakow,
że w ub. ty- który dostarczył kuoharz<>wi tru·
godn1u wy'.1;yto tam szeroko roz· ci.wy, koL.:.isarz )3roda4 sekre·
g_łęziony 31>i~k, mają.cy na celu tarz Jeżowa i szereg innych osób.
otl'tlcie Jeżowa. Otzt>cia miał do· Jeżow podobno za.m~erza wyko·
kon~ kucliarz, będący już od 10 rzystać tę okazję, aby przeprowa
PARYż (PAT). - Ogłoszony
lat w służbie Jeżowa. W zwi~u d.zić całkowitą reformę policji.
g wykryciem spisku Jeżow naka· Wszyscy oskarżeni a,dzeni hędf stał dekret, wproiwadzający karę
cał dokonać szeregu aresztt. wań. przez komisję specja Wf pod oso· śmierd za szereg zbrodni przeciw.
MiM in. wśród funkcj<Jnariu· b.i&ym pnewodnictwem Jeżowa.
nycb znaków. Władze organizacyj
ay GPU. aresztowani zostali:
żydoWlkłch -wydały apel cl<> lud.
'nośd, wzywając do. zacbQwania
BpOkOju, mimo to, niepokój na te.
renie całej Palestyny wzrasta z
PARYż
(PAT). - Trybunał
gOdzłny na godzłnt. Po ulicach
paryski,
który
miał wydać wyrok
miast krąią gęste patrole policji
w sprawie złota dawnego banku
angielskiej w stalowych hełmach.
hiszpańskiego, zdeponowanego w
TOKIO. (PAT.). - Agencja Uo okrt's nowej polityki, po której Ja banku francuskim, odroczył wyda
mei donosi z Szanghaju: Amba- ponia oczekuje poparcia w swych nie .orzeczenia o 8 dni wobec no.
sador włoski przy rządzie w Han· działań
przeciwko
Chinom.
feu, Giuliano lora, został odwoła W kołach politycznych, dobrze po
ny, a następcą jego będzie mar· i.nformowanych podkreślają przy
kiz Nobile Francesco Maria de tej okazji, że ambasador Kora oValverde trwa bitwa o Mora de Marchio, obe<:ny minister pełno fiarował swe usługi rządowi Han
OSLO. (PAT.). - Zapytywany
Rublllos. w której wojska rządo mocny w Hadze. W kołach połity kou dla zlikwidowania konfliktu
przez
dziennikarzy o intencje rzą
Wt; nie ustępują. Podejmując wie c2nych Tokio Lmiana na stanowi· chińsko - japońskiego
na krótk•J
1okrotne przeciwnatarcia na wy- sim ambasadora zachodząca ie- przed ~wycięstwem wojsk japoi1· du gen. Fra nco w stosun.kn do
sunięty punkt linii wojsk generała dnoczesnie z odwołaniem ambasa skich pod Suczou. Podobna de· statków norweskich, minister &pr.
Franco pod Lumale la Sierra.
dora Rzeszy niemieckiej, Oskara marche wyszła ze strony ambasa- zagranicznych Koht oświadczył,
'frautmanna, wywołała żywe za· dora wło~kiego w Tokio, lecz Ja- że rząd norweski nie ma ż:ułinego
dowolenie. Podwójna ta zmiana, ponia uchyłila to pośrednictwo 1
jak twierdzą, jest dowodem, Żt' odtąd nowe próby likwidacji kon
partr.erzy osi Berlin - Rzym roz fliktu nie były podejmowane,
poczynają na Dalekim Wschodzie
MOSKWA. (PAT.). - Sowiecki statek • chłodnia, który osiadł
na mieliźnie w pobliżu wybrzeży
Rząd chińki - Rząd Wielkiej Bry
japońskich,
został
zatrzymany
tanii nie 1una żadnego Rządu chiń
skiego, stworzonego przez japoń.
czyków.
PARYŻ.

di" donosi z Moskwy,

Niepokoje wPalestynie
związku z wyk<>nanłem wyroku
śmierci na żydowskim teroryścle
Sitomle jakóbłe Ben Josefie wftk-

posłów

de wszystkim Boże Ciał 0 i Piotra
i Pawia. Rozporządzenie tłoma.
czy, że musiały być one usunięte
z tego powodu, iż hamowały tern.
po życia gospodarczego i nie le.
żały w interesie „ludzi pracują.
cych".

Wois~<a

wych. Policja energicznie reago.
wała, jednak tłum zajął tak agre.
sywną po~tawę, że policja mus1a.
la użyć broni palnej, przy czym
jeden z demonstrantów został za.
BERLIN. (PAT.). - Niem. Biu· pić ma dziś. Oddziału tureckie
bity, a kilkudziesięciu odniosło ra ro Informacyjne donosi ze Stam. równe co do sił oddziałom fran·
ny.
bułu, że wejście wojsk
tureckich cuskim . obsadzić mają północną
cio Sandżaku Aleksandretty nastą- część kraju

turnr~ie wr~1~l~ ~1 !a~~la~o ~l!~~~n~rnłfJ

władze japońskie,

które U·

więziły kapitana statku,

oświad·

przez

czając, iż

statek znajdował się w
strefie niedozwolonej - dla teglugi.

,,Dni Morza''

WARSZAW A (PAT). W śrot.lęl filada flot~lii ~islane~ i stołecz
w stolicy i w całym kraju od· nych klubow w1oślarsk1ch.
D~lo się .:;zere~ uroc~ystosc1 .~ oka
ZJI zakonczenia „Vnt Morza •
W Warszawie o godz. tu.ej ra.
W śrooowych uroczyst
no na placu Marszałka Piłsudskie Morza.'', mimo cJunurn 1
go odbylo się zgromadzenie, w wzięły udział wielotysięc
którym wzięły udział organizacje Przybyło z kraju kilka p -U
b. wojskowych i stowarzyszenia p\llaJ'IlyCh. Od godz. 8-ej
'
::.poleczne.
ustawiać na placu Grun
dZlńm
Uo zgromadzonych
wygłos ił ctziały wojskowe, poczty r .a.ndarc
przemówienie prezes stoi. okręgu we I organizacje społecz •• O ~ z.
Ligi Morskiej i Kolonialnej Kamm 9-ej przybył p. wicemilr .„~
,,,_ ·
ski.
niUSZ Kwiatkows ki. Prl'' .111 rów·
Następnie z Placu
Marszał ka nież komisarz generaJn 1
• P.
Piłsudskego wyruszył kilkuna sto- Gdańsku Chodacki, dyn Jl d :par·
tys1ęczny pochód.
tan1entu morskleg9'
~ 1'ietJ 5kl
W pochodzie, który przeszedl inni. Po nabożeńst~"'.,f,.r;;Jł'e,\ Ligi
ul. Królew~ką, Marszałkowską, Al. Morskiej i Kol.onialne1 · \)i 1.
jerozolimskimi, Nowym Swiatem. smewski wygłosił przen~'<>~
Krakowskim Przedmieściem, Karo
Następnie p. wtcepreu .
wą na Wybrzeże Kościuszkow. wraz z towa.rzysz~yml Ul\o o:io·=.1i11.i
&kie, niesiono transparenty.
na koniec mola południ N
O godz. 12 na Wybrzeży Kościu pomiędzy falochrollAIDi P' r u li
szkowskim odbyło się nabożen filowały wszystkie jednoi;tid
stwo.
we. Defiladę rozpoczęły goqco
Przemówienie wygłosił wiceprt skiwane oddziałY maryµa.rki oj
zes L. M. K. dyr. F. Rostworow. nej, następnie szły odclzi
tą.dowych z Gdyni I z W n
&ki.

W Gdyn·

11

Następnie odbyła
się wzdłuż
Wybrzeża Kościuszkowskieg 0 de.

Po południu odbył si' 11zete

prez rozrywtowycb;

-
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OZON a robotnicr
Zabawna propaganda p. Salwatora

Ob6z Zjednoczenia Narodo- robotników. Ale za to co za tu- leży do P.P.S., dla której mię·
weJlo, oddział propagandy, wy- pet (przed którym ostrzega na dzynarodowa solidarność robot.
dał broszurkę p. t. „Zjednoczyć samym wstępie, widocznie dla u- nicza nie jest frazesem i która
si' musimyl":
Bros.zurika jest przeznaczona

dla werbowania. robotników do

spokojenia własnego sumienia) I
O organizacjii · tyjącej dopiero
od kilku miesięcy, właściwie
dążącej dopiero do życia, pisze
)ak o czymś wszechwładnym i

a

wykazała, m. in. na przykładzie
Zagłębia, że można doskonale
połączyć patriotyzm polski z so·
li.da-mością międzynarodową ro-

aeklora robotniczego OZN. i
botników.
Zjedo.. Pol. Zw. Zawodowych.
i
przechwałki
świarobucczym,
Ale jest tak napisana, te odstrę
P. gen. Skwarczyó.ski nie daw·
czy kaidego rozumnego robotni- dobre chęci biorąc za rzeczywis- no zapewniał, te drogi mu jest
ka od Ol.N. Mo!emy ją tedy po- tość. Nawołuje robotników do testament iyciowy Piłsudskiego.
lecić ~spół 1 odd'Z.ialem propa- porzucenia starych, wypróbowa- W tym testamencie są też doku
nych od dziesięcioleci w bojach menty o stosunku Piłsudskiego
gandy OL.N.
i
Zabawna to broszurka. Zaba- zwycięstwach zwią,zków zawo- do Międzynarodówki. Przytaczawne 14 pierwsze już zdania, w dowych, dla czegoś nieznanego, my dwa z nich:

a raczej zbyt dobrze - znanego!
których a.utor gromi
Nie pierwszy to przecież raz
,,obywateli na wet wykształco nasyła się zbawców" do rozbinych, którzy często idą na ołlep j·a nia ruchu11robotniczegol
za · katd ym n.a wet 1zkodnikiem,

„

Przegląd

prasy

Sl1l.t4ca Die martwi me, aqd
Natomiast bardzo chwali „Słp
wzilłĆ na obiad. Ten obiad musi
dątenle płk. Koca
Lup.)
(p.
wo"
poświęca
„Słowo"
Wileńskie
dostać. Martwtt ~ mu.n t. N.
pon1, która musi troszczyć się tak·
obszerny artykuł płk. Kocowi - do połąe7enia sit z ONR-em (pa·
że o dach na.d głową i o wszystz racji ustąpienia z kierownictwa miętny eksperyment' z Z. M. P.):
I chocie.t ta próba dała rezulta·
ko, co Jest z życiem zwią.zane.
Zw. Legionistów. Coś w rodzaju
ty ( ! ) w postaęi układu z B. PiaWygodna ł ~troska ł pozazdropolitycz.n~go ,,nekrologu"„. „Sło·
seckim. to jednak, j~ wiadomo,
UCZ6tdo godna ;est dola a""4ceJ.'
nie dała o~ tych owoców, które
Jej pienłqdu łdq nG .mnatkł, lub
wo" jest niechętne obecnemu ki~
dać mogła. Razem z załamaniem
u nielicznych, rozważniejszych rownictwu OZON-u, gen. Skwar·
się te1 próby, załamał się 1 Koc.
do kasy. Malo jut pań, którebJ:
czyńsldemu (za ,,Naprawę" itd.),
Ostanie miemące jego urzędowa
mcgły zauleść do kasy bodaj jed·
do płk. Koca od·nosi się z pewną
nta, t.o dt:kJe t1pcsdku. A po jego
"
·
Dlł złotówk~ mieei~e.
odejściu O.zon, jak to trafnie okresympatią - za prawicową „deklaJest to poprostu ,,curiosum".
AlU b. premier p. Leon Kozłowski,
rację" OZON-u z ·lutego z. r. Ale
Przy tym dość bezczelne. Służąca
zamienił 8lę w urząd konaolidacyjz goryczą pisze o nim, że nie pony. O wartości tego urzec!u świad w Polsce jest bardzo często Dl~
trafił pokierować OZON~em, ~ak
czą. secesje Zw14Zku Młodej Pol- wolnicą. Niech autorka, paniusianależy (t. zn. zapewnić zwycięs
ski, Jutra Pracy i bmych l zupeł „dobrodziejka" przyjrzy się poło.
na pru9rana przy elekcji martwa prawicowym fywiołom):
żeniu i prawom służącej w pań··
szałka Sejmu.
Na swoim eksponowanym stastwach skandynawskich. U „do·
rarogoryczony
Lup.
P.
nowisku politycznym płk. Koc powypada tak,
pełnił Hereg b~:l'Jtt•.
dzi płk. Kocowi na przyszłość brodziejki" z „IKC"
jest niewolnlą
Mało fortunne były początkowe 2ajmować stanowisko raczej „wy· że to pani domu
prace. Nadmierna powolność, IJYlł·
swej służącej! Na szczęście ełu%4·
tem mianowania wszystkich władz, kona\\ c1e"„. Cytujemy obszernie ce w Polsce już się budzą i orgajeszcze
te
dlatego,
czy ;iileumiejętność ten artykuł
niemoiność
nizują. A o wywodach łask&Wel
wciągnięcia. do współpracy szere- raz odsłainla wewnętrzne tarcia w
gu bardzo czołowych osób z obo- obozie b. „sanacji". ,,Koosolida- paniusi, zapewt1e bardzo pobotnej
zu piłsudczyków, brak odpowled·
osoby, napiszemy osobno.
niej polit y kł prtutoweJ ( Y), ~ezro cja" w ruchu.„
PO ZJAZDACH.
zumlała mec~~ do niektóT'1/ch od- STOSUNKf NA śLĄSKU OPOL·
Polski" próbuje dać syn•
„Kur.
lamów obozu pomajowego, toleroSKJM. POLACY W ,,ARBPJTS. tezę ostatnim zjazdom Legion!s„
wanłe naprawłacey wewnątrz oDIENST".
zonu, fatalna polityka personalna,
tów i POW. Ostatecznie, powiada,
której szczytowym objawem była
Krakowski „I. K. C." obszernie nic nowego:
rozkladowa rola plk. Młed.dtbkk
Sens przemówle6 i deklaracji
szkicuje straszne waran.kl, w któ:
go.
ideowej jest jeden l ten sam. Obdll
Bardzo ciekawy spis grzechów.„ rych znajdują si~ Polacy na śtąs·
legionowo • peowiacki ~ beS
zastrzetefl na platformie o~
jak widać, chodzi ·o niedostatecz- !m Opolskim w Niemczech. Szkół
który - jak głosi deklaracja ne (jesicle!) uwzględnienie postu· polskich aż 8„. Germanizacja idzie
„prowadzi do wytworzenia w na·
t
falą
wlełką
łatów prawicowych. Ale najgor·
rodzie polskim eorgaftł.eowatiet ł Je
Kddy przejaw polako!ci otoczo
sze. że OZON nie rozpoczął wal·
dnołł<'łft kier01oonsj woJł dó podny jest powszechnia nłenatoł.łcłq,
ciągnięcia Polski ~-t·. Poza
ki z Rzadem!
przyznawanie ~ do polskości,
tym obóz leglonowo - peowiacki
A przede wszystkim błędny, od
mOWienie po polllku, U\VUe.ne jest
PŁK.

KOC.

1) Ten mur chiń~kł, którym
carat odgradza nas· od reszty
świata, to wykluczenie nas prze
mocą ze SWOBODNEGO OB.
COW ANIA I JAWNEGO WSPół.
Zbaw<:& jest td: przeciwnikiem
byle im u.iim.ponowal frazesem,
DZIALANIA Z MIĘDZYNARO.
gestem, głosem i tupetem"; za. Międzynarodówek robotniczych,
DOWĄ RODZINĄ PROLETA.
bawna jest cała treść broszurki, ale nic nie pisze przeciw między
to główna zapora
RIACKĄ rw klórej właśnie panuje gest, ira narodówkom kapitalistycznym,
dla nas i zarazem nauka, że
zet .i tupet; zabawny jest podpis faszystowskim, wyznaniowym.
pierwszym naszym krokiem mu.
Rozkoszny .zbawcal
autora, wyatępująoogo pod pseusi być zniesienie tego muru,
•:
donimem „Sal wa.tor" .lzbawca),
gdyż tytko poza nim zaczyna się
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kłch w r. 1912. Podkreślenia na- \
niu nlemiec:kiego narodu, do któ•
Pozwolimy sobie 7;Wf6cić uwajęcie robót publicznych i t. d.
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pisane od opozycji. Dlaczegóż. głębia, który w r. 1914 nedł do
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1a się moż.liwie uybko wprowawiście na statiowisku elitarnym:
W~
Spraw
Mittisterium
Otót
dzić w życie" zasady deklaracji.
wt·
państwa
oparcie
i
silę
Ale
Wiadomo,
trudnej.
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SZCZĘśLIWA DOLA SŁUt.ĄCEJ •.•
W ten sposób drcga, OZONowa, wegol
n16wlł Marszałek Amigły • Rydz.
W deklaracji tej czytamy słowa na którq deklaracja wskazuje, ja.
wiając 26 cz.erwca w Sosn.ow·
W tymte „IKC" jakaś paniusia
Państwo nasze potrzebuje SZEnie przychodzi nigdy skutecznie w
cu, oświadczył, te realizacja pia piękne i słuszne: o „HONORZE ko na jedyn.q - staje się wciąż ROKICH i OLĘBOKIC.:H FUNDA-. w spos6b wprost niepoczytalny
sposób MrZticony.
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MENTó W SPOŁECZNYCH!
Najwytszy już czas zrozumieć,
OZN. ,,wymagać będzie odpo- należy ,,PRACĄ SWOJĄ NA KA2 A „elitarny" punkt widzenia
fe los służącej w Polsce jest god· te trzeba oprzeć państwo i rząd
wiedniego czasu''. To już brzmi DYM STANOWISKU TWORZYĆ mote łatwo doprowadzić do ZLEK
K. CZAPIŃSKI.
~szak na najszerszych masach społe·
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pana zbawcy, którego obietnice KONALSZĄ".
K.
SPOŁECZEŃSTWA. B'eizsprzeczsą kruche i bez - pokrycia.
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żądanie
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Ale - na jakim stanowisku PO słoncu wolności''. Ale wszędzie
naokł języków 0 bcyeb u pomoc, płyt
„robotnik z najemnika stał się LITYCZNYM stantła deklaracja? „pobudza" i „pociąga" elita. Nig.
Zjazd Zarządów Oddziałów, rad hitlerowcami i z tymi polaldmł na- riramofooowych .,Phonogloue". Cena za
płyt ( 40 lekcji wraz z pod~
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wstałe z rabunku wyzysku i wiecem w bucie", Są to żądania okowej krzywdy ludu polsldeg'O, łst
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BzeczypospollteJ przez Matsmłka
Państwa chcą być szerokie masy
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W związku z ustawą o nowym pomówi! Zamało, - o wiele zama- na nich pracują i chcą pracować,
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Nasze stronnictwo WIĄŻE z PROPAGANDY HITLEROWSKIEJ wiło się 6 sztunnowców l ośwlad wydallsmy drugi nakład cenę obniwcale nie było. Nie wspomina ale także ELITARNYM. Legioczyto mieszkańcom dwóch lokali, :tamy do kwoty zł. 2110 i to lę,cznie :s
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Każdy człowiek czy. grupa ludzi szerzać wspóiudział mas · oby.w a.
Nie wfadomo doprawdy z czym
Nie ma prawie dnia aby praa portach inspekcji pracy. Zn~jdu- f poważnie na korzyść 3:kcyj Pmwl
ma swą „idee fixe", mniej lub w.ię tett." drogą ruchów · ma.s owych, ma · się do czynienia: z całkowitą robotnicza nie przyniosła wiadojemy ·tam ' cyfr~· 765 u~ów zb1oro- dzonych przez związ~1 zawodc)..
cej szkodliwą dla otoczenia. Istnie kfzepilących poza mech~nizmem psychozą et.y z „totalnym" t:aśle- mości
0 jakiejś akcji robotniczej wych, zawartych w · ciągu r. J937. we, które na ogólną. ł1qbę 765 •
ja taka grupa łudzi, którzy nie dzisiejszej macłii.ny państwowej. pieillem. Gdy powszechnie uzna. wszczętej w , imię uzyskainia urno.
w stosunku poprzedniego ro- wartych umów obej111Ujł Tri U..
<hcą uchodzić za „przeciętnych Proces taki jest długi L kosztow- ną prawdą jest dziś fakt, :te w de- wy zbiorowej. Nie mamy potrze- ku -1936 - do.stanowi
to pewien cyj uwieńczonych zawarciem Wiii
polityków" i choć zmieszczą . się ny''.
'
cydującycł1 dziejowych momcn- by jeszcze raz powracać. do pod- wzrost, bowiem w owym roku za. wy, ~dczas gdy z d~Jegacj~

wszyscy, może w troszkę większym poko.iu, wołają - my chce.
my totai:zmu, wsiystko widząc i
rozpatrując „totalistycz.n•ie''.
Mówimy o grupie „Zaczynu".
' choć przypominają inną grupkę
w Polsce, która od 1918 r. woła 2
iakim samym skutkiem-my chcemy króla! totalistyczni fetyszy.
Ści są uparct. ·a wyt rwa1•i i w olaj~"ł
ar
dl p 0 Iski To 1·m
1j 0
da e
tot izm a
•
wolno:
• Pome_wat ni~ ma jeszcze ostroJU totalistycznego, wolno i nam
td od czasu do czasu polemlzo.

wać.

Tym ra1em z nleobliczaJnyrni
w skutkach wnioskami;· do jakich
dosiedł ostatni ,,Zaczyn'', rozpatrując stosunek ruchów masowych
do państwa nowoczesnego.
Zorgan!zowane ruchy masowe
datują się powiedzmy od ·rewolu.
cjł francuskiej (bywały zresztą
wcześniej). Masowość wyrosła · na
tle socjalnym, w ścisłym związku
z rozwojem kapitalizmu (burtuazja) w wvniku dysprop0rcji ' między
uprzywilejo·w anych i masami wyzyskiwitnych (proletariat).
·
Socjali~m czę~lowo przedmark
sowski a naukowy pn:ede wszy~kim uruchomił te masy i wyprowa
dził do walki o ich prawa i postu.
łaty. Obecnie ta walka tefy nie tył
ko w interesłe klasy robotniczej,
ale i tych warstw, które są w
· sprzeczności z kapitalizmem (chło
pi i drobnomieszczaństwo).
DT.iś nie motna sobi~ wyobrazlć
rut'hu politycznego, któryby 'nte
był ruchem masowym. Pisze o tym
Zaczyn" te {coprawda nie we..
Gtng niieiot) ale
.
. , .
,,ruch masowy to wedhlg optnU
pnlltycineJ Jedyna drop dCJ władzy,

nieliczną warstwą

jedyn:v sposób

, A ' więc według pp. t:6talist6~,
to od czego zależy byt i i·stmenie
Polski jako państwa, jest za ko.
sztowne i nie ma .na to C'lasu •. Czy
0
' cho dzi
t_o -~~asya. st~ywa?t~li"
zna1az1Y _się_
P. n w~m .
~c~yw1śc1e .w ta.~'m..P~nstw.1~,
od 1ba~1~t mkyśl~ totta !1ś~1 \,~nd1 . po.
0 Dl, · a _
mewą P 1'"'.1~ "'& z1~.
I gdy w · jednym m1e1scu pisze
•
•
.
.
$tę o op~rc1u
·

warto , 688 umów zbiorowych.
Najwięcej . umów przyP_ada na
przemysły przetwórcze: mineralny
ll 25), spożywcz~ (t.21) oraz .budowlany (107). _Nie 1e~t to Jednak
obraz· dokładny, bowiem w niektó
rych - przemysłach umowy zbio.
rowe mają znacznie szerszy zasięg, niż w ·innych.
Charakterystyczną cechą rozwo.
ju akcji 0 umowę zbiorową jest
_.,'aparatu pa.ttstwowego na jak naj
spadek liczby ' umó\V-, które muszerszych masach, ' przenikJlięciu . ich
sieli robotnicy wywalczać straj.
· śWladomosetą. ' celów pw.two~ch" i
kiem. Mimo podanego wyżej wzro
poczuciu odpoWledzlalno'ŚCi, pow1ą.za
stu· liczby umów zbiorowych nlu wszystkich Inicjatyw t dąteń ' w
llczba umów poprzedzanych straj
'Jedmt caloM · rozwtj&:jllCł ~rmonijkiem spadła z 354 w r. 1936 do
nie nfep~rwany bieg twórczości".
284 ·w r. , 1937. Pewną rolę w
to wniosek ostateczny jest jaki.triś
kształtowaniu się tych cyfr ode„salto mortale" myślowym: .
grało W:yctam w r. z.. rorzporzą.
„Reaaumuj11c nalety ~wt~rdzlć·
dzenie . P. Prezydenta 0 Układach
po prostu, ~ Pt>lski nie' st.at na ono- ści musi nastąpić ścisły związe1<
Zbiorowych Pracy~
w0ttdnlanle. pa6stwa i · J"!>Uzerza.. pań5twa z . masami pracującymi, Mydło i krem do golenia. - Woda
Jednocześnie cyfry wskazują na
nie jego' związku z masałll;f : za po- ·które bę-dą jcllnocześitie jego praw
Ia.wendowa
spotęgowań le się roli związków
mocą ruchów masowych . od dołu, dziwymi gospodarzami. I to zwlązawodowych w akcjach o zawar.
mozolnie dopijających me do \vła· zek w ramach demokrac\il
·
cie umowy zbiorowej. Oto jeszdzy. ·
·
·
~. ~ 111tłyła
Najlepsze - najtańsZe.
cze w r. 1936 prawie 10% umów
(dokładnie e6 na 688 zawartych)
·
·
•
zawarto z delegacjami robotników niezorganizowanych, pod•• .- .
: „
czas . gdy ze
zawodo.
.
_
wymi zawarto 622 umowy. W roku 1937 stosunek ten zmienia się
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Prasa angiel!!ka pełna jest· osta.
tnło wiadomości o ' pogar&zając:,ej
się stale sytuacji gospodarczej
WłOICh . taszyatowskicb, które p91nbno WłelkOpaJ1sldcb gestów i
włelkomocaistwowych fanfaronad
bątą coraz głębtej w bagno . eko.
noridcznego impaSu. Wielld · diięn
nlk;'tgJeralny . „-ąie News Chroni-

cle"- zwraca,m. in.: uwagę, ·że ,w

cłąga ostatnich pltU ' fygodili WIO
chy •zmusrone· były , zakupit 20

~eh ladun~ów olą:ęto~b
z~ gdyż w kraju :.brak żywnO.
ścł, a ceny jej wzrastaflł niepo.

na reallzow&n1e pro•
haseł wytwa m1emłe.

·
ów
ant
gram • na rzuc •

tach ,. los pa~stwa zależy od jego kreślania znaczenia tych ·umów
z.wiązku z masami i ich poczucia dla klasy robotniczej. Ale nie od
odpowiedzialności, _.!. są tacy, któ rzeczy będzie uczynić . przegląd
·rzy powiadają, że ·pa~stwa · na to zdobyczy, osiągniętych w tej d;i:ie
nie stać.
hi
. t
. dzinie przez robotników w. ciągu
a~a mac. na . pans '"'.owa ni- lat ostatnich. Dane - jakimi rozgdy się ~rzec1eż nie ostanie.
porządzamy - to cyfry podane
Rozum1e~y o~zy,;v1śt1e obaV:;? przez świeżo wyd~ny „Mały Ro„rozszerzania z~tąz11.u z masai:n 1• • cznik Stat~styczny" na r. 1938,
Te masy bowiem ._ wyobraza1ą opiera ·ący swe obliczenia na ra1
. h ę .nac
i
zeJ" n1z
„
sob"ie t roc
„zaczyn.
cy" i podobni, państw.'.> i pragną
je w tym kierunku przco brazić.
Albowiem prawdziwa · lroniecz.
ność. historyczna wymaga aby Pol
sk~ oprzeć o 2 fundamenty:
fundament planowej przebudo.
wy społecznej, gospadllt'czej i kul. 1
.turatnej- i fundam~nt demOikracji
poJłtycznej, i społet'znej.
·
· Wbrew totalistom wszelkiej ma

Włukłe

•

P~.. nycb

prowadzanie samlersonych retorm
·
.
'
: Dlatego „jednym .z . najbardit~j
tharakterysty? nych · _fetys7.l1w totalizmu p~rty1nego 1est · postul3t
masowo~ r11chu. Ruch marowy,
to _zdaniem k~żde~o. pąeciętnego
pohtyka P?lsk1~~?· .iejy~a g'ldna
forma dz1ałan1a
-t~•e-rtlzn
zgryiliiwie „Zaayn".. Rozumie.~y
tE'll ból, przecież ma~~·ość' to pię
ta achillesowa „ruchu • naszych
tot111istów.
Mówiąc o tendencjach i dąfno'ściach nowoczesn~go państwa, dla
Polski wy.stawia „Zaczyn" .nieocze

·

,

·

.

wstrzymana, a p. Mussolini go.
rączkowo t desperacko zibiega o
wejśCie w życie t. zw. porozumienła wlOsko • brytyjskiego,, aby w
ten spOaób utorować SObłe drogę
do kredyt~w angielski.eh na ko.
looialne ł 1Me ·~ete.
Jak · Po<faJe ,,News ChrOnłcle'.' •
od zak9ńczenła wojny z Abłsymą
do marca wyfechało do podbitego
krajtl t98 tyllęcy Wtocbów, w
charakterze osadników ł p~słębi<>rców. OkOło dwóch tysięcy
spośród nieb zmarło
Abisynii,
zaś 159 tysięcy(!) paiwrócłło do
tlraju k n ..,.,, · i
niemo
, prze 0 aw,_„ ·8 ę 0
•
żlłWoścf urządzenia sobie życla na
terytorium okupowanytn. P.ozosta

złota i ~wł. "',•lności za-..acz.
5
......n~
„„„
spadty. w okreSłe 1936-1938 ło ·więc
rezerwy

nycb
z .10 mlllardów . lirów d!J"&,7 młOar
dów. Faszystowski młn~ster handłu -;-- Oua!ftero .oświadczył nie.
dąwno, że _Włochy nie mo~ą ~bie poizwobć na deficyt bilansu
handlowego w ~50k0ścł: zesito.
rocznej
5;6· miliarów, lecz mu.
szą deficyt ten ograniczyć do ma.
kSymalnej ·cyfry 3 miliardów. Prze
clągająca slę wojnę. w Hiszpanii ł
złe .,ąrQduife· powOdują .dalszy od.
pływ złota oraz dewiz;, . i . trudf\O
mieć na~ie.ię, by . olbrzymi defl.
cyt błlat1$U handlowego udało ,się
kiwanie taką receptę:
. '· zmniefszyć.
. . .
' ,
W. ·· takłef sytuac._
"'
„Polska nie ma dziś czasu, aby
ii kolonłza„,a
usprawniać swoje podstawy ł retz Abisynii zaistała niemal całkQwicie

_„

I

w

AbłsynU

zaledwie 35
która to liczba Jest
stanowczo niewystarczająca d<>
przeprowad:r;enła pOkOjOM'eJ. •P!"e
tracfi kraj~, ' ty~ bardziej,. ze t z
punktu widzenia ~ strategicznego
Abisyni~ . jest tylko powierzchOw.
nie aipanowana.
Jeśli zmniejszanie ; się · rezerw
wtoskich będ~ie nadal trwało w
ta)dm samym ·tempie, to prawie
ich połowa zniknie do kotlca roku
bieżącego. Gdy zaś WłOchOm po..
zostaną tylko 4 mltiardy litów,
ich sytuację finansową. - zdaniem
ekonomistów angielskich -:" trzei ·uzna ć ZA
ba· będ ze
· ROZPACZ'I
P-- •
WĄ, a tal<a · sytuacja podyktować

tys.

\y.łQchów,
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Cza townl ·.z 1nc e sea.

0

ą·

zwjązkami

może „wodzowi" decyzJe nieobll-

czalne i groźne dla pokoju świa
towego.
Prasa angielska zgodnie pod.
kreśla, że ewentualne udzielenie
Włochom kredytów przez W. Bry
łanię nastąpić mote dopiero PO
WEJśCIU W :tYCIE ,,porOz~
nia" politycznego, to zaś uzaldnione jeSt Od wypełnienia przez
WłOchy warunku wstwnego w po
stacł wyca.fania wojsk wtoskich z
Hiszpanii. Na przyczynorwym p0.
wiązaniu tych 'Dlt7Vstklch faktów
i mo~•iwoścł ~;j;Je p Cha-berf"

•

.,.

lain swą politykę· ftłrfu z faszyz.
mem Ucząc że w rachunku osłateczn.'ym dy~"'~tor w--ld będzie
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przykładów.
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... _,·Złe sumienie

Wobt'C ·sy_stematycznego i zbrod
niezego· bombardowania miast otwartych ·przez wiosko - tdemieckle „narodowe" samoloty gen.
Franco, Rzqd Republiki Hłszpańsklej powiadomił lfery oficjalne
Anglii i Francji o zamiarze przed
slęwzięcla odpowiednich · środków
J h p I ć· b
represy nyc .
o ega
y one
miały na zastosowaniu powietrznego odwetu względem tych miejscowośii i baz lotniczych, skąd
przy_bywajq pir.acł włoscy i nie.
mieccy. W oświadczeniu swoim
R;zqd hiszpuński miał, niewqtpUwie, na ,myśli miejscowości na te·
reni.e, okupowanym przez wojska
p. Fra(lco. .

ju czapka gore", z l.stnq fw'iq za.
rŻutów i pogróżek wystqpila pra..
sa wioska, imputujqc ni stqd nl
wwqd Rządowi hiszpańskiema, it
zamleTM on organizował nalofX
powietrzne NA MIASTA ITAUl.
Przemówiło złe i nlespoko}M Sllmienie tych, których obciąla strau
li
odpowiedzialność za llUM I
wa
masowe mordy, dokonywane M
ludności lłjszpanll.

.•

.I fBSZJZm· ·po· 'ltor·· 1·.a1z1zmn
1
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,
k
a potym trzeba za\vracac . demokraCJI••
r a ZY1
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robotnłcy
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mają

Przerat.eni fikcjq stworzontłfl
h i b · m b l 141
przez samyc s e te e ezp ea
'"0
..,..„
stwa, waleci prasowi p. Musso&
zmuszony - pOd nacłskłem f<Onniego po prostu szalejf. irotfć
junktu.ry go.spOdarczeJ - pófść na
Barcelonie - zniszczeniem, a C/I.
poważne ustępstwa · polityczne.
łema światu _ rozpętaniem ka..
Jak dotychezas, metody cham~tastrofy wojennej. Fatalna sytua.
lainizmu chybiają zupelttie celu i
cja gospodarcza Włoch faszystow.
wywolują. odwrotny od zamierzoat na.dto -chyba ~rozu~i~le skich potęguje hl.sterię krzykaczy,
nego sl<ułek. Narazie, ołc jeszcze ostvia~czenze. Rządu. htszp~nskze. l oszczerców w czarnych kosza.
nie zapo,wiada zwrotu w tej dz!e. ~ wywolalo efekt pzorunu1ący, a
.
dzinie
BD. J zgoła nieoczekiwany. W myśl zna lach, którzy instynktom og1upto·
·
nego powiedzen·ia, ie „n~ z/odzie- nych i zawiedzionych tlumów do.
·
starczać muszą codzielr nowej po.
ży~:!;, okazji as ,,publlcystykr
li
faszystowskie}°, p. Virginio Oaydtl.
dal w „Oiornale d'Italltf' P· Chane
berlainowi dobrq nauczkę. Oto z
rozkazu
swego „wodza"
p. Oaydtl
zakomunikował,
le gdyby
np..
Rząd hiszpański,

r~lizujqc SWf,

zapowiedź, popróbował

dować okręty włoskie tub niemi~

bomflar•

kieszon~o. nysa,natrafił
na hILrra • totalisty<:z. !~;t::u:~on:aty~:!~:t::~I~:!:
:.super fa§zyznd. zw. integralis. cja _ „nie w postaci not dyplo..

Brazylij$ki 'dyktator
·
wego fo·rmatu - Getulio Vargas,
Kałde pallstwo ost1oJe dziś obro600 ,LA.:r CZĄTO~~
·-· postenmkl zostafy · odwołane, wy raz' n1·e począł skłaniać
,
jeąne,,.
. się '·ku
~ć się przed nlebezpi~twem . ' Unąd ten ~' r6wno ~
1ai. Da le~ „. wskUt41~ . jaklę~oś _bio1'.okraticz totalistycznym . k~n;,epq~~n. . J?ał
przyszłt>J wojny. Obrona powietrzna
•
„
• w• którym
,
•
,
.
tuJe się od roku
1·388,
ponego
przeoozenia pominięt o pos tern ten1u wyraz w kon_,,ytt1·CJ1 • ktorą
i gazowa, pnyspbsobienie wojskowe między ~cJit, a Anglią wybuchła nek w Wlnchelsea.
Posterunek st31 narzucił Brazylii. Czytamy tam np.
mJodzleły -oraz tym podobne orą woJna, która .
przeszła . następnie do tam nadal, .a po śmierci, pierwszego następujące określenie wprawn,iek~
dzenla doprowadza . sio do na.Jwitpod nazwą „stuletniej woj- czafownlka ziunl~owano na 'Jego prezydenta: „Prezydent repub i. i
szeJ dOl!konaloścl. Człowiek, który dziejów
ny••. An-'elskl
f· I Edward, wnnk ~ejsce Innego. Tak to się utrzyma- najwyższa władza w państwie,
na wybrzeto mol'Skim w Wlnchelsea
a• kro·1w
~~
l<OOruyn
-" u·e
··•1--cusklego van. Io do naszych dni.
Po 1.a.tzteU
J dz1'alalnos'ć wyższych
...,..
w hrabstwie Sussex trzy razy dzl~
.......
""'
· cJI, . k'te.
Gdy . Nap· oleon zamierzał wysa- organów reprezentacyjny
Pa Pł ft'""e"'o kwe.sttono-~ , .pm-o
~ „
nl.e penetruje włdnokrQg . przy po.......
„·ro dzló desant . w
Walezjosz6w do tro.no ' FrancJ~.
Anglll, P<>stemnek ruje po li fyką zagraniczną i we.
mocy łrednlowleemeJ l0nety, czy
. ką prawo.
Spowodowało -oJnA_ "kt.óra .__ala ten ' mlal jeszcze jaki sens. Mniej wnętrzną, oraz po I1ty
t.et francuska nota nie zbllta się do
„
"'
„•.,,
· dl'!WOzrozumiale jest, że także podczas dawstwa i wymiaru sprawie
lat, na wlekł uczynna. sławną
brzegów Anglll, nie nalety do dzJe- sto
.
:d .
. ewłc:ę Orleaósk<>, a skończyła
$lę angielsko - francuskiego bratel'Stwa ści! jednocześnie kier.uje
Dzi
a m1.
dzlny obrony państwa, a ńczeJ do
„ _ ·
·
·
k
·
"
. go po •·j "mJ
dło
. ercł.
broni w czasie 'wojny światowej cża n1straCJą ra1a .
dziedziny hłsf;orycznej grot.eski.
"' "
·
•
townlk ten codziennie wychodził na
Zaś art. 64 konstytuCJI„ mow1:
Lo
Jny
h
1
STABUSZEK JOHN BABDEN.
· kt;.....
sy wo
przec Y -;, 8 Ię raz na wybrzeże 1 penetrował widnokrąg,
„a) Ini·c jatywa proJe
· vw no.
John Banlen Uczy dziś 'lZ lata, a jed~it. raz na ,'drugą stronę I nie raz ciy nie zblił.a się nieprzyjacielska wych ustaw należy do Rządu. ża.
{>Omlmo f;o jest on Jeszcze na słut ·"·-•o
. b . me.
~„... . ma
"-'A~ - Franc•" będ"""'„- stro flota od brzegów Francji. I do dzl. den z czł on k.ow o bu 1z.
ble paJistwowej. Przed dwoma 'Iaty lllł za.atakowaną, przeniesie dział~ slej~zego dnia, pomhno ścisłej wsp61 prawa przedstawiania zgromadze.
obchodzU l'SO-letnl Joblleuz, kt.6- nla wojenne na wyspy angielskie.
pracy fmncusko ' . angielskiej ~ nlu .żadinych projektów ustaw._
„ ...„ temu zapobiec
· Edward m townlk w Wlnche~ spehiła dzień
ry był o tyle znam.lenny, te BardeD.
.tW::by
· 'ć
b) . Prezydent może zaw1es1
nie tylko w Anglll, lecz na całym ostawił wzdłuż wybrzeży· AngW po- w dzieli swą niepotrzebiią funkcję. dyskusję nad wszelką usJawą . i;za
boeym świecie nie . ma konkurenta~ sterunkl, ktiSre mia.ly , o~rwow&ć · 1
eylko ·strój' oraz luneta, któ- stąpić ją dekretem, wydanym
Jrtóry by podobq spełniał funkcję morze l owatać, my do wybrzeży rą p0sloguje się spelnłający · służbę przez siebie".
C!Cł on.
Anglll nie zbliża się nieprzyjacielska czat.ownlmą w Wlnhel!lea przypoml- . Punkt g) tegoż artykułu konsiy.
John Barden mianowlcłe trzy ra- nota l w ewentualnym ~ ,·po- ~ają Aredniowlecze, a.ie taicże pensja tucji stwierdza, że prezydent · ma
sy dziennie - o 8 rano, o 12 w po- dnieść alarm. Łatwiej było · zanądze ~townika od 6 wieków nie uległa prawo stosowan,ia. w praktyce trak
łudnie I o ·8 wieczorem odbywa spa.- nie ta.kie wyd~ nit ' je . wykonać, ZJ1$.nie. Pobiera OD rocznie 1 font tatów
i konwencyj międzynarodo.
cer wzdlot wybneł.a morakiego w gdyż lunet w owych CZ83aCh nie by· 2 sŻyłlngl I 6 pensów, kf;óre w ra.- wych, przed ich przyjęciem przez
.W lnchelsea, ubrany w tutwek I cy- Io Jeszcze, wyn&Jezlone zos~ ·w tach miesięcznych przekazuje mu parlament. Następny zaś artykuł
linder
pamiętające . czasy , króla 21'>0 .lat PQte~ - przez · GalUeuu l• Ke kasa angie~ego · Mlnlsł.erlom ·woj· znosi ' nietykalność poselską. ·
~eczka oraz uzbrojony w pal'MOJ plera.
• "
ny.
Chyba. dostateczny .akt pogardy
I lunetę, równlef: pn.eclpotopowe.
J,6 4en ·z .taldch · postemn.ków ntlaJ
Tego rodzaJ'1 groteska wojskowa wobec systemu , parlamentarneg o,
:Wchodzi on .na czatownicą 1. w clą.gu wym~zone młeJsęe w .W:tncbelsea Jest do '. pomyAlenla jedyD.le w arcy· chyba dość. wyraźny
ze~ w strónę
kwooransa pn..ez ląnet.ę obserwUJe. w Ju.abstwte ,Sn1J5ex.
.
konserwatywnej Anglli. Jak długo faszyzmu na zgoła berlińską ma.
horywnt, czy prz~'J)8dklem ·nie zbll·
·
·
· potnva....:. tmdno prze· nier:ę.
ZAPOMNIANY ' POSTERUNEK.
·
ona.Jeszcze
•
·
lia
flota fra.ncw;ka.
·Gdy' z&kończyly. ai'ę ~ dŻl&ł8.nia
·
,wldŻi~.
f
·
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TY,mczasem
aszyzm
p.
arga.
1
.

robotników
n1ezorgan1zowan,cfl
zawarto tylko 38 um~w.
Dane o~noszące su: .do za&lt&W
umów zb1orowyc~ posiadamy łJl..
ko.z~· 193~, a więc niezbyt doW.
dnie ilustru1ące stan rzeczy. Nie..
mniej przeto na 4287 zakład6objętych badaniem atoeow~
umow~
1607,
zatrudniaj4CJd!
261.000 robotników, co staftoww
37,.,
kł dów i 56M
t dn'- .
7D za a
m za ru nych w nich robotników. Naj":if..
kszy jest procent - 65% - ro.
botników objętych umową w układach pracy zatrudniających po.
nad 200 robotników.
Tych kilka cyfr w pewnej mferze
odzwierciadlających jedną dziedd
nę akcji robotniczych, porwała
wysnuć wnioski nastfpujące: 1-41
akcja o umowy zbiorowe zat&c:la
coraz szersze kręgi, 2-o najpew„
nlt'jszym narzędziem watki - WJ
tej dziedzin·ie Jak i w )Mych - .
jest związek zawodowy.
O tym, te tylko klasowe nvłp:.
ki zawodowe skutecznie wał<.-z4 (J
prawa i dobrobyt mas robotni.
czych - pisać jut chyba nie trze.
ba, bo
w tej sprawie
at nadto

tów. jednocześni'e zaś ló!d brazy.
lijski" głośno' wyrażał swe nieza.
dowolenie„ które również zademon
st·rował „Biały Doin" - Rząd Sta.
nów Zjedno-czonych. Wypadki po.
toczyły
się.d.
szybko:
pucz
t.
k
1 nIntegra.
eh ko
lis oy.r z po zna_ u " ie o y
•
szul", zakończony uwięzieniem 1·e.
g 0 o_rganizatorów i dekret rozwią
zu1·ący wszystkie organizacje, kie.
rowane z za granicy, dekret zwró
con' y w pierwszym rzędzie prze.
ciw kierowanym z Berlina „Zielo.
nym koszulom".
l o„o
p'rzed niewielu dniami
1
prez. Vargas rn1·anował rnin1·~trem
"
s:praw zagranicrnych Oswalda Aranha , b · ambasadora Brazy11·1· . w
Wars·z yngtonie, dobrze widziane.
„Białym Domu", znanego
ze swy
' eh demokratycznyc h za.p a.
tr'ywań i sympatyj dla polityki Roo
sevetta. · ·. .
W pierwszej swej deklaracji o.
ficjalnej ·min. Aranha oświadczył,
że ludy winny dyktować swym
rządom poll.tykę", oraz wyraził
zap_owiedź .wydania przez prezy.
denta ' dekretów, zaw.ierają·cych po
pra.wki.do „tych artykułów - konsty
tu-cji z dn. 10 ,.listąpada, które sto.
ją w s.priecznoścl z załoteniami
demokracji".
.
„Ciekawa to nauczka dla państw
Ameryki P,ołudniowej i środkowej.
Ciekawy przy,kład poratki faszyz.
·
mu.

z·

go w

matvcznych, facz
-...
„ pr"''
- J pomocy „.mar'.„ fest to, jak widzimy, ilzyk CAŁKIEM ODMIENNY od t•.,.go, jakim przemawiał zwykł ,_
N eville Chamberlain. Szef Rzqdli
W. Brytan1·1 bronz'ć chce poko'&
I'
świata, prestiiu swego kraju l be.I
•
• t a .t.ealugi angielSk'ilt,
pteczens
"' 6 • not dyplomo.'
ł ś . w pomocą
w
a
me
za
t
ych C'" prAwadzl do fmal..
yczn
•tępstw
"
v
h
i prawdziwie tt•
nyc nas
h
ań
Fasflłi.6
gicznyc rozczarow .
~J ww
ta . w obliczu twl/Lo
grożąc arma mt
t 1 h aktów samoobrony •
ua nyc R d h.
ń ki wo 1ta
strony Uln uk cszpaChamberlain«
s e6 •
•
wiają P°. l Y ę P.·
kazujqc
we wlaśctwym
śł świetle,
i d. l twu l fdtl.
jej chwiejno • n e "'ęs 0
;
rzostwo.
·•t 1rn..1
Podkr~ślił przy
~i1
t · kokar,
tykę
gorzej nit ho1en oc q e
1
sklch i berlińskich m
'I
P·P· Oaydów. Ody ~
l
szystowskie zataptajq
hi
gielskie i francuskie - wszysł-:i
jest w porządku. Ale gdyby lof.,
nicy Rządu hi~zpańskiego odw~
fyli się zatopić Jaki! okrft wło6' :
kl czy niemiecki - a, to to llłnego. To byłoby zuchwalstwem.
zbrodnią i w ~le czynem, "'11"1
lują.cym ,,reakcję przy pomoey tlf'•
Tak rozumować i tak postę~owa~ każ~ . fas zystom id
„w·11ż~za'
ponoc i „doskonalsz<t'"
<
Bd "'
kultura.
•
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Rokowania wprzemyśle naftowym ·Wiadomości
w piątym dniu obrad w spra-1 dyslcu6je nad wysokością płac, ur- .
wfe zawarcia umowy zbiorowej w !opami '.płatnymi··i dłuiszym .'wy~ :

SAMOBóJSTWO
ł ś .
lki h H 'duk
ac] -~ .• ci·
. d ie c T ~J
naftowym uzgodniono powiedzeniem stosunku s?lużbowe. cie
rzemyśle
.
1 omu p. roJca ma a\l4 w u·
P„„„._ · .
.
bikaeji wieielca. Przerażony goego.
14 pu~ów.
podaTz na widok trupa uciekł i
" ·Vte wtorek, 28.6. rozpoczęły st~
u.dal się na policję. Stwierdzono,
żo eamobój&two popełnił 18·letni
Emanuel Miiller z Chorzowa.
l..

:z Górnego

$1ąska

, ·: eanda Czernego przed .,.sądem·
· "'Sąd Apelacyj·ny w Katowicach
n'jmował al~ drugim odcinkiem
afery w wl~leniu mya~kkim,
tO:Zle b. przod. etraty więziennej,
''Stanisław Kal4tek, pozostawał w
.zmowie z wlętnlaml, · dostarczał
.im Wódki, przenosił koresponden.

W atosunku do osk. 34.letniego
Wiktora Janochy Sąd zniósł zastosowaną popr_z ednlo · amnesti~.
uznając, ie przestępstw . dopuścił
się zawodowo, jednak łączny wy.
miair kary: 2 lata I 9 mies. więzie
nia pozostawił !:>ez zmiany. Osk.
Książkowi są·d .. podwyższył wymiar kary, uznał go, zgodnie z a.
pelacją prokuratora, winnym tak.
te I prze~tępstwa urzędniczego
poza poprzednio p(zyjętą , tezą pomocy w przestępstwie - i skazał
go na 19 miesięcy więzienia, które po zastosowaniu amnestu i po.
ł~czeniu kar ob~lżQno do 15 mlesięcy więzienia. Skazanemu za
paserstwo w tej sprawie Karolowi
Santerze Sąd zawiesi~ wykonanie
kary na 5 lat. .
Wymiar kary w stosunku do
reszty oskarto.nych po.został bel
.
zmian.
Banda, Czernego odpowiadała
za 23 włamań i kradziety na su.
.
.
mę 70,000 zł.

cJę, a nawet zaopatrzył groźnego

.baind.ytę Czerntgo w broń palną
dla dokonywania rabunków, oraz
ł}ył łącznikiem pomiędzy \Vymyka.
Ji}cym · się pościgowi policyj.nemu
bandytą Czernym, a członkami jeszajki, siedzącymi w więzieniu.
, Szaj~a ta odpowiadała obecnie
' pntd instanej4 odwoławczą za
azereg Mćlmań, napadów 1 kra.
dzidy.
: Sąd zmienił nieco wyrok I.azej
Instancji, bowiem - zgodnie z azatwierpelacją prokuratora cb<ldęie: wyrok 6 lat więzienia na
wtceherszta az.aJki, 33-letniego Emila Frysztackiego, orzekł osadze
nie go po odbyciu kary dotywotn,lo w domu pracy przymusowej.

go

z calei Polski

Porwany przez cygan6w
pozostał w Ich gronie

przechodnia. Ilnicki. spadł z ro· parat radiowy. S·letni synek adwo·
wern, a napaetn.ilk: w.siadł na ro· katą, bawiący eię koło aparatu,
wer i uciekł. Policja prowadzi do· wyszedł na 11J0Zę9cie bez szwanku.
OFIARY PIORUNóW.
chodzenie.·
UDAREMNIONY ZAMACH NA W wo jewódmwie lwowskim te·
gorocz.ne b111Ne pocignęły za aohą
ŻYCIE DZIECKA.
Bronisław Gajdzis i Feliks Ba· ofięry w ludziach.
nel, mieszkańry wei Plebaci~ki, . W Ko.pyt.owej ooeTzrł piol"IJo
pow. dzf.śnieński, zostdi ueezto· w .domo&two Józefa Krygowskie·
NIESZCZ:Ę:$LIWY WYPADEK.
pod ·zarzutem zamachu na
wani
Nieazozęśliwy wypadek wyda·
dziecka. Mianowicie\ za na·
życie
rzył eif w Niżankowicach koło
Gajdzi.68, Bantl miłował o•
mową
komitetu
członek
Pr.zemyśla. Gdy
cerkiewnego Jan SHwka wyezedł truć nieśluhnego IO-miesięcznego
na daoh cerkwi dla sprawdzenia synka Gaj~iea. W oetatniej chwi
etanu robót dachowych, nagle na li matka wytrąciła z rąk 1.brodnia·
szezycie poślizgnął eię i spadł na rza buteleczkę .z tTUci.mą. Powo·
ziemię. Nieszezęśliwy doznał zła· dem zbrodniczej decyzji miała
ma·nia. podstawy czaszki i ekonał być obawa pmed płaceniem ali·
mentów.
na miejscn.
CUDEM UNIKNĄŁ SMIER.CI•
NAPAD.
Do mieszkania adwokata eam·
Stefan Ilnicki, uezeń gimnazjal·
ny, zamieszkały w Stryju, jadąc bo~iego, dr.. Rabija,, wpadł w
rowerem ze Stryja do · Borysławia, czasie bun;y piorun. ~10~ prze·
został w Gajach 'Wywych.ud~rzo· sz~dł .przez. ante~ę numo, ze. btła
ny silnie w głowę przez Jakiego' uz1enuo na 1 spalił doszczętinie a·

h

·w w·
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WIADOMOŚCI SPORTOWE "]
AUTOMOBILIZM

.
PIŁKA NOZNA

,

pobl1lł Wasilewsłtl.„ (fort Be~) ja·

I

18.10 Duety Franci.Szka Schu·
berta.
liJ.3Q Wieczór operetkowy.
22.00 Muzy~ kameralna od ~Y·
dna ' do Ravela. W. A. Mozart.
, GLOW.NA PK~llA LETNIEGO
·
KONKURSU.
W Warszawie, ~rozwniabł ~a·

·

I

n";.

fS

u.

.' d',·. R
. rr·ofa., . po
. . '.. k t.25·
'·.tr::aszn:a
S

'
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rad;owy : .

DZ.l& L1. Pllat.ek.

ko zwycięsca 'dwóch etapów, · ~ asy
ście zawodników .Bieńk? i :l_{<>pera,
JAZD'!
PROBA Sl!:iYBKOSCI
WAR.'::!Il.AWA PRZEGRYWA
którzy w ogólneJ klasyfikac31 zajęli
GORSKIEJ NA ROWNlCY. .
z GD~SKIEM 2:3.
2 i 3·cie miejsca.
roz
środę
na
wtorku
z
północy
o
W
W o,gólnej k.laSyfiKacji po dwócn
Mi dz.
t
ar
W środę rozegrany został w
etapach na trasie WB.ł'szawa-Gruszawle na stadionie Wojska Polslue począł się czwar Y etap. 11 , ę
go wol:iec 5 tya. widzów międzymia P.aidu Automobilklubu PolBki na tra dzią.dz - Gdynia. 410 kilomterów
War- prowadzi Waaliewski (foi't Bema)
atowy mecz piłk&rskl Warszawa - sie Zakopane - Równica w czasie 14:28:01.8. 2) Bieńko (Or
azawa t626 km.).
lldańsk.
Pierwsza grupa 19-tu kierowców kan) w czasie l4: 29 :50, a) Koper.
Nie:waczne zwycięstwo odniosła
reprezentacJa GdatlSka w stosunku 1tartowała o północy, druga grupa (Ursus)' 14 :3.1.:00.2 • 4) Kudlak lOr·
19-tu kierowców o godz. 2 nad ra- kan) 14 : 39 . 17 .ł. 5 ) Kapiak (Jur)
2:3 (1:2}.
) KiP-łbasa li>olouiaJ
Gra stała na ogół na słabym po- nem. trzecia grupa 18 kierowców o 14 .43 _07 08
,
· · · · 6
Warszawska dru.tyna iue- godz. 4-ej rano.
7
U;H :2 ..2. 'l} Starzyńs.ki lSyrena)
~~~e pozwollła sobie narzucić Odcinek ·drogi Z8.k9pane - Sucha 14:-14:29.6.
(Jur) H:
8) Za.górski
- . Polana (Ró"~'ca) wy · „„~ · - 9) ·Le
b dz. _ .;ywiec
·ki'e ·cz· 'Ló'"') 14·45·
"'...
"'
1 tn Y obj ekt , system gry odpowiad<>i
...,ący ar ieJ
44 :ov.
Usfanowlony swego czasu przez skiego, 1'ako samos
•
•
"""
\
WJ
s
w
się
,
znajduJe
kim.
1&9
noezą,cy
ni
tą. b li
sk wt. Gości
władze w dobraich ks. Ps~czyń- park w .P'sz.czynie w~~z z dwore'.° ~ru:y~ i bardZl~ ~~ or rep: stanie okropnym - sasa rozbita, 26.4.. · 10) Trzankowski ,(Ostrowiec
nie' reperowana , zupełnie od wl.!lu Kielecki} 14.46:26.8.
sklego Zarząd Przymusowy Jest w Kempa 1 przyległynn folwarkami: . :11entacji. stolicy. .
- z warszawskiej drUżyny Jacbi· at, 11adto liczne, źle zrobione ·krzy- UE>ANA PROP.f\.UANDA · SPORTU
stadium likwidacji. Jak wiadom-0, Sznelowiec i P-0ręba.
·.
, ,KuLĄRl:.;15.IEGO.
zwła
k zawinił dwie bramki. Lepiej wizny utrudniały bardzo jazdę, część
t...,,, j ż
t
t
L
h
ł
, st
· we środę zą.koQ.czyla aio w Kl'&·
szcza no~. tak, te poważna
asy ego magna a na1,;;4 · u me
z :·.prze dsI ęb tor w · prźernys owyc
U.· Puczyńskiego zostanie utwo. do Skairbu Pańśt\va łąctnie z tar. ~=~=~ ~~si!-:1~~;: wozów n&.wet najsilniejl!Zych szła z kowie 4-dniowa w)'cieczka kolarska,
Pomoc ni~zla.. Atak był bar- przeciętnie ok. 55-6() km. na godz. zorgantzo'Wa.na z okazji . og6tnopó1·
nona ·Spółka Akcyjna. Do Spółki takiem w Kobiorze. Pozostałe
czasu na skiego zjazdu. kolarskiego w Piotr·
tej nałeżeć będą toopa\nie, browa- folwark\, jak Mizerów, Kryry \ dżo słaby, zwłaszcza beznadziejnie pozoetawiają.c na.drobienie
odcinku znacznie gładszym: .. Równi- kowie w dniu 26 b. m.
grali t...udłowf.
T
·
"""
w wycieczce brało udział .ok. 250
ca - Katcwice - Radom - Wars ..... ~„
ry J częściowo ro\w ark\ w T y- Stu d zion ka, oraz cz~„CIOWO w y„
kolarzy ze wszystkich zakfłtków Pol
Zawody prowadził P· Krukowski. lizawa.
chach i śmlloWicaich. OddzleLnie chach i Łące, zostały sprzedane
Ogóln1e m6ma Powfedz1eć ·- a.- ski (.najstarszy kolarz Uczył M lat,
u Bankowi Rolnemu. ff li
_
P~zczyń. Państwowem
mle.teć ~Je do
mochody 0<.>ru i to ·bardziej odczuwa najmłodszy zaA · 16-ćie).
,•,
Tra:sa długości ok. .aoo klm. pro. ~U~ I Buoo:m : W l'INALE ... !atalny „mJejscamt etan nawters•
wadziła z Piotrkowa przez _ Często·
clmi dróg.
WlMBJ!:LONU.
. !I
.W
·:a\5,
:l
0
~~~'t• Kr'ił ki:~w~,S ~ 1:cz~,
J;µ.
d
,~.,
.
·13'~!!)~
~
,
.
,
prowa=el.
•
g
P
e
Ę
~
U
U
U
U
U
0
....kowl
aza Y ~ Merc~ esy }T ' , a ow,, azdoN wee.Pio.,.
finale Bunn Au najszy
pół
Wczoraj około god~ 15-eJ' na doznał · bardzo ciężkich obraten. nóww. p10-szym
e
Zj
egoro\:z.n/
2.8 litra.
.a....
Kol.
z"w;
P.
przez
organizowany
był
·azosre Krakowskiej pod wsią Jan- żona jego wskutek. upadku do· stin graj4c wobec szczelnie wypcl- ~Najlepszy czas dnia osilł~~ p.
głowy, nion~cb trybun najlepszy bodaj Emn.lnger ł m,. '5.5 .flek. , (około,. , ~ po raz ·1drugi z rzędu. w ub. roku
rany tłuczonej
kl, wydarzyło Wł zderzenie moto- znała
zjazdu .był ~dom, W ro~
.. na godz.). . • , . łaziki,, · l•h• terenem
tl mecz w swojeJ ks.rlerze pokonał zde kim
h
ól
ó
1.+ó
k
kut
""
ku 193n„ odbędzie się ogólnopolski
j"ko....
ki
p
cylda I rurman...,, ws e •·1 re wstrząsu m zgu i og nyc poJ U cydowanie Niemca Henkla. w trzech
.
" m .-T .
we ,,
01s e wo a (kpt.
Różycki) do zjazd kolarski do Krakowa, skąd
go jedna oeób& zoltala zabita I czeń. Siedzący na furmance a- setach 6:2, 6:4, 6:0. W ostatnim se czas od 8:G8.8
na Za
wycieczka
~~uszy
następwe
giełło i jego żona spadli z wozu i cie Niemiec w ogóle nie był dopusż 10 : 16.~ (kp. Wiedemlni).
trzy _poranione.
w
zakończ.enem
z
Pieruny
~opar;ie.
dalw
zespołowej
konkurencji
,w
który
ten;Sukces
głosu.
do
czony
okale·
ogólnych
. Motocyklem Nt.· M02-033 je. doinali szeregu
. k ó wywołał niebywały entuzJazm na seym cJągu prowadzi team Fiata Krymcy.
b'
t ł
ń W6
bk ś i
I
,
. z zos a roz ity, Ja r trybunacn był o tyle nlespodziewa- przed I..acią i Hanomagiem (Niem,chał z nadm em• szy o cą po cze •
_
"
riie-pi'zepltowej stronie JZOsy Ta- wnie:! motocykl oraz koń doznał ny, :ie Henkel znajdował się w bar· cy).
górskiej zadeu!a Hrynkow•ki, łat 45, łlusart, złamania le:wej tylnej nogi. Dają. dzo dobrej formie, nfo mógł Jednak Po próbie· szybkości Warszawy.
DALSZE. IvIECZE OPIL~STRWZO-Dwobec świetnie dyspo wodnicy udali się . do
iam. P"" uł. BateryJ'ka 6, wioz::ic cego ·słabe oznaki życia Hrynkow nic poradzić,
0
CE
W
Po kilkugodzinnym zaledwie od- S.TWO POLSKlNEJ
nowanego Anglika, który błysnął
·
·
·
'
.
,
„.,
·
formą.
Ja· Jawno niewidzianą.
Dl. 11Ódełku IWlł ton~, Adel~, lat sklego oraz Jego żonę t zabrał
Dalsze rozgl'YWki· . waterpolow""' o'
do piątego
poczynku nastą.pił start
któ
b
d W
.
J k
..w.
- · W drugim pól finale Amerykanin etapu j a.zdY 0 kr".i."
arszawy au o us,
przepisowej dący o
We W1I an i ""
»•.
mistrzostwo Folski przyniosły na.'!t.
,._.ej w arszawa
"v
·pr•wej ltronle stała 1 boku szosy rym przewieziono ich na dworzec Budge w}'grał z Jugosłowianinem Poznań - Gdynia (655 kim.).
wywnikKi;atowi'cach EKS. w rewanżoKol AR sTwo
6:2, 6:1, 6:4. ~mo
furmanka, nalet4ca do Jana Ja· autobusowy w Al · jerozolimsk1ch Puncecem
cięstwa fonna Amerykanina pozosta
wym spotkaniu pokonał zespól Hapopełniał
glełły, zamieszkałego we wsi Wo 125. Hrynkowski wskutek odnie· w1a wiele do ~yczenla,
koahu z Biel.Ska 4:1 U:O). Bram.ti
MORZEM
NAD
KOLARZE
błędów.
dużo
bardzo
zmarł.
drodze
w
obrażeń
slonvch
grójeckie.
pow.
.Sknypkowa"•
la·
3 R th 1 dl a
POLS..,...,,.
....,
zd0 bY11 J ank.owski • e er
.
.n..u•~
Do finału zatem doszli Budge 1
ustaliła, te winę' za zde
:go, HrVftkow&kl' dojetd.tają.c• do Pollc1'a
Wiener.
Hakoahu
przy
Gdym
w
się
odbyło
środę
W
·Au
formy
·świetnej
Wohec
Austin.·
•
•
•
•
J ••
miejscowy T. P. Głfurmanki .nie zdątył Jtj wyml!lląć' rzen:e ponosi całkow1C1e Hryn- stina i słabej Budge, Anglicy łUdz.'}. basenie Prezydenta uroczyste pobra w Giszowcu
sfA nadziej:. zdobycia mistrzostwa nla. wody przez kolarzy, biorących szowiec pokonał również w rewankowski.
i Z cał4 slh& wpadł na nl4,
... przez Austl.na.
"
. eczu KSZO. 1 :o (O: o)
udział w wyścigu do morza. Wi>dę żowym m
Wimbledonu
:'llskutek. zdenenia Hrynkowskl
• k"

go
Likwidacja Zarządu Przymusowe
h
k"
·
w dobrach Pszczy.1s IC

Kącik

1

<:ję

wś,ród

pub~cznośc~

_ budziło

auto marki „Opel - Olim~i&, k~ó
re obJezd~ało stolicę, zaznaJamiaJąc
przechodniów, przy pomocy apecjalrue zau~st.alowa.n:ych głośników z wa
runk8:rru ,LetnieJ Akcji Premiowej
~ols1uego ,Rad.la.
s~~clu. d .~en, to jedna s wielu
cenny prenw, przeznaczonych dla
uczestników akcji letniej.

Rad1·0 warszawsk1··e
· Pl,,.TEK, 1 Jlpca
· WARSa..:\WA l: 6.15 PleMl. 6.20
Muz. 1płycy). 6.45 Gimnaatyka. 7.00
Dziennik. 7.15 Ork. Lwowska. )2.03
HeJnał. 12.03 A•1dycja południowa (Z
l~atowic). 15.15 W puszrzy Białowiesklej - pog. 15.30 Rcrzmowa li
chorymi. 15.45 Wisd. gospod. 16.0R
Ork. WilctlSka. 16.45 Spółdzieln
warzywnicze na S.ląsku - pog. 17.00
Muz •. ta.n. (płyty). W P~erwi• pr
gram. 1~.00 Fo~og~fia llarwna
pog. 18.10 Schuber~. Wyk. -Olga Nie-

=:i~;;*:~. 1~~o~·
próbię_:R~~!i,~\\\e!ii.<kpą chowę, Hper~y, Kato.~ice, So~~~
usz, lilerack~: · 19.00 Trio Futpow11kłego.

1yn,ąm ~'?{ ~ałfłw~ .~ęj:;'~ble::·

m

piYWANIE

zwr

19.20 Pog. akt. l,9.30 Wieczór ope· ) 20 45 Dzi
c p
tk
~~k ~~g. z21 g~:~ rolnic'::
2110 Piosenki dawnych C2'88ÓW.
~l.f>O . Wiad. sportow'l. 22 •00 Mozart
(płyty). 22.55 .t>rzegląd prasy 1 ost.
dzien.
WARSZAWA n: Ja.Oli Koncert
ro.zrywkowy (płyty)ż }4.0C Parę m.
formacJi'. 14.05 Progrąm. 14.10. SOU:"
~ci: Janina SzczygUwna (eopran) i
Ludwik Kurkiewicz ~klarnet). J5.0l>
;wtad. spor.t0we. 15.05 Muz. tan.
J.7.00 .Pog. akt. 17.10 Bostońska Ork.
tpłyty). 18.15 Muzyka leldta I tan.
•płyty). 22.00 ,.\fia3to i przyroda"i
· ' Muzyka lekka
- f e1·~e t on. 2215.
tan. 23.05 Pieśni kompozytorów

(płyty):
współcztsn:r,ch
SOBOTA "' n

• ~ pca.
WARSZAWA L 6.l5 Pieśfl. 6.20
Muz. (płyty), 6.45 Gimnastyka. 7.00
··
Dziennik. 7.Hi Ork. wojek. ·1157
Hejnał. 12.03 Aud. połUd. 15.15 Słu·
chowisko dla dzieci: „Poznali się na
.
farbowanych lisach". 15.45 Wiad
k
gospod. 16.00 Kwartet smycz owy
(Z. Krakowa). 16.45 Kultura uśmie
chu ~ Polsce ..,.. pog. 17.00 Muz.
tan. 18.00 Nasz program. 18.10 SoZofia Kerntopf·
liści . (z Wilna)
spo·
da~y temu
Romaszl<owa · (fortepian), Arnold
- Pa.nie? No tak, to dobr~. Krótkie. J~ą.tn.e·
0 00" to nie wiele.„ No, •.ale
kój. Tak, premiera tego arcydzieła odbyła się wew· Rozler - (wiolonczela). 18.45 Frag
Spływa z języka. Jakże pan na to wpadł?
P.. G. WODE HO USE
'.
ment z „Pana Tadeusza" A. l\llcklePan. Bushy r.aczec\vienił się. Przyszło mu do gło . raj i zwałila Londiyn z nóg. Niezwykłe sceny. Pięk · włcza.. 19.00 Bee. Witolda Mysz.
kowskiego (baryton). 19.2Q Pog.
wy - jak pRyebodiziło mu do głowy jut wiele razy ne kobie.ty i bohaterscy mężczyźni w konwulsja:h. akt.
19.30 „Z pleśnią i t.ańcem przez
ze
sC:enie 'trzęsła się
Nawet pomoc techniczna
Sląsk". 20 óo Aud. dla Polaków za
poprze-cLnio· - te cudowne usługi, jakie oddaje mu
gra,nlcą. 20.45 Dziennik 1 .pog. 21.00
.. 14)
Z angielskiego przełotyła
ten mlody człowiek w roli czuwającego brytana -· Śmiechu, a tysią.ce ludlzi piło oklaski. Wielkie, wsp'a Przed żniwami - pog. 21.10 Muz.
nie la\ może dostateczną natrodą za tego ro.&ajiu niałe przedstawienie. · Czy mam przeczytać · panu tan. pod dyr. Z. Górzyńskiego z udz.
KOPltLOWN A
Ireny Kozłowskiej (śpiew). .21.45 .
przyjenmoś<:L Słowa:. 0 Wyda.lam pana" z.aMżały mu krytyki?
Wiad. sportowe. 22.00 Godzina nle-Pan Bushy stał się nagle podejrzliwy.
- Rozumie'm. nefie. Stara, ata.ra hiatoria. hę 7
spodzianek (.z Katowic). 23.00 Ost.
n.a wargach, ale je stłumił,
_
dziennik.
,
~ Co to ma.czyi stara., •lara historia 7
- Kiedy pan napisał tę sz~u.kę?
- Niech pan idzie zająć się tą kobietą - rzekł.
WARSZAW A Il. 13.00 NastrojO:- No, tak jut było nieraz, prawda 7 Ale niech
- O, poza godrzinami biurowymi, zapewniam pa - we piosenki i melodie (płyty). 14.00
- Za chwilę - powie4ział Józio - . najpierw
Parę lnfo1macjl. 14.05 Program na
cudownej
w
jestem
rano
DzU
kłopocze.
na. Niech pa.n st.rad w.szelką nadzieję, mój panie, jutro.
1ię pan nie
muszę wykonać bardziej bolesne zadanie.
14.10 Koncert rozrywkowy
15.05
formie. Mógłbym pnyj~ć dziesięć kobiet w spi:awie ·
Podiszedł do szafki, stojącej pod półką z książkam~ że zgłaszając pretensję,, iż została ona napisana (płyty). 15.00 Wfad. sportowe.
Zespół Rynasa. 17.00 Pog. „La.to w
w czasie godiżin bimowy:ch - zdoła pan dorwać c;.lę mieście". 17.15 Festival muz. na
Oiziesięciu rachunków. N i ech pa.n to mnie . zostawi.
i zaczął . w .niej· czeg~ S1ZUkać.
do zysków, I nie próbowałbym nawet oszukiwać pa Wawelu. 18.05 :Muz. lekka i ta.n• .
Buaby.
krzyb.\ł
I
- O.trotnie
...... Co pan tam robi 1
Rec. .~iewoozy M.
na- dodał Józio ze szczerym uznaniem. - Zawsze (płyt!). - 22.00
po·
włamie
zamierzał.
· Jóm op~ł c:loJi, kt6~
- Szuka.in pańskich soli trzeźwiących. Obawlan1
Za.beJ<ly $umlckłego. 22.20 Muz.
.
.
utrzymywałem 1 zawsze będę utrzymywał, ze pan ł tan. (płyty)~
k1epać uspokajajł\CO po re.mieniu swego chlebodaw·
aię - . rrzekł Józio, wróciwszy od szafki i spogląda
cę - ł popatrzył a.a nie'° z łagodnym Ż<łlziwieniem
jąc na swego chlebodawtcę ze wsp6łczucie m - że je~t niezrównany. Te kontrakty pańskie! ·zawi;ze •. a11mm_ _ __ m.t1mi:nr.1~11B11•
.
<:-Co?
czeka pana przylm-y wstrząs, mocarzu1 i my§lę, 2e wyobrażam sobie autora, który, podpisawszy się na
sclio<W.
- Skóra .m{
mtWniy mieć pod ręką środki orze,źwiające. Czytał wykropkowanej linii. odskakuje nagle w tył, gdy
dostrze.g a pa.rę dodatkowych ldazuJ · w czarnych
'
.- Kto4 pana obdarł z• skóry?
pa.n poranne gazety?
maska<:~ wyłaniając~h się niespodziewanie z dżun
- Ramiona„. Od k4pieli ałonecmeJ.
- O cąm pan mówi?
gli słówek: „wobec tego, że•', ,,stosownie do tego
gazety?
...... O, romunłem. Powinien pan byt nasmarować
poranne
pa.n
- Powtarzam: Czytał
1zefie.
e" - i kiwających n.Il niego triumfalnie. _Ale tym
ż
·
tłuszczem:,
·
'Jóaię
Pan Bushy poWledział, te przejrrz.ał „Timesa"1
ra.zellli głuptasku, powiadam! rµe ma nadziei!
...:. Wiem, .te powtnfenem był n.a.smarować słę ..zi.o wzdrygnął się,
Pan Bushy powiedział, że nie tyczy sobie wy·
tłJ?SZczem, A ile razy j<u! mówd.łem panu. aby mnie
- Marne piśmicłło„. Ale n.a.wet "Times" musiał
impertynencji Józia - i specja~nie skrysłuchhV'ać
pan nie nazywał ,,ezefem"?
powodzenie.
mia.la
te
przyznać,
przez niego zwrot. Józio wyjaśnił,
utyty
tykował
-Co?
· .:... Ale ja muszę utywać jakiego~ zwrotu, oznaże nazywając· pana Bushy'ego „głupt~sku", usiłował
- Moja sztuka •. Wczoraj była premiera.
mj,cego szacunek, p~y tych okazjac~ . kiedy pan
jedynie stworzyć miłą, przyjemną, przyjacielską
- Napisał pan &itukę?
udziela mi audiencji. Wodzu? Wszechpotężny? Po.
atmosferę, ·
wszystko.
niej
w
Jest
rzecz.
- I jak~. Genialna
ilaba się- pa.nu „wszechpotężny". Albo · 11 moearzu".
n.)'
c.
(D.
.- Oo?.
_. Pr.GS.Zł
. mnie nazywać po. proatu: pacie.

l
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Próletariat Zgierza radzi

SPOR T
7,..'\IIANY W

WERYł'IKACn

SZCZYPIORNIAKA
\Vskutek zweryfikowania kilku
meczów IKP. jako . walkowery dla
kobieca
' drużyna
przeciwników,
szczypiorniaka, która zdobyła niedawno mistrzostwo Polski, zajęła w
tabeli łódzkiej dopiero 3-cie miejsce.
Zespół męski szczypiorniaka wsku
tek utraty punktów. został zdegradowany do kl. · B, ocalając Zjednbczone, które zajęło w rozgrywkach
ostatnie miejsce.
Powoderr. wa!1rnwerów było rozgrywanie zawodów przez IKP. w
czasie zawieszenia za nieuiszczenie
~TZywien LOZPR.

W sali kina „Apollo." przy ulicy śle włókienniczym bez
Pieracldego nr. 2 odbyło stę przy robków.

wodowały spotęgowanie wysiłku

Sokola.
IGRZYSKA ROBOTNICZE W 30-cle
;m~DZYNARODóWKI

SPORTOWEJ

W dniach W-26 czerwca, odbycy
się w Paryżu rniędeynarodowe igrzy
ska sportowe, zorganizowane w 30
Międzynarodówki
istnienia
lecie
Sportowej.
Francja, CzechoUdzlał wzięły:
słowacja, ZSSR„ Szwajcaria, · Norwegia i Hiszpania.
W turnieju piłki nożnej zwycięży
Norwegię 6:0, 3
ły Sowiety, bijąc
miejsce zajęła Francja po pokonaniu Czechosłowacji 4:0.
były
reprezentowane
Sowiety
przez drużynę Torpedo z Moskwy,
Czechosłowacja zaś przez zespół nie
miec!dch robotników z Sudetów.
7.:av•ody lekkcatletyczne dały ńa
stępujące wyniki: 100 m. Orset (Fr.)
11.2, 400 m. Thyrion (Fr.) 51,4, 800
m. Seguyader (Fr.) 1,58,6 1500 m.
Medieux (Fr.) 4,H,4, 5000 m. Duquesno {Fr.) 16,4,4, 110 m. płotki
Buhlman (Szw.) 16,8. skok w zwyż
Riessen (Sv.,·.) 1,70, w dal Le Guellee (Fr.) 6,95, oszczep Buhlman
fSzw.) 60.35
Kobiety: 60 m. Negret (Fr.) 7,8,
2) To1 remade (Hilnip.) 8,1, 100 m.
Negret (Fr.) 13, 2) Terremade (Hiszpania) 13,4, 800 m. Galloch (Fr.)
2,31.4. sztafeta 4xl00 m. F.S.G.T.
53,6
W pływaniu zabłysnął mistrz świa
ta Rosjanin Bojczenko, któremu nie
pozwolono startować wraz z słyn
nym pływakiem francuskim Tarisem. należącym do klubu mieszczail
ski ego.

wczorajszym do Sądu
doprowadzonych
zostało około 50 właścicieli nieru.
nie
chomości, którzy dotychczas
wykonali mimo kilkakrotnych kar
robót remontowych na swych po.
sesjach.
Wszystkich kamieniczników sąd
skazał na kary bezwzględnego aresztu do 1 miesiąca. Wszystkich
ukaranych natychmiast osadzono
w areszcie.
W dniu

Starościti&kiego

,;;,,

2.8 1037 r. zebrani

fi-

zycznego i umysłowego robotnlkow
i .redukcję dziesiątków tysięcy roboti1ików. Nawiązując do między
narodowycli konferencji 'w tej kwestii rezolucja domaga się od Rządu
Polskiego usta'llY wprowadzającej
40-godzinny dzi!lń pracy w przemy-

Z_1odziennrch walk robotników
„....--------·
.•

#W'S' ' - - -· .

_.,...

I

. ZATARG W FIRMIE JOSKO- rzeczywistości jednak z powodu
WICZ. W $.-Obotę dnia 2 lipca rb. ograniczenia zamówień P.r·OQUkcii.
SCHEIBLE~ · I
odbędzie się konferencja z firmą . ZAKŁADY
Joskowicz, ul. Legionów 13, która OROHMANA zostały unieruch-0odmówHa

zapłaty

za postoje.

ZATARG W ZAKŁADACH
FOGLA (Schlosserowska Manu.

mione na okres urlopów rob.otni.
przeciąg 2 tygodni.
Załoga w liczbie ponad 7000
robotników powróci do pracy dopiew po JO lipca b. r. Część ro.
botników, którym przysługµje pra
wo do tygodniowego urlopu zmuszona jest świętować bez wyna.
grodzenia.
O STAWKI UMOWNE. Zapo.
wiedziana na dzień wczorajszy
konferencja z f_inną Kamiński, Pomors·ka 83, gdzie wybuchł ·z ata.rg
na tle niehonorowania stawek i
żądaniu dopłaty różnky za okres
wstecz, została
kilkumiesięczny
odrocipną ną qzień &-go \iipca rb.

M. czych na

fakrara) w Ozorkowie, nie został
dotychczas złikwidowa,ny. Per.
traktacje jakie się w tej sprawie
odbyły nie doprowadziły do porozumienia. Robotnicy nadal pod.
trzymują swe stanowisko i dążą
do utrzymania doty.chczas·owego
systemu obsługi 2 krosien, gdy
firma zgodnie z zarządzeniem
Min. <Jp. Społ. pragnie wprowa.
dzić system 4 krosien, jak w prze
myśle łódzkim.

Na ten temat od:byc
szczę w

się mają

je.

bleż. tygądniu ponowne

W FABRYCE WYROBóW POŃ
,,TAMARA"
KONFERENCJA Z DRUKARZA CZOSZNICZYCH
ML W dniu dzisiejszym w Inspek- przy ul. Cegielnianej 66, wybuchł
rokowania.

cji Pracy odbędzie się konferencja
z właścicielami i pracownikami
Drukarze domagają się
drukarń.
wyrównania staw'e k oraz unormo
wania warunków pracy.

ZAKLADóW
URUCHOMIĘNIE
,,BORUTA'.'. Zakłady przemysłu

zatarg wobec odmowy firmy przy
do pracy jednej robotnicy
oraz wypaty należności dwom ro.
botnikom oraz odmowy 'ildziełenia
8 % podwyżki i przyznania .urlopów, należnych robotnikom.:wmy$1
orzeczenia. Inspekcja Pracy l':4
obw. zapowiedziała konferencję
na 4-go lipca r. b.

jęcia

chemicznego „Boruta" w Zgierzu
unieruchomione na okres
W FIRMIE WERNER, przędzal.
6 tygodni, w którym to okre~ie
przez pierwsze dwa tygodnie cała ni przy ul. Wierzbowej 44, wy.
będzie z urł•o. buchł zatarg na tle udzielenia ur.
załoga korzystać
pćw, a następnie okresowo z za- topów. W dniu dzisiejszym ma się
siłków. Unien.tchomienie zakładów odbyć w Insp. Pracy 14 obw. kon
nastąpiło jakoby z racji konieczna ferencja dla zlikwidowania zatarści · przeprowadzenia remontu, w gu.
zostały

Kamienicznicy
w areszcie

obniżania

Smierć

czyha wstawach podmiejskich
2

śmiertelne

wypadki

W dniu wczorajszym we wsi Ka- ni :Aron Szymon Cwajghaft, zam.
wskute:t
ły B. podczas kąpieli w jednym ze przy ul. Młyn11rskiej 11,
stawów utonął 16-letni Czesław Pe skurczu poszedł na dno.
da, zamieszkały we wsi N owe Złot
Zwłoki zabezpiecze-no na . miejscu,
no przy ul. Piramowicza 30.
przybycia władz sądowo
aż . do
· Na ratunek · ton~cemu pośpieszy śledczyc.h.
ło l<Hku osobników. Pomoc· ·okazała
~ W Kon&ta.nc) zostały interno· si'ę jednak spl)źniona:
wane w s~p1talu 4 osoby, 2 męż
lekarz dr. Habrycki
Przybyły
czyzn oraz dwie kobiety, zdradza· stwierdził zgon.
ją.ce charaktery~tyczne objawy trą
Onegdai zdarzył ,i;ię w kąpielisku
du. Ponieważ przeprowadzone ha·
należącym do Mi
„RadogoszczankP."
dania potwierdziły przypus-.ooze·
traRadogoszczu
w
Glazera
chała
zoslf:ali
chorzy
choroby,
do
co
nie
zesłani do oho-z·u tl'ędowatvch w giczny wypadek. W pewnej chwili
·
Jeden z. kąpiących elę niejaki 19-let
socjalistraną
Ticholesti.

Dźwiekowr

Kino-Teatr

.,URANIA
Ce,ijlelniana 2.

11

Tel. 107-34

o godz. 4-ej, w soboty, nie
dziele i święta o godz. 12-ej.

Początek

l\INO ·

„T-ON"
KOPERNIKA 16
Tel. l4f.J-72

Tylko 4 dni do
WIELKI

poniedziałku,

dn.

PODWóJNY

Wielki film produkcji polskiej w

ł

lipca

•

popieriiicie·

· B·~· .referent .· pras·o·wy·starostwa
,,czuje ·się Polaki.em .„
·~1(0zakiewicz .

corttra ;„or-=downlk"

KLINGER
z teatrów

Wlaścidelka

1u1an·aru ·i iei c6rka

przed . Sa\d~m

wym w Łodzi zasjadła 56.letnia
Rojza Rydel, zamiesz.kała przy ul.
Piotrkowskiej 117.
Rydlowa oskarżona była 0 . strę
czenie do nierządu i czerpanie zy.
sków z ·tego procederu. W mieszkaniu swym ·przy ul. Piotrk·ąw.
,
.
s'kiej '117 Rydłowa utiądziła WStpił
·gdzie zbiera.
schadżek,
'
dom
nlały
ły się parki z „lepszych sfer".'

języku żydowskim

„JUDEL GRA NA SKRZYPCACH

, .

., , „.

'1..

~

" *,,,*
.
"."okandz1e

Nocne drz· urr aptek·

pozbawienie

oraz

praw na 3 lata.

..
Sąd Okr. ~I
Na. tej~~
ŁR·~~zl 1, ro~p o ,z natv.:a! L5P '.aRwęd I córki '
·- e nteJ 1 1 y e, pan
y'U owej
.
· t
·
ny z wyksz acemem.

24 1

1

Lili Rydel oskarżona była o na.

kłanianie

świadkó~ .

do

Ńocy c.zi.siejszeJ .dyżurują apteki:
Pa sterowa, LagieV';nicka 96, J.
Kahane, Limanowski.:igo 80, s. Traw
kowska, Br7.ezińska 56, ·J. :koprowM Roz-. j·'-k' N
.... ~
•
oworrue DAł1 15'
s i,
·M. B~rt""
21,
blun1, "· ródmieJ'ska
"
"
szewi;ki, Piotrowska ·95, L . .Czyński ,
Rokiciitska 53, E. Zakrzewski, Klłt
na 54, !. Siniecka, Rzgowska 51.

! H.

krzywoprzysięstwa

w sprawie jej matki.
Na rozprawie Rydel przyzna~a

Pod ·llłoilącym motocyklem

włącznie.

PROGRAM

W· dniu · wczorajszym -w godzi11 nach rannych miał miejsce tragicz·
ny wypadek na ulicy . Napiórkow~
skiego przy rogu Kilińśkiego, spo ·
w roli głównej najgienialniejsza artystka Europy i Ameryki
.
MOLLY PICON
wodowany wybojami w bruku
ulicznym... „
normalną szyb.kością . od stroDZlś PREMIERA
ny -ulicy Kilińskiego do· Napiór-,
ten musi zobaczyć film p. t. kowskiego jechał motocykl z priy
t{t.o c?ytał
OKKAMERON A
czepką, na którym znajdowiiło sję
dwóch braci" 28-łetni -Erwin i ·30
' W roli gł. \VU,LY FR.JTSCH,
letrii . Alfons Gott, zamieszkali w
HELI J;'INKEZELLER
domu przy ulicy Rokicieńskiej 11.
W pewnym mometl oie, gdy·'ttro- ·,
•,
12:
o
·święta·
i
Foczą.tek !eansów w dni powszednie o godz. -!, w niedziele
i

dni więzienia

,

Roi;prawa w dniu wczorajsz.y,m
ze względu na drastyczne rnomen się do winy, wyjaśniając, że chcia
ty odbyła s.ię przy drzwi.ach zam. la ·obronić matkę. Sąd Okr. w Łó
<lzi skazał ją na 10 mfes. więzie_
kniętych.
nia : z zawieszeniem wykonania ka
rozpoznaSąd Okr. w Łodzi ·p.o
ry.
Rojzę
56'"1et.nią
skazął
sprawy
ni'J

z

I

wielkiego miasta

PIĄTEK, 1 lipca.
6.20 Muzyka. 6.45 Gimn~stylta,
Wczoraj w godzinaoh pon~nych wy. bójezym kwaeu eolnegu. Denatkę prze· 'I.OO Dziennik poranny. 7.i5 Orkie·
darzył $ię na ulicy Zgierskiej pl"Zed wieziono w &tanie beznadziejnym do stra Rozgłośni L'I' owskiej. 8.00 Prze.
nva. 11.57 · Sygnał czasu z WarszaIm
•
Ub
wy. 12.03 Audycja południowa. ·1.S,OO
ezp1ecza . Społewnej.
. &1Jpita1a
domem· Nr. 21 'tragic:m> wypadek.
PrzyCZ}U) c.amobójotwu dot)rhC7Ali' ' nie Przerwa. 1.3.45 Szeherezada M. Rim
Przechodząc} tamtędy 75~letni Cbalm '
skiego Korsakowa <płyty). 14.15
Miodownik. llllmieszkały przy ul. Zgiet" uatalono.
Muzyka or.iadowa (płyty). 15.15 „W
skiej '25, potknął &ię 0 wysta)ą-cy kamień
.... "anOFIARA. HARCÓW ROWERZYSTOW puszczy Białowieskiej" - ..,.
r-& ....
i upadł, uderz3jąc głową o brok. Prze-· Na ulicy To·wał'owej przed posesJ· a ka ,Jana Milewskiego dla dzieci
. star
· szvch . 15.30 Rozmowa z chorymi.
chodnie pośpieszyli starusdtówi i po·
26
gospodarcze.
Wiadomości
niez.nany rowerzysta najechał m '., " 5
mocą, jednakże nie zdołano go s.powro· .1\r.
wvl\ . Ork.
o Muzyka lekka
tem postai'>"iĆ na' nogi, wobec ęzego za· przecho<hąn! nlieą 45-letnią Florcnt~ n·
łośni Lwowskiej pod dyr. WłaFigur, zamies?Jkal" pw· ul. Groil ,; 1
„
wezwano Pogotowie. Przybyły lek.an; s·kiej 2. Uderzenie rowerem było tal.. I · „ wa Szc~epański~go z udz. Ja.
-- śpiew. 16.45 Spół
1. ny PławskieJ
.
.
.
stwierdził już tylko zgon wskutek we·
silne, ze kobieta upadła, odnosząc sze· dzielnie warzywnicze na śląsku _
11 nęt.rznego wyJeWlJ •krwi.
Zwłoki otaruszka pHewiezione zo:>tały reg obrażeń ciała. Zawezwau~ lekarz pogadanka - wygłosi Wacław ślePogotowia' po nałożeniu opatrunku orl· uziński .lz Katowic). 17.00 ' Szkodnido progektorium.
wiózł ją do szpitala w Radogo~zczu w Jd mebli i. walka z nimi - felieton
- wygłosi dr. Konstanty Strawiń.
. .
.
NOŻOWNICY GRASUJĄ
stame osłabionym. Za zbiegłym rowe- ski. 17.10 Koncert wymiany .do Katotwic i Krakowa. \:Vykonawcy:
Lekarz Pogotowia u.dziel~ł vomocy rz)~t.ą policja wszczęła posrokiwania.
Lódzkie Trio cyti·zystów - Jadwiga
62·letnienm Józefo~i Gra·birn $kiemu,
TRAGICZNE ZAKOŃCZENIE
Jeraczówna, Konstanty Hencz I Arzamieszkałemu prny Bałuckim Rynk~ 6,
tur Kalisz. 17.50 O w.szystkim po
ZABA"'Y CHł~OPCóW
którego dwóch niemanyeh Odobników
troszku. · 17.55 Odczytanie prograN;t posesji prz) ul. Krasińskiego 32 n1u. 18.00 Fotografia barwna - ponapadło i pokłuło nożami. Ofiarę napaś·
•Y.n lokatora 7·letni Roman Postolak, w gadanka, wygłosi Wacł3-W Podhor•
ci, osłabioną wskutek znaczn~go upłyWll
czasie zabawy został przez jednego z ski - Okołów. 18.10 Duety Franciszkrwi, Pogotowie odwiozło d~ domu.
ka Schubert a na skrzypce i. forterówieśników trafi<>n' kamienieDI " gło
pian. Wyoknawcy: Olga Nietschów. S.UtOBóJŚTWO ROBOTNIC't .
wy·
że
:wę i do21Dał rozbicia twarty. tak
na -- skrzypce· i Jerzy Sulikowski
W dniu l\~z:trajszym Pogotowie za. płynęło mu lewe oko.
·- fortepian (z Lod.zi na. W . .R. P.).
weilwane zostało do robot.nicy 25-letniej. Rannego · malca po opatrzeniu Pogo· 18.45 Kronika literacka w opracowaniu Romana Zrębowicza. 19.oo
Władyśławy Sitarek. zam. przy ul. Tar· towie odwiozło do sz·p itala.
Muzy~& •,~· wykc:1aniu Triu Salonowego Emila Filipowskiego (Emil
Fillpo'.niki - - skrzypce. Michał Zin\ To:lzim!<:?rZ
kow · wiolonczelo.
Ormicki - fortepian) (z Krakowa).
19.20 Pogadanka aktualna. 19,30
Wieczór operetkowy (z Poznania).
Wykonawcy: Orki~tra Rozgłoś.!ń
11
pod kier. E1igerli'iisza
Poznańskiej
Raabego, Wanda' Krzyżanowska·
Julius~ :J3iel\żii.lt0wska - ·- sopran
kowski - tenor. Akompaniuje Ma_rian Sauer. W przerwie Monolog
W swoim oza&ie „Orędownik" zauiie· zakiewi<lZ miał w swoim biurze trzymać Pana Tomasza. 20.45 Dziennik wieścił kiika art~kułów„ zanuuj_ących wła· pimia komunistycme. Na pytanie o· czorny. 20.55 Pogadanka aktualna.
21.00 „życie młodych - .,Ci co zdali
ściciełowi ekspedycji .gaze't Hilelowi Ko· skariycieła prywatnego, dlaczego został
aumaturę". 21.10 „Na budowie" Wajooergier
~wolni&ny,
kel·
Starostwa
że
ze
Sil)„
·
zakiew:iczowi (P.iot~ow~
dycja z cyklu „Piosenki z dawnych
portuje pisma komuni2J1fjące ·• I.ub wr~ ofiwiadcza, iż a powodu należenia do czasów" w 9pracowaniu . \Viktora
komumstyeme oraz że ukrywa- „ ·$Woje Obozu Młodej Polski. a wobec stanowi· Bu_d zrnskiegp (ze· Lwowa). . .21,~o
WiadO·
.ska województw.a, że jako referent pra· Wiadomości sportowe, 22.00
·?ochody prze_d uw.ęde.m sk1M-bctwym; "
mości ,s portowe lokalne. 22.05 Musowy staros~wa nie może się zajmować zyka lekka i taneczna (płyty). 23.00
· Kozakie~ioz za!k.ariył wów~~ red8k.
dzi.ałalnością p·oJityczną, odwołał się do Ostatnie wiadomości dziennika wietora odpowieUzialnego' „OręilO~ib"
Minist-erstwa. Pomimo to został W). czornego. Komunikat meteorologicz
Władysława Macitga o ·~e9łh·ienie.
ny, Pogadanka aktualna· w języku
,Ialony.
W wynik.u ro:Plprawy Maciąg &kazany zoangielskim.
Na p')'ta~ie, jakiej jeM. nModowo8ci,
stał na 2 tygoclnię are&llllU a sawieaseniem- Od wyroku tego Maciąg odwołał Wajnbergtt, który jest ewangielikiem,
DOKTOR
&ię do sądu apelacyjnego, powohr,jąc DO• odpowielłział, iż „czuje się Polakiem".
„ K
•
•
•
·-.1..
W:SJUDergier
wycli. świadkc'>w w osobach .b. referenta
O·
JZ
oa.st9Pf1Je,
zeznaJe
,_, · rze k omo &prowad za ł z Cze·
prasowego słaroatwa grodziłuego Oskara zaAiew1cz
•
ktore
·
komuntstycme,
·
„
oraz
Wajnbergera
pisma
. biura Ko· cho ! łowacJ1
. kierownika
~
. .
1
ł -'-taL·
·
·
1 b. pracow- .
Szulea
una
cha
zakiew1cza
pomimo, u zo& 1y przez w a..." po . SPECJ. CHOR. WENERYCZNYCH.
.. .
•
ły si ę na· SEKSUALNYCH
uk
t..
-•·
•_...
SKORNYCa
~\'li~·
I
Wł1'-dJałl~ł
Kozakiew:teZa
nika
azywa
„om:u„owaue,
-te
· · ·
k'
(włosów)
atępuie w innej !za cie i pod innym t}.
iego.
przeprowadzi slę na
·· W dniu wczorajuym w ~e odbyła tułem.
świadek Zawacldti, któey pracował u
&ię rekwizycja tych świadków na poleul. Prze1a1:d 17
cenie sfdu apelacyjnego w War&Uwie. Kozakiewicza pr7.ez 22 lata, · od pięciu
GODZINY PBZY~
W czasie zeznań ich wyedy na jaw sen· lat tam już nie pracnje, zeznaje, że
od 9-11 i od 6-8. Tel. 132-28
Kozakiewicz czytał przeważnie piama
sacyjne szcżegóły.
Std w pierwHej instancji opad się socjalistyczne i komunistyczne. Jednako·
na zaświadczeniu. Staroetwa, ii w biurze woż na pytanie adw. Denitza i Fajnher·
Kou1dewioza znajdują się jedynie pi8- ' ga, iloma włada językami, okazuje się,
TEATR POLSKI
ma legalne. !fy1J11 bardziej w roumienie ·ie Za.wa<bki„. nie umie nawet pisać i
Dziś w piątk o godz. 8.30 wiec~.
wipu.wia fakt, iż b. referent prasowy· cz;ytać.
jeden frapująca sensa...
Sprawa ta niedługo majdzie się na raz jeszcze
starostwa W:ajnherger twierdził W ' są·
komĘdiowa Jenkins'a ,,Kobieta
cja
dzie, że otrzymał od b. kierownika 5-ej wokandzie Sądu Apelacyjnego w War·
i s,.;tr1aragd".
brygady śledczej kom. Brylaka 2 listy, nawie.
Teatw.e
premierą w
Najb'.iższą
w których ten ·komunikuje, jakoby Ko·
Polskm1 będzie komedia Oskara WU
de'a ,,Brat marnotrawny".
TEATR LETNI W PARKU . '
.
STASZICA
Dziś z powodu generalnej próbi
przedstawienie :r..awieszone.
•
. ·. ./
)
.
·•
'
. 'l'EATR KAMJ!JR.A LNY
W .dniu wczorajszym· na ławie Rydel na 1 r.ok więzienia i -500 zł.
Występy Teatru i:ydowskiego.
oskarżonych w Sądzie Okręgo. grzywny z zamianą na dalsze 50

CzrJaicie

prase

wirze

~MIERTELi'<Y UPADl.:l\ STAR\J~tKA 11o"c.i. U, k.tóra napiła :i ę w celu o-amo·

Tr~d w Rumunii

i

„CMIK:ll11Qm-
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· Odno:mie umowy zbiorowej z dnia
stwierdzają, te
umowa ta przz zachłanny kapitalizm nie jest. w większości wypadKów respektowana.
Do spot{'gowania anarchii w prze
myśle · włókienniczym przyczynia się
wybitnie t. zw. przemysł chałupnt
czy, zatrudniając nieletnich, stosunieludzki wyzysk i unikając
jąc
ubezpieczeń socjalnych i ustawodaw
stwa robotniczego. Zebrani domagają się uzdrov.'ienia trch stosunków przez powiększenie kadr lnspektorów Pracy i bezwzg~ędne
zmuszenie nakładców do świadczeil
socjalnych. przestrzegania ustawo:dawstwa i t. p. Jeżeli chodzi o wymówienie umowy przez przędzalnie
Zgierza i żądanie upustu, to ·zgromadzeni uważają, te jest to akt
prowokacji, na który robotnicy w
razie usiłowania wprowadzenia go w
życie gotowi są odpowiedzieć solipod
akcją
zdecydowaną
darną i
ptzewcdnictwem Klasowego Związ
ku Włókniarzy.
Wiec zakoftczył się w podniosłym
nastrojt1 odśplewaniem pieśni rob'lt
niczej.

ogromnym zainteresowaniu zebranych i i.•rzy ·szczejnie wypełnionej
sali Wielkie Zgromadzenie Włóknia
rzy Zgierza.
Przemawiali tow. tow. WalczaK
Adam, 'Karcher Paweł i MarszaTow. Walczak referował sprałek.
wę 40-godzinnego dma pracy, tow.
Karcher i Marszałek omówili aktualne z::.gadnienia miejscowt;, Po obszernej i ożywionej dyskusji przyjęte zostały rezolucje:
a) w sprawie 40-godzinnego tygocl
.aia pracy,
b) o/I , sprawie umowy zbiorowej 1
1.-westii chałupników,
unormowaniu
CZY BĘDĄ 2 TUR-y W KL. B.
żądania przez fabt'Y
sprawie
w
c)
TUR Chojny, który został miupustu od taryfy
zgierskich
kantów
strzem swej grupy, zmierzy się z
płac.
medrugim finalistą Sokołem w
Rezolucja w sprawie skrócenia
czach o tytuł mistrza piłkarskiego
pracy bez obniżki zarobków
czasu
Lodzi kl. „C" i awans do kl. „B".
udoskonalenia techże
wllka.zuje.
Spotkania odbędą się: 10 b. m. na
boisku Chojny i 17 b. m. na 'boisku niczne i racjonalizacja pracy spo-
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Dziś ~twarcie

·parku

w Julianowie
dzisiejszym nastąpi
otwarcie uporządkowanego parku
w Julianowie, który oddany zosta
nie do użytku publicznego .. Zwlokę
w otwarciu parku tłumaczy się
względem natury prawnej. Dawni
dzierżawcy pozostawili · b9wi'ef!1 ·
na terenie parku szereg rucho'mości, których nie można było wlasnowolnie usuwać.

W dniu

tocykl znala?:ł się na ulicy Napiór
kowskiego, natraflł na wielkie wy
boje w bruku ułicz.nym i wywróobydwóch
cił : się, przygniatając
jadących. Jęki rannych zmieszały
się z · sykiem · płomieni, które powsiały wskutek ·z apalenia się rozbi~ego baku •na benzynę.
Lekarz po.gotowia ratunkowego, pą udzieleniu nieszczęśliwym
pierw-szej .pomocy, przewiózł ich
Największy wybór, również z ma.iytfa kurację do szprtala· Okręgowe mi skazltami. Sprzedaż detaliczna,
ceny ściśle fabryczne. śródmiejska
go Ubezpiecz.alni Społecznej.
21~ lewa ofiC)'.ll'a. mlMzka.nła 23.-• ·

Ogłoszenia

POŃCZOCHY,

drobne

SKARPETKI.

