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Rozaarouranie

„ Trzeda Rzesza kpi sobie z wszelkich zobowiazań W Hiszpanii
11

fd:u:i;!~i~~;~;1~~ Okupacja terenów plebiscytowych

Na froncie i za frontem
W HISZPANU FASZYSTOWSKIEJ.
Korespondent Tirnes'a", anati ·
zując sytuacj~ polityczną w HiSZ·
panii gen. franco, musi przyznać,
że znajduj.? się ona całkowicie P?d
wpływem faszyzmu wiosko - n•emiecldego.
Po!ożenie gospodarcze kraju jest
fatalne. Kompletny brak surowców oraz przedmiotów codzienne··
go użytku. Zbliżająca się zima
przynosi wraz ze sobą widmo gło·
du i chłodu przy zastraszającym
braku ubrań i środków żywnościo
wych,
W HISZPANII

„

;L?~:~~~~T:~~~ ~~~:~Zagadnienie słowackie-Żądania wegierskie-Zbliienie z .Polską
.e eluje w tym wszystkim „Czas '
.:.ku lekkiemu memu zgors7.e ·
niu. To nie jest sposób najlep·
sty „robienia nakładu"„.
.. Otóz, moi panowieJ pozwól.
cie sobie powiedzieć bez gnie
wu a całkiem spokojnie:
. 1) nie przewidujemy żadnej
rozbieżności pomiędzy stanowiskjem polskiego ruchu sotj 11 •
listycznego a stanowiskiem pol
skiego ruchu ludowego, ani w
ujęciu położenia międzynarodo

wego, ani te:! w ujęciu połoh ·
ma wewnętrznego Polski;
2) tymbardziej nie wchodzi

w grę jakakolwiekbądź możli·
wość rozbieżności pomiędzy

Korespondent „Kuriera Warsz.'·
w Pradze Czeskiej dono~i:
Zdaje się, że era niespodzianek
k · zon
j
t
.
nie zos a1a eszcze u one a.
Wskazuje na to zachowanie się
armil niemieckiej, która, wbrew
umowie i mimo protestu delegacji
czechoslowackiej w Berlinie,
ZAJMUJE OBECNIE OKRĘGI PLE
BISCYTOWE I MIEJSCOWOśCI
CZVSTO CZESKB.
Tak np. zajęto na Morawach Lun-denburg (ważna stacja węzłowa
kolejowa), Eisgrub, Saits, Austic,
Popovice i Porlice. Linia kolejowa
Praga - Brno przerwana została
w dwóch miejscach.
ANGLIA DAi.A, ZDAJE SIĘ,
CARTE BLANCHE ARMU NIE·

projektu, powołane zostają do
życia autonomiczne organy wła·
dzy wykonawczej na ziemi sło·
waduej.
Władzę wykonawczą na ziemi
sło·
słowackiej wykonywać ma
waoki rząd, który składać się bę·
d1:ie z 5 ministrów z premierem
na czele. Kompetencjom rządu
ni ' będą podlegać następujące a·

to

Wiedzieliśmr że

-Mussolini

a) m1msterstwo spraw wewnę·
genc!y: spraw zagranicznych, o·
hrony narodowej oraz sprawy trznych (również agendy wymia·
ru epraw1edli wośc1, zdrowia pu·
JłuJ?;ÓW państwowych.
blit"'..nego i W}Chowania fizyczne·
Mio:l!'trowie słowaccy będą je· go),
dn 11:'Ześn!e członkami rządu cen·
b) miiniaterstwo komunikacji
tralncgo w Pradze.
(s!Jrawy poczty, telegrafu i ko·
mini· muuikacj\ kolejowej),
agendy
P<'szozególne
c) minieterstwo gospodarki (ro·
ste~ stw rządu słowackiego podzie·
lone hęd3 w sposób następ~jący: botv publiczne, handel, przemysł,
rzemiosło i rolnictwo),
d) ministerstwo kultury naro·
dowej (oświecenie publiczne),
e) minister&two finansów i O·
brł
pieki społecznej,
f) wszystkie ziemie słowackie
rzą.
podlegają autocomicmemn
dowi słowackiemu.
Proporcjonalny podział wydat·
ków budżetu państwa crzechosło·
wackiego ustalany będzie przez

trlko manewr

odmówił-

stanowiskiem Polskiej Partii
Socjalistycznej a stanowiskiem
klasowych związków zawodo· MIECKIEJ;_
~
b
,;,ye~
· Rueh ludowy rozstrzyga fu· - wo ee tego przypuszcza ę, ie
PAT donosi i Londynu~
tro o swoim stanowisku tamO· plebiscytu w ogóle nie będzie.
Jeden wielki ciężar spadł Cze.
Dzienniki angielskie donoszą o nowej kC'!IDplika·
mielnie i '!nwerennie•:. Nikn cbosłowacji z serca; ugOda ze
cji, jaka zaszła w rozmowach włosko-brytyjskich.
mu z nas me ~rzychodzt do g~o Słowakami doszła do sk tku
W ciągu ostatnich 4 dni ambasador lwd Perth od
u •
wy „wpływać' na rozstrzygnię
cia. Stronictwa Ludowego, i ni Sł.OWACY OTRZYMUJĄ PEŁNĄ
był z min. Ciano 4 rozmowy, mimo to jednak kweko.mu w Stronnictwie Lul{owym AUTONOMIĘ, WŁASNY RZĄD
stia porozumienia nie wstała jeszcze pozytywnie
I SEJM.
nie przychodzi do głowy „wpły
załatwiona i wielka rada faszystowska wbrew zaDr. Tiso został mianowany mi·
wać" na rozstrzygnięcia nasze
nie mogła ogłosić aprobaty porozumie·
powiedziom
iW.yciągamy po prostu te sam~ nistrem dla spraw slowackich przy
brytyjskiego. Trudność polega na tym,
·
wiosko
nia
wnioski .1 z tych samych prze· rządzie czeskim ł obejmie prawdo.
że Włoouy zgadzają się coprawda wycofać 10.000
sianek. To wszystko. Dlatego podobnie również stanowisko prc:'fiłdnie idziemy ręka w rękę. miera w rządzie słowackim. Obecwojsk włoskich z Hiszpanii, ale pragną ~raniczyć
i nie Czechy i SIOwacja zdradzają
Zaczynamy stopniowo wycofywanie jedynie do piechoty. Rząd brytyjski
traktować gotowość zbliżenia z Polską.
ludowcy, i my zaś domaga się, aby wycofane były również w sto·
owe „akcje dywersyjne" raczei
Dzisiejszy „Slovak", organ lu·
proporcji wojska techniczne J lotnicze, arty sownej
u wesoło. Nasze stosunki wia dowej partii słowackiej, zamiesz.
czołgi.
i
leria
jemne są zupełnie inne, niż to cza bardzo znamienny artykuł p. t.
sobie wyobrażają różnoracy „Za Polsko • czesko • slo\Vackim
* nie jest niespodzianką.
Ola nas wiadomość PAT
szerzyciele plotek. My ze sobą trializmem".
rozmawiamy „bez rewolweru w
Wiedzieliśmy, że zgoda Mussoliniego j2st tylko no·
Również i czeskie koła miaro·
kieśzeni" i bez chęci robienia
manewrem w niekończącej się oszukańczej
wym
dajne odnoszą się PRZYCHYLNIE
SłJ!bie wzajemnie „kawałów".
DO ZJ;JLiżENIA Z POLSKĄ.
(Przyp. Red.).
komedii „nieinterwe~~i„.
. ·Pewne koła dawnego obozu
mówią
prasy,
polskiej
Artykuły
~,sanacyjnego" (między innym;
"Czas") nie mogą ani rusz zro- ce o konieczności porozumienia z
są
cytowane
zismieć, te istnieją już w Pot- Czechostowacją,
naczel·
na
czeską
prasę
całą
przez
ace duże środowiska polit-rczne
które w ogóle odrzuciły po;ęcie nych miejscach.
„gry" w stosunkach wzajem.
nych. To są właśnie środowi .
ska: P. P. S. i Stronnictwo Lu·
Jak donoszą z Pragi, władze cze lanych do wojska na skutek pow·
dowe.
chosłowackie zarządziły stopr.10- szechnej m()bilizacji
· Ja sądzę, że ludowcy i my d·)
we zwolnienie rezerwistów. powoPAT. donosi:
~onaHśmy wspólnie prawdziwe;
Na kongresie przedstawicieli
„
sanacji obyczajów politycznych
słowackiego w Żyli.
stronnU:twa
Vf Polsce na odcinku, który
ód nas zależy. I dlatego Kon· ni sformułowany został projekt
kres Stronictwa Lud<>wego przy ust!lwy, ustalający szczegóły prze.
jęci& władzy 'wykonawczej na zieni~sie ze sobą rozczarowanie
przez &łowacki
słowackiej
dla zawodowych „dywersan- mi
rząd autonomiczny. Projekt ten
t6w'1 i, niestety - mu5:zę po · uclLwalony ma być przez parla- Czechosłowackie Zgromadzenie tarni są: Jan Masaryk i gen. SyroNarodowe zbierze się za dwa ty- vy. W Pradze wymieniają rówintrygantów.
wiedzieć t.irot czeskosł..iwacki najpóźniej
M. NIEDZIAŁKOWSKI. do d.nh 28 b. m. W myśl tego godnie, celem wyboru nowego Pre nież kandydaturę b. premiera Maz} deuta Republiki na miejsce Be- lypetra.
nesza. Najpoważniejszymi kandyda

wycorania wojsk

włoskich

zHiszpanii

specjalną. komisję.

1
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Uchwal1

Czechoslowacła
rezygnuje z wszelkiego oporu

langresu Slowak6w

•

Plonaca Palestrna

W czasie wczorajszej bitwy po
między powi,tańcami arabskimi :i
wojskami brytyjskimi pod Akki),
pa~ło 60-iu zabitych 1 rannych. W
ciągu ostatnich 24 godzin na te
renie Palestyny padło łącznie 140
zabitych i rannych.
W Jerozolimie została ogloszo
na statystyka ofiar terroru w okresie od J lipca do końca wrześ.
nia r. b. Lir:.1a obejmuje 1.762 osób, w tym 836 zabitych. Ogó~m
zginęło 640 Arabów, 160 żydów,
28 ' Anglików i 8 innych narodo·

wości. odniosło zaś rany 476 Ar·1

bów, 74 Anglików i 2 inny.:h.
W miesiącu wrześniu został')
zabitych w Palestynie 357 osób.
w tej liczbie 246 pows:ańców a
rabskich oraz 31 żydów, a 174
osoby odniol>ły rciny, w tej liczbie

żądań

Wegier

Sz et gabinetu ministra spraw
zagranicznych Węgier hr. Csak}
natychmiast po swym powrocie z
Warszawy został przyjęty przez
premiera lmredy i ministra Kanya,
którym zdał sprawę z rozmów,
przeprowadzonych z min. Beckiem.
Następnie o godz. 19-ej zebrała się
rada ministrów, której posiedzenie
trwało do późnej nocy.

I

Obrona powietrzna
Frandi i Wielkiej Brytanii

angielska przywiązuj.:
do podróży oficeró.~
sztabu angielskich wojsk lotni
c:zych z marszałkiem lotnictwa s :
Cyril Newall'em na czele do P'a
ry. · Oficerowie angiebcy udaią
się w niedzielę samulo.em do P::i ·
ryża. Podróż ich posiada cha rak ter oficjalny i jest - jak wsk1 re ·
zują w kolach rządowych wizytą na podróż oficerów fr anPrasa

wielką wagę

cuskich w Anglii. jak \~iadomr:>,
w czerwcu b. r. w Londynie ·ba
~:ł
wi~ szef sztabu francuskich
lotniczych gen. Vuillemin na czele
delegacji oficerów lotniczych.
Podczas obecnej wizyty marszałka lo.nictwa sir Cyrił Newal la w Paryżu zostaną niewątpliwie
nawiązane doniosłe rokowania w
sprawie obrony lotniczej Anglii 1
Francji.

~· u~~olłni wJraia H~ie w~1i~mou

Po straszliwej katastrof;e wjapońskiej kopalni

Wielka rada faszystowska, któprowad z iła do zwycięstw a poko rn zebra~a się w P a łacu We- ju na podstawie sprawiedl i wośc i.
neckim w czwartek o godz. 22-cj. Następnie uczczono przyby·~go
pod przewodnictwem Mussolinie- na posiedzenie marr:.-załka de Bogo, obradowała przez 4 godziny no, który przed trzema laty był
głównodowodzącym armią wło s k ą
i 45 minut.
Uchwalono rezolucję wyrażają- z.dobywającą Abisynię.
Wielka rada faszystowska odcą wdzięczność Mu:.soliniemu za
rolę odegraną przez szefa rząJu była następnie szczegółową dyspodczas os:atnich wydarzeń 1 ku:.ję w sprawie ustaw o ochronie
stwierdzającą, że akcja jego do· czystości rasy.

Czechosłowacji

126 górników
2ywcem pogrzebanych

Agencja Oomei donoSi z Siippo ro w prefekturze Hokkaido (Japo_
W kopalni węgla Vabari, gdzie nastąpił katastrofalny wy·
nia):
Na znak protestu przeciw za··
ostrzonej cenzurze, cała prasa eł • buch gazów, wydobyto zwłoki 24 górników. 26·u rannych Zdoła
rabska ponownie zawiesiła swe no uratować z zawalonego szybu i umieszczono w szpitalach.
wydawnictwa na przeciąg 2 tygo- W dalszych chodnikach te.I kopal ni, do których nie mogły się jeszcze dostać ek~pedycje ratqnkowe, znajdu.fe się jeszcze 126 górnidni.ków. Akcja ratunkowa trwa.
47 żydów.

wobec

Polska

pismo hiszpan·
skie „A wangarda" pisze, że każ_ .
dy bezstronny cudzoziemiec, prze.
bywający w Hiszpanii, zaobserwo·
wać może, że ustrój republikański
działa bez zarzutu, a Rząd legalny
nie obawia się krytykt Rząd repu·
blilrnńskl wierzy w zwydęstwo
słusznej sprawy.
FASZYśCł RZUCAJĄ BOMBY
NA BEZBRONNĄ LUDNOść.
Trzy eskadry samolotów, korzy·
stając z zachmurzonego nieba. zja
wiły się nad Barce1onl:J ł bombardowały miasto z wielkie.f wysokO·
ścł. jeden z Pocisków padł .na ry•
nek, raniąc i zabifaJa,c kob1ety,
czyniące zakupy. Najw1ęcej ofiar
fest wśród kobiet i dzieci, gdyż
mężczyźni w tym czasie znajdowali się przy pracy.
Stojące w porcie dwa statki han
d1owe angielskie również zostały
uszkodzone przez bomby lotnicze.

Kto zostanie

Prezydentem

I

REPUBLIKAŃSKIEJ.

Republikańskie

Władze
po:eraJą

hitlerowskie

Austriakom abr mniej jedli

W nadchodzącą niedzielę wprowadzony zostaje w restauracjach
całej Austrii tzw. „Eincop/gerich"
(obiad z jednej potrawy); będzie
an obowiązywać co pew~en okres
czasu. Cena takiego obiadu wyno
sić będzie w pierwszorzędnych re

stauraC}ach 2 marki, przy czym
będzie doliczauy podatek w wyso
kości 1.20 marek! Nakazano rów··
nież ludności wprowadzić w gospodarstwach domowych ,,Eintop/·
@!richt" w dniach ustalonych
(PAT).
przez władze partyjne.

Wbrew głosom Partii rracy Af 1ra mar~iz1-~rz1m1tni~z~i
Str. 2

parlament angielski uchwalił votum zaufania Rzadowi
Chamberlaina
Premier Chamberlain zamknął we· powrocifl z Monachium, gdy wyraziłem
czwartek 4-dniową debatę zagraniczną nadzieję, że będziemy mieii pokój za
w bbUi Gmin.
naszych doi. Nie chciałbym. aby ~ doW godzinnym przemówieniu premier szukiwano się w tych słowach czegoś
zastrzegł 8ię, że po tych ciężki ch d01ach, więcej . aniżeli w nieb jest, gdyż wypo·
jakie przeszedł, gdy spoczywał na nim wiedziałem je w chwili Wl!rwzenla po
tragir:my wybór między pokojem a woj drogim i wyczerpującym dniu i przeje·
ną, nie CZ'lllje się w na&troja odpowie· eha'liu dłu.gieb mil wśród podnieconych
dania na zarzuty osobi6te, &tawlaoe mu i cntuzjastvcmych tłumów.
w ciągn 4~n!owej deba_ty.
I Wil'rzę, że możemy mimo wszystko
W sunuemu swym Jeet przekonany, za{>f\wnić pokój za naszych dni ale ni·
ie działaniem
swym
wojnie.
Premier
powołał
się zapobiegł
na 20 tysl~y
li·
stów i telegramów, jakie otrzymał po
wyjeździe do Berchtesgaden, które przekonały go , że naród nie obce walczyć
o to. by przeszkod&ić połączenln Sade·
tów z Niemcami.
To samo stanowisko zajęły rząd} do·
n:U.niów, k.t-Ore miały prawo głosu w de·
Mlnlster spraw zagranicznych Ira...
cyzjach R1.ądu angielskiego.
ku Taufil<, bawiący w Londynie, ma
N11 zan:nty, że RZ:td nie ostrzegł na dzisiaj omówić swój nowy plan za-czas Czechosłowacji, iż nie może ona la.twienła kwestll palestyńskiej z
oczekiwać pomocy, premiu
odpowie· przewodniczącym wszechświatowej
dział, że ,,Anglia nie miała takiego oho· organizacji
11yjonistycznej dr. Welzwia.,.Jm". Jeżeli chodzi zaś o Francję, manem.
to ·Francja, będtc :r;wiązana uroczyatym
Plan ministra Taoflka polega
trakttotem z Czechosłowacjłt udzielenia udzieleniu żydom wszelkich prawnaI
jej pomoc) na wypadek napadu, nie ua zbliżeniu rł:ydów do Arabów
przy
mogła z góry przekreślać tyi:h zobowią·
jednoczesnym Z8lllechanlu wszelklch
zań. Rząd angielaki '8Ś nie mógł tego
planów stworzenia na terenie Paleod Francji żądać.
styny odrcbnego państwa tydow.
Natomiast Rząd angielski niejedno· sklego. Idea jego polega na stworzekrotnie doradzał Pradze osiągnięeie po· niu Jednego państwa ,pod kontrolą
roznmienia z Niemcami s.udeckiml. brytyJsklł na wzór Iraku. Plan TauCzecho · Słowacja w ostateczności przy• flka pl"Złlwiduje:
jęł.c rady angielsko • francu.skie, zgo·
1) utw'Jrzenle niepodległego pań
dzifa się mtąpić Niemcom terytorium stwa wedle ~ ytyeznych, ustalonych
sndeckie. Oskarżt oie Anglii o zdradę przez palt'!11ty(15kfo zgromadzenie o.
Cze1·hoshwacjl Jest groteską", gdyż stawodawczc.
Anglia nratowała j'ł od minezenia, a
2) Sto:.niowe przekazywanie wJa..
Europę od katastrofy wojennej.
dzy admlnlstr11cyjnej z rąk brytyJ•
Ptemler kategorycznie zapri-eczył. Ja· skich w rece rządu narodowego
koby zamierzał rozwiązać parlameut takim 198mym okresie czasu, Jak w
w
i rozpisać wybory, by wyikorzyetnją.c Iraku.
ocz1JJCi11 ulgi olhzrymieb mu ludności,
S) Zagwarantowanie wszystkim pa

•

i

zatacza coraz szersze kregi

Wykryta ostatnio afera tajnego
wywozu walut przybrała rozmiak d I któ
· t
ry s an a u,
rym zam eres 0 wa
ła się opinia publiczna oraz cala
prasa wioska. Markiza Godi di
na - miMi stać eiła''.
Godio z domu Violette Kaye, przy
p0
•
Ch
k
•
prz~m.i>wieniu .prem..
a~erlai- I Jórej znaleziono W wagonie sy·
na lzha '·min odnuciła wniosek .abou~ · p!alnym sumę miliona lirów
ze.
Party o votum nieufności dlu Rządu
. · d
·
' I
369 gł-osami przPciw 150 i uchwaliła znała, że p1en1ą ze te nie na eżą
wnil•aek Rządu 366 gło!ami przeciw 144. do niej i że zostały jej jedynie po.

wierzone,
celem przewiezienia
przez granicę. Na podstawie jej
zeznań aresztowano męta jej mar
kiza di Godio oraz agenta waluto·
wego Renato Sacerdoti, którzy do·
starczyli jej tych pieniędzy.
Dzienniki poświęcają całe ko·
lumny szczegółom aresztowania,
podkreślając wysokie stanowi.ska
~połeczne aresztowanych, oraz ich
stosunki towarzyskie.
Markiza
była w istocie bardzo znana w ca·
łym Rzymie I utrzymywała stosu·nki z najwyżej postawionymi osobi
stościami, z którymi spotykała się.,
na zebraniach towarzyskich i im·
na obszarze Nazaretu w kilku ba, w pobliżu obozu koncentra- prezach sportowych. W sprawie
miejscach uszkodzony, a wypły cyjnego w Athlet doszło do star- tej poczyniono szereg dalszych a-1
wająca z niego ropa podpalona cia między policją a aktywistami
W okolic-J Ramallah patrol WOJ- arabskimi. jeden Aarab został zaflkowy zastrzelił uzbrojonego Ara bity, kHku zaś ran,nych.

gdy nie mJałem zamiaru twierd'lliĆ, że
moi:Pmy to zrobić w drodze ro..broje·
nia. Słabość nasq.ej siły zbrojnej ozna·
czałaby słabość naszej dyplomacji, gdyż
za Jyplomacjł - jeżeli ma być akutecz.

·--------••11:'--------•••mnm•••••m9llB!85l•mliilil••••

Palestyna spływa krwią

wzmocnić &woją 11ozycję.

lestyńczykom wszelklch praw poił·
Mówiąc o przyszłej polityr.e Rządu tycznych l obywatelskich nlezależnJe
premier oświadczył, że •• tylko dwie od narodow.-ścl l wyznanJa.
moiliwości: jedna, wychodząca z zało·
4) Wszystkie grupy narodowe 1 re.
żenili, że przyjame stosunki z pań· llgłjne posiadać ma.Ją równe prawa
stwami totalnymi Sił niemożliwe, że za. obywatelskie, nie korzystając z tael·
pewnienia kanclerza Hitlera eą beozwar· nych specjalnych przywllej6w.
tościowe i że dyktatot'zy zdecydowani
5) Miastom l wsiom arabskim,
są zdobyć panowanie nad En.ropit. znisz. wzgl. żydowskim, udzielone będzfo
czyć demokrację. Taka hipoteza czyni· pełne prawo municypalne względnie
ła.by woj!lł nieonikniouą. Ptiyj9wuy Jł gmlnne C'fllPm zapewnienia Im kontTzeba by natychmiaa przysttPić do troli admJnJstrat'yJneJ l 11&111orqdoprzygotowań wojennych i do r.awarcia wej, pod warunkiem Jednak. t.e praaliansów militnmych ze wszyetldmi pań· wa obywatt.1!1kłe nie będą naruszone.
1>twami, które g~towe et Anglię po·
Plan wychodzi z zalotenla, le obepn:eć.
cna llczba t.ydów nie będzie na razie
Opozycja chciałaby to na~ć zbioro- powiększona, a przyszłe decyzje co
wym bezpieczeństwem. a w rzcczywl· do emlgrarjl żydowskiej do Palestoścł byłaby to polityka bępnj4cych styny poW7Jęte będą Jnt w zakresie
ali1msów równowagi aił i przemocy. By· kompetencji proponowanego rządu
łaby to polityka rozpacsy.
narodowego.
Premitt odrzuca ją, podobnie Jak te·
Nadanie nowemu państwu praw
zę o nienniknioneJ wojnie. Alternatywą konstytucyjnych, politycznych I omoże być tylko polityka tmikania woj· bywatelskich ma byi\ zagwarantowa-

ny, aMiiza możliwych jej przyczyn i ne przez WIE'llką Brytanię, kt.óreJ Inmnnięeie tych przy<czyn w drodze dys• teresy o.le~lyby zabezpieczeniu. Plan
kusji i w dtrohu współpracy w dobrej ten omawl11ny będzie przez młnłstra
woli.

Ostatni kryzys l'jednoczył naród an·
giels.ki siiniej, aniżeli kiedykolwiek
pni<!dtym pragnienie słu-żenia krajowi.
Zjednoczenie to Rząd muei wykorzystać
dla celów wzmocnienia środ!tów obron·
nych.
,,Nana polityka pokojowa nie o:rmacza ie będziemy emkać nowych przyja·
ciół kosztem starych, hrb w ogóle kosz.
tem jakiegokolwiek narodu. Poglądy
Francji nie były nigdy bardziej zgodne
I! poglądami angiels.kimi. jak obecnie.
Cele Fram:ji 111 identyczne z c.>lami
Anglii: współpraca rie wszystkimi na ro·
dam!. nie wyłąriająe państw totalnych.
dla wzmocnienia trwałego pokoju w
Europie".
Premier wyjdnił dlaczego polityka
ta nie jest sprreema z polityką s..ybkie·
go · pełnego dozbrojenia An.glii. ,Je.
stem zapytywany - mówił - jak mog~
pogodzić wezwanie narodu do zibrojenia
się, 7. tym co powiPdziałt>m onegdaj po

!\-łac

Donalda ze spec.łalnłe
do Londynu W;vsoklm Konrlsarzem brytyjskfm w Palestynie,
kolonu

przybvwającym

••
li!

Niemcy

,miedu

chcą zaJąć

Włoski minister spraw zagranicznych hr. Ciano odbył we
czwartek rozmowę z ambasadorem brytyj$klm lmdem Perthem.
W k~ach angielflkich krąży pogłoska, że lord Perth na podstawie
ostatnich instrukcji prem. Chamberlaina przedstawić miał mm.

obszarr plebisc1towe

Wiadomość

o zamierzo.,ym obJaCJ.łeniu przez wojska ndemłeckie

t. zw. 5-tej strofy, która obejmuje terytoria, podlegające dopiero plebiscytowi wywo:ała w czechos.o waekich kolach rządowych niezwykłe poruszenie i zdenes-wowa nde Sprawa ta była przedmiotem
całooocnych obrad gabinetu. ścis~ granice tej strefy nie są tutaj
mane. W kołacb praskich obawiają się, że granice te będą pokry·
wać się z żądaniami, wysuniętymi prze.z l<ancierza Hitlera w memo-

powstrzymują

Powstał Rząd Słowacki

Ageocja ATE. donosi z BratiPierwszy Rząd słowacki
utwoczony został w azwartek. Na
czeJe Rządu stanął jako premier
jeden z czołowych działaczy ludo
wej partii ałowacldej dr. Tlso.
Utworzenłe Rządu słowackiego

mnacza dualizm na wzór mooarchii austro - węgierskiej. Cechą
charakterystyczną nowego pa.óstwa federacyjnego będzie wspólny Prezydent RzeczypaspoJitej dla
obu państw oraz wspólna palltyka

za:arriczna I Skarbowa. W

spół·

Ciano projekt załatwienia 1prawy
ochotni•ków w Hiszpa·nii.
Projekt ten jest podobno przed·
miotem stadiów ze strony Rz4c1.u
włoskiego i będzie, być mo.te,
przedstawiony wielkiej radzie fa.
szystow~kiej, która zebrała się we
czwartek wiecwrem w pałacu we
neckim na sesje paździem.ikową.

przvavną śmierci

ny parlament dyskutować będzie
wyłącznie tylko w sprawach wspo
mn:anych powyżej a więc wcho·
dzących w zakres poJityki zagranlcznej oraz w sprawach skarbO•
wych. Słowacy żądają utworzenia
własnej armii, dowodzonej przez
oficerów słowackich.
Wobec utworzenia Rządu srowacfdego propozycja Ptagl, wzywająca dr. Tiso do wzięcia udziału w rz~dzie praskim i zaproszenia
innych 'f ministrów słowackich -

staj:·:

i Wiochami

Katastrofa k lejowa

randum godesberskiim.

flławy:

Anglią

We czwartek o godrz. 7.30 rano

nęło

10 osób

w rozbitych

wagonach sy„

poclą.g pośpieszny idący z HeLsi- pialnych 10 osób oraz kilkanaście

nek do 'Tainionkoski, centrum o-

odniosło

ra111y.

Największa

liczba

kręgu przemysłowego, z powodu osób ucierpiała od zatrucia ga'Zem
mgły zderzył się na stacji Raucha wytworzonym przez rozbkie si~
z manewrującym pociągiem towa- cysterny.
W katastrofie zglncło 1dfku 1n„
rowym. Rozbi.cłu aległy dwie lo-

komotywy oraz dwa wagony sy- żynierów, jadą.cych do okręi11
pialne w pociągu pośpiesz~ym i przemysł owego. Ruch normalny
Jedna cysterna z kwasem siarcza- na linii kolejowej, na której wyd.
nym w pociągu manewrowym, rzyła się katastrofa zositał PfZerktóry na nieszczęście rozbił się, wa11y.

I

AliHfy~-M. !ró~liemne
Czechos1owac11 !~?~:~::·r~~;~:~:~j~:~
on"' "J .„aszne1

nieaktualna.

Dalszy rozbaor

zwięk~z~jąc ni~omiernle licz~~

Komisja miedzvn!rodowa

katas„ofy. Zgi-

działa

~~m~~;:; ~~:~~~~: ~::::!

śródziemnym. Sprawą tą zajmują
się jut odpowiednie władze w Wa

W Palestynie tymczasem mczą
Cuchosłowackie Bimo Pi:asowo do· lend·chen oa Morawach, liczą.cy poważ. apelacyj.na, tak, że Ruidowł crechouo·
oą ilość lndności czeskiej. Weronki te warkiemn nie po!ostaje nic ione10, jak
się krwawe boje z grupami ten-o. nosi:
szyngtonie.
decyzję tęo ualtceptować.
fJkre śla
się jako wyjątkowo .ciężkie

rystów arabskich. W nocy wojska
brytyjskie, posługując się aeropta.
r.amJ, przy~tąpiły do likwidacji
wielkiej grupy arabskiej, pOdejrza
neJ o do!conanie masakry w Tyberiadzie. Grupy tę wykryto przy je.
ziorze gal"lejskłm. Liczba zabitych
Arabów <>Ceniana jest na 80.
JEROZOLIMA (PAT). - Akty
sabotażu
w Palestynie trwają .
Wyrządzo.ne szkody są bardzo
Z'naczne. Rurociąg naftowy z06taf

Po

bułkach

znowu bomby

Rezo1uc1a kongresu
słowackich

Czechosłosłowacja

domaga

się

.

n
u
odroczenia term
na

Naradr na Zamku

władze

od podania do publicz·
nej wiadomości nazwisk aresztowanych. Prasa wykorzystała tę
aferę do rozpoczęcia gorącej kam
panu przeciwko łagodnemu usta..
wodawstwu w sprawie tajnego
wywozu walut, żądając, aby kary
były znacznie podwyższone, konfiskata bowiem wywożonej waluty
i grzywna nie są dostateczną karą
za przestępstwo, przynoszące tak
poważne szkody państwu.
Niektóre dzienniki żądają w wy
padkach tajnego wywozu walut
konfiskaty majątku winnego oraz
wysiedlenia go poza grank:e pań
stwa.

Rozmowy o Hiszpanii

R.idio czechosłowackie ogłosiło dziś
komlllll.ikat, w którym stwierdm, że dla gdyż iarówno w basenie Svitawy. jak
wu.ewa obszarów, które Czechosłowa i na Morawach północnych linia oko·
cja ostąpiC ma Rzeszy niemieckiej re· pac 11 prT.e-rina w wielu miejscach głów·
prezentanci mocarstw, zasiadających w ną Imię kolejową.
Berlinie przyjęli za podo1.awę etan z ro· Te postanowienia delimitacyjne zosta·
k.u 1910. Wyliczone zostały miejscowości, ły .i:rzedstawione reprezentantowi Cze·
które mają być obsadzone przez armię cho ~łowacji w komi!ji berlińskiej , janiemiecką i wskazano jednoczeinie, że ko decyzja bezap~acyj1Da przeiUtawicieli
WALENCJA, (PAT). W środę o
delimitacja nie jest ostateczna i że ko· wszystkich rzterech mocarstw. Mimo wy. godz. 15.30, 10 samoJotów gen.
mi.~ja międzynarodowa w Berlinie za. ~nwno) eh obiekcji i protestów ze stro·
twicrd:d je ostatecznie, mając prawo uy r..zecho;łowaokiej, po stanowień tych franco bombardowało miasto.
wprowadzenia pewnych poprawek. Ko· i;ie zmieniono. Terylori11 le mają być
mi<1ju bP,rlińska usroliła, źe on Mora· Przekazane bezzwłooz.oie władzom nie·
wach wojska niemie-ckie obsadzić mają micckim, czego zażądano nltymatywnie.
cały basen rzeki Svitawa wraz i okrę· dając de wykona<1ii bardzo krótki czas.
giem Zabrech, który ma, według twiec· Zdc lano uzyskać jPdynie przyrzeczenie,
dzeń czeskich, większość lndności naro· że ?:arzęd3· kolejowe czechosłowackie i
dowości czeskiej. Okręg Zabrech przy. niemieckie nawiąż~ ze sobą bezpr>Średni
tą~zony do Rze!~Y ma być kompensatą konrokt dla utrzvmania rn.chn na liłliach
Przed Sądem Okr. w Warszawie
za rkręg niemiecki Ihlawa (tglnu). któ- przedętych prze~ linię delimitacyjną
rozpoczęła się w czwartek rozprary pozostanie pn;y Czechosłowacji.
Wspomniana linia delimitacyj1!1a była wa karna przeciw b. nacz. dy·
Przedstawiciele mocarstw w identycz. wsk~zaoa przez reprezentantów czterech rektorowi dr. Wł. Piaskiewiczowi,
ny &pos6b rozwiązali &prawę kompeteo· morarstw jako realizacja technicZllla
dyr. Wł. Rybińskiemu, głównem•J
Odbywający się w żilinie kon· 1przez nas terytorium. Chcemy de eji wysepek lndn-ościowych niemierkich ukł:tdu monachijskiego, zaakceptowane·
na Morawa.eh i Słowacji. ~tępujęr na go w swoim czasie przez Cze<:hosłowa· buchalterowi Janowi P"ilewiczowi,
gres przedstawicieli wszystkich cydować swobodnie naszą własną rzecz Rzeszy nie tylko okręg śląski o. ~ję . Natomia6t decyzj11 komisji berliń·
oraz kontrolerowi ąol. Tomczy
stronnictw słowackich został za· wolą sprawy. Zarówno w dziedzi pawy, lec:t również i okręg Kravar Kob· skiej jest, jak pocłk.reślają Czesi, bet·
ko wskiemu.
kończony w godzinach wieczor- nie organizacji państwowej, jak i
Prokuratura po d~ższym śledz
nych. Po wysłuchaniu referatu po sprawy, dotyczące przyjaźni z
twie wypracowala akt oskarżenfa
sła Tiso, uczestnicy uchwalili na· wszystkimi państwami sąsiednimi.
stępującą rezolucję:
Chcemy również przyczynić się do
„Uchwały powzięte przez 4-ry uspo)wjenia stosunków w Europie
prowadzenie ksiąg, wprowadzanie
mocarstwa w Monachium :imieni- środkowej w duchu chrześcijań·
"'
i
w błąd. człon~ów i walnego zgro
ły gruntownie sytuację w pań· skim. Wytrwamy po stronie na·
madzema Zw1azku co do t.1anu
stw1e czechosłowackim oraz sto· rodów walczących z ideologią ży·
· finansowego, ·przerzucanie na1
sunki polityczne w Europie środ· dowsko·marksisfowską, . ideologią
miernych kosztów handlowych na
kowej. My Słowacy, jako naród gwałtu i rozkładu. żądamy pokorachunek towarów i sztuczne w
samodziełny, żyjący od wieków na jowego rozwiązania spornych pro·
ten sposób i.eh zmn.iejsienJe. W
terytnrium słowa cki m, żąda my pra blemów w duchu postanowień mu
PRAGA (PAT). - W związku z rząd węgierski o z.wlokę dalszych ogóle chodziło o wywołanie wra wa samostanow ienia, dl atego do· nachijsluch. Sprzeciwiamy się te·
żenfa ,że mimo kryzysu i nadm1er
magamy się międzynarodowego mu, aby granice Słowacji określo· notą węg:erską, wręczoną przed dwóch d11i. W ten sposób termin nych uposażeń dyrekcji oraz lekzagwarantowania niepodzielności ne były bez nas, pełnoprawnych dwoma dniami przez posta węgier odpowiedzi upłynie dziś wieczo· komyślnej gospodarki związek d0
Słowacji oraz szerokiej narodo- przedstawicieli woli narodu sio· skiego Wettsteina, na którą odpo- rem. Poseł węgierski udał się skonałe prosperował.
wej wspólnoty zamieszkiwanego wack iego. żądamy przeprowadze wiedź miała być udzielona onegdaj wczoraj rano w związku z tą spra
Dyr. Piaski.ewicz ,który był ró
&JW
+. nia szybkiej demobilizacji, żądamy wieczorem. Rząd praski popro:>il wą do Budapesztu.
wnocześnie prezesem GieMy Mięs
natychmiastowego oddania wła.
nej, a późnieJ przez kilka miesię.
dzy wykonawczej w Słowacji w
cy był dyrektorem Rzeźni miejP. Prezydent Rzeczypospolitej ręce Słowaków. Zwycięstwo sa·
skiej i członkiem zarządu Kasy
przyjął w obecności p. Marszałka mostanowienia oznaczać będzie
Targowej jest ponadto oskarżony
Śm1głego·Ryd.za p. prezesa Rady dla narodu słowackiego zwycię·
z art 269 K. K. o nadużywanie
Ministrów gen. Sławoja Skład· skie zakończenie jego wieloletniej
swego stanowiska naczelnego dykowskiego i p. wicepremiera inż. walki. Niech żyje swoboda naro·
Z porady lekarskiej prem. Chami gdzie do końca miesiąca będzie rektora Związku mleczarskiego w
E. K wiatkowsk1ego, którzy refe. du słowackiego, niech żyje słowac berlain wraz z małżonką wyjechał zażywał wywczasów.
celach materialnych.
p>wali 9 etame epraw hieźqcych. ki Rząd na ziemi słowackiej",
wczoraj wieczorem do Szkocii,
·
·
Pobierając uposażenia 2300 zł.,

stronnictw

resztowań,
się jednak

odpowiedź

Wegrom

Lekarze zalecili Chamberlainowi

~~~c:o:r:izi:t~~;~~ ~r~~~~!~

Ofiarą ~>mb padło

2 zabitych i U

rannych.

a

później

1950

zł. zadłużył się

na
pod formą zaliczek ,a ponadto dta majątku
swego Halinówka pod Groclinem
uzyskał bezprawny kredyt w od·
dziale związ.~u w Grodnie na 2300
z!'iotych.
Będąc wsizechwl!adnym
panem
w Związku wielokrotnie i stale używał i;amochodów osobowych i
ciężarowych dla celów prywat„
nych bez zwracan.ia kosztów.
Akt oskarżenia opisuje, jak po
za częstymi przejazd.ami rodziny;
z Sulejówku! cLo Halinówka, prze.
wożono produkty rolne i materia·
ty z jednej miejsco~ości do dru·
giej. W mają~ku Halinówka prze-z
2 tygodnie pra<.'IQwało auto cięż&·
rowe Związku przy robotach pot·
nych ,przy których zużyto z gór'
;oo Utrów benzyny, a Związek
wypłacił szoferowi dodatkowe W'I.
nagrodzenie w wysokości 120 zł.
Rozprawa czwartkowa rozpo·
czę~a się od przesłuchania o~'l<ar
żonych, którzy do winy nie przyznają się. Do rozprawy powołano
kilkanaście tysięcy

kilkud.zi-esięciu świadków,

(h)

dlulszy odpoczynek

Czvtaicie

prase

socialistrm1~1
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Projekty nowych konierencji
Kryzys, przez 'który śwido prze W~y mogą li.czyć na pobłażliS!tła Europa, do reszty zburzył wość ze s~rony Chamberlaina, któ
poczucie bezpieczeństwa państw ra równiet nie mogłaby zaspoi narodów, całkowita niepewność koić ~ystkich apetytów „osi".
j utra zawisła nad światem. W Ale ta w!iipółpraca z Chambe.rlaitym stanie rzeczy, z - kilku naraz _ nem nadaje się w sam raz do postron, rozlegają się wołania o no- ozumlenia „czterech", lecz nie do
wą konferencję międzynarodową. k!onferencj1 mą:dLynarodowej, któ
Padło ono z.e i>t1Tony Roosevelta ra, jdeli ma się opierać na sprai Rosji Sowieckiej oraz angiel- wied/iwośei - a ta.ką ma być weskiej Parti.i Pracy. · Znany &0cja- die projektodawców - nie mote
lis·ta belgijski Henryk de MJn polegać Rei przegłoso\\-anru jedi dzie o krok dalej i proponuje -· nej grupy przez drugą, ~ub na ma
cop.rań•dia we własnym tylko na· t.actwach ZklkuLisowych.
.razie imieniu - zwo~anie nowe1
Powrianamy jeszcze riaz, cośmy
konferencji po'cojowej. jego zda jut wielok.rotnie pisali: faszyzm
niem, zatargi obecne w Europie jest ~iqzany .na ś'!1ierć l . .tycit
są wynikiem wad i błędów Trak· z wo/nq. ~okóJ kryje w sobie zat atu Wersalskiego, na Idy tedy na rodek śmie. rei dla faszyzmu. w
nowo uregulować &1osuink.I eurobo
b
d
pej.skie. Ale zamiast CZ\/'ł'lit to, jak- c:zy~
~iem wyrażał y &tę " Y·
J""
nam1zm
fasz yzmu ,gdyby mudotychczas kawałkami 1 pod przy siał u.przestać zbrojeń 1 wojen?
musem ,należ y odrazu przystąpić
do powszechnego uregulowanla
współżycia n::i rodów drog4 nowej
konferencji p okojowej.
Cóż powiedzi eć o tych proJektaoh? Jakie był yby widoki między
narodowej kon ferencji -: dtwili
o
obeonej?
Przede w &.'zystkim nie je!ł wca·
Ie rzeczą pewną, ozy Hitler, Musso!Jni i Japo ni a zgodziliby się na
konferencję m iędzynarodową. Kon
ferencja mi ędzynar·odowa róWltlo
uprawnionych narodów - a o takiej myślą
projektodawcy - to
~ns . ytucja de mokratyczna. A faszyzm jest wrogiem wsze/ktch i.n
~tytucyj dremokratycznych.
Dlatego przec ież Niemcy, Wł·ochy i
Japonia opu ściły Ligę Na.rodów.
Hit:ler do piero w ostatniej swej
mowie n·orymberskiej oświ.adczyl
z dt1mą , że w szysttkie swe zdobycze z.aw dzi ęcaa sile, a nie konfe ·
~encj om. Czemut miałby zmienić
taktykę ,która dotąd go jeszcze
nie zawi odła? }dell Hitler si~ zgo

na

kon.ferencj~

obradowa~-

Taka kon ferencj.a
by przecież ni·e w wa run.kach ab·
strakcyjnej równości, lecz w warunkach dzisiejszego układu sił.
A układ te.n jest taki, że zanosi
się na panowanie „czterech", a
właściwie - jak ktoś słusznie pilwiedział „trzech"
przeciw
,,czwar:.emu" (Francji). I ten układ sił znałaz:iby swój wyra.z na
konferencji.
„Oś" Berlin - Rzym ma swój
'\'ifasiny p.rogram „urządzenia świa
ta", ale mogłaby się z nim pokazać na konferen·c ji międzynaro
dowej tylko w tym wypadku, gdy
by to była jej, ,,.osi", konferencja,
zwołann nn zwvcięstwie nad całą
E uropą. Tak daleko jeszcze spra ·
wy n.ie zaszły. Naraz.ie Niemcy ł

.,,.......„..........„ ....„„„.
Są

do nabycia:

,,OBJASNIENIA NOWEJ ORDY·
.NACJI WYBORCZEJ OO RAł>
MIEJSKICH"
Cena 15 gr.
INSTRUKCJA ULA MĘ.tóW ZA·
UFANIA P. P. S. i KLASOWYCH
ZW. ZAW. W WYBORACH UO
RAD

MIEJSKICH.
Cena 10 gr.
Przy zamów1eniacn od 100 200 egz. obydwie broszury liczyć
się będzie zamiast 25 gr. - 20 gr.
Przy zamówieniach • ponad iuo
egz. liczyć się bęaz1e za obydwie
btoszury gr. 15.
· Zamówienia należy kierowa<:
wraz z gotówką na adres Sekretariatu Ueneralnego CKW. PPS.,
Warszawa l, ul. Warecka 7, tuo
na konto czekowe l-'KU. Nr. 3174
z dopiskiem „broszury''.
Nadto w przygo~owaniu BROSZURA zawierająca postanowieoia

USTAW\' O WYBORACH RAUNVCH rn.~!NNYCH, OROMAOZKICH l POWIATOWYCH z objaś
niooiami i instrukcją organizacyjDł·

rzyński nie są jedynymi "tywymi is słynny azotobacter, posiadający je-

z

1

propaganda

sam•

CKW. PPS.

SEKRETARIAT GENERALNY

międzyplanetame.

Poza bakteriami podobnym do·

~wi.adczeniom zostaną
Mapa, którt Csytelniey widz' ozywi8cie, niemieokiej), d.ziałaj•· 1pokolenia. Pierwna -~ tego
przed eobtt nie jeat - etwierdu· cej na terenie Alza-0ji.
„planu" mnajduje •it. jak wiemy,
my to lojalnie - wydawnietwem
Sena mapy polega na tym: tak w &tadiom wykonania.
urzędowym „Trzeciej'"
.R.lleHy· oto mają wyglądać „ Wielkie Niem·
Gruba Unia czarna &bejmuje
J~t to wydawnictwo propagando· cy'\ jako zadanie dla młodego po- właśnie gra.nice
WielkicJ1 Nie·
we organ.izCJCji młodzieżowej partii koleuia hitlerowstkiego, ,,Plan" miec".
narr·dowo • „socjalistycznej" (o· byłby niejako ro·złoźony na dwa

„

l-1••-•••••-------------------•-•••••m••
co 2·GI SZOFER ucze~ PRYLlfłSKIEGD
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zawinił-ślusarza

W dniu l pa,źdzlemi1ka b. r.
aresztowano sekretarza Oddziałil
Opatowskiego, Związku Zawodowego Robotników Rolnych Rz. P.
Walentego P.lu:ę w Ostrowcu
świętokrzyskim, na po•lecenie Pro
kuratora ::>ąuu Okręgowego w Ra
domiu. Sekretarzowi Plucie inkryminu3e się zbrodnie z art. 221 KK
Htstoria sprawy wygląda, jak
w romansie kryminalnym: oto wła
ściciel majątku Podlesie, powiatu
opat'Owskiego p. Kotkowski zalega po llrzy lata z wypłatami ro·
botni1kom rolnym, samowołnJe obnita pobory, maltretuje robotników. no i, oczywi.sta, jest do głębi
oburzony, gdy mu Związek Zawodowy Robo:nikó-w Rołnych R. P.
Oddział Opatów patrzy na ręce i
nie pozwala przywłaszczać pien~
dz)'. robotniczych.
W majątki• tym w dlllilll 1 paź
dziernika b. r. wybUJCha strajk robotników rotnych. O niesumienno
śc! obszamika Kotkowskiego wła
dze państwowe, jak 'starostwo, po
licja i inspekcja pracy zos1aly powiadomione. I p. Prokarator w l{a
domiu mia.st zastosować art. 59
rczdział VI K. K. w odniesieniu ctv
ohszarnika za zlośliwe niewypłaca
nie należnych świadczeń za pracę, poleca aresztować sekretarza
Związku. W Opatowie ma się odbyć sprawa w Sądzie Grodzkim
przeciwko tow. Waleptemu Plucie.
Kwalifikacja czynu występnego
istotnie ciekawa. Obszarnik nie
płaci świadczeń, ustalonych w orzeczeniach Nadzwyczajnej K001i!Jjt Rozjemczej, względnie w u-

mowach zbiorowych, a sekretarza
do odpowiedzialnOOci
karnej pod zarzutem wymuszania.
Na terenie Oddzia~u Opatowskiego jest kilku zi emian, kiórzy
lekceważą sobie pracę ludzką 1
drwią z obowiązuj ą cego prawa i
z robotników, ba nawet denunquj;J i:ekretarza przed nadzorem prokurator&k.im. Są to Kotkowski, Za
łęski, Piotrowska i Zekowski. Ten
obtatni będzie miał si)ł'awę katną
o miesławienie sekretarza Oddziapociąga się

łu.

jak się to stało, że zamiast ukarnnia winnych zł:o.ślJwego wstrzymania świadczeń robotnik«>m rol·
nym za pracę (a.rt. 59 K. K.) zostaje pociągnięty do odpowiediialności karnej sekretarz Zwią.zku,
występujący w obronie pol<rzywdzonych - nie umiem tego powied'z.ieć. Mniemam, że p. Prokurator
dał wiarę oskarżeniu obszarników
i na tej podstawie Walenty Plu ~a,
sekretarz Oddziału Opato,wskiego
naszego Związku, został aresztowany.
Gdyby tego rodizaju praktyki
miały się ostać, wówczas u.mowy
zbiorowe, które regulują wzajemne stos.wn.ki pomiędzy pracodawcami a robotnikami i tworzą pewneg-0 rodzaju równowagę społecz
ną,, stałyby się fikcją bez znaczenria. Fakt aresztowania sekr. Zwią
zk na skutek oskarżenia ludzi, któ
rzy sami powinni zasiąść na la.wie
oskarżonych wobec przywłaszcze
nia oudzej własności może mieć
tytko ten skutek, że grono, ,na razie
szczupłe, niesumiennych pracodaw

poddane (w
taktch s-amych próbówkach) &pory
paproct l grzybów oraz rótne na-

powieszono
ców znakomicie się powię~y.
jestem przekonany, że p. Prokurator nie życzy sobie takiego efekru. jeżeli komu należy się opieka
prawa, to wł,aśnie robotnikom rolnym.
Niebawem ma się odbyć Sąd,
który niewątpliwie sprawiedliwie
zawyrokuje,-zawyrokuje, że Pluta Walenty jest niewinny, zato
winni są ci, którzy nie płacą świad
czeń zgodnie z obowiązującymi
warurnkami umowy o pracy i pła
cy.

JAN KWAPIŃSKL

Z powodu dt.żtgo zapasu ~ek
ofiarujemy Czytelnil<om . .Robotni·
ka" 5 cennych kai!ł-Żek za zł. 3.9ó.
Oto one; 1. Adwokat l doradca domowy. Wzory oawołail podat.Kowych,
skarg qd~wyr.h, podań do WładZ I
urzędów. Sp1awy egzekucyjne, ma.
Jlłtkowe, ek1musyjne, rolne, buJowlane, spadkowe, wekslowe, kredytowe,
wojskowe, rr.ałżeilskie. Wzory umó~
dzierżawnych, ofert, poda.il o pract
i t. p. :.!. Polski se.Kreta.rz dla wt.~yst
kicb. Wzory listów pi-ywatnycb, ofert, powmszowab 1 t. p. 3. ~wyczaj-e
t formy towarzyskie.
Kodeks o dobrych obyczajach według wymagań
życia. 4. „O zdradzie i niewierności
małżeilskiej"'

o czym każdy wiedzieć
I>Owinien. 6. „Kobieta i kobietka'·
chcesz poznać kobietę - przeczytaj
ten arcyciekawy zbiór myśli. Cały
komplet 3.95. Wysyłamy na listowne
zamówienie. Płaci się przy odbiorze
Adres; Praktyczne Książki P11lskie,
WBl'llZBWB Leszno 60, n 8 .

podnoszą urodę

~tlll~łt
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„G i zeta Polska mvli sie„.
11

„Oazeta Pol-ska" - ionformu1ą:
spaleczeńsl!wo polskie o sytuacji
Szkoła Samochodowa wyborczej wśród Ukraińców, dala
WAR s ·z A w A odnośnej notatce informacyjnej ty
tJ ~1'0ZOL.liUSKA 27
twl następujący: ,;Ukraińcy wezmą
masowy udział w wyborach".

I

Kowal

p·1ekne wI osr

dzo bogate w own.
Zagadnienie odporności bakterii
na waruDki istniejące na krańcach
atmosfery ziemskiej jesit budzo cie
kawe między imtyml z tego powodu, :!e ł6tnieje stara jut dość teoria Svante Arrhenius'a o wę<irów
c~ drobnoU1Sbrojów z jednej planety na drugą poprzez przestrzenie

„cztettdt" w

Monachium .~ ru dla tego. te
Anglia, Francja I Rosj.a: były gotowe wystąpić w obronie Czecho
słowatj~ a powtóre dla tego, te
~ uż przed Monachium otrzymał
w oasadz.ie to, czego tądał.
Dalej wiadomo, te Hitler odmawia zawarcia jakiejkolwiek u.
mowy z Rosją sowiecką I w ogóle
konferowiania z nią. Nie wldat
powodu. dla którego miałby teraz
zmienić swój óo Rosji stosunek.
A!e przypuśćmy, ie państwa faszy stow1skie się godiz.ą na udziat
w konferencji
międzyna.rowej.
Czegoż można po niej oczekiwać?

Polsk~"

„6wiazdy

l)r. Jodko Na.rkiewłcz i kpt. Bu- majduje się wśród nich równid si'ona: owsa, słonecznika i inne.
świat zwierzęcy będzie repretctami, które wzniosą się do stra- dyną w swoim rodzaju zdolność zentowany w gondoli „OwlazdJl
tosfery unoszone p11Zez olbrzymi wiązania wolnego azotu wprost z Polski" bardzo tik.ro.mnie w „osobach" kilkunastu m'aszek owocobalon. Przed paroma dniami przy- powietrza.
Chodzi o zbadanie wpływu, jaki wych (Urosofila). Utrzymanie P~J!
był tutaj asystent jednego z zakła
dów biologicznych Uniwensytetu wywrą warunki, panujące w stra- życiu tych delikatnych owadów.
j. P. i przyniósł ze sobą walizę wy t-0sferze na drobno;N5troje. Wpły poprzez wszystkie stratosleryane
pchaną doSć niezwykłym ładu·n wy te mogą być bardzo różnoro tarapaty będizie dość kk>potłiwt..
kiem. Pieczołowkie opa•kowane łlći dne. Ooświadczenie jest więc po- Siedzą sobie one teraz w cieple WI
nelą leżały w niej d.ugie rzędy ma- myślane w. następujący sposób: rurka-eh ~klanych, zatkanych wałych próbówek ze szkła i kwar- Katdy rodzaj bak.erił został zasz- tą i zaopatrzonych w baczne odcu. CzęSć z nich ma korki z waty. czepiony równolegle do ki:lku pró- gałęzienie (obecnie zamknicte),
ja.k to bywa w zwykłych próbów- bówek nkłanych i kwarcowy-~h. Orddzielinie samce i oddzielme N•
~ach bakteriologicznych, ozęść po Polowa trch szczepów zostanie U· mka. Podczas lotu drr. Narkiewict
przyniosła jakąkolwiek korzyść siada wyloty zatopione. W pró- mieszczona w woreczkach wew- aby za.pewnić im odpowiednią tena
dla sp.rawy pokoju.
bówkach na cienkiej warstewce nątrz gondoli. Tutaj na dutych wy peraturę, (musz.ki $Ił na jej zmianJI
fas.zyzmem trzeba walczyć, a ga~aret~ki pożywko~ej, zawieraj~ sokościa-ch będą o.ne pod.legaty b. wrażHwe) będzie je og11Zewał
nie układać się. jeżeli demokn'acja ceJ. cu~1er gronowr l pepton, znaJ- działaDiu promieniowania kosmicz własnym ciepłem, trzymają<: rurki
nie pokona faszyzmu, to fa&yim Id.UJlł się kuł.tury kilk.tnastu rod. za- nego o wielkim na5ileniu, dla któ- w.„ kieszeni. Rurki będą pot11czo•
ó b kt I któ
pokona demokrację. Współżycia ~ w Cl• e.r1 '
re zaSZiCZep!ono rego ścianka gon.doli z blachy o ne po dwie w ten sposób, te ramitdZY.. nimi nie będzie.
jeszcze w Warszawie. Bakterie te grabo6ct 2,5 mm. nie jest tadną zem 11tworzą literę H. ~reskc P°"
•
(/MB.)
są przewamle nie chor®otwórcze, pr.zeszkodą, poza tym warunki we ziomą utwon4 dwa odgalęzien1wnfbrZU gond-011 będlł podobne do booz.ne złą.czone rurką gumowtziems.klch. Druga część szczepów Po osiągnięciu du!ej wyso.kości
w próbówkach będzie ustawiona w której natężenie promieni kosmi•
w specja·mie przygotowanych sta- cznych będ0zie maksymalne ścleoo
tywach, statywy za4 zostaną uio- kacz zamykający rurkę B"JlftOW•
kowane na pierścieniu powytej zesłanie usunięty, po czym nMł••
gondoli. Zada11lem pilotów b~dz1e pi kopulacja między samcem i
przymocowanie statywów do pier- c„l:ą. Po wyprawie b~ą przeprośrienia po starcie, jut na ~wn<!J v.adzone w Warszaw~ dośwla"°'
wysokości, i zdjęcie ich przed lą czenia, mające na celu zbadanie
dowaniem. Na zewną.trz gond'.lli cech po.tomstwa mus-zego, zrodzG!
zetkną się drobnoustroje bezpo3re nego w tak se::nsacyjn)"Ch i niezwy;
dnio ze stratosferą, szczególnie oJ kłych warunkach.
n~i się to d.o bakterii w próbówZe względu na zwłokc w locte
'< arh kwarcowych i nie zatn~1 e zajdzie przypuszczalnie koniec-z.
nych, a zatkanych jedynie wa•ą . ność odnowienia całego materiał•
Przez kwarc przechoozą bowie•'l biologicznego, który w mi~dzyaa
nie tylko promienie kosmi·czne, ~le sie się zestarzał.
i bardzo silne w stratosferz-: proDolina ChochołOwSka.
mieniowanie pozafioletowe, poza
J. H. ANDERS.
t)m przez korek z waty przeniknie
do próbówek „powietrze" stntosferyczine, roz.rzedzone, zimne i bar

Co zaofiarowałby SWym ludom na
miejiSCu nowych podbojów 1 wypraw wojennych i przygotowai;
do nich?
Misjq faszyzmu jest
szerzenie niewoli po śwtiecie. Poucza nas 0 tym każdy dzień, przymają to s:imi wodzowie faszyzmu. Uczciwa, sprawiedUwa konferencja międzynarodQ~'ćl i fa
szyzrn to dwa wyłączające sic na
wzajem pojęcia.
l>la rego nie wierzymy ,by konferencja tńiędzynModowa z U·
da:iałem państw faszys'.-Owskh:h

~.srmpatrczna··

dził

żywy ładunek

j locję

UNDO wprawdzie bierze udział
w wyborach do Sejmu i do Sc!natu. Ale UN Do nie jest wcale partią
masową .•• Wpływy UNUa w spoleczerr.stwie ukraińskim są dz.is JUŻ
nie wielkie„. Poza tym - w samym UNUzie niema zgody co do
udzialu w wyborach. Redakto1
„Oiła" Kedrin i jego przyjaciele po
lityczni nie biorą udziarJ w wyborach„..
Ra.da G!ówna Drużyny księżnej
Olgi" - będąca" jakby kobiecym
wydziałem UN-O-a powzięła rezo-

~as t ~puJącą: 1,ze w_zględu na
obowiązuiącą ordynację wybord
czą - kobiety ukraińskie nie ma•
ją możności brania ud'ziatu w W)j

borach do Sejmu i Senatu"-(„ 01·
Io" 2.X).
Ugrupowania nacjonalistyiczne,
skupiające się przy piśmie ••Ukraift'
skie Wisty". i redaktorze tego pt„
sma Dymitr~e Paliiwie u.działu •
wyborach me wezmą.
_
Ukraińska Partia społeomycli
radykałów w wyborach do Sejmll
1 do Senatu ;idzia~u nie weżmte. Pal
wód: - obowiązująca ordynatjal
wyborcza.
.
Analogiczne uchwały powzttf•
ukraińska Socjalno - Demokraty•
---'k"Hl
czna Partia. („Grom<IJUs
lJ o 01
z dnia I-go b. m.).

„

Metodv przy parcelacii.„
Państw„wy Bank Rolny przy
parcelacji majątków stosuje metody, które musimy napiętnować.
Oto przykład:
W majątku Karolinów pow. Rad0msko, /. dniem 31 marca b. r.
zwolniono trzech robotników. Do
parcelacji Bank przystąp ił w maju.
Dla każdego, znającego przepisy prawne, tyczące się parceJacji,
jasne jest, że zwolnienie tych robotników następowało wskutek
parcelacji. Bank je<lnak przekonał
Starostwu, te wręcz przeciwnie jest to dowód, że zostali zwolnieni
z innych przyciyn.
Bank wyjaśnia dalej Starostwu,
które przyjmuje to za dobrą monetę, że w folwarku jedlno dla
zwolnio11ych •w Karolinowie były
przygotO\\.ane miejsca przez zwol.
nienie trzech robotników z jedlna.
Zapomni<łr.o tu o przepisach in.
strukcji parcelacyjnej, która zabrania podobnych praktyk.
Kiedy robotnicy ci odmówili zgo
dy na przeprowadzkę, wówcza:s
Bank chci ał im dać odprawę po
ok. pięćset złotych, znowu z naru-

szeniem p. 5 art. 44 ustawy, który,
przewiduje odprawy tylko wtedy1
jeżeli robotnikom zaproponowana
nabycie ziiemi, a oni z tego praw•
zrezygnują .

Starostwo wyjaśnienia Bank1ł
przyjmuje do wiadomości ł ze zdd
wieniem domaga się od robotni..,
ków złożenia dowodów, że rzeczy.
wiście zostali zwolnieni z powodu
parcelacji. Tak, jakby starostwo
nie wied1.iało, że robotnicy rozpo.
rządzają tylko jednym dokumentem - kartą zwolnienia.
Należy zaznaczyć,

ie

Jest fe

parcelacja komisowa Banku, a
więc pozbawienie prawa do zin
robotnil,ów leży wyłącznie w Inte.
resłe wiełldego obszarnilr.a du Mo~
riez, wyzyskującego robotników.
żądamy zdecydowanych zarzł„
dzeń kompetentnych władz ziem• .

skich, cc!cm przywrócenia stosowania przephsów prawnych. obowiązujących w parcelowanych ma
jątkach.

Atartan NOIWldd.
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Po owac}ach-zastanowienie„.

Przegląd
MARSZAŁKA.
śMIGŁEGO-RYDZA.

MOWA

We f ranrii i Anglii

Pan · Marszałek Śmigły-lłydz
przez radio przemówienie, które podaje wczorajetza pra·
sa. w przemówieniu tym Marsza·
łek śmigły-Rydz dziękuje wszyat•
kim tym., któuy nadesłali mu de·
pesze, ozy Listy, w ,zwi,zku z przy·
łąoieniem . śląska Zaohańskiego
d:o Polski. M. iin. Marszałek mó·
wił:
Poąiyśfoie mtdne o tym,, eo •it
atało, i o tym. jak to sił 8lllło, I za·
wygłosił

I

Cfiamberlaina, wracającego z wzajemnym nie napadaniu) wywar chce ~tworzyć swoją „Mitteleuro·
Monachium1 witano na lotnisku z l ła we Francji duże wrażenie i spo-1 p\(, chce zorganizować wielką wy
entuzjazmem. Owacje bez korical l wodowała podejrzliwe zapytania prawę na wschód, a po tym (lub
Zachwyt prasy - bez miary! „Po· w prasie: co ta deklaracja ozna· przed tym) porachować się z pań
kój! Upragrtiony pokój". Naresz· cza? jakieś ściślejsze związa!1ie , się l stwami z~chodu. 1,Pieredyszka"cie.
Ang!H z 11 1II·cią Rzeszą"? oziębie· nic więcej. Ale „pi•eredyszka" dla
Daladlera, również wracające. nie stosunków z Francją?
zorganizowania
wszystkich sił
go z Monachium, witano jeszcze
Jednym słowem, podstaw dla 0 • ,,lll·ciej Rzeszy'',
gorę~ej. Paryż został ogarnięty pamiętania 1 otrzeźwienie we i:ran
Te refleksje po •. monachijskie
szałem radości. Przecież wojna cji nie zabrakło. Pokój! Tale. to mają znaczenie nie małe. Francja
wydawała się nieunikniona. I na· wielka, ogromna zdobycz, ale c:1.y (i Ąnglia) uświadamiają sobie co·
atanówcie si~ nad tym. 111y pragnie·
gle - pokój! ,.Victoirel'' (zwycię· woj.na nie została przez „lll·cią raz lepiej, że tru_dno bę<J.-zje unikcie, aby Polska 11 kaidej 1yt11aeji hłstwot) - woła w uniesi1en.i.u ,,Ma· Rzeszę" tylko odłożona? czy nie nąć wielkiego konfliktu.
~tory~ej wychodziła _ 1 honorem?
1
tin". Burzltwe owacje dla Daladle
K. CZAPIŃSKI.
Mam nadzie1', ie doJd?:łecłe do te·
zostanie rozegrana w lepszych dla
ra. Przecie Francja chce pokoju! Niemiec warunkach, bo, l·o, Niem
przecie dobrze pamięta wojnę
.!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
tową , i straszne ofiary. ,,Niechświa
ty- cy zostały wzmocnione; 2.o, zbra
knie dla Francji gwarancyj (po·
je Daladier, twórca pokoju!''
mocy} wojskowych ze strooy Cze·
Takie były pierwsze chwile chwile ·radości. Ale niebawem i to chosłowacji, a być mote także in·
nych państw M. Ententy; 3·o
bardzo szybko przyszły - zasta. zmniejsza s!ę prestiż Francji, - a
odbędzie się odczyt zbiorowy p. t.
no~wlenie i otrzeźwienie. „Zwycię· więc także ewentualna pomoc ze
stwo"? (wedle ,,Matin"), ale CZY· strony zaprzyjaźnionych państw
JE? Pokój? oczywiście - ale za (mote Anglii? mote Polski? i t. d.)
za jaką cenę? i na jak długo? Oto
kwestia!„. jak mawiał Szekspir.„
Tak zast.rnawia się nad mona·
w Anglii piorunujące wrażenie chijską umową powafoa część pra
:wywarła dymisja pierwszego tor- sy francuskiej. Trzeba przyznać,
da: admiralicji Duff Coopera. Nie te jut prżed Monachium część pra
Odczyt odbędzie się w sali teatru „WIELKA REWIA" o go~.
zgadza się na politykę Chamber· sy francuskiej prowadziła energl·
Jaina - a więc ustępuje. Wiado. cz.ną kampanię przeciwko ewentuS m. 30
mo, że w gabi,necie Chamberlaina alnoścl rozstrzygnięć a la Mona·
Przemawiać będą tow, tow.!
takich nie zgadzających się jest kil chium. Uporczywa i namiętna akDOROTA KLUSZYŃSKA, WINCENTY KOTARBA, redaktor „Ro•
,Jcu. Minister handlu także chciał cja de Kerillisa w „Epoque" (na·
botnika śląskiego", TOMASZ ARCISZEWSKI, KAZIMIERZ PU·
!Ustąpić - ale go jakoś tam prze- cjonalistycznej) jest znana. A oto
konano, ie czynić tego nje należy. czytamy znany tygcx!nik Pertina. żAK, dr. RYSZARD KUNICKI, ZVGMUNT PIOTROWSKI.
Szereg posłów konserwatywnych xa „L'Europe Nouvelle": Pertinax
Karty w~pu otrzymać można w sekretariacie WARSZAWSKIE·
wygłasza ostre mowy przeciw po· pisze w pełnym oburzen.ia artyku·
GO ODDZIALU T. U. R. (AL 3-go Maja Nr. 2 m. 68), który orga':'
lityce Chamberlaina, np. Nichol· le „Wielki upadek'': skąd to zła· oizuje odczyt, w Admin.. „Robotnika" (Warecka Nr. 7), w ,,Dziensoo. Pos. Nicholson oświadczył, że manie umowy z Czechosłowacją? niku Ludowym" (Nowy świat
62), w lokalach Zwlązklów Zawodo·gdyby Chamberlain prowadził w niektórzy dają .do poznania, te ar„
Monachium in.ną taktykę, z·apewnlł mia fran~ka Jest nie gotowa ł ł. wyah i dlzielnic Organizacji P. P. S.
**
by zwycjęstwo 1asady demokraty· p.; ależ nic podobnego - woła
"'
cz.nej nad faszystowską w Europie Pertinax - i daJe obok ~łaS111ego
W niedzielę wię.c Waru:awaj warzyszy z tamtego brzegu 017
11
Naturalnie. radość niemal powsze. arty~ułu artykuł z kół wo1skowych robotnicza powłta w swoim grozy, - będzie powitaniem
chna jeszcze trwa1 i Chamberlatn oświadczających, te armia jest w nie przecłstawi~la polskiego r\l gwardii ruchu w dawnym stare)zabo•
•
podobno nawet ch ce skorzy·stać z stanie wspanłałym; przecie włas chu socjalistycznego na Sląsku
rze austriackim, · wra.oaJąC:eJ po
tej mdości, rozwiązać parlament nie ta~ oświadczeni.a złożył gen. Zaolzatiskim, tow. Winccrntgeo latach
do wspólnych aure-gów.
l przeprowadzić nowe wybory - Oamehn premierowi !'aładler. Zre Kotarbę. Odczyt
zbiorowy w sali
W niedzielę sala "Wielkiej Re
na falach tej radości. Ale głosy sztą - powiada Pertinax-p. Da· „Wielkiej Rewii'' będzie
naszym wii' w Warszawie musi być wyostrzeżenia mnożą się.
ladier jest m~nlstrem obrony (woj· powitaniem wiernych naszych to pe!Jniona po
bne(l.
To samo, w jeszcze większym ny); jeśli z armią nie zupełnie w
stopni.u widzimy we Francji, Trze- porządku, r><>;óż więc !ako pre·
ba pamiętać za~e. te Anglia jest mler - mówił uroczyścte Czecho..
:zainteresowana w problemach słowacJI o ,,stanie Pra11cfl - pew·
środkowej Europy zaledwie pośre· nym ł świętym"?!
dni.o (działa np. bojaźń o zdoby·
A w ostatnich dniach ,,Plga.ro"
cle północnych portów francus· z przekąsem zapytuje: skąd ten
kich przez Niemcy), natomiast „triumfalny'' nia.strój we Prancji?
Francja zainteresowooa jest bez. Czy stąd, że środkowa Europa sta·
pośrednio - bo zdruzgotanie „sy· je się wa'łlłtem Niemiec? Inne pPs·
atemu francuskiego" (np. Czecho· ma podkreślają, że „Filhrer" otrzy
Komun1ikat chiński podaje szcze nie Hankou tak !ililne oddziały lot
słowacji i Małej Ententy w ogóle) muje (z.nów!) około 3 milionów lu góły ataku powiei•rz.nego dokona .. niczt?, że mogą one sobie dać rapozbawia Francję realnych gwa· dzi, źródła surowców, fabryki. W nego pod Lojan na ko.luminę ja- dę z lotni.ctwem japońskim.
rancyj przeciwko ewentualnemu ten sposób otwiera sobie drzwi do pońską przez eskadrę somolotów
Tym się też tłumaczy ok~lkznapado'W11 „111-ciej Rzeszy'' na Europy Wschodniej. Skąd więc chińskich. Kołu!l1ll1a piechoty ja- ność
,że osta·anie raid'y japonskie
Francję. Francja dużo traci na radość? - Czy jeśli „111-cia Rze· poń&lkiej poniosła duże straty. K'.> n.a Hankou, Uhan i inrne miasta
:wpływach, na presti:Zu, a przede sza" wzmaga się na siłach w środ mttnikat stwierdza, że obecnie tego rejonu u~tały zupełnie.
wszystkim na tych realnych (woj· kowej Europie (i na wschodzie), Chińczycy s~n1oentrowall w rejoskowych) gwarancjach.
staje się mniejszym n-iebezpieczeń
Poza tym trzeba stwierdzi~, te stwem dla Francji? śmieszne! znana wspólna monachijska dekla pi-sze ,,Action Francaise''. A co pł·
ra~ja Chamberlaina i Hltlera
(o sał (o Francji) Hitler w „Mein
Kampf"?
wried11ł
Tak zasfa,nawia się nad umową
Premier Chamberlai<11 wraz z Szkocji, gdzie spęd.z.i krótki urlop
monachijską znaczna część prasy
małżonką wyjechał wq:oraj
do wypoczyl1lkowy.
francusk!ej i angielskiej. OczyWl~
sta, domi.nuje jeszcze radość z po·
wodu pokoju. Ale poważne reflek
sje już się rozpoczęły. Prasa analizuje charakter polityki hitlerow·
ców i przychodzi do wniosku, te
Społ.
pokój by1n.ajmn.iej nie jest zapew·
niony. Przecież · „III~cia Rzesza"
OJzą

I

I

\V Warszawie, w niedziele·

Prastara Ziemia $laska
laczr sie z·Polską
.-ano.

Ha frontach Hankou

Raldy

chińskich

lotników

.p rasy

go przekonania, ktt&re .Ja już nfeje·
dnllk.rotnie w rozmaitych ałormnJo.
waniach wypowiadałem. · A mianowł·
cłit: Państwo, które obce wyjść • ho·
norem 1 pnełomów hlsto:rycznych,
muli posiadać odpowiednie Źlródła i
irndki siły i DllłSi być nttdzone w
apo.M> ailiny i zdeeydowlłny I
Z Wl8zych depen ł Hiilów 11tdif,
jeścfe zr&illlDlieli, łi Pola.ka mtuiała
wybierać mi,diy mało~ a wielko·
iei11.
Polik.a dokonała wyboł!JL
Ale to ohowil)ZllJe na preyado§6l

stwii jest w znacznej ~ici jeso H•
ałngą, o której ro<Licy jego tak pręd
ko nie zapomną,

ZMIĘKCZA

tAGODZI SKÓRĘ

PREZY'DENT BENESZ.
Dramat narodo czeskiego łączy

si~ z tragedią osobi!·tą Pre.zyden·
ta Benesza. Jeden z tswórców
Pań8twa Czechoelowaokiego i je-

go dfugoletni kierowndk - Be·
nesz, całym ewym życie~ wysoki·
mi walorami moralnymi i inte·
~tualnymi dobrze zasłużył 11ię
swej Ojczyźnie. B'Ull'Zliiwe cz.a8)'
zmnmy go do ustąpienia. Po mę·
!ku wyciąignął konsekwencje, gdy
nie s jego wiiny Czeohoskiwacja
została okrojona, gdy nie .m.S gł
się pr.zeciw·s-tawić dokonanym fak·
tom. Można aię z polityką Bene·
L'Z& nie zgadzać, ale go trzeba sza·
nować. Tym.czasem eą w Pol&ce
dzienniki, które w bel!przykładny
omo!iÓb ezargaJ'ą obecnie imię llra·
~r
gic1J11ego Prez}denta. Jest ooś żeD!UjfłCO obrzydliwego w tej nagon·
ce na Benesia właśnie w dniu je·
go klę.ek~ a przecież nawilt „Ga·
ze·t a Polska", która nie &rezędiziła
mu napaMliwych i ostrych słów,
przy:zmaje, że ,,był ezc.zerym, go·
rącym patri-0tą sweg-0 narodu i
służył mu tak, jak umiał najle·
piej".
Dobrze si~ też stało, że we
wczorajszym numer.ze „Dziennik
Ludowy'4 w artykule oh. (ł)
!twierdził niewątpliwą prawdę:
· Sam cłr. Beneut był politykiem

. clJP}oma" w atylu pa.rlameotarno-de·
mo\ntrC11Drsn. ,uebodnio • europej·
tkłm, • nttokieh horyzontach 1 wiei·
kłeh umyełowyah kwalifik.acjaseb. Padł
oflart bumy dzie-jowej, która wMirzą·
&n~11 podst11 wami państw11, będącego
w snacmej er.ęśd Jero dodełem. Nie
unH odno1ił •łł iywll!wie do Pol·
ekl, ale 1Jie dhcemy o tym pamiętać
w momencie )610 klęGi., k16ra i dla
DIM OllllHJ& mt:k4seoie tit f?OŻte.,eb
• 1e'Wllłfn ~be11Piec~ń&tw.
Cseahoałowacj1 w111dza tit obecnie
w ekromniejszych, ciainiejnych ra·
mach. lli. Beneui udępuje, aby nie
1tanowić pliZHZkody na nowej dro·
dze. Skmczenie ei, p11ń.stwa, któri!mu
z najlepsZ4 wiar, ~łueył, nie jego je!l
N11tomiasi powstanie tego pań·

wm,,

ASU"
WYBRYK „CZ
•
Jak się robi imrygandką plot·
k~ politycz.n~ pokazuję nam nie·
i.byt piękne met.ody, jak.itmi po.
sługuje &ię stateC'my „Czua·„
,.A.H.C:• poilała, wyss1mą z palf'
ca wiado.uwść, jakoLy PPS• Ol•
cjalnie, nie b.i.orłł'C udziału w wy•
horacli, zamier.t.ała wy~ać do Sej.
mu swych przedstaw-W:ieli pod fili:·
mą klarowyoh Związków Zuwodo.
wyoh. ,.A,B.C." był'() jednak na
lylfl lojalne, że swit ,,seo.sacj~" o
PPS. zaopatrzyło zdaniem, że
„tak przyn(ljmniej wynika z krii·
żącyoh pogłosek".
„Czas" natomiaeit polroło!jtc ai~
na „informacje" ,.A_.B.C.", nie
mówi już o ~pogłoskach", tylko
Nckomy udział w wybora r

PPS. ,,.r.a pośrcdnietwem" Zw. Za·
wodowyoh przyJ·muJ·e, J'ako fakt
i opięrająo &if1 na Dim pozwala
sobie na ezeireg 1J111ZCZypliiwoieii
pod adresem P.P.S.
Posługując 1io metodą pole·
mfozną „Czad', mybyśmy na~

orzykład w jednym z nuzych
pism mogli napigać W związku li
maj~ym w flWOim czasie być WJ•

danym numerem
niem~
„Cza61144 , że piMno to podobno O•
tJrzyma pieniąd.ze od Hitlera, a W'
i·n n)'m na.wzym dizielllD.iku „powo.
łu.jąc się na poprzednie źródło"
def'nitywnie stwierdzić, że „Cza&"
biene pieniądze ocl HitleTa.
Tego jednak nie zrobiliśmy, bo
byłaby to b,rzydk.a met<>da:

I

S-EK.
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Jutrzejszy nasz numer

b~dzie zawierał

druku
Europa odetchnie ·10 stron
W numarze avtelni<v
Chamberlain

na urlop

I

Dr. Tadeusz Biluchowski
w Cieszynie

Komisarzem Ubezpieczalni

=

Najstarsza telegrafistka
Najstar1szą
nlewątpliwJe

telegrafistką
jest
80-lennia p. Leithe•,
która od 58 lat pełni nieprzerwi~
nie swą l>łużbę w jednej z pó·,nocny~h miejsoowoścl Anglii.
Dod'ajmy, te j.est to jedm,a z tych
miejscowości, gdzie ludzie odgrodtiieni górami od wrzawy świat,
pędzą spokojny tywot, prawie sie
lanko:-vy. I jeśli cza.sem siel.artki;
itę przerwie nagła wieść ze świata.

na drutach telegraficzny.ob przynies.i-Onra,

t>łaruszka odbiera ją
drżącymi
ze starości, a może i
wz.r1uszenia rękoma i sama niesie

dodając, z.alreżnrie od
okoliczności, ste>~ifa serdecznej o
tuchy lub tyczeń. Mieszkańcy z.na

do adresaFa
ją

jut

swoją - ,,staruszkę"

jak Ją
niazywają i otaczają Ją szczerym
szacunkiem i serdecznością.

[lł~wielr, ~rnry ni~~Y wiJ[iD nie wrnii~J ~o~IetJ
W sf.awnym klasztorze na górze niego ohtopca oddano na wycho-

za

Przed kilku dniami odbyło s:ę
w ,dawnej .„Okresni Nemocensko
.PojJStOWllly w Ceskem Te::.;~ne (Kasa Chorych) przekazanie przez re
prezentanta Komisarza Rządowe.
go dla Sląska Zaolzańskiego, dr.
Karola Sęczyka, naczelnika Wydz.
Zdrowia Urzędu Woj .. śląskiegourzędowania oraz nierachorności
tej instytucji naezelnemu L>yrektorowi Zakładu Ubezpieczeń Spotecznych w Warszawie, d.r. Tadeuszowi Dyboskiemu, który z kolei

Strajk

przek~zał agendy
ł~omisarzowi cLla

wyznaczonemu

tej Instytucji, dr.

Tadeuszowi Biluchowskiemu.
? przygranicznej Ubezpieczalni
Spolecznej w Bielsku na stąsku,
lttóra dostarczyla obecnie wrzęd!fl
ków Ubezpieczal:ni Społecznej w
Cieszynie za Olzą - obecnym był
dr. Jan Wadoń. Agendy cieszyń
skiej Ka:sy Chorych zdawał jej by
ły

przewoQ.nkzący,

Fra~cjszek

j'

solidarnościowi

. w okre11 Cze•tocbuwskim

I

rze nowii:jat, a 111a·stępnie prze- robotnic i robotników.
/est rzeczą wielce chctrakltrynJós' się do klasztoru na górze
Strajk. był aktem solidarności styczną ,że robotnicy muszq chwy
Athos, gdzie prz.ebywał przeszli) difa poparcia wielotygoctnioweg) tać stę tak drasiycznych środków
50 lat.
s.urajku w fabryce okuć qudowla- w walce o„pr.zyslugujqce im pra··
nych „Horowicz i S-ka" - o za- wa.
.
i

•

•li

znajdą

obok depesz

ostatn.ch i artykułów oraz notatek bieżących ·
Tomasza Ardsz·ewsk:ego prace odzieuu ro.lJDlJlitz~m zw1kresaml
Leona Berenso:ita -

..

Wspomnienia „Z san

łm:erci''.

•
--·
Wyżsi weJskowj niemieccr
.,

w armii

z

generała

Ołów.na kwatera wojsk genera.
la Fran,co podaje wykiaz wyż
szyc.h oljcerów niemieckich, przebywających na terenie His.zpanii
Narodowej, Szczególnie Ikzn.ie re
prezentowani są lotnicy. Oddziałami Legii 1,Condo.r" dowodzi ge •

nerał

lid

Franco

Veidt ,szefem sztabu

Jest

mjr. Neudorfer. Poza tym wym.ie-

111ia ~ię następujących generałów::
W achenfeld, Kessetring, Heili.ngbru.n'ller ,płk. Wachman, mjr. Her.
mann, Fischer, Schol-z,, Kteuzmacher, Wilberg, Hal!iinghau·sea.

Gnida. ·

Cnia 6 b. m. w godzi.nach od IJ warcie układu zbiorowego l w faAthos w Orecj.i zmarł w tych wa.nie oo szkoły dla chłopców
dniach Jeden z zakonników w wie przy jectnym z kla~ztorów. Cblo · do 15 stanęły wszystkie fabryki i bryce włókienniczej „Stradom"ku 82 liat ,który w ciągu swego piec, czując powołanie do Żyda zakłady w Częsiochowie i okoli· o poiizanowanie orz·ecz.e11 Komisji
długiego żywota .nie widział nigdy zakonnego, odbył w tym klaszto. cy. Strajko~ało przesz~!lo 25 tys. Rozjemczej.

kobiety. Matka jego zmarła przy
urodzeniu cMopca, w domu ojca,
gcWie chował się do 3-go roku 7..y
cła, nie przebywała od chwili zg 1
łll1 matki żadna kobiefJa. Trzylet-

ZAROST,

Rozjuszony okrzykami byk
rzucił

sie wtłum zabijając 3 osob11iraniąc16

W Portugalii utrzymuje się zwy
cz.aj podobny do z.wyczajów ma~
łych miast hiszpańskich, że byki,
mające wziąć udział w watkach,
pędzone są na arenę Corridy zupełnie wolno prz.ez ulice miasLa.
Wczoraj właśnie, gdy byka pę
dzono · wśród szpalerów ittojącej
na ulicach publiczności, byk roz •
wśdeczony okrzykami rzucił się
w tłum. Powstała szalona panika.

Oszalałe zwierzę szarżowa~ nieprzytomnie niszcząc wi~ryny $]de· ·
powe, zaatakowało następnie ita• 1
mochód ,a gdy dopadło Uumu za„ \
biło rogami i ·stratowało na śmierć
3 osoby, a 16 ciężko poraniło. - 1
.'alka z oszalałym zwierzęciem ;

I

trwa~a

przeszło 2 g~dz.iny~

czym dopiero udało
ne zwierz~ zabić.

s1~

J>O"" j

roz1.uiszo• ;
,

„„„„„„„„„„„„„„. „„„„„„„„„.

P~zed walką
·,..

o nowy

.

.

.

zJiorowy
..

układ

.

.

.Ko1on1alny WYlYJ~ wfa bryce uDYkła"

\

.dla dozorców domowrch
. kt
. k. u Kl aSOW,_
. . e'g ~ .
Proie umowy .z·wiąz
'

... r

I

„„„„„...„ ...„„„...l„„„„„„„„„„„
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Fabryka „Dykta" w Zgierzu nadó firmy Rochlin i Ska, pro,_
wadząeej również tartak na WiD.on()fdllśmy niedawno, ~ zarówno
Chara.ltterystycznlł cec~ nowego I Przewidując cały szereg praw do~ lE.ńszczyżnie, głośny z średniowieWłjl.Śeiciele nieruchomości jak i nie- proj.ektu, j~ t~ stanowiska. zwjęz- zorców do mieszkania i dodatkowe- cznego wyzysku i kolonialnego te
kt~re ZWifłZki wypowiedziały z: dniem ku Jest zmes1erue podziału miasta na , ~o wynagi·odzenia za czynności spec roru, któremu ulegali robotnicy.
l J:!, m. układ zbiorowy, dla dozorców dwie strefy, a mianowicie: śródmiej- Jalne oraz wyszczególniając obowiąz T t k t
t ł .
.
. . f
' j łatn
tr
I .d
.
ar a en si a się row1111ez s.awd Ol!lOWYCh rą, Lodzi. Przy tej okazji ską, lep.e
p
Ił i s efę podmiej- . ki ozorców, rroJekt umowy tej zre. d . k' hl b . · b h t k' ·
wai:to zapoznać się bliżej z wa.runka Rlał.
,
, ,
dagow.ąnej w sposób jasny i prosty ny ziękL1 . c u nde~ ~ ob a ters ie~
·
wa ce ,orą po Ję 1 z un owani
mi pracy dozorców z niesłychanym
Jdell zwuy się to, te obecnie na jest niewątpliwym postępem, jeżeli b' 1. k' li .
k· . I
t
I
1a 11 u 1s1 o u.zys ame e em en arwp~ost . wyzyskiem, jakiemu ta kate- przedmieściach
powstajfł
wielkie chodzi o unormowanie pracy i waki h
gorla Judzi podlega. Wszelkie umo- kamienice wielopiętrowe z luksuso- runków życia dozorców. Będzie więc nych 1.udz c praw.
wY zawierane z dozorcami q pewną wym urzą.dzeniem, oraz fakt, ~e me· on podstawą, wysiłków i walki dozor Ale nie tylko na odil~łych kresumfł pięknie napisanych paragra- ma różnicy w pracy zarówno w stre- ców w w9.lce z zachłąnnymi kamie- sa•ch sroży się wyzysk chciwego i
fów, które z zasady nie są stosowane tle podmiejskiej, jak 1 śródmiejskiej nicznikami.
brutalrrtego Rochli11a, depcze on i
i które istnlejq, jedynie na papierze. to zobaczymy, ~ podział ten jes~
maltretuje prawa robotników: róZwi!}.Z_ek Klasowy Dozorców nie wy- niecelowy 1 niesłuszny, tym · barwnież w fabryce położonej w Zgie
powiedział umowy, stojąc na stano- dziej„ gdy uwzględnimy fakt, że
:zu. tuż. ob~k serc~ przemysłowej
wuikli przestrzegania dotychczaso- i tak istnieje 6 kategoryj dozorców.
,
1 robotniczej Polski.
wy~ układów-skoro jednak panowie Według nowego projektu ltlasowego
,,
~r. med. · .
Kilkakrotnie zrywali się robotkaini~nicznicy wymówtll układ, zwią Zwięzku. płace dozorców ustalone
nicy „Dykty" do walki z różnym
zek gotów jest walkę przyjąć t wy. Bł nastę~ujlłco:
g .
powodzeniem.
.
stępuje z nowym projektem t.mowy.
SpecJalncdt cbor6b koblecrch' akuszeria
Obecnie związek klasowy poddawnlej
~
jął a~cję ogólną, k:óraby po!ożyła
telef. 240•10 ostatecznie kres skandalicznym
I strefa
II strefa
przyjmuje od 12-2 1 od 4 - 8 wiecz. stosl.łlllkom, panującym na fabryce
Dla dozorców domów I kat. 88.- Zł.
35.- zł.
30.- zł.
i wy·rażającym się w nLskich pła„
„ II „ 80- zł. 27.M zł. 23.liO zł.
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cach, deptaniu ustawo<iawstwa SOcjalnego, szykanowaniu robotników, lekceważeniu ich mrowia i

życia.
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[h a upn1cy
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m oszustw nak. adców
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Rzttd zatwierdził .proieH·

ttmiowa
.ftiemka J~ama ~rm li~
za ·_o)razę Narodu PÓlskiego

~ warzenia Akademii lekarskiej w lodzi

Wydział lekarski powstanie ~

Jak się dowiadujemy, sprawa utw orzenia w naszym mieście wyż
szej ucz'?1ni lekarskiej została już
dc!!.nitywnie przesądzona
przez
rząd ·1 ł.ódź nareszcie podniesiona
zostanie do godności miasta uniwersyteckiego.
.p),1egdaf delegacja Komitetu organizacyjnego wydziału lekarskiego ·w Łodzi przyjęta została przez
p. Jllinistra opieki społecznej, któremu przedłożyła szczegółowy pro
je~t otwarcia wyższej uczelni w
na~zym m:eście.

roku prLys~lym i narazie przyjmie
100 studentów.
.
Kliniki uniwersyteckie skoncentrowane będą w szpiiatach: w Radogoszczu, Anny Marii i Ubezp.

Społecznt'j

•

O'~

"łoszen1·a

dr'obne

jrunskie jesienne i zimo·
P
we, najnowsze modele poleca „Mo
deme", Piotrkowska 10, fr.
łaszcze

Il p.

Minister opieki społecznej ustoStlOkował 1sę przychylnie do postu
łatów Łodzi i zatwierdził przedsta.
wiony mu plan, oświadczając jed11'9cześnie, że do budżetu minister
stwa opieki społecznej na r. 1939

GOTOWK~
męskie

A
I NA' RATY ubra.
Z
nia, palta
i damskie z towarów bielf.kich poleca Magazyn D.

Joskowicza, Nowomiejska 8, w bra·
mle. Przyjmuje obstalunki. Ceny
!mnkurencyjne.

YPOiYCZALNIA sukien ślub
-:40 wstawiona zostanie kwota
i balowych najnowsze fasot.800.ooo zl. na organizację pierw- ny, nych
Duży wybór. Lódź, Limanowskie

W

szego roku studiów.

go 38, w prlllni.

w„ dniu ;;\~zorajszym

ławi~

na
o~karż?nych w Sąd.zie Okir. w Ł?·
dzt zasiadła 18-le.nua Marta Ma1zner, zamiesz.kała we wsi Mik')·
łaj ów, g!11· . R_ąbień pow .. łódzkiego.~ Maiznerowna oskarzona. zo
~ta.a "~ obrazę .n arodu polskieg•).
W m"'·jU b. r. hstonosz z u.rzęd.i
pocztowego w AlekiS.androwie wr~
czył Majznerom nakaz władz w

I

kwei.:tii _przeprowadzenia remon\1
d•omu i budynków gospoda.rcz.ych.
Majz.nerówna odebrała ten nakaz i po przeczytz·niu powodowana niez.rozumiałym zgoła afektern podarła nakaz i w obecnoś.::1
listonosza oświadc~ła„ że remon
tować domów
rodzice nie będą.
ona wś sama ma jedno życzenii:?
„by całą Polskę wzięfa cholera".
Listonosz PO'ń-'.iadomił o tym
występie Majznerówny policję i L:t
rządzono dochodzenie, w wynik'J
którego zasiadła ona na ławie
oskarżonych.

••

HaCUO

1

Firma ignoruje najiprymitywniej-

Kategorłe domów ustala. się we. kwitowanie, na którym kamienicz~...,. :.A.•~·_...,.~;;111••11i•~··t,;;~,.ii;
...."""......,u.._ ..........,&.
„:aa.llilłiu•
dług ilości pięter i liczby wejść. nik może wpisywać dowolne kwoty.
ł
Pódstawowymi żądaniami, sprecyWymówienie pracy dozorcom na- '
OSĆ
ją
sowa.nymt w projekcie są.: sprawa stępuje z zasady z chwilą, gdy \!o. I
..
.
Julhµeczek obrachunkowych dla bez- zorca zacznie się upominać 0 swoje
W b1ez. tygoun.u dos.zło do C.lęść należnych sl<l'adek. Ponic
robotnych i kwestia wyrnówiell pra- prawa oraz 0 pła.cę. która z reguły ostr~go zatargu między cha.up·11- waż jed.nak nie załatwili formaJ .
ey oraz kaucyj.
jest dwukrotnie lub trzykrotnie n!ż. ka~1 _kr ... wca~1, w branży ko·n.fek rwsc1, chaiupnicy zgłaszając s1~
Jak skandalicznie przedstawia. etę sza., nit to przewiduje umowa zbio- C~JneJ, a w wielu wypadkach row- bądź to po legitymacje, bądż też
kwestia ks1ą.żeczek obrachunkowych,, rowa.
n1eż z !>z.ewcami, tak że w dniu w cetu porady, do.vLdywald się,
to dość wymienić jeden takt, że na
Związek Klasowy Dozorctiw stoi wczor~jszym wielu chałiipników że ubez.p:eczeni nie zo!>"tali.
bliąko 10.000 dozorców zaledwie 300 na stanowisku, ~ jest to bezprawie klrawc~w przerwało pracę.
.
Cało to powód do zbiorowego
posiada kalą.teczki. w których wy- 11 żąda zaniechania tych praktyk, j~ .· Pow~d.em. za,arg~ · z nakładicc:·~1 wy_s~ąp: enia i nawet prote~t~w
pisywane są co tydzied zarobki do. żell zaś . cnodzt _0 wymówienie zasa.d jest n.edotrzyrinr~.e u~owy . ~e strajkowych,
a . równoczesme
:zorców. w tym dziale pracy istnieją.. ne, to w}rmó:Wienia .ą . trzyQlie.sięcz- stirony tych _9.S-ta11'1i Ch. M1anow1~!~ w~zczęto ro~o'"'.an.ia z. nakładca.
jako formy rozrachunku, kwitki, 1 ne, 0 ile dozorca~ Pr&..C~je i:to 'io lat, na mocy ,~awaJ!Y~ ukła~ów ~bt~-i :n1 celem zll~w1dowa.~1a za~::łl'gtf
dają.ce możność kamienicznikom do 1 powyżej lat 10, sźeściomleslęczne.
rowy<:!1 n.a!<fadcy zo?o.w1ązah s1~ 1 .unormowania kwestu ubezp1ecze
wsze1!dP.go rodzaju nadużyć, gdyż
Kaucje rJdadano przez dozorców ubezp1eczyc c-h~łupn1ko~ nJ wv- n.1a.
dozorca. przewdnie analfabeta, pod. nie mogą być wytsze nit 200 zł. 1 84 paciek choroby 1 poczęLi poirącać
pisuje lub znaczy krzyeykam.l po- • zwrotne.

I

sze zasady sanitarne. Brak na fabryce mydła i ręczników. Delega~om nie pozwala na załatwianie
w kantorze w czasie pracy spraw
robotników, zaś w przerwie obiadowej przedstawiciele fi.rmy ulatniają się. Na wypła1ę robobnicy mu
szą po s~ończonej pr~cy czekać
nieraz po 5 godzin. Wszy-stkie pro
testy i żąd~nia aby firma przes:ała maltretować robotników nie od O · PRZYJAŹNI z NIEMC1lMI
niosły dotychczas smutku. Nawet
Poeta polski z szesnastego wieku
głodowych tygodniówek, wynoszą
]an KochanoWrstk.i pozostawił nam na•
cych nieraz po 6 i 8 zł., robOtni&tępujący
C1!lerowiersz o prizy jaźni
s Niemcami:
·
cy nie otrzymują reguiarinie. Kierownicy nie otrzymują odzieży ro „Tego tam nie wiem, jaką
boczej, przez c,o ich abr,a nia ulega
przyju.źń z Niemcem macie,
ją zniszczeniu. Sklejarki, zatrud- Albo jak dait•ko sobie dziś ufacie?
nione przy brudzącej robocie nie To tylko znam, że na was pilne
·
oko majq
otrzymują trepów, naplacia.rki nie
otrzymują fartuchów. Racjonaliza- I co _rok to nę pod. was bliżej
pocbadzają.
cja pracy przybrada okrutne for...
my. J tak 6 naplaciarek mu·si obecnie wykonać tę sarnę produkcję, Dla u.czczenia pamięei Kochanowskie•
go, należało by wierszyk powyższy wy·
którą poprzednio wykonywało 13 ryć na ścianie gmacliu M. S. Z„ przy .
naplaciarek, przy czym w razie ul. Wierzhówej.
mniejszej wydajności, stósowane
są olbrzymie potrącenia o~ zarob
łOdZkle
ków.
SOBOTA, 8 pddziernika.
.
.
.
I IS.35 .Muzyka poranna z płyt. 6.85
f inna me uznaje nawet tej naj- Muzyka z płyt. 1. Dziennik poranny.
bardziej elementarnej zdobyczy so' 7.15 Muzyka z płyt. 7.45 GimnastycjaLnej, stanowiącej podstawę cy- 1ka.. 8. Audycja dla szkół. 8.10 Przer.
wilizacJ"i _ J'aką j'est woliny 00 pra- wa. 1_1. Au~ycja dla szkó~. „sp1ewaj. .
.
.
my piosenki" - prowadZi prof. Brocy dZLen w tygodniu. Robotnicy są I nisław Ru~owski. 11.21> Marsze i
zatru.ctnieni również w niedzielę, 1 tańce stylizowane z płyt. 11.57 Synie otrzymując żadnej -nadp:arty. gnał cza.su i hejnał z Krakowa.
12.03 Audycja południowa.. 13. PrzerZa opóźnienie, lub nieprzyjście wa. 14. Koncert z Katowic. H.50.
do pracy spowodowane chorobą. Odczytanie pl'ogramu. 15. „Wesołe
piosenki i powiastki" - a1,1dycja dla.
o ile robotnik nie zdołał zawiado- dzieci ze Lwowa. 15.30
Orkiestra
mić fi.rmę natychmiast o wypad- Rozgłośni Wileńskiej pod dyr. Wła· ·
dysława Szczepanskiego (z Wilna).
ku, stosowane są ostre kary.
16. Wiadomości gospod!U'Cze. 16.15• .
Członkowi~ związku klasowego Kronika literacka w oprac. Stanisła
są szczególnie szykanowani. Otrzy wa. Rogoża. 16.30 Miniatury .kwarte. ·
mują oni gorszą pracę i mniej.sze towe w wyk. kwartetu smyczkowego Rozgłośni Krakowskiej„ 18. „Wy- ·
zarobki.
da.jemy „Wymiary" - z warsztatu
Podział pracy s1osowany j~t we pisma społeczno - literackiego w t.o- ,
clzi" audycja. zespołowa. 18.2!S.
dl!1ag upod(}bań .majstrów, co wy- Wiadomości sportowe lokalne. 18.SO '
twarza niezdrową atmosferę śród Audycja dla. Polaków za granicą.
robotników i wielu robońnikom wy 19.15 Koncert rozrywkowy ze Lwo.
wa. Wykonawcy: Orkiestra Rozgło
rzą.ctza krzywdę.
śni Lwowskiej
pod dyr. Tadeusza
Związek ~lasowy yiżg.dał kiite- SeredytJ.SlQ.ego. W przerwie o 'godz.
gorycznie od firmy' naprawie-lia 19.50 - 20.05 „Od Tatr do stratotych wszystkich braków. jednakże sfery" _ opow. Konstantego Jodko • Narkiewicza. 20.~0 Dziennik
jconferencja, która się odbyła _z fir w)eczorny, Wiadomości meteorolo.
mą pod przewoónic~em Insp. Pra giczne. Wiadomości sportowe. Nasz
program. 21. Jan Strauss: „Zemst&
cy nie dala rezultatów.
nietoperza" - operetka w 3-ch akt.
Związek klasowy wystosował
Wykonawcy: Mała Orkiestra P. R.
więc piismo do Insp. Pracy z zaw1a pod dyr. Zdzisława Górzyńskiego
domieniem, iż o ile Jns.p. Pracy 'lie oraz soliści. \V przerwie: „Na balu",
zdoła zmusić firmy do pos.k•anowa- obrazek z pow. Wandy Dobaczewskiej p. t. „Tam, gdzie się serca pania praw robotniczych, robotnicy lą". 22.55 Wiadomości bieżące. 23.
przystąpią do strajku.
Ostatnie wiadomości dziennika

Sąd

Łodzi

Wczoraj
Okr. w
po
rozpozn::1niu sprawy skazał 18-let
nią Martę Majzner na 6 miesięcy
·i ęzienia.

W motywach sąd orzekł, te
oskarżona nie miała powodu do
zdenerwowania, bo nakaz malow.a.nia płotów dotiyczy wszys·tki.::h
obywat-eli i że oskarżona zai.'!luguje na wysoki wymiar kary, gdyż
. . k' .
. .
. .
d
niem1ec 1e1 mmejszosc1 n.aro owej
powodzi się w P'olsoe dobrze i mi
mo to Niemcy żywią niechęć
narodu polskiego.

Zebranie robotnic

tódzkiei

uJ

Kino
11

RA KIETA''
Sienkiewicza 40, tel. 141-22

Dziś

Przę~zalni ·i

W dniu wczorajszym w

związ

Czesalm

Wełny

wstępowanJa

w szeregi zwlązk•J
ku z miesiącem propagandy zwiąt klasowegó i podW10jen.ia jego sze'.-:0w klasowych odbyło się zebra- regów. Rezolucja .przyjmuje wszy
nie 480 robotnic Łódzkiej Pirzę· stkie uchwały Narady Robotniczej
dzialni i Cz.ei.alni Wełny, przy u1. Łodzi, a robotnicy zgła!>'zają swój
Bocznej 6/8. Omówione zostały ak.ces do Komitetu Obchodu 20-lesprawy zawodowe i ogólno poli cla Niepodległości, powołanegJ
ryczine i przyjęta zosta~a rezolu przez Polską Partię Socjalis.iycz··
cja, zobowiązująca zebranych dn ną;

i dni nastepnych!

z

GeniainJ autor. reiyser. artJsta

:~iiiii:~ ł „M1iffli'A°:.ięt~r~Jl:~u MiiiYP1rn1 s!~~~:~~!:~~y
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R(~ ł1 ·ANS

TEATRÓW

TEATR POLSKI
Dziś

w sobotę o godlz. 4-ej po poł. (dla
młodzieży szkolnej) i jutro w niedzielę
o godz, 4 po poł. „Cyra~o de Bergerac:".
D.ziś i jutro o godll. 8.3-0 wiecz.

popoł.

i o godz. 8-ej wiecz. K. H. Ro&t·
wor:iwskiego „Przeprowadzka",

KABARET KOMIKÓW
„ZIELONY MELONIK."
W GR.A.~ HOTELU

„W perfumeńi".

; ·tHf. Ceg'elatau 2
Tel. 107·34

Retyseria: Konrad Tom I J6z.!t .&reen Muzyka: Abiam ElszteJn.
Pocz. 4, w soboty, niedziele i święta o godz. 12

T' ·o N Nie us praw ie dIiwio.na godzina

Najwspani'llsza komedia tysl<}ca -Ueporozumiefl i wesołych . sytuacji w /g
rozgłośnt'j sztuki STE.l!'ANA BEKEFFI

KODefDik a 16, tel. 140·72
...· •·

Kwiat aktorstwa wiedeńskie~o.
w ro. gł.Gustl Buber, Dans Moser, Theo Ltngen, Tlbor BaJ.Jnay•

Początek

:.

l:!f.ansów o godz. 4·ej

PORAZ PIEKWSZY

W

"'ODZI'

s-

•

.

Początek

w .dni powsz. o g. 4-ej, w
niedziele i ~więta 0 g. 12. Na pierw-

CenJ miejsc od 50 gr.
Sala wentylowana.

o
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-·~.....---------------N•a•jw•i•ęk•s:•zy-suk-ces-e•uro•p•ej•sk•ie•j•kin-e•m•at•ogr-af•il•,•s•zy•s•eans-•w•rz•y•stki.,..ert1mi•e•js111ca-po•51m14•gr.

,' CO R S O

Dziś i codziennie o godz. 9 w. wielka
rewia humoru, piosenki i plka ntnej aa•
TEATR W SALI GEYERA
tyry polityC1lllej J1ltl'llondot.a, Szlechtera,
Dziś w sobotę o godz. 8-ej wiecz, a · Wit.lina, Franka, Wiecho i Dohrgyńsltie
w niedzielę dwukrotnie: o godz. 5.30 go.
0

Kino

PRZEDWIOSNIE
Al ARM w p EKINIE
dzlł I 'dni

Dźwiekowe

nastepnJdl

nr. 74-76. 1eL 129-88
Dojazd tramwajami 5, 6, O i 8 do rogu Kopernika i
żeromskiego

mm

pełen napięcia,na wypełniony
walką, która. z<• względu
Dalekim Wschodzie staje

rozgrywające się

PA'f O'BRIEN, GEORG BRENT, DORIS WESTON.

Dżieje łodzi podwodnej. Przygody trzech wesołych marynar.zy,
Nad program: komedia „Królewskie wesele" oraz Pat i aktualności.
Następny prcgram: ,.ZA CUDZE W fNY" z Warnerem Baxterem.

w r.

na wypadki

się rzeczywisto.§cllł-

W r. gł. OliSTAW FBOl!lUHLlCH.

Następny
gł.

~erornskiego.

pn:grarn: „W I Ę1 ZIE~ KR OL l'J WSK I".
.:Vladelalne Carrol i Douglas Fairbanks.

gł .

Ceny mieJ!SC: 1 - 1.09, il - 0.90, In - O.GO. Kupony ulgowe po 70 gr,
z prawem zajmc.wania dowolnych mtsJSC. Pocz~tek przedstawiel1 w dni
powszednie o godz. 4-ej w niedziele i święta o gooz. 12-ej.

„„......„ ...„„...„„„......l„„...„ .........„„„„„„„„....„ ...l:;iilll„„„„„......„ ...„„„...„ ...„„„„
Królowatań~

R
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BLEOINOR „UWELL
oraz zna.komity śpiewak
11..:.LSUN ED"'Y
.bohater f1ln1u „Rose Marie"
'
'
·
w najpięknloji;zym flhnie muzycznym
W pozostałych rolach głównych: Frank Morgan,' Ilona Mlissey.

A L I E ''
·

Reż. W. S. Van Dyke

w szpitalu w Radogoszczu

------+·-6ali

Jak nas

HITLER RANNY
i
RZUCONYM W TWARZ
j
BUKIETEM
PAT donosi:
Niemieckie biuro infOrmacyjne
podaje, że wydane zostało p<>n0iw.
nie zarządzenie, aby ludność zaniechała rzucania kwiatów i in.
nych przedmil:>tów do wozu kan.
clerza, gdyż w dniu wczorajszym
Od rzuconego d<11 wozu bukietu
kwiatów, kanclerz odniósł lekką ·
ranę twarzy.
B. PREZYDENT BENESZ
OPUśCIŁ PRAGĘ

iajormują, w dniu wczo

nesz, który wczoraj pożegnał się
swymi współpracownikami,
opuścił zamek na ffradiczynie, uda
jąc fię do swej prywatnej miejsco
wości Seminovousti, położOJlfej 0
kilkadziesiąt kilometrów na poludnie od Pragi.
MARSZAŁEK BLUECHER
Wedłag wiadomości, otrzymanycl} w Tokio z Helsing, marsza-·
łek Bluecher został odwołany do
Mo·s kwy jeszcze we wr.ześniu. Ma

ze

j

wadzenia na miejscu konferenc,i1 I

walcz~. ~}Wói

•

Bezprawna decyzja ZarzGdU m.

• •

"

·

Organi·zacje i związki zawododziałające na terenie naszego
miasta, między Lnnymi Zw. Majs" ów fabrycznych zw,ró.ciły uwa
gę, że w o-kresie niepewnej sytuacji jaka wytworzyła się w kraju
w ch.wm napięcia s,poru między
Pol>ską ' li Czec.hoSl."owacją, wieilu
cudzoziemców, którzy zajmują w
przemyśle łódzkim kierownicze
~t~n~i'ska, . op~szczało je i wy•
„
Jezdzało z.~gr~ntcę. .
Z'!' .. Ma1sitr_o w z te1 r~cJ.' pod1ął
zab1eg1 u władz ~dmJ1n1stracyj-

Al ·
AK A. D· E M 1·__.B.,

które znajdowałoby się jednak
pod ściislą kontrolą ludoweg~ komiisańatu spraw wewnętirz.nych.
OSTATNI SKRAWEK POW CIESZYŃSKIEGQ ZAJĘŁY PRZEZ
WOJS~ POLSKIE
W piątek wojska polskie zajęły
niewielkie obszary, wyisun4ęte w
kierunku Cierlicka, które sitanowią ostatni skrawek powiatu .cieszyńskiego. Po OFJiągnięciu grani
cy, d.zielące:j terytorium, które
r;rzypada Polsce bez plebiscytu
od terytorium plebiscytowego, usta
wfono posterunki graniczne.

. lano w1ęce1 zezwolenia na dalszy
li
·
• ·
•
•
••
. .
. .
pobyt:
Zw1ą:zek wsikazUJe, ze dosw1ad
.
_'ł
•"
czenie ostatnich dni wskazuje, że
0
1?5adzenie k~erown.iczych sitano_-1 Przemówienia wy;,,1oszą ttow. Wcyhert - Szymanowska, O. Mowisk obcokrajowym.i fachowca11ll, skiewiczówna i adw. K. Hartman.
W części artystycznej wystąipią: Scena. robotnicza i Chór T. U. R.,
może spowodować, że w najmniej
odpowiednim momencie usianą się Sekcja plastyki RKS. „TUR".
Bilety wejścia są do nabycia w dzielnicach P. P. S. i w klasowych
Zw. Zawodowych.
---------------------•
.NAZW YCZAJN.E
ALNB ZEBRANIE

miasta Frysztatu.

1-go Maja Nr. 2, odbędzie
Walne Zebranie Członków Łódz- I
kiej Orga.niz.acji P. P. S.
Na zebraniu omówione rosta.ną
następujące sprawy:
1) Stosmnek P. P. S. do wyho- r

zokaZJI M1es1:1ca Kobiet PPS

rI J W Ó J

Kron1"ka organ1"zacy·1·na
w

I

CZŁONKÓW

ŁóDZKlEJ ORGANIZACJI PPS

s

8

~w;

2) Wyhory do Rady Miejskiej
m. Łodzi;
3) Sprawy organizacyjne.
Wstęp na Zebranie tylko dla
członków P. P. S. za okazaniem
legitymacji Partyjnej.
Egzekutywa ŁOKR PPS

.

l 6 dź. Piotrkowska 54, r6g Narutowi,za
Nie zwle!!J.!

I

1918. zamieswli na terenie 2 komiaa·
datu P. r. o nazwiskach na litery A B
C D F G H Ch I J oraz z.1mieszkali na
terenie 7 komisariatu P. P. o nazwiskach
na lltery S Sz T U. Zgłaszający się do
rejestra1:jj winni posiadać dowód oso·
\"i poniedziałek, dnia 10 paźhisty. względnie metrykę urod"Leinia Iuh dzierniika r. b. o godz. 7 w. w Io- ·
wyciąg 7. rejest.ru ludności wmz z po· kału Zw. Użyteczności Pu·h licznej
~wiaciczeniern tożsamości, zaświad!'!'tenie Wy::ioka 45 odbędzie się zebranie I
o piern·szej rejestrac,ji, •wiadectwo ;izkol Komitetu Polski Pracującej
ne ; zawodowe.

•••

·,

sz cz Ę LIWY Los zNAJ DzIEs z
W KOLEKJU.RZE ·Ił.ZA( HETA"

I
cz!tr::jd~~)~.~kej s~::fi\~ ~;i~~:: 7 ,~~ :~:ltięA::~:iski:J ;~z~· ~!~
się j

Głowna iJ,greu

Kup Jeszcze

dzl.ł I

1. ooo. ooo.- zl.

I

ZamOwienla zamieJscowe wykonujemr bezzwłocznie
Konto P.K.O. l6df. Nr. 606.400
PAM1~TAJ1

PIOTRKOWS kA
TAM

ŹRÓDŁO

54•

SZCZESCIA

O.h-1 •

Szkoła Tańców

ul. Piotrkowska 89

telefon 267. 82

...„„„„„

~l,„„„„„„„„„„„„„

PAMJ~'J..,,n ·" p

i

· tuż, a wilki - tuż wkłuwają
1
1
zęby w mądrą babunię, szarpią 1.:t:tr.q , 1edwab11 "'• '·~, ~ę. zrywają z siwej gł•owy kokardę.
O babuniu! o sny dziecięce!
„Na drzewie siedzę: dokoła wilki wy.ją".
Babunia lubiła powtarzać te słowa.
Gdzież był dziadek - czy także siedział na sośnie", czy sercem ogarniał całe bohaterstwo babuni?
My gardziliśmy dziadkiem, nadając mu różne przezwiska:
„stara lala". „ trupek", „ciało". Umiał krzyczeć, pienić się, gniewać - żądał dla siebie wszystkich praw, wygód, sza~.mków,
straszył swoją dawno przez wszystkich domowników upragnioną
śmiercią - ale nie ui:niał babuni i nas od tłumu wie-rzycieli obros.nąć, osunąć się

1

i wyborcy
Z rękopisu p"dal do druku
GR7.EGORZ Gl,ASS

j

1 osoba zabita, 2 ciężko

FATALNY WYPADEK SAMOCHODOWY. TŁUM ZAMIERZAŁ
DOKONAć SAMOSĄDU
W czoraj przy zbiegu 'illic Nowo
miejskiej i Ogrodowej na przecho
dzącego przez jezdnię Mendla
Wigdorowicza, kUipca ze Zduńsk:iej Woli (Zachodnia 20) naje-.
chał samochód prowadzony przez
szofera Józęfa Bogacza ze wsi
Bierzwienna Krótka, gm. Olodawa, pow. kolskiego.
Wigdorowicz doznał pęklnięcia
kręgosłupa, oraz ciężkich uszkodzeń ciała. Rannego opatrzył lekarz Pogotowia i przewiózł w sta
nie nieprzytomnym do szpitala
św. Józefa.
Wypadek zgromadził na m1e1scu wielki t>łum, który usiłował do
konać samosądu na szoferze, tak
samo·
że Bogacz, porzuciws-zy
chód, ratował się uciecz.ką i uda1
pod op·iekę policji.

**
•

Na ul. Brzezińskiej 51, onegdaj
jeszcze samochód prowadzony
przez właściciela Karola Kubasiewicza (Przejazd 23) najechał na
przechodzącą przez jezdnię 25-!et
(Piep·r zowa
Ryfkę Bender
nią
nr. 15) . Doznała ona bardzo cięt

I kich

obrażeń, a. prŻewie~iona do
<.izpitala w dni:u wczorajszym
zmar1la. Policja zarządziła dechodzenie prztciw Kubasiewiic'~&
wi, celem stwierdzenia stopnia. jego odpowiedzialności ·. za wypadek.

••"'

Na ut. Limanowskiego została
najechana przez samochód 49-let
nia Anna Brust mieszkańk<f wsi'.
l\arolew, pow. łódzkiego przyby'
ła na targ do Łodzi.
Brustowa odniosła złamanie no
gi oraz okaleczenia głowy i ' twa
rzy i po opatrzeniu przewieziona
została w stanie osłabionym do
szpitala.

GRIHD·tAFE

KABARET KOl'llKGW
:,11tl :'•

ZIELONY
MELONIK
Coctall humoru, piosenki
Początek

i satyry
politycznej.
o godz. 9 wieczorem ·

Nocne

dyżury

aptek

Nocy dzisiejszej dyżurn;iii aptęki: M.
Kasperkiewicz, Zgierska 54, A, Rycbtet·
i B. Łoboda, 11 Listopada 86, M.' Ż111t
delewicz. Piotrkowaka 25, S. Boja~
Wyucza.: najmodniejszych tańców i W. Schatz. Przejazd 19, Cz. Ryteł, . Ko.

szybko gmntownie bez względu na
wiek i z;iolno!ici. Kancelaria czyn- pernika 26, M. Lipiec. Piotrkow~ka 198,
A. Kowabki i S·ka. Rzgowska 147.
na od godZ. 10 r. do 10 wiecz.

1111!19

kłapiących strasznymi zębami.
Mróz przenikał nasze kości. Lada chwila ·babunia mogła za-

babcię

w.,,,:.,t.AWA 1/IKU,~ł

przemysłowcci, kupca, obywatela

ws.

na,
Rubinsztaj
S.„„„„
...„„„„„ „„„...„„„„„ „„...„„„„„ „„„...

DYPL. NAUCZ.

„Wizerunek człowieka wr. 1906
w Polsce .poczciwegoH

w szpitalL; , skoro zaś na tyle jest
zdrów, by przyjść do pracy i.· konferować z jednym przedstawicie~
Iem, to ol;owiązkiem jego było
pr.zyjąć całą delegację i dać koFJ.
kretną odpowiedź, gdyż chodzi tu
nie o droonostkę, lecz o egzysten.
cję kilka~~t rodzin betoniar.zy.
nę za to, co się obecnie dzjeje w
betoniarni, ponosi w pierwszym
rzędzie :nż. Lipski. Ten cenny fachowiec sprowadzony ai ze śląska, tak obrósł w piórka, że nie
c.:hce konferować z przedstawicietarni robotników, gdyż jak stwierc1za sam, „nic nie ma do powie:. ·
dzenia". Robotnicy w dalszym cią
gu walczyć będą · o swe ipfawa,
zgłaszając się do· pracy i trwając
przy niej. Jak się dowiadujemy,
wczoraj w Zarządzie Miejskim 10
godz. 3 p. p. odbyła się konferen„
cja w tej sprawie zaś odpo,.,.·iędż
robotnicy mają otrzymać dziś o
godz. IO rano.

e
Im ira1iune WHi~~i Hmerhojow
ranne · ··

„::::::::::::::::::::::::::::::::::.----•
„„...„ „...„1ma„.........„„„„....„ „...............„ ...................... „ „...„ „ „
chodu 20·1eeia Nie·podJegłości.

NOWOCZMSNA

musi . być anulowana

Akcja zw. Majstrów przecjwko obcokrai·owcom

otrzymać stanowisko doradcy nych, ~by ~bcokra1~wcoi~, Id~-

Dziś w >ohotę, dnia 8 b. m. winni się
stawić do powtómej rejestracji w wydzin
le wr.jskowym Zarządu m. Łodzi, pny
Al. Kościuszki 19, mężczyźni rocznika

Łodzi

.
Fa'howcu cudzoz1emcr
go
dz;,
lo'
u
ll
l
!'
opus'c1rs11• \V ·poplo'n
.

w· ludowym komisariacie obrony, rzy wy~ech~ za.grant~ę, 11:1e udzie

.Rejestracja rocznika 1918

war . ztat-pracy

Wczoraj podaliśmy notatkę o dniu wczorajszym, obecni byli na
i zlikwidowania okupacji.
Jak wiadomo powodem okupy- bezprawnym postępowaniu kierow miejscu pracy, chociaż nie pracowania szpitala jest wymówienie nictwa bP.t.oniarni miejskiej, przy wali. Przedstawiciele związków i
pracy przez Zarząd Gminy żydow ul. 6~go sierpnia i według zapowie delegaci robotników udali się z indzi d9 sprawy tej wracamy. Fakt, terpelacją do Zarządu Miejskiego,
~k<iej.
ii w dniu 6 b. m. inż. Sir poinfor- lecz tuhj spotkał ich srogi zawód.
mował ustnie wszystkich robotni- Bowiem tymczasowy prezydent Go
ków betoniarni, że dnia następne- dlewski był nieobecny, a tym czamają do ·pracy nie przychodzić sowy wiceprezydent Kozłowski nie
·
i że Zarz<!d Mi~jski nosi si·ę z za- mógł konferować, Humacząc się
miarem unieruchomienia befoniar- niedyspozycją. Tymczasowy wice.
łi
ni, wywołał g!ębokie wzburzenie i prezydrnt odmówił konferencji z
.
rozgoryczenie ·wśród robotników. przedstawicielami związków i deRobotnicy, którzy dość mieli cią- legatami, zapraszając jedynie na
oni, pozostawiając przemysł w głych ograniczeń dni pracy, moty., rozmowę przedstawiciela iwiązku
siły Ozonowego. O czym rozmawiali w
ciężkiej syiuacji z braku za:pro:-: wowanych koniecznościami
wadzonego kierownidwa i obs.łu- wyższej, tym razem otrząsnęli się cztery oczy, czy o wyborach, czy
i postanowili się bronić, przed bez o betoniarni niewiadomo, podobno
gi technicznej.
Związek domaga się usunięcia prawną. i krzywdzącą decyzją kie jednak Zarząd Miejski nie nosi się z
ws:zystkkh .obcokrajowców ze sta rownictwa betoniarni. Na zwoła- zamiarem unieruchomienia beto.
nowi'Slk kierowniczych i iastąipie- nym ·natychmiast zebraniu uchwa- niarni i praca ma ruszyć od ponierfa krag'Owymi Sipecjaljj;tami, co lili jednomyślnie przychodzić do działku, ·) ile będzie cement
Ze swojego stanowiska uważa.
jest kooieczne, choćby z uwagi na pracy i przebywać w betoniarni w
konieczność zwalcz.ania bezrobo~ przewidzianych godzinach zajęć. my, że p. wice-prezydent niepoWykonywując swą uchwałę w trzebnie się nadwyręża, skoro jest
cia.
chory powinien leżeć w domu. czy
---------------------------W n!edzielę, dnia 9 października r. b. o godz. 10 r. w sali Filharmonii przy ul. Prez. Narutowicza 20 odbędzie się

rajszym wyjechał na teren szpitata w Radogoszczu, okupywany
przez robotników, zatrudnionych
przez Zarząd Gmi 111 y żydoowsk'ej
•lli&p. Stankiewicz, w celu przep.ro

8. prezydent Republiki dr. Be- we,

on

!Betoniarze

Okup scia robotników

„~tatniflj

i spaść. A wil!{i

Mówił o niej jednak zawsze, jako o swowej; a po jego śnrlu·

ci -

naszej.

Z wielu kłamstw dziiadowskich, których nienawidziliśmy cał'

duszą, było to najpr on ienniejsze i najbardziej nienawistne . .

Mówił o cichych ru.<. •• oszach życia we własnej wsi, o tym, jaki
tam piękny stary dwór stoi na wzgónu, jak od dworu w dwię
~trony zbiegają na drogę aleje grabowe, a w głębi ukryty ciągnie
się sad wiekowy hen - hen„. daleko od st.a wu do stawu, odmo·
·
rza do morza...
- Dziesięć morgów sadu ma moja ..P~ ~ -r: -::-i 1a · - dziesięć!
- My do „Promłennej" na wiosnę . ;:1 ·1 t~ : 1D, pojedziemy
wszyscy z babunią. Tam się nabiegacie J o '" t: i •
Wieś, tylko wieś dać może ludziom rown .)w agę. Pamiętajcie
o tym dzieci, i nie przedawajcie dziedziny i ojcowizny.
- Tyś sam przedałl - rzekł któryś z wnuków, ale dzia&zio
·
udał, że nie słyszy.
- A miasta? co dasz miaste m" - z:>•rdał znowu któryś
z wnuczków.
Dziadek odrzekł:

Czy tych kosztowności nie było znowu tak wiele, czy, że ludzie
byli twardego serca - dość, ie dnia nie mieliśmy w domu dziadowskim bez troski, swarów i nawet bójek, wszczynanych przez
natrętów z służbą.
Skoro świt, poczynały się ~ie:u10śne targi i „odprawy" zuchwałych posłów szatana. Rządy - spoczywały w rękach banić.
buni i tylko jej roztropności niepospolitej dom zawdzięczał swoNie widział nic, ni~ słyszał. Słys.zał każdy nasz krok, każde
je trwanie. Miał dziad.lio codziennie ·bulionik mocny z żółtkiem,
lub
drzwi, spory, śmiechy - a głuchnął na wołania ulibułeczkami
z
skrzypnięcie
kawę
z mięs białych i drobiu, miał bielutką
się do domu wszystkimi drzwiami!
wdzierała
rosoktóra
obiad
cy,
na
znowu
miał
·
maczał;
ka~ie
w
które
biszkoptami,
Dom się trząsł od· wrzawy, wymysłów, przekleństw, ludzie zu„,Każdemu tu swoje;
łek. kotlecik z polędwicy i czystą serwetę pod brodę plugawą.
każdemu tu inne spokoje;
miały dzieci śniadanie, obiad, wieczerzę, książki szkolne kajety ' chwali, lichej konduity: wyrobnicy, metrowie muzyki, przekup'
i na wet łakocie.
nie, żydzi - pełnym g~osem żądali zapłaty, wybijali szyby w okwieczerzę,
głodnym traktament albo - pacierze;
~zem .si~ to d~iało, że słab.a, trochę pirzygarbiona. babunia nach, ci1Skali dziadkowi i babuni w twarz „łgarzy, pasożytów, jusmutnym - pieszczoty dziatek,
z s1wym1 ruobam1, zaczesanymi na uszy i z wiecz.ną kokardą ko- daszów, szalbierzy', niedotrzymujących słowa, - dziadek do
niewinności.
i
nietkniętej
głuchoty
dziewczynie
częściowej
komedię
grał
śmie.rei
samej
pozłośników
silnych
i
młodych
tylu
ronko~ą _n a gf.owie ~iała
Ciszej, dzieci, ciszej .. , .
przeczysty kwiatek
sk.r?~t~, ich se~ca gniewne u.ciszyć i nawet zdobyć, i - co najw ślubnej karocy;
Przeszeptaliśmy tak całą mło<;l•ość. , Głos się nam złamał
w~zn1e1~za -:-- J~k pctrafila nowe u nich zaciągać długi., _ nie I
w krtani.
dziewce -sprośne lamenty po nocy,
wrem, nikt rue wie.
w ostatnlm krzyku skon i .ikojenie;
ludzi~ do~·ośli, ni~ ·m~żemy __ głośno ·m6wić. Oglą„Na drzewie .siedzę, a dokoła wilki wyją" - mawiała z uśmie , ~ Dz.iś jeszcze,
szczęścia morga,
ks.Zdemu
1ak
rzewnie,
cicho,
.damy się ~ w~zystkie str<?ny. Szępczemy
che?l.
1 z pod tłumika, Jak dziadunio lubiał... Ciszej, cieszej.„
wielkim - wielkie mienie;
Obraz był dobry, wszelako nie tłumaczył, jakimi siłami bak 1I
••
mniejszym - mniejszy dostatek;
d.ługo trzymała się babcia na drzewie.
a śmiałym - katorga!
Jednego wi·eczoru, dziad, czuląc się nieco zdrowszy, zawołał
. My, dzieci,11 babuni wnuki, braliśmy podówczas życie doslow- I nas do siebie i kazał usiąść w koło.
- PrO'szę mi zapłacić! krzyknął naraz ktoś obcy w pokoju. . '
rue. „Dr.ze~o - było dla nas drzewem, „wilki" - wilkamj.
Usiedliśmy.
W d.-zwiach stanął rosty człowiek, w czapce na głowie.
Wyobraza-hsmy_s~bie tedy babunię, siedzącą na ogromnej sośnie,
od „Promiennej". Tak na~y- ·1 Za nim szła babunia, zmieniona, milcŁąca, z.e spuszczonymi
z~ykle
ro~poczy;nał
Pog~wę~'k~
a na dole - w sniegu - stado wilków, po~lądających w górę na
wała się w1es. ktorą dziadunio dawno już przedał i przejadł.
0Czyma.

I

I

.·
Odbito w dirukami „Robotnik", Warszawa, Warecka 7.

f.

