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sie kieska lotników faszrstoWskich

Agencja Havasa donosi:
w legające głównie na interpretacji
czwartek o godz. 22.45 zaatakowa wyrażenia „stała kontrola", uży
ło kitkaoa::icie
samolotów ~aszy. tego w projekcie angielskim. Cho·
stowskich Barcelonę. Lotnicy gen. dzi tu o obserwację morską w
Franco zmuszeni do odwrotu portach hiszpailskich po za 8 por
przez myśliwskie eskadry rządo tarni, w których będą stałe pia.we, w czrtsie ucieczki, zrzucili
bomhy na sąsiadujące z Barceloną
wsi! Ca!:tel de Feldes, Villa de
Cans, San Budilto, Prat de Llobre
ja i Gata. Wyrządzone szkody są
znactfJe, nie było natomiast ofiar
w lud1iach, ze względu na spraw
nie działające aparaty alarmowe.
Na froncie Teruelu przeprowadziły wojska rządowe w nocy
z· Japońsk'ie operacje w Chinacli
'śr<>dy na czwartek oraz w czwar- odbywają się obecnie pod znatek rano szereg gwałtownych 11- kiem zupełne.i zmiany dowódtakow na Puebla Valverde.
ców w ~rmii północ.nu cl1inskłej.
Na odcin'cu Onda frontu kata
Naczelne dowódeztwo obejma'
Jońskiego - · fa&iyści - jak twier w miejsce gen Terauszi były
dzi ich główna kwatera, zajęli łań szef sztal1u g<!neralnego armii
cuch górski, połoiony na zachód kwantuńskiej i dotychczasowy g~
od Omia.
neratny gubernator Korei, gen.
TA l<OMEDIA JESZCZE TRW A. Koiso. jako szef sztabu zostanie
Na wczo!'ajszym posiedzeniu mu przydzielony gen. !)oihara. osławionego podkomitetu nieinter Kierownik spraw
politycznych
wencji delegat sowiecki podtrzy- gen. Kita zastąpiony zostanie
mywał swe zastrzeżenia wobec nrzc:z gen. Szigetsu. Dowództwo
projektu ob!>erwacji morskiej, po- wojsl<, 01,erujących wzdłuż linii

cówki agentów urzędu nieinterwen
cji. Delegat sowiecki prześle osta1nią redakcje
projektu rezolucji rz<1d0wi swemu, który udzieli
odpowiedzi przed \.litCrkowym f:'le
narnym posiedzeniem.
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na skutek

sztucznymi i
Pod wpływem krytyki prasy paryskiej, niezadowolonej z szel'egu
pomysłów
dekoracji, przygotowauych na pri:yj;>cle ln·ó!ewskiej pary
:ongielskiej w stolicy Francji, władze
miejskie Paryża i czynnild rządowe,
z~.jmu.fnce sii: organi ~acją przyjecia.,
poczyniły poważne zmian~' w przrstrojeniu uJlc Paryża. Ponieważ prasa i;;zczf'gólnie za.atakowała projek-

dowódców

niepowodzeń

gen.I wsi zatapianych zo~tało częściowo. Ogólna lic7.ba powodzian prze
~:/
kracz a 700 tysięcy; z tej liczby los
Według ostatnich doniesień chiń 11kolo 100 tysięcy ludzi pozostaje
"Kich, 111. Kaifeng rówAież zagro·' c:iłkowicie nieznany. Straty na
żone zostalo przez powódż i ewa- skutek powodzi wynoszą kilkaset
kuowane przez władze jaipoilskie. milionów dolarów.
Konrunikat chiński donosi o wiei
kiej bitwie, która toczy się obecnie w rejonie Matungu. Rzucono tu
w ogień najlepsze oddziały armii
chiimldej. Samoloty chińskie, nieu
stannie bombardujące eskadrę japońską na rzece ]angtse, zatppiły
ostatnio jeszcze pięć okr~tów jaPekin

Hankou,

obejmie

i przywileje

dekoracjami ·

.'

ty udekorowania wielkich monumen ft.llgielsku, wygłosi król w czasie
talnych gmachów Paryża, odzna- Jl'lf.Wi{'cenia pomnika poległych toł
czających się czystością linii archi- nierzy australijskich w Villłers-Bre
tektonicznych, jak np. pałacu izby tonnex. Poza tym wśród szczegółów
dPputowanych, czy też kościoła św l1-i:"·'ty dzienniki donoszą, Iż króloMagdaleny, - zbytecznymi emble- wa E!żbleta :.;0 w:::ględu na żałobę
matami w ks:r.ta!cle ~'!:ob:'"' fr:-:ncu- zmieni całkowicie swoje suknie, ąr
skich, wiPlklch gwiazd, czy też róż których wystąpi w Paryżu. ~liano
nych
alegor~·j,
symbolizujących wicie zamiast odcieni niebieskich l
współpracę angielsko - francuską, różowych, które dominować miały w
if Pko1-a<'je te zostały zniesione. Pra.s a toalet.a.eh królowej Elżbiety, suknie
11aryska, jak również sfery ar1vsty- ;ej będą. utrzymane jedynie lV
<:zne Francji, wychodzą słusznie z dwuch kolorac)l białym i popielatym.
~2:o:>ient11, że Paryż jest dostateczuie pi~kny pod względem architeltto·
nicznym.
by gmachów
z:i.chndZ.:13 pot:-zeh:i
I
1uzystmjania
szttri:n•·mi
_.
.i nietn\·alymi dekoracjami. I że wystarcza Jedynie deU'lra!'je z flag,
Doktór Tur'ch ine, słynny puy- ~
girland zieleni t kwiatów.
\Ved~ ?! ...,. r.., ... · 0 ~()~0\Vl'"'"o planu po- ski lekarż
elektroradiog szpi•tali .
bytu pary królewsWej w Paryżu, paryskicl1, którv operowany już .
r•. „
· · '",,.. ... .fr. r"' \\~ czasie po·
bytu w stolic.\-· FranojJ tylko dwa llvł I8 razy i pozbawiony jel!t
pn:emów:IPnla. a nłianowicle: jedno dłoni i ramion . poddać się mu·
,., ązasi<' wielkiego przyjęcia w p:i- siał w dniu wczorrjszym nowemu '
ł~u elizejskim u .prezydenta repu- ] 9·emu zabiegowi chirurgicznemu
h!lł'
·~:."1na, d~n;rłe r· czar;ie ~>rzy
wobf'c rozszerzenia się schorzeń
jęcia na rati~szu. Oba pr~emówlenia
przez kontakt
wygłoszone •będą w języku francu- spowodowanych
r·klm. Trzecie przemówie!'ie, już po z radem.
1
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pońskich.
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Of1· ra nauk1·

w thinath

Umetsu.

nietrwałymi

'

państwowe.

członków

angielskiej lzbv Gmin
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Specjalnie wybrana komisja ir.I(,'
Przewodniczącym
koniisji bę kt0ra posiada kompe1<·11cjc najwyż
Wczoraj ogloszone zosta·ły pier- dzyp1rtyjna izby gmin, powoła •l.1 dzie poseł konserwatywny sit szej instancji sądowej i jes~ wła
wsze dane o rozmiarach klęski po wczoraj do życia w składzie "i 4 John Gilmour. jeden z najbar· ściwie trybullałem posels~i.11, - wodzi, która wywołana została posłów dla rozpatrzenia zatargu dziej zasłużonych i powszechnie składać będą zeznania wszystkie
przez wysadzenie w powietrze tam między posłem Sandysem a 'llini- szano:wanych parlamentarzystów wezwane osoby, a więc po:t Sąn·
.1..
na rzece żółtej. Ogółem całkowi· strem wojny Hore Belisha, rozpo· konserwatywnych, były .Hug(1ietni dys, minister wojny Hore Belisha;
k
Władze manda towe w Palcstv:
kilika wypadków usz ·oiue· trmu
1 \piło
zatopieniu uległo przeszl0 2 r7njp SWP p• a re f18tychm:::i.;~
minister spraw wewnętrznych jo premier Chamberlain, szef -ztąbu
nie 1Jlliosły ostatnio stan wyjątko· nia rurociągu nafto~e~o ora~ ne· "~ w~i i O!\iPr!l i: r•'iHm;i '"~i;ir:·
1
roku I 935 w rządzie Baltiwi:ia.- imperiainego- oraz szereg związa
0
~'obowiązujący w JerozoUmie i i.·.r~~~n~a~p~a~k~i~n~a~p•o•rm1ą~~.1~k•o•lf'~J••"m~E.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Dochodzcnie komisji będzie 7a· ny<:h z ~ą sprawą wojs'.owy c'1
'.Avjvie. Tymczasrm w najh1iż· •
pewne trwać około 4 tyg0rJ11i ;
aaa
szych okolicach tych miast doszło
Gilmour
starać się będzie zakoń·
pbnownie do szeregu zajść. Na
czyć prace tak,
aby złożyć spra'drodze, wiodącej do Jaffy, ranio·
wozdanie izbie gmin orzed odro·
no z ukrycia strzałami karahino·
Sejmowa komioja admionistracyjno· regiem popra1vek. Przede wszystkim w lono. aby z.gło szenie hst odbyc się mo· czeniem się izby na wakacje tetwymi dwuch żydów. W Haifie za·
Niejaki Pouliot, poseł do parfa71wią 71ku z wprowad•zonymi poprawka- gło już p-0 uprawomocnieniu się &pisów
ą\akował tłum kilka ~klepów ży· samorządowa zakończyła w piątek obra· mi do ordynacji miejskiej prcy jęto wyborców. Wreszcie POZBAWIENIE r.ie, rozpoczynają.ce si? 29 'ipra. mentu w Ottawie i znany przeciw4owskich, a wezwana na pomoc dy nad projektem ustawy o wyborze i w tej u;tawie pewne postanol'ienia, CZYNNEGO PRAW A WYBORCZEGO Posiedzenia komis.ii będą się od· nik rozwodów, zaproponował w narlamencie uchwalenie prawa, które
po·
bywały w gmachu 1Zby czę:kio
policja zmuszona była do dania radnych gromadzkich. gminnych
zmuszałobv
obie rozchodzące się
ułatwiające
wyborcom wykonywanie W RAZIE POST:Ę:POW A.1'/IA . KARNEe•lwy w tłum , rólmocześnie nastą· wiatowych. pl'Z)·j mując tę ustawę z ~ze ·
wo
przy
drzwiach
zamkr.ięt_ych,
a
strony po · oddania. się sterylizacji
ZAGROŻONEGO
UTRATĄ
pewnych czynności , zwłaszcza prz} zgła GO.
UZALEż- częściowo jawnie. PrzeJ :wmis,i.1. przed otrzymaniem rozwodu.
szaniu fot, dalej z:io;trzono kontrolę PRAW
NJO O OBYWATELSKICH.
DOPIERO OD MOMENTU
_ _ _..,,_______1111_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
czynnika ob) watelskiego nad aktem W)·
borczym oraz załatwianiem protestów, DORJ;:CZENIA AKTU OSKARŻENIA,
gdzie wydziałom powiatow}m i woje· A NIE OD MOMENTU WSZCZ:Ę:CIA .
wódZ'kim przy:1mano decyzję wiążącą. śLEDZTWA.
roza tym przyjęto kilka rezolucji.
SKASOWANO NAST:Ę:PNIE PRZY
W „ t' hi'
. .
WYBORACH GROMADZKICH OKR::Ę: wz'· wn .jąc: vch
mierze uwzg· iędniony element ture· . m.. in. .. Rząd do .wniesienia
n.n 1oc 1 czyruone
są gorączGI
JEDNOMANDATOWE.
NATO· w m\l7.hwrn naibhzszym cza >1e pracow- kowe przygot-0wania na przyjęcie cld. Po przeprowiidzenlu wyborów
min~strów
MIAST W GMINACH SKASOWANO nirz~ cb ustaw >a morządowyd1. ustawy wojsk turec~ich. Kilka.naśl'ie wiel- parlamentarnych, zarówno oddziały
Pl'ezydent uniwersytetu Toron· tym jedna osoba, przemawiaiąc OKRĘGI I JEDNOMANDATOWE I 0 samorządzie wojewódzkim oraz re- ldch. budynkow przeznaczono na ko- francuslde, jak r tureckie, opuszczą
Sandżak. Prowincja zostanie zdemili
. wzywa1ącą
·
d do unormowa· szary· .Ogólnie
przypuszczają
nie skrytykowała DWUMANDATOWE. Zmniejszono po- Z'}luc1ę
ło, p. H. ). Cody, przemawiając publiczni ~
Rzą
.
' . że
jej przejęty
'
.
,
.
przybycie
WOJSk
tureckich
nastąpi w taryzowam1„ a zarząd
bolączek
równacze· za tym ilość podpisów pod z.głoszenii-m nia w drodze ustawodawczeJ czynnosc1 I początku przyszłego tyga<Jnia. W do zostanie przez Turków. podczas gdy
tv czasie zebrania, oświadczył, że wszystkich
.Kanada jest kra.jem o zbyt rozwi· śnie. O przesadne} liczbi<' rząd.ów listy kandydatów na 5 - IO głosów. zlerony• !, samorządom przez wład:ze brze poinformowanych kołach turec francuski obsenvator Ligi Narodów
może
to, że na Kalendarz wyborczy w ten sposób n-sta- ~ dminh.tr.icyjne .
niętej sieci transportowej. o -;;byt .5wiadczyć
kich przypuszczają, że przyszłe ll(:Zostawać będzie w Sandżaku jedy
losy Sandżaku Aleksandretty ułożą nie w charakterze obserwatora, nie
wysokich podatkach i o przesad· 11.000.000 Kanadyjczyków prz~
żadnego
wpływu
na
się zgodnie z koncepcją, powziętą w wywierając
nej liczbie rząd.ów. T~ trzy bo· pada 10 parlamentów, 10 premie·
Genewie, z tym jedynie, iż w zarzą rządy.
łączki Kanady są ogólnie znane, rów i około 100 stak czynnych
dzie prowincji będzie w większej

Terror wPalestynie

=
-···
Dzikie pomysły

Wybory gminne, gromadzku~ I pow1ato_we

I

Kanada ma na 11 milionów mieszk.

Dziesieć

parlamentów

10 premierów i 1OO

nigdy jednak dotąd n.ie ujęto ich ministrów.
trzema słowami i nigdy przed

Posiedzenie Senatu

przez pi•o runy, poszkodowani ob·
liczają ogółem na ] 00,000 zł. W

powiecie

łuninieckim

na prze·

Aleksandretty

Cala rodzina wymordowana

Wczoraj odbyło się pierwsze w bieżąNastępnie złożył ślubowanie senator·
cej sesji nadzwyczajnej posiedzenie Se- skie, h. premier, prof. BARTEL.
netu. Po odczytaniu zarządzenia PrezyPrzystąpiono do porządku dziennego,
denta Rzplitej 0 otwarciu nadzwyczaj- Bez dyskusji uchwalono IO nstaw raty·
nej sesji p. marszałek wygłosił dwa fikacyjnych ora·z ustawę o dodatko·
W ct.n. 14- b. m. w niewiadoprzemówieuia żałobne ku cz.ci zmarłego wych kredytach do bu d żetu na ro k
senatora Bobrowskiego
i:narszałka 1938/39. Dalej uchwalono u.staw~ · no· mych okolicznościach zginęli gaweliz.ującą ustawę o Funduszu Pracy j~wy lasów ~aństw~wych 40~1et~
strzeni około 300 ha grad 2lnisz· Sejmu Cara.
Obu
przemówień
Izba
wysłud1ała
oraz
o konwersji pożyczek w obcych nt Jan SLwy, iego zona, .lat 35 I
czył plony olł 75 do 100 pmc. Pio·
E'tojąc.
Na
znak
żałoby
marszałek,
Pry- walutach i o ubezpieczeniu od t•gn.ia. <liieci 7-lethi Witold i 5-letni.a Ha
rwny zahiły znowu 10 osób w róż·
nych miejscowoEciach, a 6 osóh stor zarządził godzinną. przerwę w ob-,Wreszcie uchwalono u~tawę, nowelizu· 1lina, zam. ""! ~a~ówce Szafar~ia,
radach.
jącą prawo l>l"zemy słowe.
gm . kozłowteckieJ, pow. słonnnzostało poraźonydJ.
**
Na l) m zaJ...01iczono obrady.
!o kiego. Wszczęte dochodzenie do

w tajemniczych

Pioruny zabiły 10 osób i zraniły 6
Nad Polesiem po raz drugi prze

Sandżak

I

Burza nad Polesiem
s2lła gwałtowna burza z gradem i
piorunami. Straty, wyrządzone

„.,..

*

okolicznościach

prowadziło do ujawnienia zwłok
zaginionych. B~ły one zakopane
r.a głębokości l m, pod ziemią w
komórce, przyl~ającej do mieszka11.i2 zamordowanych. Sledztwo
prowadzą miejscowe władze poliC) jne.

Str. 2

Ustawa o tajemnicy
może być przykrywką

nie

Komisja pnywilejów parlamentar
nych odbyła w czwartek dwugodzln
ne posiedzenie pod . przewodnlctwem
premiera Chamberlaina. Po rozpatrzeniu sprawy konserwatywnego
komisja orzekła, że
posła Sandysa,
w jego wypaAlku J.>RZYWILEJE IZ.BY Gl\UN ZOSTAŁY NARUSZONE.
Na podstawie tego orzeczenia pre
młer zakomunikował

Izbie,

DLA l\IINIS'l'BOW ZANIEDBUJĄ·

CJYCll SWE

międzypartyjna

U

słówny

w

OBO~ którąw

Pomruki rewolty

dla zbada-

nia treśct ośwladcr.enła, :rJożonego w
bbie w dniu i7 b, m. przez posła
Sandysa, posłfpoWUlla r&lntereeo.
ivanych mlnłstrów oraz zbadania
kwestll zastosowania ostatniej usta
wy o tajemnicach urzędowych w sto
simko do członków Izby Gmin w ma
11ie pełnienia przez nich obowi11zków parlamentarnych".
.BezpoArednlo po pmnlerze pn.emawial mlnłster wojny Bore Bell·
sha, który zakomunikował Izbie pewne !lzcr.egóły, dotyczą-Oe treści u.
stu posła Sandysa. Z listu· Jego wynika, że poseł posiaAlaJ ostatme najnowsze Informacje o AclAle taJnym
obrony
pl.anłe · sdabn generalnego
przeclwlotnlczej Londynu s dokład·
nyml. danym1 o dydokaeJl poncze.
g61nych baterll dzłaJ pneclwlotnł
czych. Zdaniem młnłstra wojny,
sztab generalny mlal obowiązek wy
kry6, w Jaki sposób s~ uJbal'dzlej tajnego piana dostały eto
do rąk posła I dlatego też zarządzo
ne zostało łledztwo jeszcze zanim
poseł Sandys przedłożył calit spra.wo Izbie Gmin.
Po przemówieniu mlnlstra wojny
zabiera.U głos kolejno obaj przewód
cy opozycji: poseł Labour Party Attlee l poseł liberalny sir Archibald
Sinclair. Obydwaj m6wcy poparli
wnloeek Ulltanowłenia ltomisji mię
dzypartyjnej ł podkreAUll konłecz·
no§6 Acłslego określania zakreeu
chłalanla ustawy o tajemnicy pal\·
stwoweJ w ten spos6b, by nie uclerpiały na tym wolnoścl demokratycz
ne kraju, t. j. by prawa parlamentp
l prasy byly dostateClbie ocht'onlone. Duże żałnteresowanie wzbadztk>
przemówienie posła Ch~ lrt6

rt

wśród
wodzów

wśród

plemion

marokańskich, Espagnt).

k' h h b
.ynaws 11cb c 1y a, • :te znajdują państw, biorących udział w wojw n e ezp eczenstwie.. Danfa i nie są zamknięte. Tu równ·id są
. zezwoliły na przejazd o- wyjątki w pewnych rejonach w
ssięzwec1a
krętom wojennym przez poszcze- Danii i Szwecji (PAT).
gótne rejony _ jednak bez zbędli
nego zatrzymywania się. Nie mo

~kręty wojenne nieprzyjaciel.
sktch P~ństw mają zabroni?ny
wstęp. nie. tytko do portów woiennych t re1onów wo1skowych, lecz
ró~ież na wody terytorialne
panstw skandynawskich. ł.O<lzłom
podwodnym zabronł0ny jest wstęp
na Wody terytorialne państw ska;n

W czwartek weszło w życie

stępujące:

;P~·
IED
\

~RZECIW

KREM~~OM
CA .ZIM I

METAMORPHOSA

wzywa do modłów

pomyślnośt

gen. Franco

wielu niedawnych zar.ządzeniach
narodowego Rządu hiszpańskiego.
W odpowiedzi Ojciec święty za.
znaczył, że Hiszpania jest mu dro
ga i że p~lecił modlić się za po·
kój i pomyślność Hiszpanii oraz
za jej wodza generalissimusa
Franco. (PAT).

i

Proces wspólnika

d

że jednocześnie przebywać więcej

. • Rzeszy
WH Trzec1eJ

jak trzy okręty wojenne tego samego państwa lub zaprzyjaźnione rozporządzenie ministra gospogo mu - w jednym porcie, w:ględ darki „lll Rzeszy", mocą którego
nie zakotwiczać w obrębie rejonulsktepy rzeźnickie skróca czas
jednego wybrzeża. Drogi powietrz sprzedaży o trzy godzi,ny. z powo
ne dla samolotów wojennych du braki!
mięsa.
•··· ··

Bozpatnenle tep
maga

zasfęplocla

projektu wyęlnłl

znawc6w l nie nadaje tdo do opraeowanła go w csule _ , nadzwyczaj
nej. A pontewall nie Jde plll. m6wea
apeluje do Bqda o DIJocle projekła
li porządku dzleanep HSJI nadzwy•
czajneJ I odłoł.enle p do 11e8Jl zwy•
czaJneJ. W 1'Mle 1111"1 Bqd nie
pny1'czył elo do tego apela, m6wcia
zgłasza odpoWlednł wniosek, podkre
lilając, ł.e nie chodzi ta bynajmniej
o odrzucenie projektu, ale tylko o Je
&'O

odłożeale.

Wlcemlnlsta

KOBSAK

P. wbmln. Kon&k broni ut.•
.że Jes* on powt6nenlem
an. 85 dekretu Naczelnika l'adlltwa
z roku 1919, dekretu, którt w po•
~
szechneJ oplnll nchC]Clzlł •
demokratyzmu.
Jet.ell przesuwamy pewne apnws je41lep
samorządzie
nlenła w
czynnika apoleeateg'o na dlql: s
Bady MlejskleJ na M'aglstr-.ł I na
Prezydenta, to czynimy to ale .,,
lecz dla a·
bnlę Jakiejś doktryny,
m6eja1deJ.
sprawnłenła goepodal'kl
Niepodobna bowiem paraUłowa6 Ba
dy Miejskiej ąrawaml drago~
t.Jm
go maezenla, gdyt de~ •
pew
jej zadania główne. To samo
nym stopniu dotyczy Magiahała ł
Prezydenta młaata. Tneba asawa6 '
formalistyko, Bp~
nadmierną
z rozwojem tycla i nie motu czynłó zarzutów z tego, t.e chCllą
usprawnić pracę samorządu st.ollcy.

n.eczo- I twierdzi,

swrua

uwagę, łe rozwat.a,ł4o rządowy

pro-

nstawy, należy pamlę~ te
Warszawa Jest nie tylko miastem w
Polsce, ale takie Jest etollłllło Nawet
w państwach liwlecącycb przykł&
dem demokraeJl-powłada wicemin.
Konak - nie czyni się stolicy polem specjalnie rozszerzonep samoJekł

rqdu.
Wszędzie g6ruje mytl o rabezplecr.enla I aprzywlleJowanlu lllldnęd
nego Interesu .,.Astwowego. W Amstl!rdamle prezydent miasta Jest mia
nowa.ny, podobnie " Kopenbacke.
Sr.efem samorządu Paryta Jest pr&fekt Sekwany. W Wuzyngtonle ną
cizi 1-cb komhan:y, ~b
przez prezydenta Stan6w Zjednoczo
nych. Płynie to ze AwlaAlomoścl specjalnej roll stolloy w tycta peitstwa
t zawsze uprawnienia csynnika społecznego q moderowane na necz
czynnika pa6stwowego.

Konowale a

zajmuje, odpowiedziM Baranowski,
że jest szpiegiem. Slłd umotywował
swój wyrok tym, że Holandia w obronie swego bezpieczemtwa z c1Lł4
surowościlł karać musi :fałszerstwa
paszportowe, a stosUllkowo łagodny
wyrok Baranowski zawdzi~zać mu
si tej okoliczności, :te przestępstwo
jego nil) było skierowane przeciwko
Holandii. Baranowskiego odprowadzono natychmiaat do więzienia,
paszport Bory zniszczono i wręczo
no mu · znów paazport nansenowski
n u właściwe nazwisko (PAT).

nej do spraw samorządu miejskie
do pro·
· ·
_,.,, prz ystąp1eruem
go pu.=i
•
t
jektu ustawy o us rOJU sam orzą~~ ·
du m. st. Warszawy przewvum·
czący w\cemarszałek Podoski za.
wiadomił, że Rząd i referent pos.
Duch uzgodnili tekst art. 1 dekla
racyjnego w projekc!e ~:wy~
ł
"':yborach r~dnych rniejs · .·
t) m uzg~dn.1onym tekście artyku
•
ma brzm1eć.
Głosowanie jest ~szecJbne,
równe, bezpośredoie a ta !1e na
nazwlt.ka kandydatów waznie ogłOszonych.

w

Wniosek pos. Kopcia o odrocze
nru rozpatrywania ustawy do 1e.
sjl zwyczajnej nie uzyatcał wlfł.
szoścl.
W piątek dałuy
szczegółowej.
OGLĄDANIE
PrzewodniezlłCY

clU dyakuljl

WABSZAWT
komiaji poL ~

doeld za.wiadomil członków 1mm111J1.
ił prezydent m. Warszawy apniel
komisję na wycieczkę po w~
wie, celem zapoznani& po1116w s urządzeniami
Posłowie
wiajlłC się

stolicy.
odmówtlf,

111praw1edll·

brakiem czua.

wystąpili przeciwko tej redake)i
i-,,..,...
ł..-.
...~e .r-•
·
ona n"'"'&..,...
wsk azuiąr,
k t
t
h 1
e s em projek
na z uc wa 011ym
·
ł
•
tu d
' opuszczającym g osowame
na listy. Zredagow~_!rl· ~
wymieniony WJte\ "'l"-""""

=włłoby głosow~
odniczący

Podoski

zgodzłl sił

na

lkrełleale

ustępu o głOSowaniu na naZWl9laa
WówłCZas ~
kandydatów.
Brzęk-Osińskii podjął ~proponowaną przez p. Ducha redakcję ja
ko wniosek mniejazoścl na plenum.

. . C WIADOMOŚO SPORTOWE ,

. soc~ali~cl. fra~c~scy
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Z .AUahabad donoezą, że w ciągu ostatnich 11 tygodni padło tam
epidemii cholery przeszło 30.000 osób. Wszelkie przeprowadzone dotychczas usiłowania stłumienia epidemii zawiodły.

W wyniku procesu, wytoczonego
wspólnikowi zamordowanego 23 ma
ja w Roterdamie Konowalca - JaBaranowskiemu, alias
rosławowi
13orze, skazano Baranowskiego na
dwa miesiące więzienia za nielegalne przekroczenie granicy na mocy
i fałszywej
fałszywego p8.llZ{>Ortu
fotografii. Rozprawa wykazała, te
Bara.nowski posiadał wpierw paszport nansenowsld , następnie uzyslmł
od niejakiego studenta czeskiego
nazwiskiem Bora paszport, za którym wyjechał do Holandii. Na zapy
tanie sędziego Brongersa, czym aiQ

kompet.encJe rady mlejakleJ.

Niemieckie biuro 1•0 1........ acyJ·ne
donosi z Helsi·ngtorsu.· """'
Uzgodnione przez pan' stwa sk„„
....
dynawskie zasady neutralności na
wypadek we>}ny zostały tu ogłoszone i weszły w fycie. Są one na

ofiarą

· Papież przyją1 w Castel Gandol
fe na uroczystej audiencji „amba
sadora narodowego Rządu hisz·
pańskiego" Messia, który wręczył
swe listy uwierzytelniające. Amba
sac!or podkreślił w mowie swej,
że ~elem j:go mi_::>ji jest . przywró·
stohry p1otrowe1 należy·
cern~
tej czci, co znalazło już wyraz w

W czwartek Specjalna Komisja
do spraw samorządu miejskiego
rozpatrywania u.
przystąpiła do
stawy o samorządzie gminy m.
Warszawy.
W dyskusji ogólnej podniesio.
no, iż właściwie nie wiadomo, ja.
ki system u nas dziś obowiązuje:
demokracja liberalna, czy kiero·
wana, a może totalizm? Czy jest
centralizacja, czy decentralizacja?
Pos. Hoppe podnosi, iż jaskrawym przykładem istniejącego stanu rzeczy jest art. 69, pozwalają
cy katdorazowernu ministrowi
Spraw We'Wlll. rządz.ić , Warszawą
nawet z pominięciem aparatu miej
skiego.
W dyskusji poruszono kwestię
dwutorowości władz w stolicy (ra
tusz i Komisariat Rządu), potrze.
bę uregulowania sprawy zaplecza
Warszawy, zastanawialflo się nad
kwestią centralizacji, <:r.y też roz·
bicia War~awy na szereg jedno.
stek dzieln1loowych •

Zasa~y neutralności paDstw stan~ynaws~ic~ N~~!~!~~~~Sp~~ u~!~1. ~!!~~~t.

Epidemia cholery wAzji
za

w Komisji Sejmowej

plemion które nie chcą więcej wak:zyć na
frontach hi:Szpańskich. Aby zapo
biec otwartemu rokoszowi wła
dze rebelianckie wysłały na wscho
skich na pierwsze . linie frontu,. dni front notablów marokańskich,
podczas g~ falangi-ści są zwy- którzy cieszą się wielkim s-zacun.
kle w rezerwie. Po og{'l()szonym klem wśród swych tubylców, aby
wyrokru jeden z kacyków maro. za pomocą propagandy uśmie·
Pot1. SOMMEBSTEIN nwata, ł.ie
kańskich podniósł rokosz i uciekł rzyli umysły Marokańayków.
projekt 174dowy nazcznpla opraw·
wraz ze swymi zwolennikami w
W wyniku niepokojów, jakie
góry. Miejsce ich ucieczki znaj. panują wśród ludności tubylczej, nłenła rady miejskiej.
Poe. KOPEC uwata, łe projekt
dowało się jednak między dwiewładze faszystowskie zamknęły rządowy nie rozwł11zuje dwuch za..
ma walczącymi stronami i wzięci
port w czasie załadowania od· sadnlcsych zagadnłe6: dwut.orowow dwa ognie Marokańczycy zo. dziaMw marokańskich udających
Acl l rejonu .,0011tołecznego. Nie jeet
stall wycięci w pień.
się na fronty hiszpańskie I nikt zdecydowany w kierunku decentrall
Don<>szą jednocześnie z Tetua. nie może wejść do portu prócz zacjl. W stosunku do DStawy s8monu, że nitzadowolenle rośnie udających się na front. (Agence. 1qdoweJ z r. 1988 raczej zwęt.a
KllkunaJStu

nactsk połotył na takt,
z powałnyml omyłka

mi kalkulacyjnymi w sprawach obrony narodowej poczynionych nl&jednokrotnle w ostatnich kDku latach przez Rząd, do obowiązków po
816w należy wywieranie opowłednłe
go naclsku na RzlłCf, by nie dopaścl6
do Jakichkolwiek zanłedbaii.. Jako
byly lnlntster wojny, za którego U•
ncbwalona li•
została
rzędowanła
stawa o tajemnicach urzędowych,
poseł ChurchJll stwłerdzll, Iż zamia
t'eD1 ustawodawców nie byla chęć

Marokaticzyków

marokańskich zostało skazanych
na śmierć za protestowanie prze
ciwko wysyłaniu · wojsk marokań

zw!Jłzku

Papież

by przy JeJ pomocy cbcleU ukry6
przed Izbą niemiłe dla nieb fakty.
Izba Gmła na uko6czenle bez Sio
IOhnła qodnle przyJela wnłoaek
BzlłCfu o powolanle specjalttej koml·
sJI młedzyparłyJneJ w składzie lł
członków, z których 9 jest r.e stronDlctw lqdowycb, • I • opoącJI.

te ft"4

wniosek umotllwlający Jej
przedyskutowanie eprawy. Beą4>
potem premler postawił
średnio
wniosek, by ,,zamlanowana została

Ustawa o samorządzie Warszawy

zaniedbuJącb obowiązki

stosowania tej ustawy do członków
Izby Gmin, wykonywających swe
<JELEM
obowłą.zkl parlamentarne.
USTAWY .JEST OOllBONA BEZPIECZESSTWA NARODU, LECZ
USTAWA NIE MOłE BYC STOS<>
PRZ'f'KBYW.KA
JAK.O
WANA

przedłoży

koru.t.Ja

dla ministrów

urz~dowej

LEKKOATLETYKA

· TENIS

WlLLS MOOD'i I JACO.BS
administracyjna cja pod przewodnictwem Bluma NAJLEPSI LEKKOATLECI śWIATA
W FINAALE WIMBLEDONU
Partii socjalistycznej na posiedze. uda się do premiera Daladier, ce- W bieżącym sezonie lekkoatletycznym
W czwartek rozegrane zostały w
wyniki na świecie osią~ Wimbledonie
półfinały rozgrywek
nlu, Odbytym w środę włeczotem lem omówienia z nim sprawy IU1jleJ1611e
w poszczególnych konkurenejaeh naat~
pań o miStrzostwo świata. W plerw
po.stanowiła, że specjalna delega,. otwarcia granicy hiszpańskiej.
pująey zawodnicy.
Stała

komisja

100 mtr. - Usen.dal.'lp (Holandia 10,3.
200 mtr. - Jeffrey (Ameryka) 20,6.
400 m~. - Malott {Ameryka) 46,9.
800 mtr. - Woodruff (Aueryka).
1500 mtr. - Beccali (Włochy) 3 :52,8.
5000 mtr - JoMon (Szwerja) 14.:28,8.
110 m. pł. - Woleott (A.mttyka) 13,9.
Wzwyi - 1..::uitton (Ameryka) 2.03.
Tyczka - Day (Ameryka) 4.45.
z Trzeciej Rzeszy. W Grudzią. Skok wdał - Mac.tel (Ameryka) 7.71.
dzu do blisko 4.000 Niemców. Dygk - Levy (Ameryka) 51,78.
zgromadzonych na zjeździe Po- R2llllt kulą - Watson (Ameryka) 16.14.
- Sułc (Estonia) 75.93.
morskich spółdzielni niemieckich Oszczep
Młot - Lu.tz (Niemcy) 56.43.

Hitlerowcr przemawiaia

na zjazdach niemieckich wPolsce

Polska Agencja Agrairna donosi, że we wszystkich, ostatnio
odbywających się większych zja.
zdach Niemców w Polsce, zwła
szcza gospodarczych, biorą udział Reiffeisenek w dniu 25 b. m.
jako prelegenci Niemcy z Trzeciej przemawia~ prof. dr. Blohm z PIŁKA HOZNA
Rzeszy, czy też W. M. Gdańska. Gdańska. W kinoteatrze „Gryw"
PIERWSZE MECZE O WEJSCIE
Po wyczerpaniu porządku obrad wyświetlano film niemiecki.
DO LIGI
są wyświetla111e filmy niemieckie
W najhliżsZI! niedzielę , dn. ~ lipca

rozpoczną się w Polsce rozgrywki o wej•

Podmorski kabel
ląrzar1

Japonie zAmerrka przerwany

Agt.;( Dou..!j donosi: Ubie· piło między KamakW'ą i wyspą
glej nocy uległ z niewiadomych Haszijyo. Prace nad naprawą
przyczyn przerwaniu podmorski kabla, ~ardzo utrudnione przez
kabel, łączący Tokio ze Stanami wielką w tym miejscu głębokość
Zjednoczonymi. Przerwanie nHtą· morza, są w toku.

...
I
STRAJK PRACOWNmow
4o-GODZINlli'Y TYDZIEIQ' PRACY
KOLEI PODZIEMNYCH
DLA KOBIET I D7..IECI W ANGLII
W LONDYNIE
1-go lipca wchodzi w Anglii w ży·
organiZaeji praZarzfłd główny
cie nowa ustawa, wprowadzająca
dl& kobiet i nieletnich, poniżej Jat cowników komunikacji w Londynie
16, 40-godzlnny tydzień pracy. Usta ~apowiedział na dzień 6 lipca strajk
podziemnych
kolei
wa ta zabrania, prócz tego rozpo- pracowników
czynania pracy przed godz. 7 rano. wielkiego Londynu. Przyczyną ma
być zwolnienie dwóch pracowników,
MARSZ BLUECBEB
których pociągnięto do odpowieZATRZYMANY W MOSKWIE
PAT donosi z Moskwy, że ma.raza dzialności za wypadek. ;
BEZROBOCIE
przed
przeszło
łek Bli.icher, który
STANACH ZJEDNOCZONYCH
miesiącem przybył do Moskwy, we- W
Ostatnio wydane statystyki wydle wiadomości nieoficjalnych, na
Daleki Wschód dotychczas nie wy- kazują, że liczba bezrobotnych w
St. Zjednoczonych wynosiła w maju
·Jechał. '
10.310.000 osób.

seie d-0 Ligi. Walczyć będą naetwnJą·
ce drueyny:

W Lublinie miej.eowa Unia gpotka
z warnaw&ką I,egią.
W Dąbrowie Górniczej R. K. S. Za·
głębie gra z łódzkim Union•Towiogiem.
W Torun:u - miejscowy Gryf wal·
czy z ślpkim ze świętocliłowi~
W Stani&ławowie - Revera spotka
·
się z lwowskimi Czarnymi.
W Wilnie Makabi miejscowa wyloso·
wała za przeciwnika bneską Pogoń.
W Grodnie - WKS Grodno rozegra
me CZ' z mistrzem W ołyuia.
Równocześnie w tym samym dniu ro.
zegrane zMtaDIW na&iępuj~ meese ligo•
we:
W Warszawie - Polonia-Wi!ła •
W Krakowie - Cracovia - Wa·n 'Za·
wianka.
W Poznaniu - Warta-WKS śmi.gły.
W Łodzi - ŁKS-Ruch.
W Chorzowie - AKS-Pogon.
się

azym półfinale Amerykanka Jacobi
Marble
pokonała swoją rodaczkę
6:4, 6:4. W drugim półfinale Willa
Moody (Ameryka) wyeliminowała
po ciężkiej walce Dunkę Sper.liJlg
12:10, 6:4. Do finału zatym doułY,
dwie Amerykanki: Wllla M<>0d7. i
Jacobs.

KOLARSTWO
TRZECI ETAP WYACIGtr
KOI.ARSKIEGO DO MOBZA
Trzeci etap wyścigu k~
do morz& prow8dził z Gdyni do ChoJ
nic. z Gdyni, wystartowało o&ółem
27 zawodników, z których etap U•
kończyło 26-ciu. Na trasie WJICOfal
się Sobczak z powodu ~
zapasu gmn.
Pierwszy przybył Józef Kapiak w
czasie 4 godz. 21 min. Zł aek. 2),
Kiełbasa 4:26:30, 3) Leśkiewicz 4:26:30,2, 4) Wasilewski 4:26:30,4.
5) Starzyński 4:26:81.
Po trzech etapach klasyfikacja.
całego wyścigu przedstawia Illo na·
stępująca: 1) Wasilewski w ogól·
nym czasie 18:54:32,2, 2) Kapiak
Józef 19:04:31,8, 3) Bienko
19:05:45,4, 4) Koper 19:07:55,2, ~)'.
Kiełbasa 19:10:57,2.

ROZNE WIADOMOSCI
W ..U.NE ZEBRANIE ., ZWIĄZKU

DZIENNIKARZY

SPORTOWYCH

U. P.

w czwartek odbyło slę w Warsza·
wie doroczne Walne zgromadZellle
Zwią.Zku Dziennikarzy Sportowycb
R. P. Prezesem wybrano ponownie
red. Wacława Sikorskiego. wicepr•
zei:iami zostali Aleltsandet' Szenajcb
i Stanisław Rothert, sekretarzem
wybrano Ryszaraa Mosina, ak&rbni·
POLICYJNY KS. ŁUCK - MISTRZEM kłem Jeszkego. Członka.ml ~·
du Jana Erdmana i Wiktora JuaoWOŁYNIA

Wołyńgiki Okręgowy Zw. Piłki Noż· szę Dąbrowskiego.
zawiadomił telefoni.eznłe zarząd
PZPN, że tytuł mistrza o~ wołyń·
ekiego zdobyła druŻ)'I18 Policyjnego
WROCLAW BIJE WARSZA~
KS Łuck.
16: 3 .

nej

GRY SPORTOWE

POLONIA GRAĆ B~DZIE NA WŁA·
Reprezentacja Wrocławia w 8Z.CS1.
SNYM BOISKU PRZECIWKO WIŚLE plamiaku rozegrs.ła w czwartek 'lt
Mecz ligowy Polonia - Wi sła , który
tym razem
rozegrany zostanie ,~ nadchodzącą nie· Katowicach drugi mecz
z dr:iżyną., wysttpując pod nazw4
dzielę 3 lipca o godz. 17.45 (\dhędzie
reprezentacji Warszawy. Goście odsię nie na &tadioni\} W. P. lecz 11a świe·
nieśli drugie zwycięstwo nad n\eotl·
źo przebudowanym bo~ku K. S. Polocjaluą reprezentacją Polski w stonia, prey ul. Konwiktorskiej.
sunku 16:3 (7:0).
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prasy

„żydowska

Endecy są bardzo zaniepokoJe-'
ni kontaktami ludowców z PPS.
Zwłaszcza podczas święta ludo.
wego. To tez prof. Rybarski w
„Kurierze Poznańskim" stara ~ię
przekonać ludowców, że PPS. to zły sojusznik. Wskazuje na róż
nice taktyczne oraz na to, •że PPS.
jest zwoleMiczką „etatyzacji". A
etatyzacja - to wzrost blurOkracji:
„Taka kombinacja (z socjalista
mi) - pi$ze - już istniała przez
pierwsze kilka lat odzyskania niepodległości. W zamian za poparcie
przeprowadzenia reformy rolnej
stronnictwa chłopakie gło11owały
za w~zystkiml poatulataml socjallstycznymL Poprowad%1ło to do
lekkomyślnej polityki finansowej,
do etatyzacji życia gospodarczego, do rozwielml•?.nlenia się bln·
rokracjl, której cały ciężar spadł
na wieś i przyczyni~ się do jej żu
bożenia. Chłopi wieW:ą, że za eksperymenty socjalistyczne muaiell
płacić podatki!
Chłop nie będzie
etatystą., ani tym bardziej kolektywistą.".

A „Czas" potakuje oczywiście i
„zgadza się w zupełności".
Powyższy ustęp z p. Rybarskiego ujaw.nia strach, ja1ki odczuwa.
ją żywioły reakcyjne wobec objawów współdziałariia ludowców I
socjalistów.
Otóż ludowcy w swych osta.
tnich uchwałach stanęli na gruncie wielkkh przeobrażeń społecz
nych, czylł że na koncepcję „c:r:y.
stego kapitalizmu" a ta prof. Ry.
barski nie pójdą.
A następnie ludowcy (i chłopi
w ogóle) !lą demokratami,: Koq.
gres krakowski był jednym więJ.
kim hasłem demokratycznym. ' A
wedle endeków demokracja - to

n t
„up

. '' „.
ym\zm

i bolszewicka robota".
Czyli!e wymowa prof. Rybarskiego endekom nte pomote.

O OBOZIE LEGIONOWYM.
„Słowo" pisze ~ obozleJegiono
wym. Zapytuje - czy długo jeszcze ma zamiar rządzić? I tu stosuje nową taktykę: mianowicie
oświadcza, że jeśli obóz legiono.
wy chce dalej rządzić, musi dążyć
do uzgodnienia „góry„ Jegtono.
wej. „Oóry!" Znamienne:
Ludzie, którzy, chOOby s racjl
wieku, nie naleq do obocu. legionowego, za.pytujlł alę przede wazy
stkim, czy obóz legionowy pn.gnte bronić awego udziału we władzy. Bo jełll tak - to powlnlen
~!,:szystklem c1W6 do po• - I llbarmonlżowanla •weJ
"góry" - Jedyna to bowiem, ale
zapełnle pewna drop, do oeilł·
gnt~la tego celu. A jeśll nie to trzeba to powiedzieć juno i
wyrdnie. WówczM bowiem społecze~stwo będzie musiało wyłonłć z efebie nowy oArodek n.ądz'll-

ery,
Tak straszy „Słowo''. A do ,,gó.
ry" należą oczywiście tailde pp.
Sławek '- Prystor
Sosnk<>wski
• • •
•
Trzeba koniecznie się porOfUmletl - weywa „Słowo". Zwłasz
cza co do roku 1940 (wybory prezydenta)·
. ·
Wyrazić się on (nowy stan rzeczy) powinien wyłącznie w porozumienlu się między l'!Obfł czołowych Piłsudczyków oo do osoby
przyszłego P~denła, który ma
zapewnić fllt&cj' rettmu z .Tózefem Piłsudskim, oraz co do ldtr
ranku narodowego dalneJ ewolacJl reżimu. Warunkiem tnvaloścl
tego t'ozwiązania będzie utworzenie dobrego rządu, albowiem nic
tnnego, tylko dobre rządy - a nie
dawne zaalagi. nie populam~.
'nie demagogia - stanowią Jegłtymację do sprawowania władzy.
A więc sprawa jasna: „narodowy" kierunek i nowy rząd. Stare
postulaty „narodowych piłsudczy.

ków"

·
Ale ta prot>O'ZYcia porMumienla
si' „góry" wygląda na poczucie
własnej słabości. Obóz „narodo.
wych piłsudczyków" prfW'lolMH•je
~!'~•w
Sandtys za.komunikował
sprawę „zatmzował , to w radrugiemJJ
obozowi b. Sanacji
0
t,.m ~-erow.i. i(ma.nualkowi zie powiłórzenia się podobneJ
w. rótny_ch .dziennikach - pa-1 ryskie emigracyjne rosyjskie „Po- (OZON.rstom) konipromis, Oczy.
Iiby Gmm.) i poprosił 0 po.zw<> sprawy. D.P; z 1><!8~em. robot~- ry~krch, praskie~, . zwłaszcza nie- slednija Nowosti", te~ J) od de. wiście na prawicowej „platfor.
lenie poiruszeni.a sprawy w czym, istniałby JUZ mebezp1e- ktorych londynskich - czytamy eyzji odwołania włoskich „ochot- mie''
·
hbie.
ny precedens, godzący w parła artykuły, nastrojone na nutę „op- flików" do rzeczywistego odwoła.
NAjWAżNIEJSZE - KURIA
Gdy Sommervell dowiedział !11ent aingie1$ki i sprawa przy· tymistycznq". „O~rężenie". - nia - du;ty krok; { "'t e' 2/"nawet
.tYDOWSKA.
się o tym, zaprosił do siebie Ję~i, Y' tym wypadku mewąt szepczą z ulgą te dzienniki. - ,) częścioll{e . rzeczywis(e -odwołanie
Prasa endecka i ONR.owa czę.
Saodrysa i powiedział mu u pliwae m.ny obrót.
to zdaje się dłuższe"...
„ochotników" zapewne 'nie· zalatsto - gęsto ·zajmuje lłę sprawą
zaulo nieporozumienie, ż~ on,
Druga , rzecz, o kt6rłl chodzi
Po okresie szalonego napręte- wł sprawy, bo opinki angielska
~erv.ell, bynaijmniei nie w spraw;e S~'°1. to spra- nia w pamiętnych dniach majo- burzy się przeciwko Chamberlai- samorządową, ale tylko pod jednym kątem widzenia: co z kurl11
~oził mu więzie·niem, i. ze obe wa zbiro1eń ang1etskwb.
1wych, gdy wojna - zdawało się nowi coraz bardziej, i premierowi ~ydowską? „W. D~iennik
Naro.
cn.i.e nie ma zamiaru korzystaSprawa ta jest przedmiotem - wisiała na włosku, wszyscy na angielskiemu nie tak łatwo będzie dowy" dzień w dzień umieszcza
nia ~eciw niemu z ustawy
dbugich d'Yskusji w parlamencie turalnie cieszą się z „odprężenia". zaraz po pierwszym kroku Musso~ artykuły · na ten temat. „Goniec"
obronie tajemnic urzędowych.0 i w prasie. Co pewien czas wy Rzecz to natu:alna. Ale czy są • liniego urucho.mić cały kompleks skwapli'wie
zapytuje, dlaczego
Na to Sandys o&zekł, że za bucha mały skandalik, świad- POWAżNE podstawy do optymiz ustępstw angielskich, w myśl umo grupa „Jutro Pracy'' nie postawistrzeżeni~ pr?kuratora, i,z tył- czą~y, ż~ w ?zie.le. do~brojeni!'- mu?
wy ~losko • ang_ielskiej. · Nawet ła Wfłiosku w komisji. A „ABC"
ko obecrue nie chce korzystać ang1e1sk1ego istmeie wiele lUK
„Prager Presse" wylicza 4 ne- wśrod konserwatystów
istnieje piórem p. Korołca pisze:
z usta.wy, ~ie zmi~ni': postaci
wralgiczne punkty świata w „op- prąd, sprzeciwiajqcy się realizacji
A gdy Sejm umrze jmlercłt na·
turalną czy sztuczną., wtedy wszy
r.zeczy, gdyz w .
chwili
tymisfycznej" korespondencji z Pa umowy z
przed
moze się sytuacja zmienić.
ryża. Pierwszy _ CZECHOSlO witym uregulowaniem sprawy hisz scy posłowie staną. przed trybunałem powszechnej opinll, która po~o~ec tego. Sommervell igo
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WAC]A. Ale Henlein trochę spo: pańskiej: A ~ymczasem ludzie kom
stawi im pyta.nie, co katcly z nich
~. ~ię 0~1ć słowo „o,h ecwykonywa. artystycznie
kornial. Naturalnie jest on marlo- petent~i tw1er~żą, te Niemcy ·u.
robU w glosowaniu nad lnlrią :tydowską 'l Wyrok przychylny wyaa
m~ t zapewnił, że nie ma za· odbitki do form. 6/9
0.10 gr netką iv rękach Berlina. jednak wi myślme · stara1ą się przeciągać,
opinia publiczna tylko na tych,
imaru wszcząć akcji urzeciw powiększenia „ „
0.15 gr dać w ten sposób że Berlin w da PRZEDŁUżAć niejasną sytuację
którzy głosować będą za kurią. ży
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wywoływanie filmu v .\'te 0:50 gr nym u~ladzie sil nie decyduje się „ • szpanri. - Y w a.)nie utrud- dowaką, a gdyby wnloselt ten
Me 1 to me uspokoiło posła
NAPRAWA ŹAMIAN4.
na akCJę zaczepną. Drugi_ Hisz me realizac1ę umowy ang.fo.wlopnepadł przeciwko całej no1
wej usta.wte.
San~~sa, ~oniev:aż - jak 0 •
APARATOW. OKAZ.JE.
pania. Ale tam Francja działa sklej.
.
.Z~J~ - 1 .zamiary mog~ się ręka w rękę z Anglią. Należy li- N~~zym zdaniem, z „optymiz- Innych zmartwień cl pp. nie
mu~m~.
czyć się z tym, te w ciągu 3 _ 4 mem należy być BARDZO O- mają. Nie interesuje ich sprawa
okręgów, sprawa kompetencyj ad
,WoW1Czas Sommervell
(!) konflikt
Nie tylko dlatego,
c~ Samdrysowi, że dalej pójść
zostanie załatwiony. Trzeci_ to że. wewnętrzny konflikt mniejs~o- ministracyjnych, sprawa tajności
me. może bez zgody mmistra
spór o Sandżak - Aleksandrettę śczo1'!1y w ~zechoslowacjl wcale za i t. d. A przecie dla szerokich mas
WOJlllY:. który wówczas bawił w
Korespondent „Evenlug Standard" pomiędzy Francją
a Turcją. latwwny me z?stał. Nie tylko dla- społeczeństwa właśnie to - naj~OCJl. Ale gdry się dowie· donosi:
Turcja gwałtownie podnosi g,los tego, ~e ang1el~kie okręty dalej ważniejsze. Nie, ich interesuje tyldiział. od Sa.ndysa., te spt'awa „Pomimo zaprzeczających wiado- w tej sprawie (chodzi 0 port itd.). wylafu1ą w powietrze. I tak dalej. ko jedno: gdzie kuria żydowska?
będrzie poruszona w Izbie, Som moAcl twlerdzit na podstawie najlep Ale min. Bonnet skłonny jest do Ale prz~de wszystkim dlatego, że Trochę monomanii, a reszta mervell przecież zgodiził się na sr,ych wladomoAcł, że kanclerz Rze- ugodowego załatwienia kwestii. tak grozna dla pokoju OFENSY- demagogia.
piśmienne oświadczenie, że szy mtler bawił w ubiegłym tygod- Wreszcie czwarty punkt - Ko. WA FASZYZMU bynajmniej zła. ROLA DOSTAWCóW BRONI.
pod żadnym pozorem i w żad· ntu w Wiedniu, Przyjechał w sobotę chinchina (francuska). Japonia mana nie została! Zwłaszcza „F,1Już od dawna zwrócono uwagę
ny<:~ okolicmioścla.ch nie zmu- wieczorem l był w Wiedniu do śro- oskarża Francję, że przez Kochin- TLERIA" szuka nowyclz dróg, no- na fatalną rolę, którą grają w po· d
od
si się Saru:llysa dio u:jaw1ni enia dy, po czym autem powrócU do chinę dostarcza się broni do Chin. wych podstępów, nowyctz terenów )'ty
1 ce mtę zynar owej ci, którzy
źródła informacji,
Berchtesgaden.
Japonia podobno chce okupować ekspansji/
łyją z wojny dostawcy broni.
Z~wałoby się - sprawa za Do 1,rzyJazdu 110 Wiednia sldonlła wyspę Hainan, oddzieloną od kon
Oczywiście, POLSKA nie powln Naturalnie, starają się wytworzyć
łatw1ona, Sandys bowiem o "' Hitlera okoliczność, że austriaccy hl tynentu 25.klm. kanałem. Taki na dać się uwieść pozorom, - jaknajwięcej nastrojów wojenrzyma , cze~o pragnął Ale tlerowcy po za. plecami szefa Gesta- kro1c1 byl~y bardzo niedogodny dla chw!·1owym pozorom. Niebezpie- rtych. Na tym żerują, na tym zarat
Sandiy~ podzi~ko.wał Sommer· po Himmlera 1 komisarza Rzeszy f~an~usk1ch posiadłości. Ale Fran- :zenstwa trwają dalej i wymaga. biai·ą. I to _ jak!!
v~llowi ..1 o~adiczył mu., te Bilrcltla wysłali do Hitlera DEI.E- c1a Jest związana z ]aponi.q przy. JQ zdecydowanej orientacji poliPrzypomina o tym znany publl~e moze Się wyrzec porusze- GAC.TĘ, która skariyła się na nie- jactelską umową z r. l g(fl; poza ty.cznej, oraz mobilizacji sil prze- cysta p. Wrzos w korespondencji
„. „ sprawy w Izb•1e,
miecklch narod•nvyeh „11oejallstów", tym Japonia znajduje się w trud- czw dz1a
.._
· ła1ących
·
~ nawewnqtrz i w „lKC":
Centralą. handlu bronią jest B
Napisał on list do Sommer· te obchodzit się z nimi, jak z podbi- nej sytuacji wojennej. Zapewne nazewnątrz kraju.
·
Jandla. Największym handlarze~
vella, .w którym stwieirdza, że tym narodem, że ściągają do Wir nie zechce utrudniać sobie te1· cięż
BŁĘDEM było by nie do darobronl w Holandii jest pewien obydnia, by wszystkie stanowiska dla
watel - holenderski, dawniej posia.przeb ieg c ał ej sprawy świad- siebie
zagarnąt, a wreszcie że <ffiita- kiej sytuacji i prowokować Fran- wania - wpadać w bezpodstaw
dający paszport nlemteckl. Jakl
czy
o tym, !e po, która
wszystkie stanowi- cji.
ny „optymizm".
ZAGRA:
jest system pracy t jaki spoeób
~aiiski przywileje p~rłam!n~a ska po austriookiej policji państwo- I w ten sposób wszystko układa żA]ĄCE POKOJOWI I ·POLSCE zdobywania zysków takiego przed
sięblorcy.
ego są zag~ozone 1 ze weJ zaaresztowała więcej anst.riac- się pomyślnie - według „optymi- DZIAŁAJĄ DALE]!
Na pyta.nie to można odpowiepa.rl go srawa musi być przez kich· narodowych „socjalistów", ani· sty" z praskiego dziennika, blisK. CZAPIŃSKI.
dzleć uproszczonym etylem telegra
I
rozpabrzon~, •
żell wrogów ~mu.
flcznym. W krajach, w kt6rych
kiego pono p. ministrowi Krof cie.
agen~' takiego prt.edslęblorey ku&amen:~ ~eds!:_.~ł 14 pa!•
Tysiące męł.c:eyz.n I koblet znal&. O wielu kwestiach nawet nie wspo
puje · bro:d, otwiera ·etę w banku
stanął
0 ry ~omyslnie zło się w więztenlacb, bądł ttlt zeała mina, •
jak np. o możliwości za.
konto, w którym umieszcza się,
POSi.KIEhi
i ~-·~ ?óbrompe s~ch pr~w no Ich do obozów koncentracyjnych tar(?U japońsko • sowieckiego.
dajmy na to, pół miliona funtów
y "ueJ w.
remier musiał w północnych Niemczech w towaezterllngów. Broil kupuje sto za
A
A /" i
sięP•~zgodzić
na zwołani'e ,,k,..,_
twle ...~yd6w, których p17..e<:
wi· erzy
w w ntgo "...,.,e ,M,Sunda1y· E. xpres's"
gotówkę, na przelew bankowy.
v- rzys
:
k ót
misji 10-ciu" która
· ł
Ładuje sto jlł n& l!tatld kraJ6w
· sami
,
usso 1m w r ce
sprawą pos. 'Sand sazaJę a atę Do ~eśl3dowalL
.
usun~e z. Hiszpanii część wojska,
„obojętnych" (jak greckie, turecNI./ sprawie „ . ~
kle, szwedzkie, duAskle, południod . któ
ednla wezwano Hlmmlera, a wowczas zostanie zrealizowana
wo • ameryka.ilskie etc)', dla którzec
.eJ c o I o wie
ry przybył razem z ministrem umowa anglo - włoska Niemcy zo
rych przedsiębiorca uzyiikuję pra
p·zy.
. Goebbelsem. /Jwołano tam naradę staną nieco odosobni;ne i t d •
wo zawieszenia bandery wielkier ie~~a: obrona praw „ J wysokich dygnitarzy, na której o- widoki pokoju dobre. Na ten. 0 ·~
go mocarstwa i tem samem oddaP,arlamentu ang1el mówiono
w Austrii. tymizm
je elę P,od opiekę koneuiam!ł tego
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patlstwa. W Anglll bardzo łatwo
zbyt łatwo o banderę brytyjskfł.
Naturalnie „IKC" stara się prze
de wszystkim wykazać, że to rząd
his~ański korzysta z tych do~taw
ców. Ale te przejrzyste tendencje
ni~ zmieniają faktu, te dostawcy
broni w miarę sił wsz~zie podte~
gają do wojny.
jednakże obecnie, w dobie rzą
dów totalistycznych, n,ie dostawcy
broni grają gł6wft' ro.tę. Ri•dy
faszystowskie maj!l wlete innych
pobudek do akcji wojennej.
POCHóD WSTECZ
''
"•
„Pochodem wstecz"
nnywa
„Zwrot'' wybór p. Sławka na
marszałka Sejmu. W p. Sławku
nie widzi najnmf...:-ych danych
~,na parlamentarzystę. W jego wy.
borze widzi klęskę OZON.u:
W katdym razie zmiana na totelu marszałka Sejmu oznacza z
punktu widzenia sanacyjnego powatny krok wstecz. Nie łatwo będzle wykonać te niezbłdne poełlł·
gntęcia, które miały w Sejmie uł&
twić drogę Ozonowi a jeszcze trudnlej ustallć llnl' dla wl~kszoścl
posłów, którzy ~Ił Uiraz 09cyJ«>wać między zachęta.mi zjednocsenlowyml a marszałkiem Sejmu.
Ten ostatni z racji swej dotycheza
aowej dzlałalnokt jest l4ealn1l8
pneclwle6stwem Zjednoczenia Na
rodowego w aensle obozu, kt6r)o
zjednoczeniem si' zajmuje.
Troski i rozczarowania w tej
sprawie fetą. po jednej strÓnte.
Lłnla podziału zostaje 1 nic me
wskazuje, jakoby chciano ~ w
1.ml' interesu ogólnego przekroczy~.
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się - interesująca„.
„Dz.iennik Bydgoski" takfe zajmuje si~ wytworzoną paradoksatj
s..at
J
f
ną
.uac ą - ruuac ' kotl901 dacjł. Więc jakto? pyta: dwłe kon
sotidacje? Ale co na to najwytsze
władze „sanacyj.nego" obozu:
Jeszcze Ozon nie wykonał swego programu konsolidacji, a jut
b. premier Kozłowski wystlłptl 21
nowym projektem - kontrkomoUcJ&eJl 4około pOr. Sławka. Jakle
wielkie problemy polityki pd·
•twowej domagajf ełt kmtrkon·
1101ldacjf?
Udne. .Bo albo akcja lrcm.eolic!a·
cyjna Or.onu cle!IZ)' BlO poparcłenr
i autorytetem czynnllr.6w miarodajnych w pa:Astwłe i wówezU
kontrkonsolldację około
nowego
marszałka. '-. ·sejmu
~-

„„
„,

u~ za akcję ;,przeclwpaAstwo- -

albo z drugiej strony ozon:
nie cieszy się autorytetem czynni·
ków miarodajnych, w naatptwie
czego Ozon wlnłen byd przez te
czynniki rozwllpany jako pa.rtta
po~łęblająca zam~t w poll~:anym
tyciu pa:Astwa.
Ta zawiła sytuacfa trwa nadat .•
ROZRUCHY W KlAJPEDZill
50 osób ralfl·nych, t zabita taki wynik tych rozruchów. „Kur.
Polski" pisze Demonstracja przypomniała, te·.
w dhtgłm szeregu punktów za.pal·
nych Europy nie wolno zapomina~
o Kłajpedzie i te tu, jak.„ w
Austrii i Czechosłowacji.„ fermen
tem zapalającym są niemieccy na
rodowi socjaliści. Dać t6 t>owi.nno
do. myślenia. tym zwłaszczs polł• ·
tykom, którzy radzlby mote rzu·
cić molochowi narodowo •. socja•
llstycznemu na pota.rcle Czecho.słowacJę w przekonaniu, te potarł
szy Austrię l Czechosłowację, ·po·
zostawi on resztę Europy w spokoju.
Rozruchy w Kłajpedzie powinny rozwiać tego rodzaju złUdze•
nia.
Słusznie. Wrócimy jeszcze do
zagadnienia Kłajpedy.
wą',

K. CZ. ·

Tajemnica

lnłynlera

z.

W jednym z wytwornych pen8Jo·
natów' w Zakopanem ba.Wiło grono
młodych i p!\lknych Pań z WarllZI!.·
wy. Z pośród obecnych w pensjona·
cle panów darzyły one najwiekszlł
sympatią młodego tntynfera z., kt6ry był idealnym towarzyszem podczai( przechadzek. Int. z. zapraszał
panie na óalsze wycieczki górskie,
ofiarują.c do ich dyspozycyj swój obszerny plecak. K:-iżdy wte, jak przyjemnie jest oglądać wep8Jl!ałł pa·
noramo Tatr, ale piękne panie woią,
aby nie trzeba było w tym celu 110·
sić cid;kich plecaków. Jnż. z. z u·
śmicch1im wypełnił plecak rzeczami
swych towarz~•l'zck, które-choć rade, dokuczały uc~emu tntynterowi, że rię „zasapie : Ku zdumieniu
wazystkkh uczestników wycieczki,
_hit. Z. z clę~kim plecakiem szedł
cafy czs.s lekko, bez zmęczenia, bez
śladu potu na twarzy 1 ubraniu. Po
powrocie dl) penej_onatu grono paf1
l panów otoczyło inżyniera, prosząc
o zdradzenie tajemnicy świeżości i
tak zdumiewającej 1 wytn;ymało~
JKidc:r.aR odbytej wycleczki. Intynter
z uśmiechem pokazał niewielkie czer
wone pudełko oraz mały tlakonllt.
„Oto cała tajemnica. Pudełko pudr.i
„Sudorynu" oraz płyn „Sudor" .t\.p.
Kowalskiego zapewnia ml świetoM
ciała l chrottl nogi od odparzenia.
Niech pa.Mtwo idlł za moim przykła·
dem i na następną wyciec:z:kę zaopatrZlł &ę równid w te znakomt!o
środki, a zmęczenie 1 pot zniktifł,
jak za dotknięciem różdżki czarodzlel11ktej"•
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Bank Pracy
Pol~ka miedzy Niemcami aFrancj~ . Spółdzielczy
Centrala Finansowa
i
Pracowniczych
Pozorne czy istotne trudności
I
Spółdzielni

W dniu
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Zrzeszeń

maja r. b. Rada Polsce. Na gruncie gospodarczym knionym wynikiem gospodark1 ta

przyjęciu przedstaiwicieli pansji Niemiec hitlerowskich je- sów poważnej pra•s y francuskie~. Nadzorcza Związku Spółdzielni i związek pracowniczy staje
do pitalistycznej ze . w:szystklmi tef
Związku Polaków w Niemczech dną całość. Trzeba było dopieGdyby to mikzenie było na- . zrzeszeń Pracowniczych R. P.u. walkii o lepsze jutro obok organi- 1 gospodarki ujiemnymi zijawi.s ka-

Po

przez ministra spraw wewnętrznych, dr. Fricka, półurzędowa
„Deutsche Diplomatisch - Politische Korreseondenz" wydała
~omunik.at, który. nic dobrego nie
wróży. Nie zawiera on żadnej
wzmianki o zamiairach urwzględniema skarg mniejS\ZOŚci polskiej, szczegółowo umotywowanych w znanym memoriale. Natomiast oświadcza. że „w pt"zeciwi~ństwie do innych kirajów
Niemcy nie probowały przez po
krzywdzenie gospodarcze szkodzić niemieckim grupom narodo
wym„ Wproat przeciwnie: poiskiz mniejszość mogla we wszyst-

ro propagandy proanschlussowej, żeby zrobić to odkrycie na
łamach „Gazety Polskiej".
Pozwol.imy
SiObie zarazem
zwrócić uwagę, że plany stworzenia niepodległej Ukrainy (w
hitlerowskim zrozumieniu tego
słowa) kosztem Polski i Rosji
nie są „nowymi" celami propagandy niemieckiej, a co więcej,
ż;e są to stare oele polityki hitlerow.skiej, łdóra nawiązuje do
wschodniej orientiaoji wielkiego
sztabu niemieckiego z czasów
wojny światowej. Apel „Gazety Polskiej" do odporności społeczeństwa polskiego
nie wy
kich dziedzinach życia gospodar- starczy, jeżeli świadomość oeczego, a w szczególności w dzie- łów niemieckiej polityki na
dzinie spółdzielczej, rozbudować wschodzie nie doprowadzi do re

wet wygodne i dogodne dla naszej dyplomacji, to napewno nie
jest ono uzasadnione ze stanowiska
interesu
publicznego,
zwłaszcza; że opinia zagraniczna
jest poinformowana i o ż;adnym
sekrecie dypfomatycznym nie

ma mowy.
B. ELMER

Położenie służącej

sam

,,Ilu®trowa·n y Kurier Codzien·
ny': w ustawi.cznej pogoni za sen·
sacjami przeprowadza ankietę
wśród taik zwanych pań domu na
temat „Służl!Ca i jej dola".
Trzy jakiea panimie zabierają
głos w tej spnwie, wypisujl!C
przeróżne brednie.
Jergt; meczą notoryczmie znaną,
że puca t. zw. służących {pracownic domowych) jest NADER
CI]i:żKA. Czas pracy jest niczym
nieograniczony. Normalnie trwa
od wczesnego ranka do późnego
wieczora. Pncowniica domowa
jest właściwie nowoczesną nie·
womiicą. „Wychodne" ma 11Za.dlko
i krót!'loo. Jest pl"Zywiąizana do do·
mu. Musi ciel'}>ieć wszelkie fana·
herie ewej paniusi, czy jej irodzin·
ki. Wamnki MIESZKANIOWE
· ~-- • · wypaUAOW
.J1_ •
•
w wię~z<Jse1
są więcej niiż opłakane. Pracownrea do·
mowa nie ma własnego kąta.
Miesaika przewa:imie ,,kątem" w
pełnej wyziewów kuchni. A jeśli
do tego <Wdamy, że zaTpbiki są ni·
skie (około 30 zł. miesięomie),
będziemy mieli nie caHrnwiey, ale
doMaiteozny obraz pra:wdziiwej
„doli służaeej".
A jakże "ten obTa~ &pa~ają plot·
kamkie paniusie w ,J. K. C."?
Wypisu.ją Wlprost paszikwille i N-e·
dnie.
-·
"

strony wyMamy pełną sympatię dla nap.rzedzają dobrym lizykładem'•, l'Odowy'ch dąZeń Ukraińców, ale
to zgłaszają ponadto moralną tu chodzi o HITLEROWSKIE,

ro Niemcy ze swej

pretensję, żeby takie w obcym antypolrskie cele!
kr,ju postępowano według rów*•*
nej miary. Czyli po prostu doNa pewien cza.s przed wygłomagają się wzajemnośd w trak- szeniem expose -przez min. BeetQwaniu mniejszości niemieckiej ka 0 polityce zagTanicz.nej wyw Polsoe. Odwracają więc kota stąpiła „Gazeta Polska" z twiero<f.nnem:
twierdzą, że Polakom d
&u
zeniem, że między Polsk ą a
w-Niemczech powodz.i się do?rze Francją panują jak najlepsze sto
pod wz~lędem narodowym 1 na sunki i że polityka min. Becka
po~~tawie. tego go~osło~ego znajduje zupełne uznanie we
t~ierdzem.~ ~Ją z ząda-1 Francji. Na dowód powołała się
ruem wza1emnośoi w stosunku
t kuł P
I . , „
11 opu aire a • organ
d ' ( · el[ 0 )
'lad
· na ar Y
rz ~ • ~!Ze~. owaneJ ówczesnego premiera Bluma.
mn1e1·
s
niektóre
1•ednak tyliro
soe zośc1 ntem1eckie1 w Pol- C•..w..wała
1""
•
·
'
ustępy tego aryllrułu 1 w ten spo
.Oto bilans oświadczeń mni.ej- sób zawsze moma mieć rację.
szościowych obu rządów, poi- W,ówczas jak i z okazji wizyty
8kieao i niemieckiego, : 5-go li- mm. Delbosa w War-szawie z.wró
stopada ~b. roku, ~ nam w&w- ciliśmy uwagę na poważne rozczas obwies~o J~ •: Wl~L- bieżności obu państw sprzymie.
K_I SUKCES.' ~l!kuletnieJ poldy- rronych. Pogłębiały się zaś one
~. poroz1;01ema. l~e l~t do- na tle stosunku do Czechosłoswadczem.a ~trzeibU:Ją )eszoze wacji, a w szcze<Só1ności na tle
nasi dyplomatyczni specjaliści, niebezpieciieństw:, które groziło
~eby wreszcie zrozumieć i zgłę- Czechosłowacji dn. 21 ma:ja ze
bić przepastne krainy polityki strony Niemiec.
Niemiec?!
„Od miesiąca - pisał p. St.

'° ..

·

.'

11-Mm-aczamy w sedno nowe) geo
.
· yt " 'aka ki
po1ityczneJ s uac11, J . w erunku wschodnim wyłania się
dla wielko...niemieckiego pań· ·
h
:twa. W nais!ępnych nues1~cac
t latach będziemy. to. zaidaru.e ze
szczeg~!!lym nactsk1em kontynuowa.c •
.
.
. ~a:~e zadam:e? .Pro~agowanze
i~e~ ?zepodleg~o~ciowe~ wsc~odme1 ! ~achodm~1 Ukrcn_n~, 1ako

caloscz geopolztyczner z gospodarczo • autarkicznej.

„z

publicystyki

nfomieckiej

tllJOżnaby oczywiście w zakresie
tematyki wschodniej - wybrać
przykłady jeszcze drastyczniejsze. Ale przykład, wyżej przy-

toczony jest uwagi godny dla tego, bo pochodzi ze źródła, auto-

H. w „Kurierze Warszawskim" . Sam ,,I. K. C. naeyw~ pr~:O"'"
dn. 21 czerwca - wraca ustawi- ~e domow;e • „g~o~ • a
cznie na łamach pism za.granicz.. J~a z pan~'IJ5 sk~rzy 81 ~. ze ~.ra·

I

nych rozstrz„sanie stanowiska wie wezyet;kie służące ~aJą „~ed·
.
~
.
wabne ponczochy 1mbne lakierPolski w polityce m1ędzynaro- k' . k
1.
:
'
')
d · ·
· k
· · ·1 i ape1'1l.sze (svrasZltle rzeczy ..
owe1 w związ u z ostatmm1 T k
. . h · ł b
b · ·
zdarzeniami„. Roztrząsania te, .w a fu7musi~ c
aby, a Y JeJ
poświęcone stanowi:sku Polski i me';~ ' i-:.._a " yrała
etz ~grai;ti·
_L
.
•
l k
czen 1 ouizymyiva a za o nic w1ę·
stosur~~m SOJ'J>~zmcz~, po .s .'?; cej niż 15 zł. mies., bo p.rzecieżfrancusk~m trwa7ą po dzis dzien . powiada _ „lu.dzie z doktoratami
Stosunki te WYM~~AJĄ NA;- mruszą pracować za darmo w są·
p R:;i w~.
polskze7. pra~y- nze dzie luh a·pliikantul'~e".
mozna się 7edn~.k .dowzedzzec,, na Za.cna pa.niUJsia oburza się na
czym pole~a rozmca. stanowisk, swą słu·żą·cą, że nie skończyła sziko·
pols~zego z fran~uskiego„ Z po- ły i że nie ooce czytać książek
wodow od podpisanego 1 od re- o.raz „Kuriev'ka", których jej do·
dakcji niezależnych nie możemy starcza.
sprawy tak pierwszorzędnego
Jeśli książki są tej wa.rtości, co
znaczenia oświetlić i udostępnić „Kurierek" - to "nie dziwimy się
pinii publicznej, także i tej o- tej pracownicy domowej mpełnie.
świeconej opinii, która nie może
Zalecając twornenie szkół spec·
śledzić fachowo i źródłowo gło- jalnych dla służących, autorka
·m
:n
•111 &&ałDJQł: a
IBM

t1•7

.z

I

~~t~t::~~:~cW!1e~~:e; I~!hwały K<mQ!!~U C:

ważnych nanędzi
propagandy
a.iemieokiej"
. dz y t ą• propaganclą a poMię
itawą Ukraińców w Polsce istnieią związki psychologiczne, „których nie można żadną miarą po

z. r~.!.J_o~~Jlr!'l~

Na Irnngresie Centralnego Związku Górników w Sosnowcu powzię·
to szereg uchwał. Niektóre już

1

podali§my; inne drukujemy w cizi
siejs:r.ym numerze.

o nowe WJborr

godzić z polską racją stanu. W
Zja7d, widząc w demokratyza. dobrobytu wolnych obywateli, do
ipoł-eczeństwie polskim budzić cji Sejmu, samorządów i instytu· maga się rozwiązania Sejmu, Se.
one muszą czujność i bezkompro cji ubezplieczeniowych najskutecz natu i przeprowadzenia ucziwych

mi.sowq
ru''.

aktywną postawę

odpo-

do wydźwignięcia
Polski z marazmu gospodarczego
Zdziwią się zapewne czytelni- i powszechnej nędzy, do poparcia
cy, jeżęH się dowiedzą. ż;e ustę jej siły obronnej, do osiągnięcia
py przytoczone wyżej w cudzysłowie pochodzą ż ·artykułu, zatyt~łowanego · „Nowe cele itiemieokiej propagandy" a ogłoszo
ne~o w ··felietonie „Garety Pol-

skiej (d. 17 czerwca b. r.). Artykuł ten w prasie stołecznej

niejszą drogę

opartych na demokratycznych za.
sadach wyborów do Sejmu, Sena
tu, samorządów i instytucyj ubez·
pieczeniowych.

I

W.sprawie naszej politrki
zagranicznej

Zjazd, widząc jak hitlerowskie
przeszedł ,. niezauważ;ony, choć Niemcy, grożąc światu wojną, wy
wobec orientacji półurzędowego ciągają, po zaborze Austrii, zabor
oraanu M. S. Z. -stanowi nie byle cze ręce i po Czechosłowację, domaga się od Rządu polskiego
jaką sensacię.
WsZ;ak jeszcze ·żywo mamy w zmiany polityki wobec hitlerowpami'ęei; jak głpsiła polska pra- skich Niemiec i niewyraźnej polisa inspirowana, zarówno w o- łyki w stosunku do państw demo
kresie pMc~a Niemiec na Au- kratycznycb.
ZjaZd, nie rezygnuje ze słusz.
strię jak i po jej za:borze, iż Pol
1ka jest przez to odciążona, po- nych praw ludności polskiej w
nieważ parcie Niemiec idzie na Czechosłowacji, protestuje prze.
pofudniowy · zachód a nie na ciw gorszącej antyczechosłowacWSCHóD. Myśmy natomiast kiej propagandzie Polskiego Ra·
stale ostrzegali, że południowy dia, „sanacyjne.i" prasy i różnych
ws:hód i wschód stanowią w eks dygnitarzy „sanacyjnych" i popie

zacyj gospodarczych robotniczych
i ch!.lopskich. Współdziałanie ze
sobą tych ruchów spółdzielczych,
im ści. ślejsze, tym lepsze niewąt.
pliwie przyniesie wyniJcj w całok!sztakie zamierzeń klasy pracuj~cej w walce z istniejącym, niesprawi.edliwym, podziałem docho
diu społecznego,, będącym nieuni

Biala nie11rolnice

swe organizacje''.
wizji oficjalnej polityki polskiej
Ale na. tym nie koniec. „Siro- w stosunku do Niemiec.

•.•
Po zaborze Austrii w majowym numerze zapowiedziała
„Zeitschrift ffic Geopolitik" it

I

znała S.półdziekzy Banik Praicy
za centralę fin.:tnsową spółdzielni i zrzeszeń pracoWltliczych, zorganizowanych w Związku. Akt
ten posiada swoją wymowę i w
skutkaah może się stać momen.
tern, posiadającym znaiczenie decydujące dla dalszego rozwoju
spółdzieLczośc! pracowniczej w

rar.iu w ten spos6b zaborczych za·
mierzeń Hitlera wobec Czecbostowacji.
Trzeba być ślepym, aby nie wi
dzieć i nie rozumieć, że zabór Cze
cho&Jowacji grozi bezpośredniin
niebezpieczeństwem napaści Nie·
miec na Polskę.
Polska, stojąc wyraźnie po stro
nie państw demokratycznych i
przeciw wojennym i zaborczym
planom hitlerowskich Niemiec może obronić
zagrożony pokój
Europy, a zatym własne dobrze
poj~te interesy i niepodległy byt.

I

a dopimt po kilku lataeh paaela i nł·
szczenia, tym 1amym i wynucaoia łeb
s r6żnyeh dom6w, stałe lit eoł warta. W mf~czaeie jednak lrołeiuiki
dopełniajt jej ,,edvkaeji" i wtedy do·
piero, kiedy byłaby
~ staje

z ferworem domaga si~ w1prowa·
dzenia dla niioh S!Pecjalnych munr
durków, a. w koń-0u odbywa ta·
ką o.to „prawdę":

Posada ,,!łużącej" je!t be.zsprzecz·
eoe
nie jedną z najlepszych to Po~ce
d~ nU: nie ~ moralnie.
i nie JDGŻ!la z nią porówmywać roll
~ib, stenotypistki cr:y kogoś Jn.
To ju.ż przoohodzi srainfoe pnynego, zmusZ'onego do zdobywania ka· zwoitości. Tych killka słów wystarwałka chleba w cięźkim 11r11dzie. Daj czą, aby · mieć pewność, że dola
Boże każdemu takiej dolf?
słmiąicej u takiej ,_pani" mwi być

A jeśli tak jest, czcigodna pa·
ni-to czemuż, u diaska, nie idzie
pani „do słmby"? Nie wąitipimy,
że byłl:iy z pani pyskaty ,,garko·
tłok".

Druga z ,~praooda~yń" z je·
szcze większym wigol'em i niena·
wikią pisze „o mpecie tych dziew·
cząit" twierdzi, że płace służących
nie mogą być wysokie. Cytowa·
liśmy jej głos w naszym ,.Prze·
glądzie
Prasy",
S'llWierdzając.,
że w państwa<ili. i>kandynavrskiich
al:u1żące
mają oddzielne pokoje,
z reguły, odpowiednią ilość wol·
ny-0h godzin i wysokie płace.
O stylu, jakim e~ poeiługuje
„.dobroditwa" ,,chlebodawazyn1"
niech świadczy następujący kwica·
tuezek:
Co zaś do wartości nuzej t!łnil>y,
ro je6t rzeCZJ! ogóilnie willdomą, że
w lwiej cq,ęści te Kasie, Marysie, Jó·
zie i t. p. Sł nic nie warte; nic· ·nie
umieją. aq leniU1e, pyakale i niechttne, ak m to pel1lft ~. I tale
b~ mu.si. ho nie ma i.adnej szkoły,
k.t6raby je wychowywała, czyli nowy
narybek przydiodzł'CY ze wsi bez żad.
nego wyszkolenia spada jak szarańcza
nieszczęście nn barlci pań domu,

pożałowania godną. Jeśli tak pi·
sze - to co musi gadać w kuch·
ni! Jak maltretuje, znęca ei~ niewątpliiwie nad ,.JJWą" słuriącłt któ·
l'ą oskaria o wszystkie siedem g;rze
chów głównych, a mi~y innymi
o kradzieże, fałszemwa świa
dectw i t. d.
To już poproem jakiś kompleks
myślowy, jakiś uraz pBycltiiemy,
jakieś plo1ika.rst7wo prosito 11 ma~a.
WreMJCie trzecia i ostamia pa·
niiusia, biorą~a. udział w ankiecie
cie1:1pi snać 111a erotomanie. Pieze
jakieś banialuki o ,,nameQWnych"
służących, których te mają doży
wiać i kraść dla niich róme rzeczy. Ta oetamia a.utadca to po·
prostu detekityw. Przeprowadza
u ewej słulżącej rewirje, by , ją
naumyć czystości.. ·
Wezystko to, cośmy powtómyli
za „I. K. C." - to są jakieś ne·
ezy wprost kos:mname, &wiadczą
ce o nis1ciJin porlomie mtelektual·
nym i moralnym, o braku jakiejkolwiek myśli społeemej naeyoh
paniuś z bu1riż111wji.
Przeei~ tmdino maleźć bar
dziej ja&krawe przykłady kołtuń·
stwa.
S-ek.

z Koo~re!U o~iwateli~ieJ ~my ~obiel
Amnestia. Akcja "Falangistek'

1

Na ostatnim posiedzeniu Komisji tezkarnie prowokują uczestniczki
Walki z Przestępczością KongTesu Kongresu, posuwając się do krzySpołeczno - Obywatelskiej Pracy Ko ltów: „Precz z; żydowskim kongrebiet, po referacie p. Heleny Wie- sem!", „Precz z komunistyczną imwiórskiej o roli Irnbiet w opiece nad prezą!" podczas gdy Kongresowi
więźniem został zgłoszony wniosek przewodniczy p. Al. Piłsudska 1 biouczczenia 20-lecia
niepodległości rą. w nim udział posłanki, senatorki
ł'olski przez zastosowanie
jaknaj- i najwybitniejsze działaczki niepod·
szerszej amnestii dla więźniów poli- Iegłościowe, udekorowane na.jwyżtycznych, bez różnicy wymiaru ka-- :;zymi odznakami.
ry, charaktel'u niny oraz miejsca od
bywania kary (więzienia czy obóz
koncentracyjny).
Wniosek. ten uzyskał 77 głosów
przeciw 1 (jednemu) przy 4 (czte·
rech) wstrzymujących się od glosowania.
W dyskusji wypowiedziano się
przeciw założeniom nowego regula·
mlnu więziennego, wprowadzonego
po r. 1931, przeciw odebraniu praw
więźniom politycznym,
wzmiankowano o stosunkach panujących w
wif;!lU więzieniach i wypowiadano
się stanowczo przeciw przyjmowaniu
Poza głodem, drożyzną, zdusze..
obcych wzorów w traktowaniu jed· niem resztek .wolności i zglajchszalnostki ludzkiej, Jej godności i jej towaniem Instytucji kulturalnych,
praw, w brutalizowaniu i barbaryza hitlerowcy austrilMlcy mogą się pocji tej dziedziny życia zbiorowego chwallć nową zdobyczą, a mianowi·
(których wyrazem są w ogóle miej- cie WPBOWADZENIEM 10-GODZ.
sca odosobnienia, przy zorganizowa- DNIA. PRACY BEZ PODWY:tSZEnej procedurze sądowej i w całkiem NIA. ZABOBKOW.
normalnym okresie bytu państwo
Zarządzenie to wywołało wielkie
wego).
niezadowolenie w świecie pracy. Z
Powszechną uwagę zwracała szcze
11
gólna obsada, ,,blokada" Kongresu
przez falangistki, które zakłóciły (po
raz pierwszy!) spokój pochodu do
Belwederu po otwarciu Kongresu w
ub. sobotę i prowokacyjnie narzucaWładze hitlerowskie przeprowa..
ją uczestnikom Kongresu , _Falangę" dziły „czystkę" wśr6d szturmowców
i swoje propagandowew ydawnictwa. austriackich. Jeden oddział, jako po
Odbywa się to w pierwszym dniu dejrzany o„. marksizm, został zupeł
zjazdu (obrad plenum) i następnie nie rozwiązany, a 86 szeregowców
pod uniwersytetem we wszystkie tego oddziału osadzono w więzieniu.
dni podczas obrad komisyj. Za- Z pośród hitlerowców austriackich
stanawia to zjawisko z różnych utworzono specjalny oddział pogowzględów: falangistki swobodnie 1 towia bojowego na wypadek wysttł-

mi.
Rozwój '5\l)Ólldziekzoścl pracow
niczej,, datujący się zaledwie od
lat kilku, nabierze niewątpliwie
nowych rumieńców życia przez to„
ż;e obok irunych i ten typ s.półdziel .
czości uzyskuje swoją zblorni~
pienięiiną, ._ za pomocą której ł>ł·
dzle móg!i'skute<:niej przenikać
w sfery pracownicze.
Nie mou być mowy o 1akłe)j
konkiurencji z Bankiem „Społem".
Przecie! slrumulowanle rozprosz()
nych dot4d po r6żinyc.h instyta..
cjach Jcapifallstycznyd! idącycli
w miliony funduszów pracownf,..
czych w jednej pracoW1J1iczej lft..
stytucjł cen.tr.aJl.niej
i obróceme
tyioh funduszów w sposób celowy; .
na wzmożenie tętna rozwoju pracoW\lliczych placówek guspodarazych - jest oaywlście konfecz.

ne.
Oble
50\W -

oen11nłne lnstyfuCJe finan
Bank „Społem" i „Bant
mają swoją rację Istnie-

Pracy"
nia i nie tyLko nie jest wykluczone, ale napewno stanie się konie.
~ne wzajemne
tych 1-Młytucyj
wspóMziałanle i wzajemne popieranie się w dążeniach, z.mierzaj4- ~
cych wprawdzie Lnnymi drogami~
ale róW11110ległymi ,do tego same.
go ceLu - t·riumfu spółdzielczych
form gospodarki społecznej. I tak
jak nde można tądać, aby w Polsce był jeden związek rewizyjn}'i
ctta nadzoru i kontroli działam.o:
ści wszystkich organizacyj spół
dzieliczych, taik - zdaniem moim
- nie moma wymagać, aby istniała w całej Rzeczypospolite];
tylko jed:nai Centrala flnanisowa:
spółdzielczości, choćby tylko dla .
świata Pracy, bo świat Pracy cho.
cf;a:t ma Identyczne oele, 'jednak:
działalno§ć S'W(>J-1 inn:wfjol!J na ~
nych odcinkach i w rótnych orga
nizaiejaeh. Sk-0ro -0bserwu}emy- w.
życiu świata Pracy or~a.nizacje
zruwodowe i gospodarcze, robotttl
cze, ch1'opskie i pracOWl11·i cze, ~
zagadnienie winno sił sprowa.·
dzłć
do
konsolidacjl
ru~
warstw najemnictwa ł ustalenia
zasad Jednolitego tych warstw!
działania. Chodzi głównie o to,
by ujednostajnić cele ostateczne .'
świata Pracy na
daleką przy.
szłość i w..etody dzi ałania na przy
szłość najbliższą.
W tym właśnie
wołani.a do życia

tkwi sens po- ·
cerutrali finansowej spółdzi·elni i zrzeszeń pracowniczych pod nazwą „Spółdzie\.
czy Ban:k Pracy''.
Jestem przekona111y, że świado- ·
ma opinia pracoWlnicza powita..
swoją centralę fiina:nsową z uzna.;
niem i zro.zumieniem donfosłośd.
zadań, jakie tai centtt'alia spe~ić
musi, oraz dopat.r zy się, co nie
jest trudne, w i.nstytucjl „Banku Prncy" nowej zdobyczy klasY,
pracującej na drodze oo wielkjcJl
osiągnięć, kitórych wyrazem jest
haisło na tegoroczny ,,Dzteń Spół
ctzielczości": „Prze:z spółd'ziel ...
czo. ść do gospodarczej nlezaleti- ·
noś.ci Polski Pracującej".
M. SOKOŁOWSKI

Prezes Zarzqdu Zw. SP.P1cbl. .
i Zrzeszeń Pracovmiczych R. ~;

Jeszcze iedna „zdobvcz

11

„

austriackich

.„czvstka

I

hiłle~owców

zarz.ądzeniem tym związane J-'
mlanowlcle, że do ll:o4ca pa.o
t.dziernlka bdnemu robotnikowi -*
wolno żądać podwyżki, ani teł m.wolno mu porzu~ pracy.
W sfera-0h pracowniczych trwa
od klika dni panika, szmeg6„
drllgle,

wśród urzędników pallstwowyeb, Ili

munalnych
prawnycll.

wśród

l

wtytucJt publl~

szturmowców

w Wiedniu
przeciwko
pleń

państwu I ,.Idei" ...

rodowo - „socJallstyezneJ".

1

Podczas nieobeCDOścl arcJbl!!lolpll,

ar Waltza w Salzburgu, slatd add
si~ w sprawach kościoła do Bęm.11.:
dokonano w pałacu arcyblsJmplm •
wizji, podczas której pollcJa 'zab~
wielk;A ilo~ korespondencJl Cll'llS ~

0

kopłs61'.
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Można uniknąf

„upadki z r
Na marginesie

sztowań
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Nowe

rubryk i
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Nieprawnie

11

dochodu kamieniczników

pobleratą

wytsze

opłaty

kanalizacytne

Sprawa opłat za korzystanie 'z '20 mles;ęcy zł. 33.89. Lokator ów
urządzeń kanalizacyjnych jest na. udał się do Zw. Lokatorów (Piotr.

o remontach
I

Do kroniki codziennej nieszczę- nistra spraw wewnętrz,nych, sto- wych wypadków. A zyskałoby się
ś!iwych wypadków przybyła ostat sują ostre kary wobec opomych, jeszc:ze to, że w spokoju i notrnal-

dal tak inte11>retowana przez ka- kowska 107), gdzie wyliczono domieniczników, że zawsze lokator kładnie, że Za okres powyższy na.
płaci więcej, n1iż się należy. Nie- leży się tylko zł. 16 z groszami.
którzy z kamienicznrków · urządzili żarłoczny kamienkznik ni·e chciał
sobie z tych nadwyżek źródłó spo- sumy tej przyjąć i skierował spra
wę do sądu.
rych dochodów pobocznych.
Zw. Lokatorów podjął się obro
Właściciel domu przy ul. Upowej :ł2, Oebler Emil, wielki zwo- ny lokatora, sprawę przeprowalennik ideologii Str. „Narodowe- dził i wygrał. Sąd odrzucił żąda.
go" ściąga od swoich lokatorów nia zachłannego kamienicznika.
ów haracz kanalizacyjny w spo- · Powin·no to być zachętą dla
sób bezwzględny, skarżąc nawet wszystkich lokatorów, aby nie po
zwolili się łupić przez właścicieli
do sądu w razie oporu.
Ani grosza więcej, niż się
domów.
jedneod
zażądał
Otóż ostatnio
go z lokatorów za korzystanie z• tym panom należy!
urządzeń kanalizacyjnych w ciągu

którzy lekceważą wydane zarzą- nych warunkach prace wykonywa
dzenia, osadzając nawet wielu w ne byłyby o wiele sumienniej i lepiej.
areszcie.
Nie wiemy, czy argumenty na.
Ten stan rzeczy zmusił właściposkutkują. A tymczasem co.
sze
gorączko.
do
nieruchomości
cieli
wego pośpiechu. Zawieraijąc urno- dziennie prasa don<>si o nowej sewypadków
wy z przedsiębiorcami na OO.św ie. rii nieszczęśliwyich
żanie budowli, zastrzegają sobie przy akcji „upiększania" Łodzi.....
krótkie terminy, w czasie których
roboty muszą być wyk<>nane.
gają ciężkim obrażeniom: złama- Przedsiębiorcy z kolei naganiają
niu żeber, pęknięciu czaszki, zła- robotników, tak że roboty odby.
maniu kończyn, które kończy się wają się w szalonym tempie. Ro.
botnicy spie szą się również i z te.
nieraz śmiercią.
Ogromny wzrost tych nieszczę- go względu , że chcą wykorzystać
śliwych wypadków zaniepokoił po „krótki" sezon stworzony przez
re.
ważnie masy pracujące naszego zarządzenia o przymusowych
miasta. Cóż jest przyczyną tych mantach.
wzywają łydowskich
Właśnie to gorączkowe, wyści
masowych upadków kończących
pierw.
w
jest
się w najlepszym wypadku c1ęz- gowe tempo pracy
kim kalectwem? Wyjaśnienia u. szym rzędzie powodem tylu nieW Hiclsku istnieje gmach Tea- j óoutrzymania i miejsce jego zajął lwy dyrektor teatru Kohl, kióry mi
służnych agencyj prasowych, któ. 5 zczęśliwych wypadków, dających
Miejskiego w samym centrum intendent Kohl, pochodzący z Sude ino zapowiedzi zhitlery2owania te
tru
zastęnowe
konsekwencji
re przy każdej notatce o nieszczę. nam w
wszystkich by.
śliwym wypadku dodają łagodzą. py kalek, inwalidów pracy, którzy miasta. Gospodarzami tego gma- tów z Czechosłowacji · wywodzący atru zwrócił się do
miejsc
ab<>nentów
żydowskich
łych
Henleinow...
od
linii
prostej
z
się
ce słowo „z powodu własne.i nieo- stainą się ciężarem dla swych bli- chu były i są dwa Towarzystwa
aby„
wez·.,aniem,
z
teatralnych
prasa
Zgleichszachtowana
ców.
To
Polskie
jest
Jednym
Teatralne.
skich i społeczeństwa.
strotności" nikogo nie uspokaja.
okres
na
miej&ea
dawne
wykupili
że
„jubel'",
podniosła
·
niemiecka
odgrywająTeatralne,
warzystwo
właściNie stai'emy w obronie
Aby zrozumieć przyczynę mnoce rol.,. 2w~kłego pośredr:i~a - im oto w Bielsku ,,una.rodowiono" nowego zbliża1·a.cego się sezonu!~
n 1·
Żących SI•ę wypaAk'
""
a ezy ciele nieruchomości. Mało nas ob- presaria
u ow,
No tak, żydcwski pientądi hitlewystępów rozmaitych ze· 11iemiecki Teatr.
a un
wziąć pod uwagę w 1·aki'ch
w r · chodzi, czy ukarzą ich grzyw. społów. Druba~m. ważniejszym gos
nie śmierdzi!
rowcom
no.
'>kazał
tupet
niebvwały
Ale
"'"h odbywa1·a s·ę
10 re- ną, czy aresztem, czy otrzyma1·ą
k „....
"
•Zar1 ądostatn'
Niemieckie
jest
gmachu
podarzem
d
ł
en·
·w
monty domo ·
z z a ia · w a z tylko upomnienie. Musimy 1"ednalc Towarzystwo Teatralne, zare1·e.
sp
adml·n1·stracv3·nych
r wie re- wskazać na główną przyczynę ka strowana sp.Jłka Bielitze,· Theatre.
w
.
· ·
rnontów są trakto wane p owazme,
tastrofalnego wzrostu nieszczęślib Yt rygorys tycz- wych wypadków przy pracy, któ- Gesellschaft m. B. H.
t
.
z
nawe
a moze
Z ramienia tego Towarzystwa
rych przecież łatwo można było
nie.
Właścicielom nieruchomości wy uniknąć. Można było termin, w ja- prowadził od szeregu lat niemiecki
znaczono terminy, w ciągu któ. kim Łódź miała być doprowa.dzo. Teatr w Bielsku były dyrektor
rych mieli przeprowadzić remonty na „do porządku", przedłużyć scen wiedeńskich, dyr. Lł)we, któi doprowadzić swe posiadłości do choćby do 1 września. Robotnicy ry potraf1· ł si·aptować
. ·1 .utr. zyn1ać
~
R b
.
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abonentow
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do
caprzez
mieliby wówczas IJracę
porzą<lku.
o otnicy gremialnie P.oczęli ws cę
tralnych spośród mieiscowych fa- . a~o ·1 a arzy i porno.cy. w pować
.
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1 przemys.owcow
dornów zrozumieli, że to nie żarty. teriałów budowlanych nie skoczy. brykantow
Gdy już wielu robotników było
pom1
I egos o u o
u
sun
s
d
.
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h
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k
d
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t
·
s·
.
aw
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yr.
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administracyjne, otrzy.j lyby w górę no a co najważniej. ows_ 1c ·
Władze
opramawszy surowe instrukcje od mi- sze, nie byłdby tylu nieszczęśli- TIO obchodził jubileusz sw<:j :-ł5-let ~?· ze w iek~11adlyczac ~ sptrzy. ·zorganizowanych, Związek
ego cował ponownie projekt układu
~ rozw-01u
niej pracy w teatt::e niemieckim, J3.Jące warun '
·
przy Wl'póludziale artystów tea- przemysłu. Surowiec do wyrobu zbio.rowego. Dotychczas ustawa o
czasie pracy i urlopach nie była
kafli znajduje się na miejscu.
tralnych z „Vaterlandu'.
Klasowy Związek Budowlany w przestrzegana; kaflarze pracowali
jakkolwiek lokalne zgleichszal16 godzin; ~rlopy ~!r~ytowane organy . hitlerowskie, jak 1936 roku w mies. lipcu Qpracor od l2 mywali tylko 30 do :>O proc.• - Za·
rl
b'
kł d
. kt
ł
Auf
Zeitung'' 1·
rhe
SohlestS·
k'" f-1 kw'"..·'' t
u a u z mrowe6Q robki ta :akord
' ZARAZA PRYSZczyey
„~ • wa pro1e
GROźNY POŻAR W FABRYCE
~
"
attra u
za a ci
.
bruch" poprzednio biły pokłony dla unormowania warunków płaPAPY.
NA GÓRNYM śLĄSKU.
wyn-0.siły od 2.5 - ~.5 gr„ a ty·
tea. cy i pracy.
dyrektorem
żydowf>kim
przed
Zaraza pryszczycy, która poja· tru, obecnie po ,,Anscitlu5sie, zmie
W Nowym Wieruniu w pow.
godruowy zarobek sięgał od 15 d
b" ł
.
Na konfere11c1· 1· w · 1936 r · fabry- 30 . z.ł Ro b o tmee
się na terenie pow. Rybnie·
wiła
po·
wielki
wybuchł
ptrezyń&kim,
.
zara 1a y o 090
poczęły
i
front
niego
11iły wobec
d1
t .
b
.
.
.
d
kanci odmówili podpisania układu
. .
żar w fabryce papy Koszyc.ki·Lie· kiego w ostatnim ezasie wykazuje
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na tych aktorów
k
b d
ł
her. Ogień objął cały oddział wy· dalsze gwałtowne nlldilenie. No· wymyslac
a ponieważ organizacja była jesz
b
.
. k' h k
2 .70 z.
przy_ ar zo _c1~z ieJ
m1ec ie , t 6 rzy z rac1i ju ileuszu cze słaba-o wystąpieniu do wal· robu białej papy, halę przetapia· we wypadki pry&ZCZycy zanotowa· dyr.
pracy. Tych, ktorzy zarabiah po
Lowego wzięli udział w jubinia asfaltu i pakownię. Pastwą no w miejscowościach: Gorzyce, leuszowem przedstawieniu w Biel ki straj~owej nie było mowy.
2 70 zł było na 270 robotników
'lk ' '
płomieni padły wszystkie zabudo· Raszczyce, Skrzyszowie, Pckoszy·
Sku.
Robotnicy zaczęU zda\YaĆ sobie t Y ·o 10·
wania i urządzenia oraz maszyny. cach, Lulximii i Ga&Wwicach. Na
T9-k niskie zarobki nie wystarże Jest źle, że unormowa·
Ogień l!Jtrawii również nagroma· skutek zastosowania środków za· . Pozycja dyr. Lówego była nie sprawę,
oczywiście, na skromne wy
czały,
uzys·
można
pracy
warunków
ie
r
udało
częściowo
dzone Sllł'Owce. Właściciele fiTmy pobiegawezych,
kać tylko przez skupienie się w żywienie, ale zą to fabrykanci z
obliczają ~ody na 50.000 zł. Fa· się złagodzić objawy zarazy. Ogó·
„Bałuty• organizacji zawodowej. Rozpoczę- wyzyskiwania ci~żkiej pracy rołem w całym powiecie na 115
bryka była ubezpieczona.
Dzielnica „Bałuty" P. P. S. urzą to też akcję nad zwerbowaniem botników ciągnęli wielkie zyski.
W akcji ratunkowej hnły u· gmin, pryszczycą jest objętych 56
jako przykład może posłużyć
dział straże pożarne z Katowie, miejscowości. Na polecenie leka· dza w niedzielę, dnia 3 li-pca r. b. robotników do Związku.
M. ,\fałach, ~~tóry jeszcze przed
p.
r.
marcu
w
prowadził
Związek
Mysłowic, Oświęcilna, Chełma i rza weterynarii zabito 23 sztuki od godz. 10 rano do 9 wiecz. w . olaty był robotnikiem a dziś w
13
okustrajk
Małacha
fabry<..e
bydła
w
b.
sztuk
30
szosie
świń.
przy
15
i
grodzie „Milanówek"
okoliomych mi. Powodów wyhu· bydła
cli.u pożaru narazie nolicja jesz· zg~ęło w prywatnych obo1·ach. Brzezińskiej (dojazd tramwajamt pacyjny, który wybuchł na tle Siemiatyczach uważany jest 7.a
J Obecnie jest jeszcze zarażonych 1 i 6) Zabawę Ogrodową. Wej- zwolnienia kilku robotników z pra najbogatszego obywatela. Tylko
cze nie stwierdziła.
I 33 miejsoowości.
ście gr. 49.
cy - i- wynik strajku był dodatni. p. M. Małach zapomniał, jak to

nio nowa rubryka: upadki z rusztowań. Niema prawie dnfa, ażeby
prasa nie doniosła o kilku nowych
wypadkach tego rodzaju. W ze.
szłym tygodniu jednego tyliko dnia
donieśliśmy o cztere<:h czy pięciu
wypadkach, którym ulegli murarze w czasie pracy na rusztowan.iach. Spadając ze z.nacznej za·
zwyczaj wysokości, robotnicy ule

I

ZJdowski

pieniądz
nie

Hitlerowcy bielscy

hitlerowcom

śmierdzi

fabrykantów do utrzymania
teatru niemieckiego

Radio· łOózkie
SOBoTA. 2 llpCa
6.20 Muzyka (}:>łyty). 6.45 Gimna•
styka. 7.00 DzienJlU{ poranny. 7.15
Koncert poranny w wykonaniu Ork.
Wo1skowej. 8.00 Przerwa. 11.57 SyHejnał
gnał czasu z Warszawy i
z Krakowa. 12.03 Audycja południo·
wa. 13.00 Przerwa. 13.45 tlwertury
G. Rossiniego (płyty). 14.15 .Muzyka obiadowa (płyty). 15.15 'l'eatr
SłuchoWisl(o .
Wyobraźni dla dzieci:
„Poznali się na farbowarorch lisach„ .
(wg. bajek Jana Lem~kiego. 15.45.
Wiadomości gospodarcze. 16.00 Miniatury kwartetowe. W progtamle .
muzyka włoska. \!Vykonawca Kwar·
t et smvczko\T hcz~łośni Krako)V·
skiej. '16.45 Kultura uśmiechu w
pogadanka - wygłosi .Bo~
Polscę lesław Lewicki (Lwów). l.7.00 Wia·
domości sportowe lokalne. 17.05 Mu
zyka popularna (płyty). 17.35 µ>c(t
widziana oczyma artysty - poga~
danka wygłosi Wacław Dobrowolsld.
17.50 O wszystkim po troszku. 17.55
Odczytanie programu. 18.00 . ~a~
program. 18.10 Koncert solistów
(z Wilna). 18.45 Fragment z „Pana
Tadeusza" -- Adama l\fickiewicza.
19.00 Recital śpiewaczy - Witolda
Myszkowskiego - ba.ryt;~>n1 akom:P.:
prof. L. Urstein. 19.20 Poga~ank\\
aktualna. 19.30 z pieśliią. 1 tatlcem
przez $ląsk (K.-a.towice)-. Wyk9naw-·
cy: $ląski Kwartet Ludowy (Ktaowice). 20.00 Audycja dla PolaltOw
za granicą: 1) Audycja dla &ieei·l>··
·t. „Rok 1920" - w opracowaniu
prof. H. Mościckiegp. 2) „Kaj~em
po Willi 1 Niemnie" - audyc3a . w
oprac. Aleksandra Jankuna I Witol
da Rodziewicza (z Wilna). 20.411 .
Dziennik wieczorny. 20.55 Pogadan· ··
ka aktualna. 21.00 Rozmowa z radiosłuchaczami - przeprowadzi· dyr.
Stanisław NowakoWBki. 21.10' Muzy'
ka taneczna w wykonaniu Małej 0r·
klestry Polskiego Radia. 21.45 Wla'."
domości sportowe. 22.00 Godzina' me
spodzianek (Katowice)°. 23.00 Ostat~
nie wiadomości dziennika włeczom~
„.
go. Komunikat meteorologiczny.
'
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flarzy;
a
.
k
strajku
ie
Dwa tygodn
w s1·em•1atyczac h

Wiadomości

z calei
Polski

Zabawa dz.

.
dawniej było. .Przeciętny wi~k~zy
h
s· · t
k fi '
f b k
a .ry :ant a 1 w iemia yc;ac
rocznie
kafli
miliona
produkuje 1,5
a na kafli ma czystego zysku 4·
gr„ roczny zysk wynosi 60 tysię
cy zł. jest to przedsiębiorstwa - ·
które" nie wymaga Wlelkkh ihw~
· ·
stycji.
.
układc:r4bioro.:
. c..W':rt:elU zatnrc-ia
,...
~ .
.
''
v.:ego odbyły się _trzy konł~eh„
CJe z pracodawcami, przy udziale
o. lnspektora Pracy ale fabrykanb"
k.ł d'
.
·•
c1 o zawaic1u u · awu dz 1orowego.
b
· h · 1. 1· ·
n. 15 · . m.
me c cie 1 s yszec.
w S1"em1·atyczach odbyła s1·ę .k.. on··
feroocja na której projekt -. układu
.
. .
'
został uzgotin1ony1 lecz na cenruk,.
Zlllprojektowany prziez związek fa
.
brykanci nie zgodzili się.
żądania robotni·ków są: katlarze I kategoria ZA kafel kwadratowy 4.75 gr„ u 4 50 gr. Pomoc. .r~
botnicy 3.50 zł. dziennie, ro}?otnice i młodociani 1-2.50 i . Il-2 zł;
Ponieważ fabrykanci nie . chcą
warunków;.
przyjąć wysuniętych
robotnicy wszystkich zakładów

kaflarskich w Siemiatyczach w li·
czbie 400 ludzi przystąpili .. do.·
strajku okupacyjnego.
Strajk w Siemiatyczach wywarł·
wielkie wrażenie; życie zamarło;·
nic by painu nie przyszło. No, widzi pa.n, co mam na sklepikarze po kilku dniach· · ·jut
··
to ·odczuli.
myśli, mówiąc o porzuceniu pana 1 Od człowieka,
natomiast 'strajk.
Fatrykanci
który potrafi wzbudzić taki zachwyt, nie można ią ·
chcą przedłużyć, bo na wyzJ!aCZO".
oszusta.
dać, aby nadal pracował dla wydawcy konferencję w Białymstoku .
ną
- Dla kogo? - wstrząsnął się Bushy.
przyjechało zaledwie dwóch; jo- Wydawcy książek·). Człowieka, który wydaje zostali przysłali oświadczenie, . i~
podwyżki nie ·. dadzą. _ ,
książki... No, bo wówczas ma się obowiązki wobec żądanej
Robotnicy są solidarni i zdecypubliczności. Ale nie mogę stać tu i rozmawiać
dowani walczyć aż do zwycięst- .
z panem cały ranek. Muszę przyjąć tę pańską nie- wa.
wiastę. Ostatnia drobna usługa, jaką mogę panu
Strajkujący apelują do zdunów;
oddać: Moja pieśń łabędzia„ A potem wyjdę kupić ażeby nie stawiali pieców z Siewie.czorne gazety. Mam ~~dzieję, ie wszystkie wfo- miatyckich kafli. Wywóz kafli z
t'lzą w podobny ton. Człowiek nuży się trochę _. tymi Siemiatycz został .wstrzymany,
nieustannymi pochwałami. Zaczyna się czuć, jak ja·
kiś wschodni monarcha, gdy poeta nadiworny jest
w natchnieni.u.
- A co napisał „Times"? - zapytał Bushy.

„„11!111„„...„ ...„ ...„„„......„ „.........„„...„ „...„„„„...„.„„„ „„„
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P. G. WODEHOUSE

W STARYM DWORZE
15)

Z angielskiego przełożyła

'
A
B. KOPELOWN
- Dziś bowiem - rzekł - Jestem przyjacielem
całego świata. Nie spałem wcale, ale kocham wszy·
stlcich. Chodzę po świecie, jakbym unosił się w po·
wietrzu, z kapeluszem przechylonym na bok głowy
- i dziecko mogłoby się ze mną bawić. Niech pan
pozwoli przeczytać sobie krytyki.
Pa.n Bushy nie zdracLzał żadnego zainteresowania
krytykami. ~ oczach Józia wzmógł się wyra.z współ

czucia.
One dotyczą pana - rzekł. - Dotyczą pana
bardzo żywotnie. Dlatego szukałem soli trzeźwią
cych. Wid.z.i pan, wobec albrzymiego powodzenia
mojej wspaniałej sztuki, nieszczęsny panie Bushy,
Postanowiłem pana opuścić. Odwagi, człowieku ...
Niech pan ~unie głowę między nogi, .a pozbęd?;ie
si.ę pan tego uczucia słabości. •• Tak, Bushy, mój drogi chłopcze ,musimy się rozstać. Byłem tutaj szczę
śliwy. BęcLzie mi żal ,gdy odejdę, ale to konieczne.
Jestem zbyt bogaty, aby pracować u pana.
BWlby zaczął krząkać. Dziwna rzecz - jeśli się
zważy, że Tubby nie widział go nigdy - przypominał on rzeczywiście obraz, jaki naszkicował Tubby,
tnówiąc o nim z Janką. Był wybitme podobny do
Ś'łri.ni i kr~kanie przychocLziło m uz łatwości~.
-

Jeżeli pan teraz odejdz.ie, straci pan półmie

sięczną pensję.

-

Prr. Niech pa.n

nią nakarmi ptaki.

Pan Bushy k.rząknął znowu.
- To sukces, tak?
- Nie słuchał pan?
- Nie można sądttić z pierwszego wieczoru.
- Można, jeżeli jest taki.
- Krytyki nie znaczą nic.
Te znaczą.
- Sztukę zabije upał - rzekł Bushy, usiłując by..;
optymistą. - To szaleństwo rozpoczynać w sierp ·
niu.
- Wcale nie. Gdy się rozpoczyna w sierpniu, le·
ci się potem jak na skrzydłach. I upał jej nie zabije,
gdyż czyte1nie zrobiły zamówienia na dziesięć
tygodni.
Bushy zrezygnował. Optymizm nie może się utrzy
mać w takich warunkach. Zrobił jeszcze ;edną uwa·
gę, jaka mu pozostała.
- Następna zrobi kla.pę, a za rok od dizisa.j wr6·
cl pan tutaj, jak pies ze spuszczonym ogonem.
I przekona się pan, te ktoś już pana zastĄpi.ł.
- Jeżeli takiego człowieka, jak ja, można kiedy·
kolwiek zastąpić. Na to nie liczyłbym - rzekł Józio z powątpiewa.niem. - A1e nie sły3zał pan jesz·
cze krytyk. Myślę, że najlepiej będzie zapoznać pa·
na z nimi pobieżJlie. Niech pan słucha: „Tryskają
ca dowcipem satyra'' - Daily Mail. „Gryząca satyra - . Daily Telegraph. „Siekąca satyra" - Moming
Post. „Trochę •••.'' - O nie, to jest „Timea". Z tego

Dr. J. NADE.L .

- Wszystko jedino, co napisał „Times" - odpo·
wiedzial'surowo Józio. - Niech to panu wystarczy,
że ich chłopiec. redakcyjny wziął zupełnie fałszywy
ton. Raczej opowiem panu o scenach nie dająceg~
się powstrzymać entuzjazmu przy końcu drugiego
aktu.
Pan Bushy oświadczył, że nie ma ochoty słuch~ć
o scenach nie dającego się powstrzymać entuzjazmu
przy końc11 drugiego aktu.
•) Dowcip, wynikający z iXJdObieństwa
crook - oszust. book - k.siążka.

brzmienia:

Akuszer ""

ginekolog: ·

Przyjmuje, od 3-5 i od 6-71/2 w. .

ANDRZEJA 4,

111. 22a~12 .,

Dr. Ned.

H. ROZANER„:
Specjalista chorób

sk6rnych, ·wenerycatutcll
·
·I seksualnych

Narutowicza 9, li 1..
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Tel.· 128-98
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l?ISMO HITLEROWSKIE

sprawie ob'il
stronna bezpośrednia konferencja,
na której obie strony wyłuszczą
swe stanowisko 1 zamiary.
Przedsiębiorcy transportowi dąfą do zmiany warunków na swą
1<0rzyść uważając, że dotychcza:
sowa umowa była dla nich zby.f
,
uciążliwą.

ZROWU dwa Upadki
•
rUSZ t0Wanta

o~az po"'.'°ziętą. rezolucją ~stat·
Zarządu Głowne
Oddziału Związku

meruchomor'fi osadzona
w areszcie

drżurr

............... .........„ ...„ ...„„„__
~

T:fCACZKA. bezrobotna, której mąż
zagmą.ł '!' Hiszpanii, mająca na utr~~mamu rodzinę, zagrożona eksjakiejkolwiek pracy.
mi_sJą., sz1;1ka
W1a~omosć_ o wakują.cym miejscu
pros1r:iy . kierować do AdministracJ'i
„Lodz1anma".

Sienkiev.icza 40, tel. 141-22.

Dziś

i dni

następnych!

ZAMKNIĘTYCH
v:·dni powaz. o godz.

4.ej a w soboty o g. 12-ej, a w nieo g. 2. Na pierwszy seans wszystkie miejsca po 54 gr
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Tel. 107•34

'

,,.,

•

...

,

PRPGRAi\l .

.
o godz 4-e· w SO
dziele i 5więta J,godz ~~ty! me
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KINO

„TON"
r- OPERNIKA 16
f el.

140-72

najgienialniejsza artystka Europy i Ameryki Holly PICON

_&

pocił.

.

Pereea Hirszbajna
••
W roli gł. najsłynniejsze siły zespołu l\lorisa SZW ARCA

II

.
mistrzowie gry artystycznej oraz „ARTEFF" i „TRUPA \VILE~SKA"

I

I

CORSO

czytał

DEKA1\1ERONA

BOCCACCIO
Początek

D

ten musi
W roli

gł.

zobaczyć

film p. t.

Wlf,LY FRITSCH,

HELI J<'IN.KEZEJ.1'..ER

seans-5w w dni powszednie o godz. 4, '" niedziele i

zi

praktyczna panna

w ;tllmie
~

>

' I

święta.

o 12.

~UWRZYiE~NA. KĄPIF;L

~IB~Y Zanie~

CE'SY MIEJSC: I m. 1.09, il m.
90 gr„ IIl m. 50 gr. Kupony ulgowe po 70 gr. z· prawem zajmowania dowolnych miejsc. ·W niedziele i śWięta nieważne. Począ
tek przedstawień w dni powszednie o godz. 4-ej, w niedziele i
święta o godz. 12-ej.

Łodzi!

11o~ę;

·~

Następny

!)rogr;im: WJagcz:yni

.Pt"~zczy i

Wie.sua zakochanych.

1

powoduJąe; ,d11.ży
.

I

, •.

„ npływ

j

opatrzył

Ranną

'\

lekan Pogotowia
miejskiego, przewożąc ją do ilomu.

, i. . . .

Dla jak najszerszego spopulaey-.ro_wania sportu pływackiego w „su;
chej" Lodzi, Referat Sportowy Rot.·
głośni Lódzkiej wspólnie z Okręgo·
wym Urzędem W. F. organizuje bezpłatnlt. naukę pływania, dostępną dla
wszystkich chętnych.
Zajęcia odhywllją. się dwa razy ty
godniowo· we wtorki i piątki. Zapisy prz~jmuje Referat Sportowy Roz
głośni, ul. Radwdska 70-72.

Konkurs
Zarząd Miejski w Lodzi - Wy.
dział Techniczny - 'ogłasza. konlrur!I

na: stanowisko inźyniera drogowego.
Wymagane warunki:
:
1) „obywatelstwo polskie,
2) nieprze){roczony 40 rok życia,
3) nieposzlakowana przeszłość,
4) dyplom inżyniera komunikacji
ldróg i mostów),
5) 5-letnia praktyka drogowa w
dziedzinie nawierzchni ulepszonych.
Warunki wynagrodzenia według
umowy.
Podania wraz z odnośnymi dokumentami (odpisami) i szczegóło
wym życiorysem należy nadsyłać \>,r
terminie do dnia 15 lipca 1938 roku
do Zarządu Miejskiego - Wydział
Tec}).nipzny ;- Lódź, Plac Wolności
nr. 14, w zamkniętych kopertach z
napisem: „Konkurs na stanowisko
NIESZCZĘ:śLIWY WYPADEK
inżyniera drogowego".
, PODCZAS KĄPIELI
Lódź, dnia 30 czerwca 1938 roku.
Pod1lZ8s kąpieli w jednym ze stawów
Zarząd Miejski w Łodzt.
podmiejsikiOh · uległa nies?Jczęśliwemu
wypadkowi 13-letnia Stefania Olejniczak.
Dr. med.
.
za.m. przy ul. Swojskiej 2.
Olejpi'c!ak będtc w wodzi• natrafiła
na o&tTe ,szkło, które przebiłi nieszczę.

w

Cer•r od 50 gr.

'.

BEZPł...ATNA NAUKA PLYWANIA

W . dnt1~ ' wcł'fraj!.zy~ 28..Ietni .Tao Ni.
ta, lokator doibu przy ul. Obywatelskiej
4·1, udał się do ubiikacji na tejże pose.
sji i tani wskutek załamania przegni·
łych · desek wpadł dC> dołu biologiCfł:.
nego.
Wypadek s-postrzeżono w porę i Nitę ·
uratowano od utopienia się. Do:1mał
jedynie obrażeń zewnętrmyob ciała i
po opatrzeniu przez lekarza Pogotowia
pozostawio~y na miejscu.
Wypadek ten zwTÓCił UJWagę policji,
która zal'ząd·ziła dochodzenie przecirw
właścicielowi posesji.

·....

~iwcj
Dramat rożgrywa,iący się · w Sal).:i rze i_ J\:\ar.ikko. - Groza wojny„ śwfatowej, _,; ; : . : · „, krwi,
.
,
;
:
·
·
.
''
·
·
·
ych.
tubylpi:
1
Bunt wojsk

Pocz. w J111 powszedn.ie o 4. ej
w sohoty i niedz ifle o god~ . 12.ej.

tę _P'.O~O

nym z wagonów III klasy pociągu oso·
bowego wą.7.a;ącego I Kolusz.e.k do Ło·
dzi dokonano kradzfoży ~kiewki damskiej z gotówką &raz pierścienia z beylant~m war~o&c(ponl!.d ,1500 zło~yc.h, ~
i;zkodę Frydli Fcydenłierg, zam. przy
ul. PJa.c Wolności 6 w Łodzi.
Powiadomiony posterunek poliejf ~a ZATRUŁ SI$ NIE.5WIEZĄ KIEŁBASĄ
dworcu Łódź-Fabryczna wszczął do·
Groźnemu zatruciu żoł~ uległ
chodzenie w kierunku ujęcia . złodzie~a. w~oraj 32-letni robotn&, Władysław
Ołtaor~ewski, zamiesd:.ały pr;i;y' uil. PoNOŻOWCY HULAJĄ
·
W dniu wczoraj&i:ym dokonano napa· ~onkiej 37.
Oha.rzeweki zjadł · onegdaj wieczo·
rem podczas kolacji więikszą ilość kieł
Kiilo-Teatr
basy. Nad ranem doEtał jednak silnych
bólów żołądka i mmiano doń wezwać
pogoto~ie ratlllllkowe Czerwonego KrzyZeromskiego 74176, tel. 129-24 ża, lekan którego po udzieleniu pierw·
Dojazd tramwajami:
szej pomocy przewichł go do sspitala
5, 6, O i 8 do
w stanie cię?lldm.
· rogu Kopernika i żermnskiego
Wdroźone zostało doc.bodzenie zmie·
DZIS I DNI NASTĘPNYCH
rzające ·do ustalenia z jakiej wytwórni
pochod-zi kiełbasa.
SILVIA SIDNEY
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filn'I o niepospolitej treści, trzy
·maj<JCY widza w s~ym D&i>ięclu
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il.ieclzlela stoi pod
znakiem wyjazdów drużyn iódzkid1
w pogoni za punktami ..
I tak wyjeżdża do Dą:browy Gór·
niczej U11:on Touring na mecz ·o
wejśde do ligi z tamtejszym Roootniczym Klubem Sportowym · Zagłę
bie. Formę łodzian znamy, zaś zellp6ł ro1>?tniczy przedstaWia · się 'jako
drużyna szybka, często strzelająca,
puzbawio~ hyperkombinacyj. ·
O wejście do kl. „A" walczyć ~
.
~
..
Zakochany dił 7.jerlnoczone z Concordią w Piotrmehlt. BO?
1
na
·
koWie.
zyCJę I wręczył C1echowsk1e1 zą. Do Katowic wyjetdża za. ś repre..
daną sumę.
zentacja kobieca Lodzi na mecz lekOd tego jednak czasu Ciechow koatletyc:zny ze Slą.skiem.
sk~. nie poka~yv."~la ~ię więcej, Barw nas2.ego miasta bronić będ!ł
.wov:c~as z~~1edz.1ony i oszukany Kwdniewska·Tcytkowa, WajBÓWM,
rzez:11i1-k wmosł skargę do sądu.
Słomczewska, Glaiewa'ka, MajchrzaOskarżona do winy się n.ie przy kówna, Kaml.flska, Noskiewiczowa,
znała. Sąd skazał Mariannę Cie. Mieczy~lawska, Patzówna.
chowską na 8 miesięcy więzienia Specjalnie int~resująca będzie w~:
za wyłudzenie pieniędzy, z tym ka. Wajsówny z Cejzikową. Ta oj~dnak, że o ile do dnia 1 S·tycz. statnia rz11ca dyskiem stale pa~zei
nta 1939 roku zostanie poszkodo. 38 m„ w kuli zaś ooią.gnęła w ;.it1.
wanemu cała suma zwrócona wów tygodniu wynik o kilkanaście cent.y.
ctas kara zostattie jej zawleszo- metrów lepszy od swej przeciwniczki
- rekordzistki Polski,
na.
v.r Lodzi zobaczymy mecz ligow"'
LKS-Ruch, na któ't'Y' RTT uruchamia specjalne pociągi z Tomaszowa..
du na 32-ietniego Jana Cha.pniika, zam. Sieradza t Zduńskiej Woli.
przy uil. Napiórkow~iego 12, powraca·
MISTRZOSTWA
jącego do domu.
LEKKOATLETYCZNE LRSKO
Jakiś nieznany osobnik zadał hezbron
OD!..020NE
n~mu przechodniowi 3 głębokie rany
Z poi.vodów natury tecluliczt'(ej,
noie!ll w okolicy secca.
Cit.zko rannego priewieziono do szpi. mistrzostwa lekkoatletyczne kh./bć'V
roboh1iczych okreg11 łódzkiego, mar
tala _w ~adogossozu.
Tajemniczego napaetniika . poM}ukaje jące się odbyć 3 b. m., Z061ały odroczone do dn. 10 b. ·m.
policja.

PRZEDWIOSNIE

· W roh główne] Sahiua Peters niezapomniana bohate<!rn filmu
„Szesnastolatka''. W poz. rol. Olga Czechowa, Iwan Petro·vicz.
śWtęta

, i jutro r. powodu niedyspozycji p. Hild) S.KrzydłowsKiej, grającej główną rolę w lto!l'.eclii .,Kobieta i .:>zmaragd", przedstawienia ie·J
sztuki zostały , dwołane 1 tE.:atr je~·
nie czynny.
'l'EATR LETNI ' W PARKU • ·
STASZICA
Dziś o godz. 9-ej w:~czór sPnsa·
cyjna premiera kipiąca humorem 1
roz~piewancj starymi nielodlami . fa:r
sy muzycznej G. Feydau . „Dama · od
Maksyrna''.
TEATR KA:MERALNY
Wystcpy Teatru 2ydowskiego.
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Z teairóu
Dziś

•
W wirze
wielkiego. miasta

żyły

życia, przeciął

RAKIETA

jzielę

0

n'.s aw1e .1bk;m, ~rzy_ · czym . w
pierwszym n~klaidz1e 1000 egzem:
pl:l~zy, nazw~sko było uwidocznio
ne, ~ w ~rug1m (5000), który uległ
konf1skac1e'. tr~ść zos.tała zmienia
na .0 tyle, ze me podawano na.
zwiska.
Jako wydawca figurowała Ma-

mążpójście

Jedyne Kino Dfwlekowe
W OGRODZIE

,.URANIAll
Dźwiekowy

d t
o s awu
Błażejewski,

właścideii

Po.czą.t~k

f

ty Kotarski, znany jako autor te.
go rodzaju „utworów", był po.
przednio karany 2 miesięcznym
aresztem. Broszury wykonane były w. drukarni · Henocha Rajchmańa w Pabianicach.
Gibki pociągnął do odpowie.
dzia,lności oboje Kotarskkh oraz
Rajchmana'. Sąd · Okręgowy w Ło.
dzi po rozpoznaniu sprawy, ska.
Henocha
. zał Marię Kotarską
Rajchmąna po 7 dni · aresztu, za.
wieszając wy~onanie kary. Kotar
ski został uniewinniony.

sobie

umowę zbiorową,

aptek

stwowt'j jest g:iównym inspir ,•torem tych poczynań, a nawet wy.
raził się publik.zńie, że nie dopuści' do tego, aby Związek klasowy
ódgrywat j a kąkolwiek role na -te.
te•iie fab~~·ld . An.o. zoba-~z~imy„.

zabiła swą _cór~ę, uk~.zały się bro.
szury, zawieraiące p10senki P· t.:
„Strasz.i'.a ·zbrodnia łódzkiej Gor.gonoweh czyli dlaczegoś m,ię :mat
ko zabiła''. .
~ros z.urn_ch _ była_ mowa o Sta
..

W związku z projektem Ministerstwa Opieki Społecznej w
&prawie nowego układu zbiorowe
go dla majstrów fabrycznych
na
'li
•
111m pos1edzen1u
Majstrów
go i
Fabrycznych w Łodzi, do\viadlJjemy się, że obecnie prowadzona V.:a~ą~ grodzki w Łodzi rozpatry.
dniu,„ wcrora]szym' spraw,ę
jast energiczna akcja zbierania
podpisów wśró<:l członków Zarzą przeciwko niejak.iej 24-letniej Ma
du Związku Majstrów na terenie rian.nie Ciechowskiej, zam. przy
.
.
miasta Łodzi pod rezolucję prote- ul. Rz.~ows.kiej 42.
~artann~ Ci~c?owska przychostacyJną.
Po zebrani'J odpowiedniej ilości d~1ł~ codz1enme do ~ldepu · rzeź.,
rez·olucja ta przesła· 1111ck1ego Wacława. P1otro~skieg::i
podpisów,
na zostanie Inspektorowi Okręgo- (Rzgowska 40). Piotrowski sta:wemu p. inż. Wyrzykowskiemu szy o yrzeszlo. 3? lat zakoch~l s1~
~ ~iechow_skłej, odznacza1ącc1
oraz do władz centralnych.
się n1eprzec1ętną urodą. W dniu
11 lute~o r. b:, gdy _rzeź?ik .w~żyły
Przeciął
dziewczynie ~wo1ą m:łośc, ,a
z~ał.
• SkOCZYł
1
osw1adczy,a, że się !godzi na zapod wa.runkiem, te
za68-letni Antoni
mieszkały przy ul. Słowackiego 2 dostanie n<i wyrtaj~cie mieszkania
w Zgierzu, usiłując pozbawić się
u obu
sobie
rąk, po czym brocząc krwią skoKRADZIEŻ PIER.śCIENIA
czył do stawu. Przechodnie spoW POCIĄGU
strzegli jednak desperata i zdołali
god'Linach rannych w jed·
w
raj
czo
W
do uratować.

nałoże- umowę zbiorową,
oibowiąż.ywała
przemysłu.

Nocy dzisiejszej dyżurują. nastę
pują.ce apteki:
H. D11sr.!dewiczowa Zgierska 14(:,
J. Hartman Brzezińska 24, w. Rowiński Plac Wolności 2, A. Perelman i S-ka Cegielniana 32, w. Da·
nielecid Piotrkowska 27, F. Wójcicki Napiórkowskiego 27, K. Kempfi
Karolewska 48, c. Cymme~ · Wólcża.ń'ska . 37

śtości w służbie administr~c.ii pań

I,b:dni'~'~:.,~i '·z.~a'~~:t~.ó;:. ~~w~~:t~~·1.'~:~t~~" P~,,~~

REZOLUCJA . PROTESTA~YJNA
MAJSTRóW FABRYCZNYCH

Nowa partia

Norne

odpowiedzieli solidarnym
nicy
strajkiem.
Związek o prowokacji fabrykanta powi·adomil Insp. Pracy.
. Warto nadmienić, że dyrektor
zarządzający przedsiebiorstwem
!hat .wyooko postawi;nci osob;~

!Nieft.JłUOOi trUbldUrlf fÓdZCf przed S•dem

w

·

się

d ,·-elff'o ·do

Echa zbrodni· za 1·dlo e1·

codzi~~~ycb wa~t~botni!tl'!
powyżf.zej
została

właścicieli

bronić d~legata

by

Iwn~trza nie wpuściła na co 'robot

fa.:

STRAJK W CEGIELNIACH
sopism11 „Ostland'', wychodzące. 1
_lAO~~~YŁ SIĘ
mu w Berlinie i zakazało Jego roz
W ctnm dz1s1e1szy111 zwolana zo
powszechniania za wysoce· naparze. stała do Inspektoratu Pracy postliwy i obrażający artykul
nowna konferencja obustronna w
' 0
mioś!e poi'skim.
celu · zaw:arcia umo.wy . zbiorowej
_.,..,__, •www
dla przemysłu ceramicznego.
Robotnicy w dalszym ciągu kon
tyrruowąli · strajk w :i:aostrzonej
fot;mie, .niedopuf.zczając do wywo
1
.
Na ul. Podrzec.:znej 12, spadł z żenia , cegły z cegielni.
rusztowania z wysokości n piętra W PRZEMYśLE STOLARSKIM
Ce<;.h mistrzów stolarskich wesrobotnik Stanisław Silczak, zamie
szkały w Nowym Złotnie i wsku- pół z przemysłem dn;ewnym
tek upadku odniósł ogólne obra- (obróbka stolarska) wypowiedział
jaka dotychRannego po
w tej dziedzi
niu opatrunku, pogotowie odwio- czas
nie
do szpitala.
'Tern1in wypowiedzenia, zgqdnie
***
Drugi podobny wypadek zda- z zawiadomieniem nadesłanym
rzył się na ul. Zamęnhofa, gdzie z pod adresem Inspektora Pracy
rusztowrinia z 'Nysokości I piętra i zw. zaw. upływa z dniem 31
spadł murarz 62-letni Jan Tarno- b. m.
Ze swej strony robotnicy podwkz i odniósł ogólne obrażenia
ciała. Rannego opatrzył wezwany jęli już akcję w kierunku unormo· wania warunków pracy w odpo·
lekarz pogotowia P. c. K.
wjedniejszy sposób. Podczas roko
właścfcief' wań o nowy układ zbiorowy w
s~rawie tej zwołane zostało spe·
•
Cjalne ogólne zebranie zaintereso
wanych roboiników celem omówie
nia wszystkich ~pornych kwestii.
. W dniu wczorajszym przyWie- ZATARG W BRANŻY TRANSPORTOWO-EKSPEDYCYJNEJ
z1ono samochodami do Sądu Stabiur
Zrzeszenie
40
nieruch0mości, których ukarano transportowo - ekspedycyjnych
bezwzględnym aresztem od 2 do wypowiedziało z dniem 30 czerwze
od wy. ca b. r.
3 tygodni za uchylanie
cane~o zarządzenia przeprawa. względu jednak na klauz1 uJę urnowę, wygasa ona dopier·o 31 sierp
dzen1a remontu swoich domów.
Ukaranych właścicieli nierucho. ni~ b. r.
Na dzień 10 lipca b. r. zwołana
mo~ci natychmiast osadzono w a.
reszcie, celem odbycia kary.

rościsńkiego około

Komunikat

W pnyszłą ~1edzielę, dnia 3 li~
ca r. , b. o godz. 10 r. w sali kina
„Apoll~' ' ~rz~ ul. Pierackiegó' 2,
o?będz1e się ~gromadzenie Robot
ni7~e, zc.rganizowane prz.ez Zgier
ski Komitet PPS.
Temat : Ogólna sytuacja poli.tycz
na. Przem awi ać hędą toi.v. H. Wa
chowicz i inni.

k_laSÓWf:ÓW•••

w_ dniu wczorajszym ;,..,ybijcn~
Ze strony robotników
okup~cyjny w firmie Hirsz
strajk
.
•
ta
nowej
to żądanie opracowania
ryfy p~ac z tym, że dotychczaso- berg ' i ' B1rnb~um, przędzalnia,
.
we płace podniesione zostaną przy ul. Wodnej 23.
s~_rajk wyb~_chł wskutek prow~
przPciętnie u 10%. .
Konferencja nie doprowadziła kac~1 dyre~q1, która terrorem
do porozumienia, przy czym przed chciała zct.m;~c odruch robotni.ków„
st::iwiciele robotników oświadczyli, garnących s_1ę do Kl. Zw. Włó.
że wobec wygaśnięcia umowy kieoniczcgo. Robotnicy chcąc mieć'
zbiorowej, tudzież rozpoczęcia zi- swoje przeds_tawicielstwo . ną
mowego sezonu produkcji, by nic bryce wybralt , deleg~t.em kla.~owc2
dopP"V:l' do pogorszenia waru.n- n~ co firm.a od.po~iedzi~ła. reduk
ków pracy robotników proklamo- c.ią robo!n~ka dele~ata 1 nie . do.
wany zostanie str.iljk. Obecnie w p~s.zcz.e.n1em ~o d?. pracy: .~?w-:
przemyśle dziany fantazyjnym za n1ez 1 pr~edsta'".1c1~l~ Zw1_ązku,
h'ud-nionych jest około 4000 ro. ~tóry udał się na teren fał}r~ki;
.
botników. W sprawie tej odbyć
m~ się jeszcze jedna konferencja,'
1nspekt
ora pracy.
u '

zyjn'yin (wyrób swetrów) prze.
wypowiedzieli układ
:._ :·1 _'~] TA.jF\. 'IU W JAPONII mys~owcy
Według doniesień, otrzymanych zbiorowy z terminem do 30 czerw
przez japoński~ ministerstwo spr. ca r. b.
w związku z upłynięciem ter.
wewnętrznych, ilość ofiar ludzkich ostatnich katastrof żywioło. minµ wypowiedzenia Odbyła si~
wych w Ja-p~nii \vynosi: 134 zabi / liezpośreunia konferencja wsf ęptych, 132 rannych i 8 zaginionych. na .między przedstawicielami prze
Katastrofy żywiołowe wyrząd :i mysłu i Związku zaw. robotnik1jw
ly najw: <_ks?t' spltstoszenia w pre. przemysłu dzian ~ go.
Na konferencji przedstawicicie
fekturze lbaragi, gdzie uleg'o ca/.
kowitemu zrtiszczeniu 170 domów. prieinysłowców wyjaśnili, że w
69 budynków woda zmyła, 247 do nowego układu zbiorowego, z wa
mów jest uszkodzonych, zaś zasadzie godzą się . na zawarcie
27.nOO częśc_: oyrn stoi pod wodą. runkiem, że będzie on otinwiązy.
W, m. C11c11ura 20.000 1pieszkań- •vał wszystkkh bez różnicy prze.
co~ nad al przebywa na dachach mysłowców, albowiem wielu dodomów ·i wagonów~ -' zgrómadzo- tychczas umowy nie honorow~tlo,
mając możność skutecznej a nienych na stacji kolejowej.
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