·'

' 'I;

•

ł

S1E,!
· pnotEfAR~wszE· wszvs°fKlcw;·
... . ·
.
. . KRAJdw tACZCI[
-

Admlntstrac~aa

Ktłdumt

lr„·H -teL 111·H
przyirr.uJe od godz. n--19 Ręk•?ls6w 111 man sit. ·Adml1lstr1cJ1
. ,..
..-~„ltd1ktor
. . QJną. od todz. 9 do 11 I od 11 do 19. Konto w Banku Splłe11, ••dział w t1dzt 41
WllEllłJ . HA~llSKI
.' .. „~JdlWCI, t61fzkl O.K.R. P.P.S. Redaktor
.'' ••d•kcfa 1

.t6dl-Al.

.

'

·Role Dl -======

.

. .

'

„,

"·

„,

'

Waruakl , prenumerat•• w Łodlł 1 odnoszeniem u 11011u rł. t.50 ml•·
11 ~owl.1C.I Ił 1. 11 zmla111 a:lm11 gr. SD Cent OJłlil!.l: Z• w:ersa ,

li 339

slęc111le,

1 mllimetruf puer Jedni szp11tę (nJ stronic/ I sz,11t) • te:,łcle gr 50. Z•JWtorek 29 Listopada 1918 ' . c11jne
gr. u. łłekrotogl llo 181 mm. gr 2~. pow1łeJ 100 mm gr. I J,
li trest ogł41szeń re1b:<eJI nie od)Ollrllll&
u w1r119r. 11
Dro)1e
.
,
lr.•
0
1
·
'.:cena numeru,

,~

1

'·'

·~.

~

Francia.·.„ ·przededlliu straiku
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M"mo milit1r1zacii klilei~ kolejarze wezma udział w·strajku powszechnJJn

1:.·.

••

'

'.

~unikacjf de Monzie, który za·
miast z~p0w:edzi militaryzacji ko
., ' · lejarzy ośw:adczył, że ci którzy
nie staną we środę do pracy, ZO·
staną · zwolnieni i utracą wszelkie
prawa nabyte. ,,Matin" donosi, że
rząd iamierza rozciągnąć tego rodzaju zarządzen:a także na środki
komunikacji m'.ejskiej. Pracownicy '.koleJki ·p odziemnej zostaną za.
„wiadomienł, ze ci, którzy nie staw!ą s!ę· we • środę do pracy, będą

•

· .·,1{ ..

zwolnieni. Najsilniej . jednak, p~
mówił premier Daladięr, · ostrzega~
jąc, że walkę doprowadzi ·do" koń
ca.
Organizacja b. kombatan!ów
wystąpHa do rządu i do organiza'torów straJku z apelem o okazan:e
dobrej wol!, ofiarowując swe pa--

.

;!-

.„

średn'.ctwo.

·

W chwili obecnej główtta uwa-

ga opinii francuskiej skoncentio'wana jest na s~awie kolęi•

. .... . „, ..

z.·ID iany·.;W·.RZildZie, ~ t®- ~·
1

MASóWKl W FABRYKACH PARYSKICH.

I ·na plac·ówka·eh dy"lomatycznych . Anglii

JEDNA z OKUPOWANYCH FABRYK w OKRĘ:GU PARYSKIA(-:
Jak donosi PAT. z Paryża Rząd dier uważa, że to jest w porząd·
.
.
I'
·' p. Daladier wystąpił przeciwko a· ku). Sobotnie ...przemówienie min. '
„Epoquo" zapqwiada, że w ra·
Generalny sekretarz „narode-:
:gltacjJ wiecowej i manifeStacjom Reynaud uzasadniające nowe Cie- · W kołach mkirodajnych Londy- angielskim korpusie dyplomatyczwej federacji kPtejarzy'• · ,;,. . ..
Ń·Włcy z kontrakcją propagando· kr.ety nle wywarł jednak-Jał< pra . nu. twierdzą, . że w najbliższym nym. L'otychczasowy ambasador zie. załaman:a się strajku prem'.er
.ększe ~l~.;1e ,nastąpi zmiana rta ~a nowi- ' Moskwi~ lord Chilston, który rebs},ą- .: sku tnlniśtta dominiów. Na trt1ei- prezentQwał w ciągu pięt!~ lat
!'J.k~i:zystać n:e mogą. (P. Dala- gnęlo przemówienie mini&tta kó· sce obecnego ministra Malcolma Wielką lirytanlę przy rządii~ spMae- Donalda będzie mianowany Wieckim, nie powróci' jili na swą

wę, do której użył pl>'Za prasą, ra wica nawe przyznaje --

„_______________
• I d • ·•.

4la, którego organizatorzy strajk:i go wraien!a. Si!niejsiy ele

•

______„ ___

leprzlłe
.
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pre :niera we1ie1slrieg1 1mred1'eg1
Rege'nt iiorthy wystosował do
premiera łmredy llii-t odręczny, uf.l~yma,oy ·w hardw serdecznym
to-nie. List głosi, że Regent po za·
~i~gn1ęcm op.nii m ia:-odajnych
oeohiato~i

pt>l i tycm~«· h

das1edł

do wni<t:skn, że p:·m ędzy punk·
tcm wiazeoia większości Izbv. a
et1mow1sk1em prem1era w ~pra·
wie reform, które w interesie na·
rodu winny być jak najszybciej
pnieprowadzone, włe~ciwie nie
ma objekt~·wQych różni.c, zaś na·
ród niewątpliwie oczekuje, iż . pre· .
mfor lmredy w swej dalszej cizia·

ks. Devonshire; Zamierzona zminna jest motywowana tym. ~e min.
Mac Dor.ald, który piasutje dwie
teki dominiów i kolonii jest prze'prącowany i musi poświęcić całą
s~.ą. uwagę zagadn ieniu palestyń-

zrealizuje ;wspQnmiaoe 1sk1~mu.
„Suncłay Dlspat::b" twierdzi, że
.:donny I„ist Regenta k.ończy się
;łowami: "pokładająt całkowite je.~t rzeczą możliwą, że pier ... szy
!aufan:e w wyprćhowanych zdoi· dor!ldca dyplomatyczny gabinetu,
:iośdacr orąz poś\.Vięceniu, jakie sir Robert Vansittart będzie napremier Imredy okazał podczae 3tępcą sir Erick!! Ph:pps'a na stąJstatoirh wydarzeń, CG z05łało u. nowisku ambasadora w Paryżu.
~nane przez e'łiy kraj, nie przyj· Spra\\-oz«:Iawca dyp:omaty :zny pisma lord Killan:n oświadcza. że
maję d 1 misji". .
nastąpią poważńe przesunięcia w

ialnośei

placówkę. Równ i eż ambasador \\.
Rzymie lord Perth zostanie. niebawem odwołany. Obaj a~bąsadorowie ustępują z powOdu przekro.czen.: a granicy wieku. ·
Lord Chiłston opuścił już · Moskwę. Następcą jego został mia-nowany b. amb~sador w Rio de
Janeiro, sir William Seeds, który
ohejm:e swe stanowisko w stycz-.
niu przyszłego re ku.
N stępca lorda Pertha nie zdsta~ jeszcze desygnowany. Najwię·
cej szans na ambasadora w .Rzym:e ma posiadać obecny ambasador w Ankarze sir P'er.y Loraine.

. Dalad:er niewątpliwie będZie się
1 statał wyciągnąć kdnsekwencje
przeciwko organizatorom akcji
strajkowe).

.„

czyt,

iż rząd pogwałcił

.umowt

zbiorową z kÓlejw-zamL KoltJłi.

rze mimo prób terroru,
udział w strajku.

~

· .

Pierwsze strzały
w woinie

światowej

''

.

r?a na terytorium hclgijsliim w
r. 1914. l\flejsce to znajduje eit w
pobliżu na. Casteau na ·szosie
Bruksela-Mo.J.S. Żołn:erzem, który pi~rwszy i.trzelił, był dragon „&
4-gl pułku gwardii irlandzkiej
Taomas, który obecnie pr11cuje,
·
jako oTZędnik w Brighten.
Thomas strzeli~ "' dn. 22 sierpnia 1914 r. o .godz. 7 rano, raniąc
1ednego z oficerów niemieckicli z ,
armii gen. v. Klucka.
Bv! to pierwszy ~trzał angiel·
sik1ego żołnierza na ziemi belgij;kH od cza!>Ów -bitwy pod Water·
ioo.
W miejscu tym stanie pomnlk,
które~c odsłon.ęcie nastąpi 23-go
symalna, której żadne z tych mo. :ierp"lia 1939 roku w 25-tą roc.zni•
carstw , nie przekroczy. N:emcy wo cę bitwy pod Mom.
l
bee tego zob~wiązałyby · się ni~
pow .ększać swojej obecnej siły
wojskowej oraz zgodziłyby się,
ąby W. Brytania i Francja o ileby
tego pragnęły, dozbroiły s:ę każ·
de z tych mocarstw do poziomu
Dalszą konsekwen·
siły Niemiec.
zamknięty
cją tej propozycji byłoby, aby w
tym samym duchu dobrej woli, Mini sterium sprawiedliwości Lu
jakim ożywiona byłaby niemiecka ksemburga opublikowa!o · komunipropozycja, poczyn.ić dalsze kroki kat, iż z racji nadmiernego napły
na drodze stab!lizacji pokojowej wu cudzoziemców, wielkie księ - ·
przez poczynienie Niemcom pew- stwo Luksemburskie nie może
nej propozycji w zal<resie kolonii. dopuścić nowych uchodźców w
(PAT.).
swe granice.

Do Belgii przybyła dt>legacja h.
k.omhatantów ang'elsk.ieh celem
dnldadn'ego ustalenia miejsca, w
którym padł p!erws-zy strzał. od·
c;any przez angieisk iego żołnie·

.·Naw·e końcesie . Francji i Anglii·na ri!cz Hitlera? -

nie
o
kol.
·
taną.
NiemcYdos
~Jło polaru
ftie
ale mimo to
wzamian za ·ni&ea1na obietliice ·niepowleksżania swych zbrojeń

panika
spowóJowała 37 ofiar

kore~ondent j którą pragnie uczynić na wiosnę,
Dyplomayczny
Donoszą z Guayaquil (Ekwa- „Observer", stw:erdzając; że roz- a która zm.erzać będzie do stabidor), że w tamtejszym te:ttrze mowy paryskie dotyczyły . głównie. -lizacjł · sił wojskowych na plaszpOdcias przedstaw ienia, z którego spraw · obrony, twierdzi, że · mini~ czyżnie . parytetu. Dokładniej pre.
docMc;I miał być przenaczony na strow:e brytyjscy i francuscy ay- cyzµją'c !'WQJe :nformacje, kores.
szkoły żeiiskie i w którym ora'o sku:owali w świadomości, że ze pondent dyplomatyczny „Obser·
udział bar:dzo wiele uczennic, kil. strony Niemiec przygotowywane
ku w.hlzó.w zaczęło nagłe krzy. są pewne nowe sugestie co do po
czef,: .że się pal~, co w~wo'alo lityki zbrojeniowej Niemiec, do·
:~ród bbecny~h w;etką pan~~~· Pu !ąd n:e opublikowane, ale będące
I czność r~uc1ła się . do WYJSC. P~ JUŻ przedmiotem żywych spekula·
.P~zy:rócenm. sp~kOJ~ p rzez ~oh- cyj za kulisami w kolach dyploma
• CJę kaz.ało się, ze siedem dz1ew. tycznych. Korespondent występu·
cz~t zostało stratowanyc,h ~a je z sensacyjnym poni'ekąd donie.
śmierć, . a .P~Zeszło 30 dozna. o c1ęi sieniem, jakoby wiadomem się .
ż
kich obrazen. Powodem alarm u by J stal ... R d . . k;
o, Le zą n1em1ec 1 rozwa a
f
ły błyski 5 alan ·
fów magn!zji. eJ przez otogra- wystąpien:e z pewną propozycją.

ver" tw:erdzi, że ~ząd niemiecki
ma na myśli propozycję, w myśl
której obecna siła n:em !eckiej ar;
.mii lądowej i lotniczej miałaby.
być' przyjęta przez cztery zacnocj·.
nie mocarstwa, jako gran!ca mal<

ł

dla uchodtc6w

osób zginęło. przesi~o · tysiąc zosta
ło bez dachu nad głową .. Miastccz
ko Cis:leros, liczące clwa . tysiące
mieszkańców, zostało niemal do.
szczętnie zniszczone. Straty mate
rialne są bardzo wielkie.

DALADIER I .CffAMBERLAI~ NA DWORCU . W PARYżU. '
'

•

I

-smw

Zbrojenia lotnicze H1·ndii

wKoiunlbii

Wedlug otrzymanych wiadomo~ci z Bogota (Kolumbia) wezbrane
gwałtowni e, wsku:ek niebywałych
opadów deszczowych, wody rzek
Molino i Cali zalały miasteczka
Pópoyan, Cisneros l Cali. Osiem

f

Lukse~. Jburg

•-

Powódź

I

~

Ja~ aonosi . prasa' holender.ka, me wystdw.ony jest na wystawie
R:r.ąd r; ancu.ski zamówił w holen· otnic1eJ w Pa.ryżu Podczas prób· .
tier~k:ej fa.bryce samolotów Kool· nych io tów osiągnięto na t!'m &a•
iioven znacz.ną ilość samolotćw :11Gloc1e szybkość 504 km. na goposcigow~ch typu f. k. 58. Je~t to ch.; nę.
n<>wy typ . samolotu, który obec·

§
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Woiika uolikie obiełJ reszt1 tHenów
aecłlaslauracklch, ~ DRIDanrdl
z'

. WARSZAWA, (PAT.) Zgodnie
brzmieniem not, wymienionych dn.
2t b. m. międzr rząda1t1J polskim a
cze..:hoslowackun, wojska palsldl!
Dbjęły w dn. 27 b. m. wszystkie
pozostałe terytoria odstąpiOne na
pograniczu. pol.sko - czecho$ło Na~
•Im. Oelim1tac1a ostateczna IJ9wej
gran!c) n~ tych terytoriach winna
byc iakooci.ona do
m.

działami cze&kOSIOWackimL Po zap~t~alu ognia na polecenie ""'
Jemcy czeskoaJOwackłego, wyd~

na :iądanie dowództwa polskl~"o·

już w czasie wycoiania się '>tłJzia.
klw czeskosłowackich padła !lamo.
:wolna &erła strzałów ze strony ~e
akostowackiej, Od których

":Jr. Rago Izo~ dężko ~nn~
kpt. Oleksowicz 1 Oddziałów poi·
5k.ic!1.
N" potecen!e rządu pohkłego

fJ9Sel

R. P. w Pradze dokonal u
c:r.eskOSIOwacklego
ttłO·
Z\yłOCZllei łnterwencj~ żądając natychn,łaatowego przeprowadz~nia
df)CbOdzenia i surowego ukara'lia

rządu

mowan:e

W~WA, (PAT.) W atar.
dtl, jakle młak» mleJsee • dn. 25
~~ w reJG* Czadcy pod.

przypa-

•Jącyclt Polece prr.a oddziały
grupy operacyjnej gen.
Bow&aowlłldego, poległo dwóch żoł

"W9Js1ć0we

Czadeckiego

tdenJ: eterazy atrulec Stanisław
Oijau SlQfcb, tu M1'ióakl

~J I ltrtdec

'. I

•

·~.

J.C
'

r,

aitabu lfUPJ•
'"

•

1.0NDVN. CP-AT.) NlemidPa pra
sa lo1ttlyńska donoel, te francusko.
brytyj1kit urady aitabowe pr1ew1
mogły jedynie OS!ObY, figurujące w
dziane
jako wynik roimów O<lby.
wykazie członków afowaeklego
tych
w
Parytu mi~du rniriistrnmi
stronnictwa ludowego HlinkL
Dotychczas nie ustalono je~cze brytyjskimi i frlłm:uskl111I roipocifił 4 gnidnia. Tym raiem renorm, wedlQg których karułydować
~ą mogli do sejmiku Słowackie
~o pr2edstawiciełe mniejszości narodowej. (ATE.)

BRATYSŁAWA. (ATl::.J Rząd
wyznaciyłwybory
do

•wacld

krajowego sejmiku
na niedziele 18-go

Demon~tra[l·e w1tn_IJ.[J iul1ar1·1·
IO~ (ATE). W 1ehott. w fl'Sed.W•9 ~~> podpilan.ia tralLłate po·

b~we„ w Neuilly, do&ało w ttolJey
i..łflriJ 41• wi~Jkleb delllOIUlnlejl all·

rewbjJ wspomalallf'go
•bila l(.ilka tyaięc~ -..Jeatów afor·
•ct1!1•ł• podiócl. k-tórJ, praeduaJtt .,lf.
a.U. qdaj „rot• Dobrudwi utaa ewo.
bodnego do11twe popraea tet)tortum
cło meru EgeJ.tr.lego. Do ueze
J~tU• baRliwyeb manife~tacJI do•ł•
przed 1machem rady młnietrów.
P~lteja miłowała zlikwidować por:ltód
i
koó~ uweawltłlo ltraie 0111lowe.
~n. wJ.awiły 1it w 1De dwóch ploto~ I roapfdaiły demo.,.i\lÓw l:ib•·
kl~.

w

'\Vład2e ogło11łly w

ij

~lu;

S•tn•

i 1111Jtł> br)tyJ•k.I potterunełl
P"1ranic111 Chin . lerytoriU>m U~111

l•Dt•· Oficeruwie brytyjtl<'y

&lunili
do wycufao11ia ał"'
- Z Baa,lei rAT dono&i: Podt'Zla
plebi6ł')lu w Kantunie bHylcjfJtim ochwalone . p!'Sl'eiwlto gło&om MlcJnlletów
i - k...-unlatów uka• na.leienJa arzęd1d·
My p.iń.twowyeh I k.9qinnalnyc:h de
pN1lł ke>mam.tJemcJ oras mydl Mp
1•pońu)

„Ó•

.U.Cji.
- Beater donod u

INi!oW •

zlutoaO

odarki. Premier odpier1ł ianuty
_.
. .
J __
"'•
a temat dątoola do dyklatury.
·w w~ 1 t.r 1„cfui•• prwclwm• " keaaltet•
PJelnMil „\ot, •·
· •.•
, ·. trJłD w P•...._ MltJll lit w w.,. Welciett. • ..a..„dN ......, •~•tle.
PARYt, (PAT.), We FnąscP Od· aaawie • ..u
pełł• pneCltbWid~e łwlata
•ru
byłQ Ilf w Qiedzietę, w wieki 1ftieJ„ Slllaaka. we.,..u audieN. poiw.._ •locbJlii .Rota..
sc;owośdadl szerq wieców~ .;.·' liłetrlb ,.._"'„~ ~ a nNa .udeall była dwDW ~ ,_
!Stacyjnych 'p rzetjwkO ostatnim· de- tł.tła. · lee. rówPri ·..,
„illltd • llar11Nłkewa ~ Pił.tDdeb.
kfetóm..Wiece zakoaev>oo_' WW)'" ą'~ ..... Md ~·8'.MJ Akadnlit .„Ił
czaj pocbOdantł uliezr9ymi. -Od&,iy Carle. · ,. · · · ·
'·J
' ·' ·
•
„,1..ru Nlentfr .,.t. ~w!es
tf Pl• in.. w une, lf~ ·· lttaa. ; ~· .......... _, . ~ „Jłł ,..... ... t. .w.lb • _,.. •
tturgu, TuluzW, Ul)Nł, Octtaht,·N• :erat P. Pre.Yd!!• ~ r. prąb1U:
Plllłob~ P. " .Catecdałe11oJecU. .._
f:y, Rouen, ~ga_ Oftaobls 1 alia._. W. R. I' G.' r: ptot ar~ Woj. U,da ~łona l
Clennout - Fł!ł'l'UCL
cieda ~wwl.I. wieepłew polak.ie

..-„.

„._.w•J

"'*

...............
r....- •·ret

„

prezentanc:i brytyJa1dego

ntabu '111

. Kwitujenai' w's>ł~ąc '"lłPUM·

neralneJo oraz · p,riedluawieaelc ce kwoty: ·
,
wQj:ł" _ lądowy~,h i · aotniqy~h prZf·I· Pawd PUdl, Krietiowłct.
być mają i;ęlern przeprowadzenia fil.-.„

„_.." ,

i,nali
. -Ce:bak Jó&eł.

lo· -,-

wW. ...
.
w Krakowie Ił. a.•.
&ebruo

Inwałd zł. 6.50.

al.

Mu1arie
Tow. & Jasła Ił. 12.-.
Tow. Serwa Prane. 310 łr...lr6w

.m,·I.·
·
b
.
o
ra·
Przed Wy

prącownj„

=I Of

...

przekroesyły

..:

W

I

,,..c1„

...ucJ BaałcarU llUI ohl~. obuwJ.-

jap„ńskie

d1·er

24.ao.

Nlmlez·neJ .p.aru1· PrafU •.·

m4J•

woj.u

•t

e7Ia przedwub,,rcza
. .

"''·

~

W, kolonii włotkieb.
- Reuter donusi a B~nt ~••ca.

-- .

nar;t(J i lwlegamł· frani.:U$kimł ·ao
Andnel. · Lewlcltł, St~ik zł.
Paryżao
'
„ .25,....;..
.. „
zł. 28.26.
· ' -' '" .·. ·' . -. · · - . OKR•.Zamoś~ a. 40.eo.
. f>qk Jan, Usta Nr. 11 li. t0,20.
· · Robutnicza Spótdzu:Lnaa Miesi.Ze zbiCłrlU ulicinej 13.l ł w Krakanio~;a, Ktaków ·.il. 218.50.
kowie i. 564.00.
pa.it.kowaci Karol, Brześć n/li.
Zatiąlł Oddziału J.&:o Zwłf~~u
. zł. I n.-.
.
Prac. Komunalnych i łnst. &JtyteOKR. Zamość Ił. 40.-.
czności Publicznej w Polsce i~
St. Szymanowski. Olinik Ma- braJ: od robotników i
Jłl90ll8Wll .
riamPo~ki
zł. 12.00.
ków Sekcji Eh:lmownl zł. 9'.l~,
Mar~k Kanfer. Oświęcim zł. ·200.- Oazownł zł. 724.-. Wodoaągow
.
S~d Kasaeyfn)' w ISlął~grodiłe cy opozycji ~roack1ef' oraz fllła b. Jtd. Majlich, Jarosław zł. l~.Jb. zł • .586.-;-• Zakł. Czyszc~ M111ta . ił.
mJteY „ty tłiie6 •l do półnoq, pode~ 1 zatwleniził triy 1i1.ty wyborcze <to ministra Lioll~ą.. priewódcy ' ml·
Jul. Majlich, Jarosław:, zł. 94 .
20 567.-,, St~':ty. PożarneJ Jł. 244.35•
ole Jak to Jm raa prsed kllb •1to~ ciał us.taw.pdawczych. S~ to Ilscy: rod~yvej partii „Zbor". Wy""'ry
Jut. ~Jllcb, Jarosław. zł. . • Rzdna M1eJsk1ej zł. 16.0.50, Nltfł.
3 30
::::~: ~:in;:.:;.:.
Stojadi1'~wic:Za, Maczka, przewód odb~d4 się w dQ. 1I srucml„
Jan Lukaiiewici, ·Chodzież zł. Bud. Tere. Ogrody tł. 1058!0,
•u,
Sympatyk St. Tomasiew1kl Ił..
Pt-1yftlyftł powyisrieg• urstcfzetda
Metalowcy. Kraków
(ogólna _10.-: .Razem w Zwl4zku zebrł!-•
władt był.I o"oucmość, ie lpOdałewa~
kwota I-sza) zł. 3212,.;.:2,
I wp.acono il. '-272.85.
do •Jeiał<r w1„lkkb maoffelllaeji 1111„
•
Jul. Mąjłich, Jarmililw zł •. M.Tow. M_ala~ze. u Spółdzielni
~L·~~11·
w·egorewc11111N~e-"r..~„
lflkt.•
~omittl
w
AU~USlOWI~
il.
44.t0
Wzór,
z~trłldnteru przy
budow.t~
.....„.-„
.....„
••
Antoni. tabvdiki, (Jrodził.k Mai. domu rn1cs2kalnego
Kraktu11tklctJ
~1edzieJa przeszła epokojnle. Prywat
·
· ··
·
zł.
5.-.
Spółdz.
Mieszkan.
składają
w myśl
ny roch . łeleJo 11 icmy był ~rw 1111 1 Niezależna Labout Party złoży., Komitet wykon;lwczy Labour Parp. p, S,. Brzeszcze ił. l75.J6.
uchwały Rady Związków za,,..Qdo
podCZH siłt ,,wao~sde ra.U. ..,,ij. la Labour Party ofertt ki~łej ty nie udzielił l~zcze na t~ propo„
, OKR. Siała zł. 49 .so.
wych kwot~ zł. 50.- I wzyw•J~
,kie od na,a do - . . apoat;..,ło hfd. wapólpraq w okresie: wyborow •. zycję odpowiedzL
ji.iedlh'tski Stanisław, J~wor~o tow_. Malarzy w Krakowie d_o zło.'io
DOŚĆ .b) nieop1J&ZCL1ł:i mie~ń. Sofia
.
if. _lJQ,7J'. .
.
, .
żen0 l& SkładkJ . W \V)'SOkOŚ_ci & Jl. ~
p11edstawt.ła praca ~ły tbleń •ldel
I
„~polem„• •Spóhl~lehtla ' śpotyw~ osoby, .
.
iniatl4 wyiad~ioneg". Uli~&;ÓV( , Ząrz., Qt. zł. 2.000.~.
: .. Murarze I robotnicy ~udowtnl
gał1· J1:dini• •ddalat, w1d&o.w-.
_ ł•
..
.
. ..
· zariąd .O~ręgu ·
K. · Startl~: zatr,udn1enl pn:y budowie bloku
W ohazle WOjskOWJDI Wallal pod ZC18tal ą.blty dow6clea Hl>m l'Od• stawów . zł. 136.-.
.
mle~zkatnego Spółdzl~lni ,,Budąje
Jll8WliłleM Clndk. >. " noteJ' ~ • pulkoW1lilł «lm1. Po mo,.,.,_.._1 Komitet w Lucku zł •. 40,_;.0
my' składają dalu• ratf zł. 115,-.;
~ IW,il!oldcll "'"4Małk6,W sł!M~ tolnlen ..U.~ * S~olarze Spółc:Jzlelnł „Post;p
1 OK~ zamośt ił 23 90
:toZ~:1:k~it:,~ !::i;.:'~
Borelc Wład)'&ł., Rypn~ ;ł~ 460.59. s~ładaJą ił. 42.- l wzywaj' ,wszj
'
t a fQłlofłCQf6w 6pllłcym w aauWł- uwvu. :t_Jesn ~· IHltl\ca · J. Pękala, Andrychów ił. 143.51 . Uklch towarzy$zy stolarzy w Kra
=
tadł _.....U a ~.Mo Ja. padłe ł
Oddz~ Centr; zw. Rob. Budo~ ko\Vie do zlotenia skladkl w my6f
„ wl_ł"y~h zł; 15~::~·
: .
uchwały Rady Związków Zawodo
pyey · •mieruJ• -ołd d• N~•
J. - Kąc~I, MyŚlenleę zt 5.80.
wych.
elµMkie qr~d~e auedo-, ..._
Zarząd Zw. Maszyni1t6w Kolej
Ogtsszając powytsie
eflafJ
wył-Uob' ehllield ntd .· ~.
Paf111w. zł. 141.IO.
Spółdzielnia „Dom Robotnlciy Int.
iwienchnol~ łl'ge ratdię młałyhf .-..ł
Robotnk1 Krak. Spółdz. Miesz. Ignacego Oasiyńskiego w Krakoirztd) t1ma-.aowe w Pekiilie; !fa~,
kaniowej
zł. flO.-.
wie'' akłada lmieniern prołetarlat11
J.aotcuue i· Qonkra.
„RC!flesę„ robotnicy ił. UJ.-.
krąkowsklego wszystkim oflaro- Na.d ~ Zjedoeezon7mł mdaJ
Metalowcy Kraków, w dalszym dawcom serdeczne podzltkow•nłt
.r.alcje buna inieżna, która roapoezeł•
ciągu
zł. 500.-.
i uprasza o dal~zą ofiarnośt aa
lit U u„upadit I „e1t1...a.
Lucie,
Komitet
PPS.
zł.
31
.70.
·en cel.
92 ofiary ID<hkie.
Kolo ZZK., Jaworzno I z1. 38.-.
._ ·Z Berii.,. ATE •oao1h PeJ • ...,
M. Orabowski, Siedlce zl. 38 50 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _._

n'

grud"ia.
Poniewat w Słowacji ()bowłązu
fe system monopartyjny, kandydo·
(fłać do sejmiku slowacldego będł

lriaęj9 emigrantów włod.fob. 10 tya. emi
paDIÓ" włoskfeb ••i•dłych w Br111Uf
„tu..iłe gat11rwoil powro~ d• Włoch.

I

ranc1~
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W1borv w Słowicii

W ...... 1 $1!bttllo podjętt akcję
Bt1tda włos!Ue10. maj""° u eelo repa.

·Wybory wKłajpedzie ·

,ia„onkuw

PARYŻ, (PAT.JW niedilelę o g.
~ej · pr~ Daladier wycło•ił
prz~ radio mo,.vę do obywateli
francułklch, podkrdlając, te strajk
powaieehny ugodillby
priedcwszystkim W interC$y państwa I Ił
mych of)y~ateli. Pretekstem do teJO strajku jest protest . przećlwko
'.>Stat~~tn dęJueło!J1. Preml~r wyra·
P~ł a aowoaędeekłep ~ ~ił ~plnlf, łt d~kr~ te .qfe pom.
strietców podbalaftlkłeb.
nieJPIJł ld*yczy $wiata pracy, a
Urociyaty polfleb pole&IJch toi Jedynie pri~ · 40.godzin·
nierzy odbędzie llłę 28 Qstopada o ny tydi!ień pracy do wymogów goa
1oclz. 10-eJ w Cleaiy&e.
Pondędzy paru rannymi w ezasit atarda w dnia 25 . . . .
znajduje alt jłldeG . Off~ - lcapi.

~rz1 zajmowaniu reJonu

(ATE).

Dru wl1dz1 na Wegrzech

· P. A. T. donotl: W 1wf4'1cl I
dekrcte1t1 o roiwl,ianlu irzeazd

pnetiWkl' maikowi DDWUlthnemu. ~:J~ ~ :::.:. ~
Cur~ ·~
Trc1z·1en"· p•zec·1wrako••1U
„

owai polny iołniene uo1e1n

sOFIA.

Dekret przec1w1111sQAskt

t11•11•t:ary
zac,ia o. e we' ~.
q
Pi'°'"
„ a.szie

zakomualkowa~ li sztab generał· Równocześnie~ n•-
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a
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llU lfeilim ImredJ uo1oitaie.
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k I,11-11111•l
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I al~a 1wiatralami .·

·.·--···-Premier
„....·-··-· D

1

pierwszego

1

' ra do.
Uczczena·e p2m1·„
ac1 Odkry'ucow

łJinął

terenów

„„:" .;r-

BUOAPĘSZT, (PA-T.J W ciągu ruowych i wic:c,vt11Jch rq4't.ł 4wu
nl~~ielł
, r~1ont Hort~y.. pnyjął kfotnie konf(.'fował 1 pretn. hre·
wolnomulan;kich,
na
polecenie Kony czecbosł~wąckł zarzącµu qłe-1
tnieja?d.w~ w Suchej
przywódcę Wf&ierskłch J«wbatan· dy. Po wysłuchaniu opinia ·pncd.·
zwłocznle enęrgiCllll dOcbódieni-. Gónc i ~~wee na Omwie, W mi~fiatu Riądu organa policyjne
tów Ta~ach
ł pricwód,cę stawlcieli Wfgier5kirgo łw~a t'O'".
przy\\'.iązując w.e.tq wq
. ł do q. ~ięc:id *Jeb 111łłj~woid wzłfti w dpiu 26 b. m. zabe1pie~fłY ma· grupy pQSlów• 1Tolvay
tet;fDriów
pnyłą- litycznego regent 1decydował 11łatwienia $prawy w IPQJÓ
Odpo wkiał tłu"'1J mltuPtM:ów ChoCłtO Jąłek „stowarzysz~nla
huina~utar.;, cz~>nycłl -do Wqltr rittpłfłra bei trzymać rząd prem.lera barcd~
władający Jej wa.die.
towę. W{towa ł K~!Jk. Od~
JAK ZAJMO\y ANO JAWORiYNJ; ł\l'~ 'pienvsz.e Qddz:ałf wojSk poi. nego -=- Bra~ęrstwo 13·n~ _ li'rlth", teki Ja~ W aod~łitaeh połud- przy wladzy.
. I WSIĘ NA OR.t\WIE
oklcb ~kro.ezyły cranlce ~óra)e które posiadało charakter wolnoZA1(0PANE, (PĄT.) W ałecb~lt
Qb.adP _,,, Jt••dci- mular1kł.
"
wojaka pc>ISkłe qjęły Jawoąy°' .a &
Podspadami na terenie Spllq o.
raz wsłe . Sucbll Górą i Gtodqw~
"KOWNO, (PAT.t
KAmpan1a daH wyłącznie Litwini. W s.antł'J
priedw)'b<>rcia
w Kłajpedzie roi- Kłajped;r.le wpłynęło ponad t!i(X)
na terea:e
wreszde w·Qb
wiJa s~ w eałęJ peł11t. Przf!d takich protestów. W ~atnej
ldftla ditłłfftł · upłynął
termin częścl zostały one uwzgł~
granicznych naatępłły ~Wf~
,.....castu· 4Jłllulk of.c:Jalny
&prawdzania 1pjsów wyborców do dowodzi tego m. in. ogłosieme w
dllu'at ~wy ~
~miku l składania 'Umotywowa. niedzielę dodatkowych Il.st wy~r
równanie granicy, ustaton. w to~ti
• ...
.· wa..Jw
.
rok.YłiJCIO kolei . pa(.Jątwowych, l>ł?Cyija wwyt.
rokOwu komisji dełlm'taąM
.,. Oll.fillPI,
Jilldlc • il01eJęmł pMttWOWymł
nyeh pfQtestów w spra:wie nie w-cl• czych, obejmujących około 2.000
poJSko „ czecboslowackiej.
·
uj ·;,,o,1qo, które
Odtąd wydawalO way~ u.
"
pnia na UM)'· lub &kreśleń na li• Litwinów.
W gódzinach rańnych .na ~~~o~ ł IJtóreg~ sądowrt~ctw~ będą_ odtąd podlegać ro~tach dclronywanych. Protesty skła
cach wsi Jurgowa po stronie Pol~
bOtnJcy. ~kret pQwyższy jest wazny juz począwszy od dnia
sklej na odcinku jaworzyny zgro ·
Z5 b. m.
·
·
'
'
•
madziły słę lieine thatny mieaiki~
S)'łld)'lcały
kOleJOw• Ol'°'11Y w~anie do robotników,
eów wli OkOl!cznych, ...1( I Jcqo.
bJ. ~aa rekw.llYcJt, wzłfll udiiJł w łtraJko pow.
~
U
ft
wa. BukowinJ, Bnejow. 8:auc1
114:Cłmf~• upow~iaft)'nt 11a ~ł· ~fnd)'~aty iapęw~J2J
PARYż, (PAT.ł W to~ w P'O" tłczble z .~órą 100 osób na cze~e .z
itd., które ulławłway słę do Obu
fObOtnlk~, ~ ddą'et o rtkwlzycjł jest tale legalny, pOnłeWai
łllUJile nil ~mentan:ą w iftiejscowo. senatorem Godartem. prez~
stronach drogi oczekiwały 1tkazaqte "żostąt ~ łlprohowaąy płteZ radę ministrów. (ATE.)
KJ Sceaiut, pi>.d Paryżem, na ~ro- międiynarodowej unii do walki z
nia •ię wojsk p«>laldcłl. W)'lłtąpiła ......
-------•'"--~~-! ble Piotra Curie l Marił Curie.Skło rakiem, który prowa.dzJI pod rami~
rczqa banderła 9'ont11.
. .
'·
dowttdtj, odbyła tie· woezy$!OŚĆ 1lostr~ M~ril Curi' • Skłodą,rskiej
Płerwaie patrole z~
..
~1„
:cze1 a pam1ęr1 odkrywców radu doktorową Dłuską. Nad grobenJ
nycb wojsk polskłcb przejechały
i złotenia wieńc6w priei t1Ciłltni· ociekiwały pnybyłycb delegacje
11
w szyku bojOWyn'I smez gręną o
ków kongretU mi~diynarodOW\!IO pplskłe Ił utandaramł. Na cr~f>ie

W trakcie obejmowania terenu
Oraw)', •lł
~~-:.::;yw~r;~::r:o~ł~~~~~ j::!:!~~~ n:ej~~pun'::

c;zaa ...z.aJrm>wania
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.

f

„_...„

dG. 30 b.

„,ącznłe.

1

L -

I

l

f:.

fi I"' am ku wlnd1· .cb
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Echa wizyty ChamberlalniJ
a ksestw1 Winds11r

„,.....

11ałrk ••• M.R.i:..,., •ale.i ' ••
dzów niemiecldch s okres• wojny lwia
1
towej. wyetosował do kenclena Hlden

IIpetycję

• wolnienie 1 wltdeafa P'"°'
ł'll' Marelna NlemoOera.
~en, kt"1 7 g-1nfJ . l o "
1
89 lat, z.a:maezył w petycji. ł,fJ prośM Ił
JW"lnłenś,! Niem5:lera Jelt J„o •etat-

I

pocłs!awłe wła- ł .U.. łJ~em
irócleł chińskich, ii Japoit-

w łJeia. ·

Komitet w Nowym Jorku W do
tarów, co wym. Il• zł. 2387.25.

I

Kt~" trn tJ I'tlll[ll
·

T4~~k6w, . Oddiial Kelnerów zł ' TO~O~~PĄ~,)
To~. Perd. Kocemba I Pr. ~aiur
(1tu1 huta Jaworzno) zł. 5.-.
Ka~. Chabaj, Rieszów zł. 83·"".'"'·
ICorrtitet PPS., Oę blca zł, '48.30.
lni. .Waci• .Wali$ zł. 12.-„ _

r

.

s.::iot fapGll.

sklej linii lotntczeJ ro1blł 111 w l'O"
btitu m. Aomori. Pasaterowlę ł
zalOga w licible S-clu poniołll
śmierć na mlejscq.,

Str• .3

czv Wvborv 1101ą · miel

'

Tezl\ zasadniczą obozu rządo
wego w "obecnych wyborach sa·
m:0r~ądowycb jest, że wybory te
J.ti~ powinny mieć charakteru po
litycznego, że są to wybory wyłącznie gospodarcze.. Samorząd
r ozstrzyga bowiem zagadnienia
czysto 'gospodarcze, rue mające
z polityką nic wspólnego. ·
Jest to teza, o ile ją się traktuje istotnie poważnie, wysoce
naiwna., w przeciwnym razie jest
ona po prostu demagogiczna.
Zwolennicy lej tezy wprowadza
ją jakiś. ,sztuczny .dualizm, jakJS
nie is.Lniejący w rzeczywisl~i
Ś<::isły podział na politykę 1 sprawy gospodarcze. Wychodząc z
tego stanowiska dochodzi się do
przekonania, że między jednyDll
a drugimi sprawami nie ma nic
wspólnego, że są to dziedziny
~tkowicie oddz.ielne, że nasze
poglądy gospodarcze są całkowi
cie ' niezależne od naszych poglą
dów politycznych.
· Rzecz jasna, że tak ciasne poj
f;no~anie polityki, że ogra.niczajej tylko do zagadnień ściśle
palitycznych, związanych z syfiemem rządzenia, nie da się .w
taaen sposób uzasadnić. 2aden
~źldwiek przyatępujqcy do rozpo
11 ywania w sposób poważny pro
blemów natury gospodarczej, nie

dnio rozstrzygać żadnych probie
mów narodowych. A jeżeli wid.zi się, t.e zagadnienia goopodarcze slojł\ w związku z zagadnieniami narodowymi, to chyba w
niemniejszym stopmu .łączą się z
nimi wszelkie problemy polityczne. I z konieczności dochodzi

nym i to w określonym duchu 'i kraty,czn,ych,
odzwierciadl'!-ją- .
,,,ozonowym".
cych istotne oblicze społeczeń·
. Doskónale zdajemy sobie spra stwa nie było od wielu lat. I dlawę z różnic między terenem par tego też. te wybory mu~zą ~ćę. ro-z
lamentarnym i samorządowym. lę speł!11ć! !llus.zq wy)a,w1 .ra
Pracując prze~ wie&e lat w samo wreszci.e 1akie ,Jest .rzeczywi.ste
rz~Ćłzie _ i to niejednokrotnie stano":isko. obyw~teh, ;o mysią,
w roli kierowniczej, realizowali- czego zą.~aJą, ~~e są ich pogłąb.
śmy zawsze cele gospodarcze, dy w naJważnie1szych spra~ac .
nie tracąc jednak nigdy z oczu zarówno samorządowy;h, 1ak 1
naszej zasadniczej ideologii, któ ogó.lnych. W .tym s~nsie asp ekt
ra była dla nas nie gorszym dro polityczny maJą kazde . wyb0 ry
gowskazem na terenie pracy sa- demokratyczne, cóż dopi~ro. gdy
morzl\dowej, niż na terenie pra- są one do pewnego stopnia 1e~y
cy ogólno. państwowej. Nie lę- Qe. :rego wy!a;~nego. wy~ow1ekamy 'się zatem występować w dz!ma ~i, opmu pubhczne1 oc.ze
akcji wyborcze/ z otwartą przyl- ku1ą .d~1s wszys~y. Bo. trz':ba
bicq i pod własnym, nigdzie nie P.rz~iez ootatec.zni~ dowiedzt~ć
zapożyczonym nazwiskiem.
się, Jak zapalruJą się na sy,tuacię
. masy spolec.zne, bez .których o· Ale są jeszcze inne względy, bywano się tak długo. Są<himy,
które obecnym wyborom na- że ten obraz, który nakreślą wy
dają · specjalny
charakter i bory, będzie pouczający nie tylto bardziej polityczny, aniżeli ko dla nas. Przecież o społe
zazwyczaj. Warunki nie od nas czeństwie trzeba coś wiedzieć
.zależne sprawiły, te niedawno ponad to co mówią ,,protokóły po
przeprowadzone wybory parła- hcyjne. I tę rolę mUSU\ spełnić
mentame miały charakter „mo- wybory samorządowe. ·
nopartyjny". Wyborów demoADAM PRóCHNIK.

się do wniosku że wszyśtkie te za
gtidnie11ia atanowiq nierozenvalny •plot, i ie drogq każdemu
człowiekowi -wskazuje /ego zasadniczy świato'poglqd.

Pojmuje ·to zreszlł\ w g~cie
rzeczy dobrze Obóz Zjednocze11ia Narodowego. W akcji jego
pod zewnętrzną szatą wylączności g~spodarczej, pulsuje działalnosć cz~sto p~htycznjl. Jakże
możnaby maczeJ wyt_łumaczyć
fakt, że ·ni stąd Iii zowąd na odczycie ob. Fleszarowej (a nie na
wiecu politycznym), · poświęcanym zagadnieniom wyłącznie sa
morządowym (a nie politycznym) · zjawiła się grupa · ludzi,
aby udaremnić odbycie odczytu
przez wznoszenie okrzyków o
charakterze·-wybitnie politycz-

me

W coraz butniejszycli przemó- mokratyeznych, ich tl8trój

byf.'1. Program polityczny, który .b y nie obejmował iagadnień
ioapodarczych. byłby progra-

m.eth nied~jrzalym.

Takiego proprzejistniejl\ce, napewno nie znajdziecie te
go rodzaju programu. A zatym
polityka gospodarcza pewnego
kierunku. jest to wysiłek zd'1aj ł\cy do reali.zacji swego iwiato.I
poglądu w dziedzinie tycia gospodarczego. Nie pneslaje ona
nigdy byt odbiciem pewnych za.,
obecnych cze ech o własnołclacll uspokajających. Ła
sad ogólnych. k.lóre nam pny- p~
Gd7 .,-em BeJ'WOW7 Jflllt wzburm- IOdz4 one &&burzenia systemu ner~amu nie ma. Spróbujcie
rzyć wszystkie programy

ize stali

„.

świeca;-.

Nie wystarczy zamiast nazwy

ę, a beuenn6'd nie .pozwala Wam
~ pami~jde o ziołach ma.

wowego: nerwict serca, bóle i za.
wroty głowy uczucie niepokoju oraz

Obozu Z;ednuc.zenia Narodowe- glatrat Wolskiego .me znak ochron. sprowadzaj4 krzepiący naturalny
zawter&j'IC)'Ch' P&lłSiflo sen life powodując przyzwyczajenia.
go przy1ąć nazwę bJoku narodo- „Putverma"
rt (Kwtat Męki P&MJCiej) ~ . J'OŚlin~ Do nabycia w aptekach i drogeriach.
\YO ,.. gospodarczego.
aby przez
to stać się czynnikiem bezpartyjnym. Jest to tylko metoda stosowania pseudonimów politycznych, która nie zmienia istoty
rzeczy i nikogo nie mote wpro-

WalkaTrzet·z-1·e1·11kośdolem
Rzeszr .

wadzić
w .błąd. .N~z~a je~t zupełrue obo1ęt.na, 1ezeli za mą kry

I

~lpliwy.

·' Zasłanianie się frazesem bezppt y j ności gospodarczej jest tu
całkiem nie na miejscu. Obóz Zje
dnoczenia Narodowego posiada
wszak swój określony program,
awoją deklarację, którą wielkimi
plakatami i przez radio obwieśCit ·w chwili swego powstania.
.Moralność polityczna wymaga,
aby swój program realiz.ować.
Progratn len zawiera również wy
ratne' koncepcje gospodarcze.
Rz.ecz j~sna więc, że. zwolennik
„Ozonu dostawsz) się na teren
samorządu będzie dążył do wpro
wadzenia w życie swej!o programu gospodarczego. Nikt o to
nie będzie miał do niego pretensji, nie należy tylko BWego obli-

ideowego ukrywać, nit! nale•

ży udawać, że się nie jest aobq,

nie należy opowiadać, że tdq it!st
na terenie Sejmu „ozonowcem··,

samorządzie kim$ innym.
Gdyby stanąć szczerze na stanowisku, te samorząd to teren

a w

tylko gospodarczy, bo tam nie
decyduje się żadnych spraw po
litycznych, a tylko gospodarcze,
nie należałoby w konsekwencji
nazwać sie blokiem narodowogospodarczym, gdyż przeciet Ra
da Miej ska nie będzie bezpo8re-

.•

Jet

li

u
stki
k' . I
e wszy
e ·zna

1 n: ~.~awodzą, to n~le!y w. „Trzec~eJ Rze..
szy spodzt~wać się wlełki.~go : ata·
ku na kośCiół. Jak "! akc11 pogromowej, ~kien;t~ane1 przeciw ży
dom. tak 1 tutaJ rej wodzą SS :i Ich
orgaa .. pra~!,~. „Das· Schw.arze
K?rps . O~tatru numer teg~ pisma
wita konfiskatę dóbr ko.~c1elnych,
z~początkowa.ną w Austrił zab.ra..
niem zakładów OO. Benedy.ktynów
w Admont i Larnbrecht
Organ SS dowodzi, te kl~ postawił się poza nawiasem · narodu
niemieckiego, kościół zaś stanowi
wyspę wśród i niemieckiego narodu.
Kościół pragnte rządzić nie;. tytko
przy pomocy· dusz, lecz równlęż
przy p0m0ey dóbr ma~alnych.-.
o tym, jaki !Os ezeka kościoły
chrześcijańskie w Niemczech, . da-'
je pojrCie mowa, wygłoszon.a .na
zjeździe kultury Rzeszy w. t~8 r.
przez Alfreda Rosenberga, teoretyka hitlervzmu, a która to mowa
dopiero "ter
ogłoszona "lJOStała
b'
az. sowe szwajcarskich
przez ;~~:_:ra
·
.
1
ewange
•
.
·
•
W mowie tej · Rosenberg doradzał bardzo ostrotn, ' taktykę w
s~sunku do religii chrze~cija.n:
skich, a to dlatego, by. c~~tk.ieJ
ml~dzynarodowej .sytuacji N1em1ec
jeszcze ~ardziej n1e • utrudniać. Mo
wa ta nie pozost~wla jednak , ~ajmniejszych wątpbwości, · te. httleryz.m ·dąty do zniszczenia . cłlrześci
Jańttwa, jak tego dowo_
dzl nast~
puj11ce zdanie:
~ kościół katolicki,:• a wraz
·z nim ewangetłcki kOścł,ól wyzna
nłoWY,, mąszą Zniknęć z żyda
szego narodu - tego jestem · zapełnie świadom, a ~, ~ mo·

gę to samo powiedzieć . w imieniu Fiihrera'".

Dalej · oświadczył Rosenberg, · iż
przy pomocy oddanych hitleryzmowi kapłanów będzie się stale i systematycznie "zdobY'wać ostatnie,
bardzo mocne pozycje kościoła''.
,,Mamy . jeszcze - mówił dalej
Rosenberg-środek nacisku, a tym
jest nacisk finansowy. Będziemy po
stępowali bardzo oględnie, ale tym
systematyczniej, by przeciąć finan.
sową fyłę kleru, którego nie może·
my' zdobyć".
. Wstrzymanie pensji kierownł
ko.m-·ewangelickim kościoła wyzna·
niowego dowodzi, it na odcinku
ewangelickim akcja Rosenberga
jut . rozpoczęta Wynurzenia zaś
pisma „Schwarze Korps", które
wytej przytoczyliśmy, dowo~zą, te
w niedługim · czasie · ten sam los
spotka takte kościół katolicki.
W Dniu Z~dusznym nab_<>ż~ń
stwa w · kościołach ewangelickich
w ·Niemczech cieszyły się wielką
. fre~ncj,. W Dahlem (parafia aresztowanego pastora Niemoellera) . kazanie wygłosił pastor Burek
hardt, który wspomniał o 242 ka.
płana<:h niemieckich, n·ie mogących
wskutek prześladowań władz wykonywać swych obowiązków kapłańskich.

Czr.taicie,
Ila! .P .r I S ·e·

sodalistvana

po
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Dla wszystkich dogodny długoterminowy eystem ratalny. Na leletaniuae wu1Hru• (JJ.ł.24 >.
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Ustawv i dekretr

W pierwszych latach niepodle-I
glości naród polski nastawił swe
instytucje i ustawodawstwo na Zachód; Mieliśmy więc francuską konstytucję i francuską misję wojskowq,- a wielu polskich oficerów
kształciło się we francuskiej Akademii Wojskowej, by tam przejąć
się duchem, który pozwolił zwyciętyć brutalną

skoszarowaną

silę.

Miellśmy angielską policję i usta-

wodawstwo społeczne, rozbudowy
wane na dawnych wzorach niemieckich - i nie wychodziliśmy
na . ·tym wszystkim najgorzej.
Ale człowiek szuka ·zawsze „lepszego". jako ideał postawiono
więc nam własne, rodzime, potskie urządzenia i ustawy, które by
były produktem naszej oo"gi.nalnej
myśli polskiej.
Stworzyliśmy więc wlasnq konstytUcję ; własną ordynację wyborczą, którą p. wicepremier po
3 latach ocenił, jako ,,ZŁĄ I
SZKODLIWĄ DLA PAŃSTWA"
- i własne metody wyborcze, OD
KTóRYCH ODŻEGNYWAŁ SIĘ
PREMIER OBECNY; - własny

bie bliziutko... To też, czego się·;,;
boję, to nie kary, ale NIEJASNO- '
śCI
OSTRZEŻENIA
I DWUZNACZNOśCJ ZAKAZU,.
A w tych nowych ustawach -:-:
że pozwolę sobie na pożyczeme
terminu od p. premiera Kwiatkowskiego - „karno - demokratycznych" - co krok to jakaś zagad-'
ka.
DEKRET O OCHRONIE PAŃSTWA w art. 9 postanawia, że „kto i.
bierze udział w związku, mają:'
na celu zbiorowe zamknięcie za.::.'
kładów pracy" podlega karze do·
5 lat więzienia. Ale niestety nie
mówi się, co to znaczy „brać .u.i·
dział", co to jest: ,,zbiorowe za'inknięcie" - i o jakie ,,zakłady pra ..."
cy" w tym wypad~u chodzi? A
artykuł 11 ·grozi taką samą karą
tym, którzy „obniżają" powagę naczelnych organów Państwa". I
znoivu zagadka. Co to znaczy:
„obniżyć" i co rozumie dekret
pod terminem: „naczelnych organów Państwa?". Czy to ma być
tylko urząd Prezydenta Rzeczypospolitej, - czy też równiet U•
rzędy wszystkich ministrów, dyrek
torów, wojewodów i starostów, bo oni fet sq „organami Państwa«
- i też ,,naczelnymi" dla dane~p
działu czy obszaru.
jak iłdftty
rozumieć zakaz „poddawania :ztóśliwej ocenie wyroku Sądu?". cz;
nie byłoby lepiej po prostu wprowadzić kategoryczny zakaz kryty•
kowanla w ogóle ·każdego wyroka:
- w takim razie nie byłoby wqt.
pliwoścl, co jest ,,złośliwe", a eo
nie ,,złośliwe".
Ustawa mote przewidywać na/•
ostrzejsze nawet kary, ale nie powinna stwarzać dla obywateli dwrt

skiej w żyoeiu narodów EU!ropy•
DochodU pi-zecież do tego - wymienimy tu jako przykład
piizemówienie mi.n. Ribbentropa
do dziennikarzy zagranicznych (l)
- że przywódcy ·hit.lerowecy ·- wy·
stawiają publicznie cenzu'I')'
pohttykom mocantw zachodnich. system ubezpieczeń społecznych,
w tej klasyfikacji pp. Chamber- które inny znowu premier schaIafu i Hałif!l~ otl'zymują z regn- rakteryzował, jako ,,NIEPRZEły sropnie celuJą.ce, PP· Daladier MYśLANE
I
SZKODLIWE
i Bonnet mmzą się kontentować QŁUPST~O'' - i cal~ szereg in- czwórką, inni zaś osi~ają za· nyc/z rodztmydr, orygmalnych uledwie notę „dosiatemnie", albo . staw~ które. trzeb~ było reperote,i nawet -obdarzani . ,ą „palą" i Wać r nowel1zowa~ 1ut w parę mieepitetem „wojennych· podszczuwae ~ slęcy po ich nartxlzenitt.
azy". Ta 0&ta.m ia kategoria &taje l Nlc więc dziwnego, te po tych
się oo.raz lleznieje.z.a, włąau się do próbach zarzucono szukania „oryniej wszystkich przeciwników fa- ginalności" a zaczęto oglądać się
szyzmu, WBZ)'811kidi krytyków i za gotowy/ni wzorami, które by
wrogów polityki kapitulacji.
odpowiadały potrzebom-jeśli nie
Jeden z dzienników hitlerow- całego narodu, to przynajmniej je~kh . „dał ~o:mać" Rz.ądowi aa· go ,,najlepszej" części - elity g1eLikiemu, ze dl.a zagwarantowa- i znaleziono je, powiedzmy de/i- znacznośd, pułapek i zasadzek~
nia su.kresu proJektowąnych · ro- katnie w ustawach "środkowo Dlatego może byłoby dobrze, gd~
k~wau b~yty~sko·ni~ID;ieoki~ n.a· europ;jskich„, w /dórych co krok by te wszystkie wątpliwości zo;.
l~załoby .J~kos wyelimmow~c z zy grozl . człowiekowi 2, 3, 5 lat wię stały zawczasu wyjaśnione - tak,
cia pol1>tyczm~go P• Wmstona zienia - i więcej at do kary śmier byśmy wszyscy wiedzieli, co na~
wolno, a czego me wolno - i 6fś
Cb,~chilla - może prz~ . depor- cl.
'
·
tacJ~ _do odległych k~loruJ~ Inna
Nie bo/f się nigdy wysokie/I my spokojnie czekali na NOWY
USTAWODAWSTWA,
sposrod goebbelsowskuili gazetek kar ,Nie dotykać bo grozi śmier OKRES
który
przyjdzie,
bo przyjść MUSI.
11
uczynił~ tego~ P·
rc:hilla... ciq'~.' Więc nie brdę dotykał, gdy
n. t.
moralnie ~apółodpow1edz~alnym wiem, co mi grozi, _ ale .stanę soza paryski zamach em1·granta
GriiD.S1Epana. J~.ocze inne pismo
zgłosiło szereg ,,żądań" pod adresem... sądownictwa francuskiego,
domagając się surowego u.karania
,
sprawcy zamachu i przesitrzegając w tonie pełnym gwahownoE.c
przed konsekwencjami łagodnego
ewentualnie wytoku. Nie ma dnia
ani godziny, by kronika polityczW odpowiedzi na list . a.rcyhi-1 nie szukajtcY - łonie eywilłzaeji
na nie przyni06ła nowych faktów skm·pa Malinee (Belgia), kardy&Chronienia i kawałka chleba. Oto
tego rodzaju, a wsz~tkie one ra- uała Van Roey, kardynał Paryża,
nieuchronny koniec teorii naowej.
zem wzięte łączą się w ła.ńcooh arcybiskup Verdier, takie oto ałoI jeśli oatatnio zbrodnia, niewątpli
świadomego
działania, · którego wa piBze
wie głupia- i której nie można doayć
0 rasi7;111ie:
elementami głównemi SI! groźba
„Czyż nie jellt wy21Waniem, nu.eo·
po~piać, rozpaliła wszystkie namięt·„
i wymu8Zellie.
ayin żdrowej obaerwacji faktów, praw·
noici narodu, to je!ł rzeC114 pewat. ·
chilwej wiedzy i odochowłonJllll In·
ie te akty gwałtu przypisać nalezy
Szczękiem Jednak dla ' świata,
dycjom wszechświata - ta pretens.ja
przęde wuystkim nowej filozoł,u.;'
te metody „dyplomatyez.ne" osią·
uczynienia a krwi jedynego ir6dla
któą a~ propaguje i którt eif WJflliY•
gają naogół biorąc skutek
sdolności i doskonałości fizycznej, in~e.
odwrotny od z:imierzonego. J ui
ulektualnej i moralnej clowiekat
Są, nie!llety, i Inne jes111Cze komeruetylko wśród atakowanydi oeoJeei się upokorzonym, gdy ~ esyta
kwenł.'je, wypływające nieucliroanie •
bi&oie polityków i mężów, e~an_o,
~rdzenia tak dziwne, jak np:
wnechwładztwa ruowego. Je7.eJł •111>
ale również wśród ezerokich 1 mae
,.Prawo jest wyrazem wymogów krwiwe111nt górę, to należy cofnąć sit se
epołeczeńelw zachodu blllłzi .. się
i prawo to ma wartość tytłko • tyle,
at:raduma 1e oblic:u nowego lydc, M·
żywa reakcja przeciw dalm:emu ·too ile oddaje a~ na m~ ra.,-". Ta·
rzuconego biednej ludzkośa"'.
lerowaniu grubiafukkh zaczeprk
kie DIHławać źródło tenm, em należy
Dohrzeby było, gdyby nMi doi pogróżek hitlerowskich. Nawet
do aajewił}t!IZyoh . rzeasy lndzk.oici, morośli „raso wcy" uwamie prze-·
potulny „Times", popierający bez
prawu, Jeet nie tyilko, jak powiedziia- czytali te mądrf.., a głęboką troza&trzeżeń polltykr p. Chamberłeps, wy1JW11Diem nauki i bietorll,lecs sq o człowieka
podyktowane,
laina, zaczyna ostatnio podnosić
j~ ponad to hołdowaniem ""4}ortl„ słowa kardynała f rancusk.iego.
głoe w atoSUllku do dyplomacji
reamiejs:cema materialimtOWr' I eniemieckiej, a Rztd brytyijski . za pośrcdni~em swego amhan·
twJeraniem drzwi
U'L\WUł
Jlf'aktykom. Do jakich obrzydliwych
.J
.
dora w Berlinie - . zażędał etakon.ekwencji prowadzi nae w łatode
. -~::1111
no'W'CZO, by wybrykom ora·t orskim
taka doktryna! Najbardziej aktualne
~
~~ .
i p:-uolł-ym położony PJOstał k.ree.
Be~rzykładne ehceey antyży
wydanienia łtcą ~ • elementamt
~ u.sł
logiq, by oskarżyć te konaekwencje
1JJ.-L.-„ ·· ·
dowskie zmobilizowały przeciw
i •Jawnić jedno a na}wi~ .U,.
:"T:~
hi,lteryzmowi opinię całego świa·
be:piecsemtro, jakie savażal7 ruu:eJ
"'~~'---~
ta cywilizowanego. To poW'!'IZecli·
biedMj ludzkoŚCł...,
~
ne oburzenie staje się tet jednym z
c1ynników, osłabiających poliA dalej:
tyOZIDą skuteczność hitlerowskieh
„Toi obok nas, w imieniu praw ra• ~ ,
pou.czeń i pogróżek.
~· tya~ j ~.s~ ludzi uc:~je ·~
• ~
'

l

I

C?

Kardynał

Verdier

· przeciw. Iaszyzmowl
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RADIO• SAL.ON;

pań n:eznane w · epoce przed-faszystow

wieniach dygnitarzy „Trzecie.i~ stwoWJ, ich urządzooia i i.nstytu1Uc8zy odzywa się ostatnio n~emal cije, a nawet Indzie, za ustrój ten
&ta1e zaczepna ,i naipastliwa. Qll· i eprawne fogo funkcjonowanie
ta pouczeń i pogróiek, skier(!Wfl· odpowiedzialninyeh pod osobietym adres.e m ,t ydi
Dypfomacja niemiecka nie oma
my innych polityków państw i.a- czała sit;( nigdy· nadmiarem taktu
grllllicżmych. Wbrew poprzed.nin· i delikałl)08ci w Sl.O@IO!Dlka<ih mię
o8wiadezeniom o niemieszania eię dzynarodowych. . Ale t.o co obeer·
do epraw wewn~yeh bilższycJ wować możemy obecnie pn:ek.rai da.L.zyeh efSiadów, przywódcy eza już zwykłą miarę dawnych
hitleryzmu poewalajł sobie obec- przykładów i precede.ruiów, &taj~
nie, w dobie po-monaehijskiej, na aię dotychczas nigdy niepraktykobeaprzykładne wpto8t' W'YWłłPienia wanym _eygtemem obelg i pogrói ataki, których przedmiotem Ilf zek personalnych,
wprowadza
lf.o8on:ld wewn~zne ' krajów de-.l zwyczaje i\ metoily 'polemkme,

oszczędnościowycb.

Pierwsza rata

tQSJlamr priedStawidalL

Poucz·enia i pogróżki

odrzuca swej szaty politycznej.

Na polu pracy samorządowej nie
pne:.laje być sobą. Cóż to bo·
iv\em ideologia polityczna? Jest
to barmonijny światopogląd, obejmujący całokształt życia, jest
.to pewna metoda rozwiązania
WHystkich problemów naszego

c~a

Wyjątkowo selektywna superheterodyna.
:Model 1939 roku. 7 obwodów. 5 lamp

charakter Ulko gospodarczv I

:-.#-

je się lo samo środowisko ideowe i le same zapatrywania. Obóz narodowo _ gospodarczy nie
ogarnia wszak nikogo poza zwolennikami Ozonu i jego sympatyk.ami. Fakt ten ukryć się nie
da. Listę zdobią nazwiska wy
runie „ozonowe", reklamuje ją
prasa „ozonowa", nie pozostaje
_4Ja, nikogo tajnym, że powstała
9na w ośrodku „ozonowym".
iwiązek z ulicą Matejki jest nie
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Str. 4

Chiny po u,padku Hankou i Kantonu!
. Rozpatrując prz}·-czyny powodzenia Japończyków na obu tea.
tfach W<>jlly, widzimy dwa rÓŻJ'le
fragmenty: zdobycie Hankou było
zwycięstwem wielkiej masy lepiej
t.tz/Jrojonej nad wielklł masą gorzeJ uzbrojotiq; a jedłlak to gorsze uzbrojenie wystarczało, aby
stawiać przez długi czas skutecz11y ~pór. Wystarczyło ono też dla
podtrzym)-wania oporu przez cały
czas odwrotu i do wyjśda z walki obronną ręką. Główne siły chin
skie odsunęły się od nieprzyjaciela o ty-le, o ile dowództwo chińskie uznało to ta n.iezbędne, i ohecnie mogą uiupetnic straty i
przegrupować się do dal·szych
W4lk.
Natomiast w Kanton·ie wysłępo.
wały siły znacznie rnttlejsze, które
na n1a1zwę >lmaa" ńie xasługują,
taś po stronie japolIBkiej .- nawet włelokrótnie fńtltiejsze. Ba·rdzo
zna.l:"zna ptzewagll liczebna Chińczyków była trekompensowana
przez ich żUJ:>elnie niedostate~zne
ttzbrojenie, znacznie mniejsze zdoi•
noS<:i manewrowe _oraz słabs;ge kie
rownictwo.
łstnienle dwuch tu.pełnie oodzie·
lon~:ch od siebie a.rmii japońskich
OtW1era przed Chlnczykami moż-

Mść zajęcia położe11ia środkowego, ~tyli działą.nla po t. zw. we.

w11ęłtztt}llch 11.nlllch operacyjn;ch".
~or~ystając z posiadania linii kolejowej Hankou -Kanton (oprócz
jej dwuch odcin·ków na obu ktańcach), Chlflczycy ma.ją mozrtość
przerzucenia głównych 'sił na jeden t d:wllch teattów wojny dla
dokMahla zwtotu zaciep11ego. pozostawiając na dirugtm teatne siły mniejsze dla działań O!'óinictjąeyc-h.
,
Blorite r>od uwagę,- ·2e- Chlńczyey prowa(!%4 wojnę ,,nia wyczerpa.
nle 11 , gdyt nie wldtą moż.noścl jeszeze w tł~ dłu·t~zego czasu po
~~~!.., 1łÓ'W11Yth sił j~poń&kłch,

naleta~ oczekfwt~. te t~n rwrot

iac2!epny Mst;ipł pt'%eclr-N· zdobyw<:ftm Kaintonu, a wie<: przeciw
śłlhMeJ z „ośr6d ~eh amrif ja-

lfoń~kł-dt. - .

c -

~Zed;Y.Wll.cie, -- ft!tdmy obec.

rtle dalełdtnl świadkatnl natarcia
Chlń(!eyk6w rta Kanton, co nie byłoby możliwe bez sklerowutla tam
poWunycll posiłków ł frMtu północnego. Jakimi slłMll prowad'%o..
~e jest natarcie, dowiemy $Ił zapewne po jego Hkofltzentu. lalety to wył-cznit Od siły tharakteru gł6wftodoiłł~cbl~ego t od jego

motllwośol ttnle2!:tlełnlent~ się od

Jolnlłt1Y'lh ł prowlriiejott:tln~h f)a•

ttłbty-tmMv

T~eba byt~y ~lfe1n ~tbrty.
•

.

.

wy~fłk':I .'flOłi, by Osłonić
g~ymi słłartn dri:!~ dO Whęt.r:-z·a
m1ego

kraJu

ku zachodow1
d
.
- oraz 0
nowej stohcy rządu cenitralnego,
powttttłljęć fef obron~ ł1tkO wojg-kom miejscowym. A taka właśnie
decyzja jest jt>dyn!e możliwa. jeśl;
się chce W$tystkle wa-t~cło\Ve siły rzucić ntt fedn1' ~ła~i~ ('Zęść
wof sk nieprzyjaciela.
jest ~upełn!t JW:rwdorx>dobne
że główinodowodzący cltinski zdo~
był s1ę na taka decytję. W tyYt1
Wypadku \'U!Jetatoby łictyt sif z
--

motl'woścl~

nletyłlro odebrlłnia

Kantontt. ·ale nawet eałkowlrego
wypa.r cla ftft okręł'y japońskiego
desanłtt w połud.nłowych Chln1tt:h.
Siły ..japońskie, ześrm:Hcuwane

.,.

.

?

podr6żnicze_J

~

w grudiliu

nakładem

Wyd. „Biblłoteka Poi,ktr•.

ukaże

In.st.

Samuraje umarli; ale ich duch
bbj<>wy iyje ttadat. Jest to jedna
z !)Odstaw ,,dynamiki" japońskie
go imperializmu.
w japoń6klch filma~h w~łąż się
dzieje to samo: bohat~t co dz.lesięć minut bywa osaczany przez
zbójów i wtócz~gów, iaczyna się
zatarta walka - ,,bójk{l" nazwalibyśmy to w amerykańskim fil.
m1~ i bohnter długim zakrzy•
wlt;nym ntiecztln kładzie jednego
napaiotn.tka po drugim. Niekiedy,
guy tdc ma miecz.a, wyrywa z zie-

Tyle co do uchodźców. Ale...,..
nieje jeszcze hotbj ważnie,;..
sprawa:

dałsQ'da

WIRrzymllllia

prześladowań

Żydów

w ~ieaa-

c.zech. Poseł Noel B1Jker p~
wał w Izbie Gmin, br ~· ....

~&owała środki odtoem ~
Niemiec:
wydalenie obywa~'
niemieckim z AngDi i aa91.fpie.n-ie i~ przez uehocUców; eł.o lfl"'cJtJ.ne na towary nie'8fe~;
wreszcie eekweatr dóbr ni~~
ktc4 celem pokryeia kwatów ...,.

trzymania i wspomagania ~,
ców. Rzecz jaena, ie na talie ,,ę.

gumenty" hitlerowcy byliby j~
najbardziej wrażliw4 ie to byłhy'
najeko.teCZlll.iejszy środek walki z:
prześladowaniami w iw.eu,.
na to Cbambedaia

mowo.

Ale

tf!IB-

66
•

knil!'IY do ddiienia a ,.oeif

Die
'pójdzie.
· Ohoona akcla w Mriecle eywiłi.
zowanym w swi""1a s paełk~
waniem Żydów w Ni~
zmierza do tym~go . . . .
d~enia losu żydów. Ale ba i
.dz.ie dochodzi do 81MB ~płea
nie uregttl~wania sprawy iy~
&kiej. jako zagadni.,.U.
narodowego. Zbytecana tłOwaii .

.„
mi,.,..

czyć,

że w waru.n.kach

!~ych
ą ~

szanse takiego rozwi..-.,

d:aieięJii.

iadne.

(jmb.).

Nowa ;,zbrodnia" ŻydO.w :

I"'il

Wiedeńska

operetka
tym więcej, że miał llbrecłstów ~ .
,żydów. Jeden z nicJl, Beda, pne.'.
bywa w obozie koncentracyjnym
w Dachau. Kalman i Strauss ltl•
sieli uciec jako tydl:i. Stolz I lłct'
natzky w<>lell zrezygnowat ł 'pobytu w sprusaczonym Wiedniu ł.
mimo, :te są aryjczykaml, wolell

wyemłgrowat.
Nie ma tet aktor6w - uhrbłeł•ców publiczn~cf. Mas Hallł.f!JI
g~a w krajach skan<fynawJkfelt.
Piosenki, "-"Ykplwaj~>Ce Hlttera i
Goerlnga, które ~plewał · parę lat'
temu, za.mknęły mu wrota „Trze..
dej" Rzeszy.
tej samej przy„
czyny Pawel Morgan, Inna wybJt
na gwiaz.da operetkowa, przebywa
w Dachau, Primadonna Rita Oe-,
org i Steffens są wygnani jat(o ż~.
dzi, zaś aryJs.ka Gustt Mardayn.
wolała zrezygnować z motltwoścł
pobytu w Wiedniu.

z

----------------------„...

_„

Na miejsce kalek •••

„

I

ffti'lłba PiliCłtOWSka.
kstą!ki

ści11ch"-

I

cbln·sk1·e1·

i niemieckiego JJrzclotyła

z

czaBie apra.wa ~ezie &i~ po -

stały wprawdzie częśc!Oi"''<> zaha- łlfJba Gmłn pnyjfła na&tępUJłCą

SIraszne c_
• 1•1 ,I
1•erp1en·

, Duch samuraJów
W)rHtek

I -Pt~ed

kilku ~ami aagie~ka wftpllWł kltG.11 aeho~twa.
Csy w obUem oetatnich przeiladowa6
Żydów w Niemczech są
0
in'ówane przez zdobycie Kantonu, rei:<>mcję,. przedłoł,oną .. przez P •
widoki
zmiany
na lepsze? 0przez który szło 80 proc. całego sła soojalrarycznego Noel Bakera:
w,.um, zaznaczyła się wit'hza nt·
:sprzętu. Dostawy z Sowietów są
„lir.ba s•wierdz.a 1; gtvbokli tro&t
cblbvo8ć u &trony Stanów Zjedn.,
ilo~ciowo skromne i ciągle zaletne . ubolewania godne traktowanie pe.w•
Holandii.
Ale decydu.ięct rolę
od koniunktu.ry politycznej. Zato
nytlb rnn~jsM)$ci et1dezJł1clt, religij·
odgrywa w tej ęrawie Anglia,
coraz większe możliwości związa- nych 1 polłtyQ21Dych "' Europie i, wopoaiadajp najwięcej kolonii j
ne są z bezustannie rozbudowywa~ ro5011Cej pó'lnłgi AJlld1tkilia umantla.t nad Pale8tyną. Otóż An·
ją opanować i nawiązać styczność 11ą wielką drogą lla.mochodową z
ehodźc6-w, lzłil powlcaJaby ~~i.a·
z armią operującą pod Kantonem, Birmy Brytyjskiej do Chin. Droga !Iłowy !QednoC?Jony wysiłek dllł'odłw, ~ ujawnia dnŻłt dobrych chęci,
a~ mało czynów. Godzi się
uratują ją przed klęską, ldóraby ta, po jej ukończeńlu umożliwi
łf'.'!lhie 1e Sianami ZJedaonon,...U. w
zarazem silnie poderwała wiarę w dostawę każdej Ilości materiału celu u~wnle„i. wapółaej polityki". ona na przyjęcie d.cieci żydow·
1tkiob, troch~ - ltMbi stanzych,
dalsze powodzenie japoń&kie.
wójennego ,dowożonego morzem i
Rezolucja jest utrzymana w ło· a~~ • sóry oznajmia, że
Imperium
Wedłu-g wt1zelkłego prawdopo- Europy do Ka.lkuty, a więc poza ni_, ogólniikowyUt i nie wymienia
Brytyjlkie nie może udziielić wie·
dobieństwa, końcowym etape1;n o- zasięgiem możliwiej blokady ja- Nirtniec, a to w tym celo, by nw·
le miejsca żydom. A tymczasem
becnego <>~resu będtie jednak o- pońskiej. Póki zaś jest w trakcie gła skupi' gł()ey całej Ir.by. Calo wpraiwdzie
nie kolonia. ale domi·
panowlinle przez Japończyków ca- budowy, tu<!h na niej jest z konie- tet Izba gmin jedFUJmy§lnhJ unium Kanada dopruza si12 imilej linii Hankou - Ka:nton i od- ctności słabszy, lecz nieustannie chwaliło re::olucję MJCjalwy~ną. graatów i
przy pewnym wysiłku
budowan·ie jej, potnimo. te Chłń- się wzmaga. Wiadorno zaś, te no- a przed głoeowaniem Jnifl. spraw ze_ atrony Londynu, któremu nie
czycy postarają się uciynlć Ją na w0C2esna dll"oga samochodowa po. wewn. Hoore w imieniu ~qdu odmówiłby poparcia Waszyngton,
długo nłez~atną do użytku. Wów- siada utolMść przepustową
nie wyraził na niq :a~odę. Znalazła się Kattada prawdopodobnie zgodziczas st<1nle na porządku dzlen.nytn tylko wojskową, ale i polityczną, więc: sprawa polityki _ zagratiicz• ła.by się przyjąć większą część Ży•
, pytanie: a co dalej?
większą tti:! niejedna dobra linia nej, co do której Iiiba angieJ.ka dów. żydzi palestyńecy wyrazili
Obsadzenie U.n-ii komunika.tyj• kolejowa_. . · ·
_
jedtno.myśhtlf
wyraziła
opinię: gotowość przyjęcia 40.000 żydów
nycb pochłonie nowe dziesiątk.I i
Najwatnlejszą zalet4 tej linii, &prawa prze61adowań ty!1ó--w w w ciqp 6 mieai~, o ille Anglia
setki tysięcy _ w!)jsk japońśklch. dla której rząd Chiński nie szczę- :Nicmotech. Hitler, jak wiadomo, nabyli ograniczenia imigracyjne,
P.acyfi.kacja obszarów na wschód dzi wysiłków i wydatków na Jej w 011ota.t nith swych ino1vaah z na- b~~ obecnie w mocy. Ale An·
od kolei Kanton - Hankott A-wite budowę, jest jej n.lezawodność nie ci1'9kiem podkreślał swą sytnpatię głi4 konserwatywna nie odważy
objętych nominaJ.nle obszarem ó- tylko -wojskowa, ale i polityczna; do Chamberlaina, by tym mocniej e,ię na takie uchylęJJie, nie zdokupacji japoń&kiej - zaabsorbuje mozna być pewnym, że nacisk ja- zaatakować przeciwników polity- będzie si~ poza tym na żadn11 ediailsze siły. _Do nata·rcla. w kieru.n- pon ii nic zdołct skwnlć Anglii do ki zag.rrunilcznej Chatnberlama, by ncrrgicmiejs~ł inicjatyw{' i ograk~ zach~~~~ pozostanie_ jeszc~e ograniczenia dowozu materiału z na~iit;dca ,,piętnować" Chur- nfozy się do pobożnych życzeń,
wiele mnreJ si„ ni~ obecn·ie. PQlnl· wojennego do Chin przez Indie To chiila, Edena, Greenwooda i in. by weapół z mnymi pańatwami
mo c~raz wzrasta1ą.cego wyiSlłku też wszystki~ in.ne kiernnki zaop3. jako „podaziczc:waezy wojennych". rozpatrzyć możliwości poprawy
· Japot11J.
trzenia mają wartość tylko jako Jak zachowa oię reraz Hitlet wo- położenia uchodźców. Po pewnym
A tymczasem wojsko chińskie sposób zyakania na czasie, póki bee jeduomy'śłnej oobwały Izby
r'?śnie w 11':'2bę i ro~ie w uzbroje- nowa droga nie będzie dla trans- i.;n.gi4'1.sLej. przyjętej na wnio&ek
~ie. Jego _ILCZba zbhża się jut do portu całkowicie przysposobiona. sor.jalist6w? Zobaczymy„.
hczby wo1sk mocarstw eu.ropejW tych warunkach wojna „na
Rezolucja faby mówi o wspólskich .w .czasie wojny ~wiatowej. wyczerpanie" zmienić się musi po ncj akcji narodów w sprawie nUzbrojenie dostarczane Jest coraz pew.nyim czasie w nieprzerwany chod:ków z Niemiec. Otóz z tymi
obflcit:j przez przemysł _wojenny, bój Spótkanl<>wy na całym fro·nde, uchod~atnl epuwa nie jest bytozb~dowa.ny w zachodn.rch pro- gdy tylko wzrost sił wojsk chiń- uajmnfoj prosta. Masowe uchodź.
V.:lnCJaćh Chin: 0 stawy. z zagra. ~kich pozwoli oczekiwać powodze- two z Nierui~,~ mam'' wówczas,
mer, które w~iąz sbnow1ą najważ
takiej akcji.
.
kiedy B1itl!'rowi n'daj~ si~ z:mi~tla ' Wiedeń pod rządami hitlerownlei.szą pozycję w uzbtojenłu, zo- ·
·
ff. K.
inapy niemieckiej. Była 'dlnła e- ców
. stracił swój czar i pog.odę. W
migracja z Z~głęłiia 'Saary po ple. da~nej ~tolicy Austrii na.~tały _rzą
bi@cyeiie. po „ansiluMie" Amtrii, dy brutalne, które- wypowle'dz1ały
po przyłączeniu Sudet6w, pon wojn~ owemu czarowi, owej ptzy
tym 111aterlał wyohodł.czy stano· słowlowej_ wiedeńskiej łagodności.
w~ Żydzi eadzodemecy; jak np.
,,Nie! My nie jesteśmy tak łago
ludno~c1·
obecnie masowo wydlJłeni żyd-d~ dni, Jak to przedstawiano" - pl
~
obrw•teJe po1M:1. tydów uA nie· sze czołowy organ hitlerowski
.
miecłdcb laitletowcy prfllllk nie „V~flcJscher Beobachter" J ogłasza
. Snop śwJatła na stJO.sunkl, ~anu-, Palsz4 pla.gą są bartdy rozbój- wy~Jq. Stwlet«hił to w fs. kampanl(! na rzecz „organizacji uJące w Chinach, mc.a~ą podane ?ików. Czy Jednak administracja ~·~ Gmm min. · Hoare, gdy· o- czuć" _lu<fn~~cl. wiedeńskiej. Okaprzęz __ pr~~ francuską informacje Japońska nie. kładzie kresu ro~bo- awiad~ ~ wład1!e an.gieWcłe u• tuje się bowiem, te ~ty ten na-:
grupy misJona~y francuskich, któ jówi? l oto, przy tej okazii, infor dzi~l.ay Żydo~ • Niem~h .-ie· stról Wiednia, wra-z z w~edeńską
rzy w tych dniach przybyli i te• mator~y wyjaśniają. że ()bazary ~e wl!Z na ~Ja:nd do A.agli~ pay• operet~ą był... WJnalazk1em tyrenów, objętyeh $ferą działań •WO· faki)'ćZoie okupowane pttez Ja· Je~ało zaa bardzo mało oeob (n~ dowsk1m.
Jertnych.
pt>ńczykó\V 8' nłewtełlde. Po mia eali wołaeo ł obozy koa~ttaerl'
Omach słynnej operetki wiedeńRzec-.l godna uwagi: informato. stach są garnizony, ale na:wet li· ?~!), Po-~erdma si~ .eomir przed sklej nie otworzył swych zamknięrzy zastrzegli sobie dyskrecję, 0 • nie kotejowe1 na których utrzyma.. ;u'Jku. dniami pi~ 0 M 0811Dkn tych podwoi. Znani kompozytorzy:
bawlając się represyj ze strony niu Japonczykom bardtc;> rale:t}', Rze&1 ~ż7d6w. Mnno ~. 91tra• Lehar, Kalman, Oskar Strauss.
Japończyków.
n.ie S.11 dostatecmle , st:rzeżone, wa u. 0
ów j~ oez~ll..cie ('~· Stolz, Benatzky są na Indeksie. Z
Trudno sobie przedstawtć _ ł>oza obszatami flliut t dróg wła- l p 1 ia~a --..~ •.
•ehtn . az. całej piątki jeaen tylko Franz Le·
dza japQńSkll Die isłhleje.
d~ o~rou. :·uel;'1 1 ~
o~iem har może się pokazać w ~,Trzeciej"
l>i&Zę rttis~narze - jak stta4Zm~ Nic teł dziwnego, te partyzall- ~vrl~1~ 81 E_,,~>kdowjó 1 bte-żydow z Rzeszy, ale i on jest podeJrtany,
są cierplehia ludności chińskiej.
.
rnnycn tłl..ze :r• w.
1 ń
Jest ona całkowide ograbiona. c chi scy irUlJ4 robot~ •Jłatwiottą,
c~1 ~· w1'do ki pomyaa
......
Wojska Chińskie, pozbawione In· ale - t drugiej strony ..... i bandy• .
.• ~go la•
tendentury, td&ne są całl<OwiCle eł . n'l4Jll ZUtJełflle swobodne poi..: ł~tw1en1a srraiW'y Jiicho~T<COW po·
ha tekwizycje, ale i Japonci:yC" poplS\I
htycznych t ,.raeowyah ? Praw~
N• d. ..,._
h
łk
dę mówiąc: nie w~UeM. NiedawUbt-erają wszystko, co Się da In•
'" .._.g~c &po a~ motn.a całe bo pri:ecież odbyła się z inicjaty·
brać Chłon~ nie mają
. .
grOmady biedaków, pozbawionych .._ R""se~łta •--· -"b-u-'a • 2
.
a-r• .
am inwe11- hl
-~ _,
"" ."
iunu.,,.~ '"'
tarza atti ztllma na ~a~lew. Na ~ eb~ i od~irutych. w ła~hmany. p~ństw w Evian. poświęc1;>na właogromnych• przestr.zenra-ch Z~knę· fej 'Zhltl~ 11.i-eth~bnte dzles1ątkl tl wi~ wprawie ndiodłców, a jedyKażdy, kto trzeźwo
patrzy na
ly.„ rówruet . ob~ zas1ewu. na_wet setki tysięcy Chińczyl~ów nym wynikiem ~j koftferenocji politykę Mussoliniego w "Hiszpanii,
T~k, doslown~el Nie trzeba. bo· umr~ z ghxiu I t:hłodH.
Jeg-:; biuto w Londyn.ie, ~eka jq- był przekonany, że po 11symboliczw1em Utpom1tta~, że tołl11ctwo
ce... lepszych. _ftMÓW dla IWłł) nym geście" wycofania; 10 tysięcy
chińskie oparte 1est na ogromt/zillłaln.oict. Gdy kierownik t.e· n:eużytków, dyktator włoski wyś
nych. przestri€~!ach jedynie na ~Y
go bima wy1tą,pił w tydt dniach le do Hiszpanii nowe transpo1"ty
st~~ reguł~j1 wód: na syste~nic
i l'topmiycją, by. pańetwa tym~•· 'wojsk, ale już zdrowych.
tam 1 kanałów. System ów 1est
I sowo pny3arnęły u siebie po 25
'tak się tet stało. Korespondent
znlstczony· i pola stoją pod wodą.
I tya. żydów, to w.izyetkie nqdy „Times"
z Gibraltaru donosi sweoclmówił7. Mniejsza o to, a.y po·
Domostwa chł()pów chińskich
~nysł b:ura był ericzęśliwy, ale od· mu pismu, że znaczne posiłki wojsą to lekkie chatki z bambusów. i
-~~ , mowa ta wskazuje, z jakimi tru· skowe, drogą z Maroka, wylądowa
Zapalające bomby z aieroplal1ów !' Płh'
• · · wa1czyc• most• k a~a
.Li
ły 20 b. m: w Algesira&.
--•.i tI (lno~1.ami
nls-zczą całe takle osiedla.
iniiejatywa w &prawie •alk.ł. li! nie·
pod Ha.nkou zapewne nie skorzy.
stają z motliwości po&Unięcia si~
w głąb Chin, gdzie zima nied·~11go
powaitnie utrudni operacje wojenne, a raiczej pośpieszą na ratuflek
armii południowej, posuwaJ11c alę
wzdłuż liihii kolejowej Hankou Kanton. JeśH zdołają całkowicie

J6%ef We1hsber1

p. t. ,;Wull'U Mur•, która.

·

Anglia a spraw irdawska

łni małe

drzewo, lub ciska kamiei blo
tą a:a łby w hajbatdz.iej n·iewygod..
nych wariantach. japońscy scenarzyści
muszą być niełada tnisttzami w wynajdywaniu coraz
nowych rodzajów walki. które
mają jedną wspólną cećhę: bOha·
ter walczy z przemocą l z walki
tej wychodzi zwycięsko. Anllłó
gla chyba zupełn·ie jasna?
Duch japoński j~st bojowy. Ja.·
pończycy są nastrojeni bOjowo.
Różnią się zatym od Chińćżyków,
którzy miłują pokój, są nie sieze·
gótnie dobryml żołnierzami i bardZ.icj się interesują teatrem i sztu.
ką nlźli manewrami wojskowymi.
niami~ ale tawsze się tu biją

Owa &porty wybitni~ boj~Wt,
dtlu • d-tlt~u i walki żapaśniete,
titisią się w Jar>ontl najwięk&Zł
p<>pularnt>ścię i ściągają na sta~
dlony dtitsiątkl tY~lęcy widzów,
jak u nu tn~ piłkarskie, Ody
dwaj
Japończycy
wszczyna.ją
91?rzeczkę, to kończy sił to !'tie-

I

'

trsiące

zdrowrch

Z drugiej strony WJ$0td eftCll
sztaba generalnego armii' rep~~
kańskiej oświadczył prasie w S.. · celonie:
Od drugiej połowy września do
polowy pażdziernika fa~zyśd hiszpańscy otrzymali od Niemców '74
samolotów, 1010 ton s.prz~ta we-_
jennego, 12 tys. karaibinów, 46 u-.
mat różnego kalibru. Z Włoch: 40
samolotów, tysięcy ton sprz9111,SOO
LOTNIKóW I 5000 tOł.Nlf.RZY.
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się zderzą dwa auta, to japo1iscy lictnl Japończycy, którzy nie po- niach spotyka się Japot\czyków„
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ków.
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szego tycia we\\'llętrznego wysu. nió.sl, ie rui niedawnym zebraniu
(173hl813)
~ znąlezi&n;la takiego ~ '
nęła się potrzeba zmla·ny sejmo.- pp. posłów i aenatordw Oboz:u
zania teg8 problemu powtnni 8lt
wej ordynacji wyborczej. „Ekśpe- Zjedoo~enia Narodowego p. Bonad tym ~e zastanowi6•,
ryment" p. Sławka zawiódł na ca- gruław Miedziński rozwinqł „mgle l!
...
lej linii. Stwierdził to pośrednio monopartyjne" .
·Autor a.rtykuła aczkolwłek .nie
~'• • i .
pochwala, jak pi~e .,niezwykle
. .,....... ...,....._ •
p. Prezydent Rzeczypospolitej. Mitil rzec, te UJO}'stkiernu jes,i I
~~wanych
ostnrch ' r""'resji,
stwierdził w słowach kategorycz • win.na::;::zycjo .
\\'YSYU
BEZPLA'f'NIE
I
- ....
.,
DLA DZIECI
nyeh p. wlceprem!er Kwiatkowski.
zdradza
Rz~z.y"
„Jłl
Rząd·
przez
·
f)OROSLYCU
to miał win:tn:ac:
Po
1
Wybory samonątłowe _ to rozte
wywodach,
swych
w
jedna,k
11~':1
uutr.
osqnmoę-1
..c--znq Ualt pochotla
strzygnt~le szeregu ~agadnlej gos
ąntysemttyzm endecki ma coraz
rr.:~••••••
1111 1"•1alolć a do u,o ~~
10
f>Odarczych. Ale _ w danych wawiększy wpływ na czołowych pu•
• ld/wya witlnMJe
run·kach - wybory sa·morządowe ""'·
blicystów O. Z. N. W ~obny
·
• •
.,.... to ujawnienie tak samo realne·
sposób na ten sam temat 11apisa·
I
Chwała. P<m;~ Bogu, ze 'P· ł.fony jest artykuł w Kurierze PoIO ukllldu all w Police. Liczymy grutaw Mifnkuu'ki rozporząd;a "
rann ".
,
.
,
n~ to, że zdacie egz.amin.
wzorem Stalinti, Hitlera i M~
Ylt\
Źrodłe.m . w1ado?1?sc~ podawa·
limego własną "Uniq generalną •
BJUROKRACJA.
T(!lw. W. Latanowicz, priery- Zapomniał tylko p. Bogusł4w Mie- łlYoh opmh polakieJ ~owo w
wapy wielokrotnie okla.skaml, na. chimki AIJl'ócić swOi.m kolegem sprawie RQ!ei Podkarpackiej j~
„Czas porusza problem pn;ero.
Agencja
kreśl!ł plan walki o samorząd po- a ław poselskich I aę1&4torskich. przeważnie WęgiPraką
w Polsce i
1 ~~n~. W je?nej. z d~pesz stu biurokratyczneg o
uwagę, ie NAśLADOWNJCT'IF_O T~legraf
qzą.rowienia biumkra
się
~omaga
nie d1Jje prawie nigdy re::ulttJłólD teJ. ageueJ~ 1nfonqnJQOOJ o oi~po
cji. Między Innymi „Czas" pipe:
po:ytywnych. A tymbąrtkiej - koJacb w okr~gu karpatoroslmu ,

Dzlal LE" AR51 (I ~
Na zapytanie wystasowar:e przez
111.1izn111
pRz ycHo DN IA 1rzec1•u1stm
przewodniCZf1Cego do po&. Makow
a
•
„
sklego, czy przyjmuje wybór, ten
_..,...,,,.,
""'
1'ow.
P'••
ostatni poprosił o godzinnę przerW••••••„ •t•ktefal• • ta, •-I popoł. T•lef. 300-84
wę..
posef Wadaw Makowski (huczne
.
oldaski).

do góry zatjśnięte

Zag4U tow. Cz. OtaJek. Mówi ó
„W6~ć pn-r jett iJwotDt kldr1,rll 1if mu·rachijemy, spinie
tym, te nadszedł czas, by ~otna~
rob,o tnicu zti:lł swói egzamin, •praw, całej badaoici. Jej to bo- ponownie. Niowiema rychło WJ•

Mu1itJ11 pokaiat, te jestemy siłą
WY86R WICEMARSZ. Alk6W
Pnystąp10110 do w1bonl wlc:e. realn„
Na trybun~ wchodzi ~w. M.
marsnłków.
Pos. Sc>wfńskł zgtosfł kandyda- Niedżiałkowski, witany burią oktas
tury pos. Długo$Za, Jedynaka, Su. ków. Opisuje poloten:e ml~zy
nąrodowe ł połotenle Polski. Są
rzyńi1kiego I Wendy.

- POWOł.ANIE. S!kRETARZY

ko dawny przyja.cleJ 21 ,.zii_rzewia". Czasy zmieniają się. Kilka
lal temu „ Wieczór" przeżywał
t.rudllC)Ścl

Podniosły si~

wt•

Ja-

Kwiatlcowakłego,

eepremiera

stan11I do wa1kl

O

doskona-

łym współpracownikiem pa.ą

Wielka sala Domu . Robo.tnlcze- znai1ski, prowadzonej przez P.P.S.
go ,w Poznaniu priy ul .. Stromej i klase,we Związki Zawodowe. PoNr. 24 nie mogła pomieścić t-)J• każemy, czym jesteśmy. Wszyscy
mów, które przybyły na pierwsze do przcyt
Rozległy st~ cfżwl~ "Czerwozgromadzenie pnedwyborcze 'lllt
Przeniesiono nego Sztandaru". Tow. Grajek
niedziel~ ubiegł.ta.
uezc:lła pamioć Ma~ Piłsudskie· -r.IOC zgromadzenie do położonego zamkną~ zgromadz,nJe oknykłem:
go przez powstanie z mlejac. ·
„WOLN()$łl"
tui obok 01rodu. PO{JOda - ni~
try„
W kol\cu 1116weit wspomĄłał e mal sierpniowa. Ustawiono
3-dt tołnle1'2adt pots1dch, pofe. bunę. Morze ludzkie ;alewa duq
pr~tneń ogrodu.
gtyda w jaworzynie.

PREZYDENT

się

okaże

Kob3'.lański

20.

Pozn ~ń robotniczr i pr1cownic1J

t.e'

Jąca dzisiaj do świadomości szerokieh mas Narodu będzie naczeł·

zwlazn

I

Czy taicie
prasą

socJallstytzn'
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Podejście pp. armatorów do ~a
;unków pracy załóg okrętowych,
- to jak najdalej idąca nieracjonalna ekonomia, (na catym szeregu nowych statków ostatnio z-budowanych w umywalniach nie ma
słodkiej wody do mycia), która
w konsekwencji nie tylko, że stwa
rz~ kadry ludzi niezadowolonych,
zniechęconych do pracy na morzu,
lecz jednocześnie przyczynia słę
do bardzo szybkie~o zużycia na-

Pamiętam· pierwsze lata powsta
!Jija Gdyni i naśzej floty handlowej
Stawia;iśmy pierwsze kroki na mo
rzu'. Byliśmy zdrowi i silni. Patrzyliśmy z ufnością w przyszłość,
pomimo, że po odbyciu pierwszych
podróży zdawaliśmy
sobie spraw ę, że czeka nas ciężka praca.
Dziś spojrzeć na tych samych
ludzi - widzi się Ich cienie. A
wiciu już odeszło?
Czyja to wina?!
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Isi~go -t_ab~ru'pływ~jącego.

Zwlasz żu, ·restauracyj na przyi;taniach
cza maszyn, ,k1óre remontuje- się 11 t. p., ,nie trzeba byłoby wyrzucac
dorywczo w czasie postoju statku po kilka tysięcy na' przeniesieni '..'
w .porcie, jedy11le 1 za pomocą i tak 1 ubikacji z jednej strony na drugą
przemęczo11ej zał9gi.
.„
i t. p., a za pieniądze te możnaby
'Są możliwości · stworzenia lep- stworzyć odpowiednią
egzysten·
szych w~runk()w ·ptacy maryna- cję marynarzom.
rzo, trze~a jęctynię trochę dolnej
Nie zapominajmy również i o
woli i .podejścia d.o ~agadnień Ma tym, że wśród . za!'óg okrętowych
ryna·rk1 Hand.lowe1 nie _tylkp z pun mamy duży odsetek Judzi napraw
k~u widze!'l!a kupca obliczającego dę wartościowych, którzy przez
z~s~I;, · kup~a ile kalkulującego, o- szereg łat ciężkiej pracy na morzu

bhczając~~o dochód
na wyzysku
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • prac;owntka.
.
.
~teje~okrotme do uszu. ma~~na
rzy docierają ~asła „Pod~1ągn1jmy
Polskę wzwyt . W porcie rzucajuż ukazała się broszura p.t.: lamówieniach ponad 20 -egz., or- ją się _w oczy· og~omne afisze. głoObjaśnienia Ustawy
o wyborze ganizacje otrzymują po 7 gr. Za- szące: „W. oparciu o zdrowe mora!
radnych gromadzkich, gn1iunyci1 mówumia wraz z go . ówką należy nie. I fizycznie spo~eczeństwo ..z~ui powialowycll.
na<is)'ł:ac na adres
Sekretariatu dajem~ mocarstwową Polskę itp.
Ta aktualna i bardzo ważna dla Oenerałnl!go CKW.PPS., W~wa I. Na afiszach tych. robotnik, kroc~y
każdego dziaiacza wiejskiego bro Warecka 7, ł·ab na konto czekowe ~esp?l z prac~awcą w bratnim
sploc.te rąk.. ~arynarz patrząc na
szura jest zarazem niezC1s.ęp10· PKO. 3-1744.
te afisze ' w1dz1 jednak coś Innego.
nym przewodnikiem w nadchoSekretariat Generalny
Czasem ·na statek przyjdzie jadzących wyborach wiejskich.
Cena IO gr. za egzemplarz. Przy
CKW. PPS.
Przedstawia
jako obro~ca -marynarzy. Zaczyna mówić o k~n~o~idacjl.
,Kon$0h~ac1a?I Jak pan . to rozu-

zdobyli wiele dośw,ia~cieqia i .k :ó ,
r_zy mogą oddać naprawdę cen.ne ;
usfagi na kierowniczych stanowiskich i przyczynić się wydatnie do
U.t:is p...., p„cw ru~„.ca \~ yo„rozwoju naszej floty. Tych odsuwa się. Ci pomimo posiadania dy chu powstania w 1831 r.
W związku z rrn.."Znicą powstapłomów w wielu wypadkach staja przed koniecznością objęcia sta · nia warto nad-mienić, że gmachonowiska chłopca okrętowego. Wy· wi dawnego Arsenalu przy zb.e·
starczy przejrzeć listę szyprów za- gu ul. Oługiej i Nalewek, w Wartrudnionych w Urzędzie Morskim, szawie, który tak wielką rolę odeaieby przekonać się, jak sprawy grał przy wybuchu powstania,
te wyglądają. Są tam szyprowie,
których cale pływanie i prak:yka
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kiś_ ,pan.·

-·Amerrka-n'sk1·e dz1·wact•••1
Prasa a.merykatlska zajęła się
·

ostatnio <.1z1wa1.:Z
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Od wielu łat bibliotekarze Nei...
jersey są · zawaleni pracą. Wcią:l
zakupują książki i nigdy nie mają
tego dosyć.
Skąd ten zap:i~ w zakupywaniu
tslążek? Bibliotekarze ci spełnia
ją tylko ostatnią
wolę
bogatej
wdowy ,która umarła w 1913 r.
Wdowa ta za życia uchodziła za
królowę cynku, mieszkała w wła.
&nej willi w New jersey i ujaw·niała duże zainteresowanie spra'Vt"ami oświaty swoich współoby
wateli. Miafa ona duży pakiet akcji cynkowych i w testamencie zaplsa~a. że dywidenda z tych akcji
ma być po części obrócona na potrzeby miasta, po części zaś na
zakup książek dla miejscowej biblioteki.
Poc."Ząwszy od 1915 roku akcje
eynł.owe zaczęły dawać duże dochody i oto b1biloteka~ze Nt!w jersey otrzymują tyle pieniędzy z testamentu zmarłej wdowy, iż nie
wiedzą co mają zrobić z zakupy. wanyt:tlt książkami. Stosy książek
rosną i rosną. Zaszła koniecznGść
zbudowania nowego domu na bibliotekę.

Przy tej okazji przypominają
sobie w USA króla cygar w Filadelfii, który przed stu laty uczyni!
w testamencie legat 2 miłionói... do
l;uów na założenie nowego u.niwersytetu. Na pozór brzmi ten testament bardzo rozsąd·nle, le<:z
klauzule, w jakie testament został
zaopatrzony, są już co najmniej
l
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W każdym więz.ęniu angielskim
istnieje oddz i ał obserwa~yJn) pod
nadzorem lekarza psychia ry, któ ·
ry w <1uż y m zakrt::sie decyduje o
metodach stoso wanych w odniesie
niu do poszcLcgórnych więźniów.
Przy ~twierdzeniu u więźnia choroby psychicznej, psychopati.I. nic".'
dorozwoju umys:owego zostaje on
przeniesiony do zak'adu specjalnego, gdzie z.najduje staranną opiekę

I

się

W noc listopadową - jak wiadomo - powstańcy zdobyli 1818
broń.

Później w
gmachu Arseoahl
mieścUo się więzienie a obe4:nie
będzie się mieściło Archiwum Miej
skłe.

Alb1·n Fleszar ,,Satyr.'.'

się

morska, sprowadza
do
mości. .• zatoki Gdańskiej. znajoGospodarka tego rod.zaju daje w
efekcie ciąg~e btędy, kosztujące

•

Przed kilku dni.ami jakai ban- rujnują nerwy Fle&zara.

. P~taJą marynarze. Dla was grube tysiące,
~zystko, dla nas · nJc. My mamy ' święcili swoją

Na ''•·

m1e?

I

c

•

,„

•

•

•

.,

•

•

•

r
.
y n

'°

„

r..-.

„... ·'

C!

.

bur-

=

....„ ...„ ............„ ...„ ....„ ...........„„....„ ........................
.,

••

P5,'h ·1atr~a w w1·ez en·u·
Ostaitni zjazd polskich psychiatrów poświęcił drugi dzień swych
obrad zaiadnicniom w ięziennic
twa. Psychiama na . zachodzie Europy od d:uższego już czasu powstaje w l:>ł i skim ko.ntakcic ze świa
tem, zamkniętym za kratami, 1 w
dużym StQpn1u wptywa na &ys:cm
wii;;ziennicrwa. Przoduje tutaj Anglia. I tak się składa, że chociaż
angielskie prawo karne dopuszcza
do skazania osób psychicznie cho
-rych, w zwykłych więzieniach 111e
ma ludzi, dotkn . ę . ych chorobą umys.ową pod jakąkolwiek postacią, pooiewai. W) konanie naJ.SUrow
szcgo nawet wyroki.I może być za.
wicszone na wn1o:c.ek urzędu kontroli nacJ w1ężni a m1 1 na pod„tawte
badań lekarskich skazanego.

I

,1<zyw·1vo.:vuu v.,..„„,i;: u„wny ... y.
gląd.

a ludzie którzy po- da un.iemożliwi/,a w Warszawie 56 omawianej ksi.ążki czytamy:
W
młodość i ciężko o.d bycie :gromadzenia wyborcze. ,.Pyta.niem roaaJJU Pi.ł.sadił.ieg•· 11
pracować, a wy zbler)lć. ,Cz,y tak? pracowa·l i przez szereg la't na ·mo go. :wołaneso pr&ez orsaniz:acje
mu. 6 oierpn.i• 1916 r.:
.
.
.
I Na tym polega konsoli~acja?t
rzu zmuszeni są szukać pracy na kobiece, na którym przemawiać
cay po ncu ~a1ani6 "7ółld ,,lees
dziwne. A więc gmach umwersy-1 Na l. ąd. w-yjść nam nie wolno! lądzie lub zo. stawać poza · grani·
ł
b
t
ka
b
FLE~ZA
t
·
· ć
·' . ł
R
·
. I
'
.
mvz a . sena or
o •
"' ·
kobiecy i cidse nocne iodakO.O , _
.c u nua1 m1e wyg 1ąu pa acu, muaz _na !f1iesiąr wystarczy' Rodzi- 1cami . kraju. .
·ROW' A, 1 kand datka do Rady
· Y ~ualy l>yc z marmuru 1 ·gmat:h nę zo_b~czyć?l Po co? Pracować! j Trudno omówić i ~yjaśnić wszy \liejakieJ.
y
=za 1wf' suce„.
JlU1.:ZV11) grubym
murem . oorvn- Pr.acowaćt
•
stko na łamach prasy. a- jest jesz•:
n_Y 1~ 1 • ~pci.:Jai~e .zastrze„~n~e 1 było, Co nam - dają cl. których przed- cie wiele spraw. Marynarze ma- Nie zawadzi przypomnieć. że Od dręcząceił· rzec:yw;sroa~i
wraca do umi uu'atae} 1jt!ulu~1.i.
1z zalLneu 1u m1n •5 t.rowt 0 s. wta t Y n.e sta'wiacie ·na afiszach Idących we- j'a J'ednak nadzie1'ę, że w naj'bliżniedawno, bo w r. 1931 nakładem
wolno przekrocz • r o
l'is:e pracę geologicz:nq o l'uk-.
.
· yc P og w umwer spół z -nami?!
srym czasie będą mieli możność komendy : Koła · VI baonu I Bry,;ytetu. L>z1wa<."Zny zap1t; został do
.
d
_ ·
d
L
p
l
D
k
·
p
·
siu.
k~ ·" .
k
z czasem od • Rzuca1ą
nas w objęcia . chorób podjęcia bezpośrednteJ yskasj1.
ga y .eg. o.
ru amia
anDn 23.X. 1916 pisze do żon•:
~auinie wy onany.
t'. jl 1 ·
•
T
...
T
·
&twowo w Waruawie
wydała
.1
8
kryto, że grunt, na którym zbudo- pros ytuc , _w opary alkoholu!
ak panie ., . .", . nie zostało. książkę Mjra Tadeusza Biernao_,.Staram eięi zajtć tym. dopóki
wano kosztowny gmach ma. bogażonie; !~ k~muś z ·rodziny · na ~szyst.ko zro~łone dla ~arzy, kiego P· t. MAJOR ALBIN FLE· neczy usadniczo •il: nie ro.tńy~.
te złoża l'.'ęglowe, nie można jed- statek, PfZY.łś~'nie wolno - mary. Jak ~? pan ~tsaJ w „Ga~ecie Pot~ SZAR SATYR"
gdyi samn ·wyczekiwanie haN.o . nak węgla tego eksploatować, nar.zowi, ,jak ~ówfą nasi panowie sklej • f>owiem_J>a~u .w1ę_cfj, Jl!a~
·
"
•
·
ży i deaerwaje„_
__. !ifinó.wiU ·umowę
· ś niepodległokiowych
· Bioęafia ta to kmoal hurorii
g d.,.. gmach byłby zagrożony, a - morze powinno być ton•, 14-to Zbl arze obecnie
Ij d
ś
prac przed.
W dwa dni później (mając jaJ
w Ameryce ostatnia woła wyrażo- godzinny dzień pracy. - rodziną. . .orową
e nocze nie za po re- uwjennych i bohaterskich walk gotową pracę, która r.oyula Jr.„
na w testamencie jest święcie prze
Na am~yzaeję 'statków jedno dntctwem Zarządu Głównego Zw. Legionów. Już.
cmaie ltudiów kiem po jego śmierci p. e. .UW.4...
strzegana.
tylko Towarzystwo . Okr~towe „O. Zawod. T~ansportowców w~oszą uniwer•yteckich., jako tuystent Gl NAD KR 4JOBRAZEM PO..
Obliczają, te zło!a węgłowe A. )L. za rok łm7-my odpisało !~eł do m_iarodajnyeh czynndcó_w P"'!i· E. Romera wydaje Fleuar LESIA" w aprawozdanUu:la
przedstawiają wartość 80 milio- ł.779.837.35 zł. a dfa marynarzy
•
.
•
"' latach 1912 i 1913 azere8 P'ac szawskiego TOWdny•hDa N""""nów dolarów.
eo? Zwf„ks•enJe
god•łn
prarv,
a) .48-mfo, • godzmny
tydz
. red. pra
,_
L
.
k rem 8eOJV811
,_ .. ~go/ puze uo
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Statystycy amerykańscy obtlcza- obrywanie natetnośd za przepra- cy n~ ~pnu,
.. .
Karpat i zostaje członkiem Komi.- najbliuzej
t11spólpr~I:
ją, że w podobny s.posób jest w cowane nadgodtiny I t p.
b) 56-clo .go_dz_\nny ~yd~ień ·p ra- sji ·F~jologicznej Pola1ciej A.ka- ••„J'r11wdopodobn.ie w najblil.
Ame1!:ce zamrożonych kapit~łów
Marynar.z~ wiedzą . \ widzą, jak cy w morzu;
·
· ·,,.
··demi{ Umiejętności. Pozruije w szych dmach będę u Ciebie. Dona ~1ltony dola!ów. ~aty m1esz- setki tysięcy· złoty'eh przeznacza
c) etaty ustalane przez Komisję rym aasie oddaną również pracy stanę mo:e lada dzień urlop- dis
kantec St. Loul6 zapisał o~ronmy się na cele, które 'w tadnym wy- '<'adającą się z przedstawiciela 114ukowej Regi11f Dananównę, odpoczynku. Popadłem w rout~ój
mająt~k temu, kto na d~l~kim Za~ padku , nie przyczyniają się do Urzędu żeglarśkiego, armatorów córkr :nakom;tego pedagoga i u- nenvowy•·;_ Mjr. Fleiz.ar l&ie Jo.
chod~1e _Ameryki w . m1e1s~'Oś~1 zwlęk~zenia . naszej ekspansji ~a i marynarzy;
·
czon<!go i żeni się : nią. Równo- cz:ekał upragnionego uTlopu, ·Jnia
bagnistej, wskaza_nej przez zap1. morza. --. w wielu wypadkach tyd-) ur~gulowanie wyjścia na ląd d:dnit- jest jednym : n.ajc:yn- 3 li&wpada umrera amierciq ,,...
sodawcę•. wybuduje dom.
'!'_Y- slące złotych wyrzuca się za
lwłaszcza w·1porc1e oje2ystyi'n;
tJie,is:ych organizatorów i najgvr· &ic::ną. l'ogr:~b Jego ID Slvnimie.
budowa01.u ~omu w tym . m1ej~U tę dzięki koniunktural.nym . •,pseu·
ej zapośrednic2~nle do' pracy liwnych oficerów „Strzelca". to- a później w grudniu 1916 r. eo
mow.y być n.ie m?że. K~pttał więc do _ fachowcom". k'órzy co jakiś przez Państwowy Urząd' Pośredni na jest jego współpraoownk:ką Warszawie przy udziale Jó:efs
rośme. _przybywają ~roce~ty i pro czas, bądź na terenie . marynarki. ctwa Pracy zgodnie z" Dz. u; Jt p qmikowq i „ ideologiczną.
Pi.łs1ulskie!{o, !en. S:eptyr.ki«•go,
~enty od procentów 1 kapitały te bądż portu wypływają w rolach Nr. 54, poz. 375; · W I Brygadzie należy Fleszar ęen Bcsaelcra przedstawicielami
nie mogą być użyte na żaden roz- „opatrzńos~io~ycłt 1-Jdzi". Port
f) . komisję. k'óraby '·kwalifikowa do najdzielnieis:ych oficerów, nrmii niemieckiej i austriackiej,
sądny cel . .
'
.
·
'a
dopływ świe„ych
sił·,
najbardziej ukochanych · dowód- ''"""" legionistów był wielką ma1
. rol się od ·. „rzeczoznawców", kt 6„
!~ny zap1soda~a. pozosta~ł rzy .morze i handel morski znają z
g) pomieszczen.ia na statkach. r.ów, należy do bohaterów, któ- ni.feattu"ją na czdć bohaterskieso
kap1.tał na założente 1 utrzymap:e wycieczek. lub powieści „man·ni- odpowiadające wymogom zdrowia rych ,.histor.ia wzięła na swe ofir...ern lesionowego i pioniera pol
fermy dla st~r~ch wysłużonycll stycznych" w rodzaju „Ludzi z ·i higieny;
~krzydla"„.
.~kie1 wo;slrowości przed wojną.
marynarzy. Miejsce, które wska- pod · żagt' .„
K
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h) nalc„yte
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walki,
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• po b oruuerz
L-·
e , wybi'1'"":'
„ ...1•.
za~ za pi.
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więce· w poło;•.;ie najruchliwszej
W
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a O przej CIO• '
•
•
• .
r. 1915 i 1916 Jll baonu, później dzi.ała~ce n.nukowej i niepO<ll6I' JN
j k B
d
w.ą, dobrze rentującą się synekurę.
i) od.pow1ednte traktowanie,
7 P· P· Le•„ a r...czcze bardzie1· głościowe1· nie pozwolono pr.aeu icy owego ?r u roat łway.
Gdyby tak daleko Idące os•czę. j) po dziesięciu latach slużby na
o
iTestament spisany zos a na po„
.
. rozterki ;.deologicz:ne
ID
Legio- matł1iać w W arsz:awiel
czątku 18-go wieku. Nic więc dzl. dności, jak do za•óg okrętowych, modrzu p~acę w podrc1e,. a wt razie nach w okresie utnienia t. zw.
•:
wnego, że zebrała się ba.jońska stosowane · były · przy. budowie ro- na W)'rę... onego z rowta ren e.
Rady Pułkowników, w skład któ-' Pomyśl.cie o tym legioniki •
suma.
zmaitych · pawilonów na · wybrzeMAREK . PAWLINSKI.
rej wchodzie, iako dowódca 7 p.p. O . Z. N.
B SZóST AK.
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ps)
chi-czne są pow.ażnym - ale nie je
lekarską. W. więzieniach an~iel- dyn}?n ·.7 ~ródlei~i . ~rzestępczośCJ
skich nie spotyka się naog'ól 't. zw.
~le n!f tylk? Aryg~:~ ~oż~· p?sz-.
·
ł
h k ąbrny ·h więż czyc.ć się znacxn)ntl os1ągmęciam1
n.i epos uszn~c
I _
rn
i;
. ,w Je(dzit-dzinie. Są kraj e - nantó~ · na ktorych ::.padały , zazw~- rz. klad Bel ia Dania - . dm
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podstawie
GpLDll
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h c owawczytn1 .
r. '"lu ews k')
1
karzy. p~yc tatr 6 ~ więzienny~
jak ; ta>spra_wa .przedstawia się
z~a.ln~óa się nadwetkt~aruhnkowo tych w . Połsce: Wed:ug art. 17 Polwię~m -:V• co 0
oryc ma s ę na ski ego Kodeksu',. KamegÓ z roku
dzieję, ze w normalnych warun1932.. ~~•-~ żony, chory psyc h.;z· h · ż.
„
11.:
kac h wo Inosc1owyc JU taStOSilją . , U<>ł\4r
· · .· '
· ·
·
d
ó
•
me,--któ-ry:
me
mógł " rozpoznać wa
się
o wymog w SP?.1eczncgo częnja ' czynu , lub kierować SW01111
wspórżyc1a. Po opuszczeniu w1ęz1e
'po
. ·'
"
.··
od,I ·
ka
·
·
d
.
posi ę waniem, , me p ega .
n1a pozo~tają
om na a' ł pod opre•
. " · -. · ·
. ·
k · k ntr
k
k
rze
,
w1ę~,ep1a. Takt . oskarżony
0 1ą 1e ars ą.
ą 1 0
wstaje ,lłmieszczony w. i;akladztc
W Anglii na podstawie opinii dta. umys:owo.., chorych. Muno to
lekarzy psychiatrów · wię2ien-nych w-,wjęzfiniach ~ pnebywa w: ęcej ·lu
lwalnia się n.a wet warunkowo dzi ' nh:nonna.lrtych niż „. normalych w1ęzniów, co do których ma nych. Pochodzi llO Mąd, · że wielu
się nadzieję. że w normalnych ~a-,oskadonych Z ' zabur~eniarni u.my
runkach wolnościowych jlł2 zasto s~~wym1 , nie, korzysta z dobrodz1e.
sują się do wymogów spo ecznego stwa .. an . . 11; . że u wielu ,. skazawspó~życia. Po opuszczeń1u w1ęz1e n'ych . dqpjero <w ', toku ·· odbywania
nia pozostają. oni na'daf pod opie- I kary ~:y.sc~pu'ją : oz.na~i *chorooy·
ką i konvrolą lekarską.
uin.y.sto.wej;· że ~ jes: też s.poro więz
jak widać w w1ęzięnnictwie an-, niów. - :p:>ychopatów; .. uważanych
giel~kim lekarz psychiatra odgry- poWśz~chriie . za ' łildzi calkowiete
wa dużą rol~ I jego pr~ca przynosi odpowiedzlalnych.-
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jako praktyczne rozw1111ęc1e
zasad Kodeksu Karnego powsta·
ła w roku 1933 Komi~ja do Badań Kryminalno - Biologicznych.
Zadaniem Komisji jest organizacja badań nad osobowością prze
stępców, przebywających w wię·
zieniu. Komtsja opracowała kwi:
s:1onariusz do badan krym ;nalno
b:vlog.cznych. Kwestionariusz en
obejmuje pozycje z zakiesu a .tro
połogi i, medycyny, socjo!ogi1 psy
cha:Qgii i przest~pczości. W ypeł
nieniem kwestionariusza zajmują
'Się lekarze 1 wład'Ze więzienne.
Trzeba podkreślić, że badaniom
nie podlegają więźniowie, skazani
za przestępstwa politycme.
Materiał, uzyskany w ten sposób, slużyć ma za podstawę do
klasyfikacji więźniów, ułatwial
tna wł~ściwe roz1111eszczanie więż
niów po · zakładach specjalnych
jak: więzienia dla stabY'ch fizycznie, c~orych zakaźnie i chorych
u.mys·'.owo; więzienia· izolacyjne z
obosttzonym rygorL'm;
więzie
nia - kolonte rolnicze; więz1e
ńia zakłady rzemieślnicze.

Aby praca Komisji nie miała
cha.rak:eru papierow.e_go, muszą
pews~ac ~ięzienia o~se~wac.~j·no·

rozdzielcze. ·Na razie Jest · tylko
Jedno takie :więżienie dlia kÓbiet
w ·Warszawie. Dr. Luniews.ki zwra

cai uwagę, że nie można opierać
się wyląanie na me cdach bii.lro
kr;uycznych i ak:ach personalnych więźnia, bo to doprowadzi
Jo .spaczenia zam· er zonej reformy. W związku z tym łączy się
sprawa zatrudnien.a w więzien
nictwie lekarzy psychiatrów. Na
raz ie liczba takich lekarzy nie
;irzekroczyla dziesięciu.
Na zjeździe był rderat pośw1ę
co11y radOS"ł"j twórczości lekarza
więziennego psychiatry.
By1 011
nieprzerwanym hymnem pochwal
nym na cześć władz więzienny .:n
Ale praca lekarza psychiatry w
więzieniach polskich nie uc1.ę1a
się jeszcze na dobre.
W referatach innych lekarzy, wyb1;ny ·:h
:;.pecjalistów, oo których u11'.1.1.a
się dr. Luniewski, przew'ifA się ra
czej nuta pesymizmu.
jednak leczenie więźniów, :.mie
szczenie ich w specfal'lych tctkła
dach, wype~nianie kwestionariuszy w dz1esiątkach , tysięcy, nic
będzie polityką długiej fali, jeśli
to wszystko rozpatru;e sfę nie.t:ależnie od ogólnych
warunkow
spo!ecznych. Liczba więtlJiów w
Polsce szybko wzrasta. wv~iar
czy wziąć do ręki „Mały olacznik
s;~tystyczny", aby ąię o 'tym prze
konać. Więzienia pękają od nad
mfaru ludzi. W o'.cresie a<rvzvsów, wstrząsów powojennycb .d.ao

I

przestępczości jest
wspanialsze środki

....

ruchome. '.Uj·
i metody, wo-

•e

sowane w obrębie więzienia,_
wiele tutaj pomogą.
.,
Weźmy dla przykładu 1aki eda
cinek jak ałkohoUzm. Or. Kal!za
nowski podaje w swoim rckra:cie, że na ogólną ilość 16.984 ·;>i:,
danych w ciągu trzech lat w1~t
niów, było 3021 alkoholików, L j.
17,78;t. Czy amicszczcnie ich w
taklada<:h rzcnueślniczych jak tego chce dr. Kaczanowski, ut>ćz:
pieczy tych a:koh-01.ikJ\\ prZl:d po
wrot_
em do przes:ępstwa? Raczej
nie. Aby osiągnąć U'Walsze . rezultaty, należy na ten odcinek
przypuścić atak frontalny. Ota te·
go PPS w ~tatnim sejmie wybranym na podsitawu: dLiuokratyc:znej ordynacji wyborczej, walc.tyla o u.rzymanie ustawy antyalkoholowej. Dzisiaj walczy nadal z
alkoholizmem poprzez swu1.: ,organrzacje kulturalno-oświatowe. ·
Przytaczając powyższy . moment
- jeden z wielu z szerok1l'gO
frontu walki o nowego, lt.-pszl.'gO ·
cztOwieka - chcit:łismy wykazać,
że nie . sposób rozwiązać sprawy
więziennictwa, jak wielu . innyCll
problemów, bez oparcia s1ę o .- spo
łeczną ba7.ę demokratyczną.
·
0
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czerwony Widzew gremialnie poprze .So.cjalisty~zne gromady wyjd~
Dste P.P.s. i IL zw. zaw.
, ···· z· wrtior6iv Wdniu 11 grudnia r. b•
.głos clalawelo tce,ndrdata listJ Ir• 2
odbęrlą
W · do. 11 grudnia r. b.

wicłele P.P.S. t kla~ych

Tow.

Mendasik Zygmunt, wlr.ep~ewodnic,zący Kom!tet;u P.f:\.S.
dr. ' ,,Widzew", dt'ugoletni dziąJacz
rO,\>otnJdy. dzierko prołetariackJe
'VJ'Jqzewa w ten sposób móWi n.am
o ia:.jbłltszych wyborach sanądo

Próbk~ rządów en4eck(>--ch~~k°"

enpero,·:skich mleliśrry w !~łach
!923-1927, J<fedy to tfan~u~
polityka prowodyrów tyth organ!.
zacyj, którzy .iprzedali „farbowa~
nyrn szwajearom" Elektrownię, do
prowadilła do tego, te przepłac~my ui prąd, sżczególnle cl, któriy
korzystają z ograniczników. Widzlctlśmy równie! w ciągu kilku
lat rząrty kontjsa.tyc:nych gospodarzy, którzy dbali o łntere<>y kamieniczn:k6w i hrżuazjl, nie troszcząc się o los ludzi biednych I
proletariuszy;
Ulice . w śró.dmleśclu doprowradzono .do wyglądu e1,1ropej!lklego.

w~~:
'ł.ódi rcbotnlcza, która Qd błjsko
ft ' łat nie ma · swego przed~tawł
clelstwa w samorządzie miejskim,
ma w d11lu 18 grudnia r. b. zadecydC>W:ć o tym, w czyje ręl:e dost<i.n!e się władza na miejskim ratuszu. · My jako robo~t1icy v.iemy.

te -:qc;podarkę zgodną z interesa"mł ': l~dnośd robot11lczej1 zamiesz·kąjąc!rj przewatnle przedm!eścla,
prowadzić mogą jedynie przedsta-

ko~ztem przedmieść.
Typowim
przyk~·~dem jest tu Widzew,. prze..
ważnl~. b,ez chodników, o!ezabru-

kowa11y,

pełen ·

bajor i

r. b. nie wiele Ozonowi pomo>t. go uznaje swoją słabość l nicqść.
Oowodzi to również naiwności
i ..;.bruk<>wańle ully Nidamk:.fl~j do któte z koleJ wybiorą so:fysów ra cnch tych właśnie środowisk naj· macherów ozonowych, skoro z· tacment{lna na Zarze"'ie, by · l,li.::zne dy gminn_e i ·powia.owe. Odtiywat ·lepiej śwfad~zą zabiegi różnych kich! propozycjami do nas się
kon4ukty pogrie~e nie potrze.: ~ię 01ie' będą ;na po'dŚ~awie ordy-' .tpiejscowych wlelkośti ozonowych, lwracają.
bow\lłY topić 5łę w b~f (!}rach bło-- ..acjl, priewidującej wybory pow· którzy wszędzie tam, gdzie do wy
Na terenie gm. Nowosolna zata. Połąąeijiq. dżieinicy Nowy szedme, tajne, bezpośrednie i ró-· . b'orO'w stają kandydaci PPS'. i Kl. częła się JUt walka od t~go, że po
świat · i resit;) Wimewa, pr~z wne. Zgub:ono gdzieś po dro·dit: Zw. Zaw. usilnie i bezskutecznie licja przeprowadza posz1skiwania
·wyb.udpwante wi,aduktu kotejowego proporcjonalność, podobnie jak w zabiegają ą stworzenie wspól· list funduszu wyborczego, czyniou. wyJptu ulicy Batorego. lJrządze- wyborach do rad miejsłcich·. Czyn nej listy, by, jak oni- twierdzą, u- ny jest nacisk na s'.abszych, celem
n!e rynku na Wld.ze~ie, ab.y lud~ ne prawo wyborcze mają mj~z- niknąć rozbicia g:osów i walki wy
wycofania swoich kandyda:ur na
ność tego przedmieścia nie potrze kańcy wsi mężczyźni 1 kobi~ty po borczej.
naszych listach. Nic to jednak-nie
bow.:iła przemierzać co tydzień skoncz~nych. 24 la~ch życia, p ile
Takie zabieg·i czynione były ze pomoże. praktyka administracyj
1
kilku kilometrów po zakupy.
od. roka z~lłt·esz~UJą na terenie da strony gm. Nowosolna, gdzie kan- na l gospodarcza na terenie groUrzłdzenie n-iej.s1<iej biblioteki neJ gromady.
dydaci PPS ~ wys<ąpią .w· 3 groma. mad tych sprawiła faktyczne zjepublła.nej, której brak daje się . Bierne prawo r. wyborcze przy.: dach, 1). mianowicie na: Sikawte, dnoczenie ale na rzecz Ust PPS. i
w tym środowisku szczegótnie od- stugujt> po ukończeniu Z1 lat.
Stokach 1 i s .oliach u, takie usi- Kl. Zw. Zaw., które w wyborach
:z~wać.
·
·
,
:owania podejmowane byly w gm. tych mają poważne szanse na odZwvci"s~wo
listy P.P.S. 1 kJas.
Specialtie
·. z.'a. . rządzenie . władz. Chojny, gdzie listy
.
•
~ ...
ł
soc1alii;tycznc
niesienie calkowtiego zwycięstwa.
Zw. Zaw. będzie e~apern ważnym przyśp~esza termin wy~oróV! gro idą w gromadzie wsi Widzew wt
oo d~iszej walki o Woloość I So- . ma.~~~~c~. k~óre ... mJaly odb~ć się, wszystkich okręgach . Chojen o,
cj~-Hzm.
pózmeJb, lecz „.pradw~~po dobnte. suk B 1 O.
W walce tej Widzew nie zosta-1 . c~s wy otc~y po w~.11 w tym kieDowodzi to s~abości Ozonu,
nie w tyfe ·i udowodni wszystkim.i ruiiku. aby wybory. odbyły się w
~e by~, jest i będzie ,,Czerwonym". dnlą, 11 grudnia r. b~ Lecz ten suk· który wob'ec potężnej sity, wystę
·
·
·.
' .ces wyborczy w dniu 6 ..Ustopapa pującej ·na a·renę życia polityczne-

iw. i.ąw. Jide l ośw~tJen!e uUc, &zczególnie · się wybory ·:radnycb gromadzkich. gdyż o nastrojach przedwybor-

błota.

Przed

stawłclele nasi mu-szą kontynuować wysiłki uprzednie I realizować
postulaty Widz~;i. Zabrukowa-
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Likwi~atia

Whojnych mecenasów sztuki bawi sie
..

.,,

.

-;

Myliłby się srodze

aa:eczka
8',,J~cika .to ladna, niedłt/.ga.

.

·g_~(j,j stwierdzU, tdJI przy jrial się

.·

· bacznie,

kotek

mrugfłlll dwu· znacżnle.
·1a~na, nle__dluga, · ·

1ta$Z

· · ··
·»_ajeczka to
'fili kolek

nti

··

płotku nit m;uga.
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miejekich . subsydium , w kwocie Pączka! .r obi)~ ,nich \'. ~miankę o
1000. zł, Szk?ła ta p~~adzona sub~y.q1?.:m, lltr:zymąnym_ z Zarzą~
jęsi ~zez. p;,.now z był~} ,,artysty~ . du .~?rotS!if?'C~~ego,~ B,Y~oby cl~ka'"
c~~e! grupy ·~R~graf · .Człoqko- · \\:'.~· .J~dyby . ~I.~ «~.::~o. \V)'Jaśnl~, Jaki

.wi•

w Łodzi

R A D I

łeLgru~y ~ani ~I i a'!anłu~ Je~~. ~~ią~~,k p~zyczynowy pcjit)lę,d:y subsy~um a ar.~ykułę~ J?· Pą.~~~· op1!uJ.~CYIJI cuda r na:d.z~yczafnosct,~,b~ttt~~ - te~trów. ł~dz-

.. r'/, UfZłf~9nej prz_y . wr~z~Ju. na:
. g~ody arty~Jycznej , m. ~~z1 . W_łć!""
dysławowJ . Stn.emlńsklemp, J~IC
. równlet datł si~ poz~ać z -~~~sklc~
kon.taktów z „Orędo>o.'."l~łem , ktq
ry 1ch I;i,nsowa~~I re kl amował krzy,
. kliwie. Jak~ ar.ty~, ",le ~l.~_s~~ sł~
uznaniem w :ferv<:h artys,iy1:zl1Y~J;l.~

. „_ {

nocy władze bezpieLodzi wkroczy-· ~„ do
„Bnej-Bryth", .przy ul.
Pi:ltrkowskiej 90.
Lokal zos:ał opieczętowany.
Ze względu na dobro tocziice•
go się dochodzenia. szczegó'y są
narazie trzymane w ścis~ej tajemsowy i płacić podatki, by umożli nicy.
wić pp. komisarzom zabawę w
,,mecenasów".
Te wszystkie „czyny'' z n!epra'"''dziwego zdarzenia dałoby się powlątać w jednym określeniu: kulNALE:tY KUPOWAtl rn.KO.
fory kierowanej. Ową właśnie „kul
_turę'" kierowańą tworzy . obecny U
magistrat według· swo_k~ sił 1·zrozum:enia. Tworzy blurol,{ratyczną
. kiulturę, kierow
. <:lflą przez resorty.
Jak·ta kultura ~ygląda , -:- widzi•
m~ na paru przytoc.zonych przy-

·- .
.
.. . ..
.
'
ten, ktoby Norwida'' przyznano ze środk6w siło a=tykuły pp Godte.wskieg<> i

sądził, ie jeno materailnymł, priy
ziemnymi sprawami zajmują air
-nasi · włądcy- komls:!fyc'zni. Wiele
uwagi · również poświęcają oni
sprawom kultury. Ale jka ta kultura wygląda N uj~ciu i zrozumie·nJu panów Oodll!WSkiego, Pączka
I S-kJ, widać - z przytoczonych poniieJ kilku przykładów;
ł) ·
1• .:..
......
k ......
1 tłZ~13 p1~ nJ'w• 1m.
~· 5zave

,W'lazl kotek na plotek ·1 .mruga.

.,Bne"-Br th11

Ubiegłej
czeństw a w
lokalu loży

Trmczasnwr komis1rrc1nr.'Zarzad ,Mlelsil'
·a mv 1aa1sim1 koszta·
11cb·
•
igraszek.
••
I
'

~'
.:~·

1

IoiJ ·

o

FACHOWCA

.krch, kfó~ :dópłe~o .P.rzy obecnym
zarz4dzle.M etc„ . , ·

RAD(Q REICHER

, · •) .'Ogł~zono
.
.
kQnkurś na sta·11 0~'i$ko .kU.Stos~a.~Muzęum Etno-.
grą(leznego. :~na._.na,, tak wat-: ,~!a~a?L...

tronri1e
·
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go odbodife lit ZtJbr11„le (l%1oftk6w
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m..,ą

Kilka miesięcy temu ubezpiecza·
ny I; Or)·gielski udal si~ ·z córecz·
q, 11.-le.nią · Haliną do lekarza U·
bezpieczalnl, k?óry ·po zbadaniu
dziewczynki stwierdził koniecz·
ność przeprąwadz.enia operacji wy
cięcia migdalów, wstrzymał jed·
nakże kwalifikację do szpitala z
powodu przepełnienia.
. Po paru tygodniach dopiero Ory
glelaki otrzymał kwalifikację do
sipitala· na Lagłelnlcklej, co jed·
nak w naszych stosunkach nie jes
równoznaczne z przyjęciem do
szpitala. Mimo, te od dnia wydania kwalifikacji minoly jut d:wa
miesicce. chora dziewczynka do
dnia dzlalejsiego jeszcze nie zosta
wna~el?
ła przyjęta do szpitala. A . zazna·
cyt
nalety, łt &tan Jej pogarsza .
lniua pokrrwt kotła, któta imid
iiyła mu Jłowv i oddiielUa )ł ale
mal od tułowia, tali. ło ohłopl~
oo-nióał iniler6 n11 micPca-

Smiert 16-letnlego

chłopca

Drzy precr.

'•

lto 1101osl

wlne za tr11lm1

W i;a-kładaeb firmr Zygmunt
Jbabe. pri) u.J. Orlej 13, w dniu

·

· -.

pa nowJe z!!Iliube zp>,ec·za In:·

goda. T wlec&
lokalu ds. l{omltetu Wybol"C2;ego.
ul. Limanowsld~Jo 39 ~~~ Bobott.Ck6t6 Do.eoredta ~
mdw, Bw•btl DomnweJ ł Po'krew.
~'7t. wyborcza obwodów 7, S. nyc'A Zawodów w Po'lsce, Oddział w
.
f;od.d, "" .Płotrkoto•ko ·„r, 1611•
· 1V mą dft, 80 bm. o !od& 7 wles.
w niedzielo d1Ua ł srucJDia n, 0
W' lokalu ·a& ,.Bałut)"', ul. Llmanow~ godz. i.ej po południu odbodlie Ile
mkiego at#, maa6t.0ka wyborcMG ob- ~lkło .eobł·ałłło w~ystkleh doaor.
WOdóW li. 18, 1' l 111.
ców domów m. ·Lo"dzl w u.u •.Anglel·
„
O~G IX.
akleJ" ptsy ul. A.leja l•Jo Kaja 2,
.O.W o Codz. 6 Wiecz. · 'pOłłedeeme r61f uL WólczaUkleJ w Łodzi.
Jr+ndjdtów De' okrogu.
.

.:Bamii•,

-

I
Z codżiennvch ·- walk robotnik6w·.~-;;JriZIE 'oo st~;: -I redu~cji :·::~a:::
przed,~ębior·
powyżstym

> 'z::::ws:
TRANSPORTOWCóW?
dzianej.
robotników .
Wczoraj w l<Jkalu
. Pow1adom1ony o
.
•
ców transportowych odbyła s'ę m~p. Fe~f7r?1an,e wyznaczył na
się stale, od dl-Jiszego JUŻ ·czasu i konferencja w związku z żądaniem dzień dz1s1e1szy konferencję.
nie uczęszcza do szko:y, ostatnio przez kl zw Transportowców
ORZECZENIE
wy~iąza!o slę nawet mocne zapa· j podwyżki płac:
DLA PRZEMYSLU PILCOWEOO.
lenie mlgdalów,· . połączone z gorączką.
Konterencja nie dała żadnego
Wczoraj w Inspektoracie Pracy
Ojciec chorej aziewczynki co- wyni·~u, gdyż ~rzedsi~biorcy ?ie komisja rozjemcza podała do wta.
dziennie zwraca się do szpitala„ 0 _ chcieli słuchać o żadnej podwyzce domości przedstawicielom przem~
trzymuje' Jednak nie~m!ennie odpo płac.
s'.u filcowego l Zw. kl. roboml·ków
wiedż, że miejsca: nie ·ma. os:atnio
Transportowcy w takiej sytuacji' orzeczenie dra robotników, zatru·
oświadczono mu · w szpitalu, że za będą . muSiielf walczyć ~trajkiem o dn.ionych w fabrykach filcu.
często dopytuje się d miejsce, wy zasp0kojęnie ich słusznych tądan.
Orzeczenie normuje warunki pra
s~arczy, g~y w ·tej sprawie zw.ró~i
ZATARG W BROWARZE.
cy na ~kres t.8 miesięcy z prawem
się do szpitala jeden raz tygodnio·
··
wypow1edzen:a przez strony na. o·
wo...
·
Ostry zatarg powstał w dnJu kres miesięczny i ustala jednol~te
Panowie z instytą,cji ubezpieczał ,wczi)rajszym w .browarze i fabry- płace, przez co w niektórych wy.
ni mają czas. Nie przejmują się ce octu firmy Gustaw Kielich przy padkach dotychczasowe place· .r<r
zbytnio t)·m. te choroba dziew- ul. Orlej 25.
botnicze ulegają zwyżce do 10%. ·
czynki rozwija się, grożąe komplikacjami.
·
•
•

aas

· · . ·

·. · ·· ·• ·Rodzrna Wilków zatruła sle kolacJ'

Wypildek wfabryce·I .KPozn:.n'sk·1.

WC'lorajnym, ad.u·iył Uf wypadek
przy pracy, 11tkońciony łm!erclt
.
młodocjeaego robotn!ka, 16-letnle
Pr~yhyły ll"karJ pog<1towia P.
„_,.Y
wvpadeL
-'ał
-le:..p , Edw~~~· P.akoae., Jam. priy
K ogran:ezył' aic do ilwierdae
StraJ
a '"' _ ~
1:11• Rolucm~kleJ 149,
ni• agonu ofiary wypadk11w dn!u wczorajlaym w fAbryce
Chłopiec utr11dnlony · był pny
Na miejSce pnybyll pl'.'!ledsta· f·my I. ~ Pozeańaki Pl'ZY u:I. O·
•paw.aaiu kotła ieła;nego. W tym wiciele władz orai Impektqr Pta grodowe':
54-letn•a rohotnlca Helena
czqie· z nieustalony-Ob dotychczu' cy. hJj. Feferman. któny wcłro
, We··
;
hliżej przyczyn, nagle . preygnie· ~yli dochodzenie, celem stwierdze sołowska, zam, pI2y .ul. Zg1erskieJ
eio.OI Z<t&tał 'lllpadajf!<'ł <:itżk'ł że· aia, kto poąq&i wiilt za .WYJ>adek. 41, poJ'WaDa .. pna tryby:- mauy•

c.

u p Wo1·ewodr

w SJr1wie wrdferi1wieni1 r1ei11i miejskie)

w'"""'

w

.

2) Ukazywało tlf pismo „Kul- ' ew1dę1tCJ' . do. wydz1alu .plantacyj.
U
tura lodzi". .Współpracownikami Oczywiste, .nowy. kJerownJk mu·
.
.• • •
•
•
•
tego pisma byli przeważ. nie wytsl - ~eum prowadziłby . nową ,politykę
urz~dr1icy m~lstrąc~y. w,ychwala- niuzealną. Czy tt.go r~zaju zm:a- '
•
J4c .!Ja . ła.m::.ch. „Kultury'~ dzłałal-. gy , s~ obojętne d!ą ogó:tu ludności
no~ sw9ich. r.e~rtó,w• .-Mimo sub- ~ · ~dd?, 'rymczasein Zarząd.-k-0-:
sydiµm. ~ magl·St[atu pi~mo to u- .mt-sarycz11f. ni.e - poczuwał się .do ' ·
padło, ponlewat zabrakło czytel-, obo\yiązku n.le tylko .uzasadnlenla! :W dlliu wczora;szym udała się 1 tegacja stwierdziła, iż tymczaao.
nlków, chętnych do czytania rekła- .swego ..Postępowa11t.a wobec op!nii do tymcz. ·prezydenta m. LCdzl de wy prezydent jest upOważniony
~y „czynów" Zarządu komlsa.ry- p~bllcinej, fee~ .nawet ~'Y1dego ' legacja '.PPS. r ·KL Zw. Zawod. w I jedynie do zaa~tw-ania bieżących
~znego. Wraz z ~padkiem pl!ma zakomu.nikow:tłlfa .Jej o pcr.vz!ę~eJ'. s:Uadzie: tow. tow. Walczak, Pot spraw związanych z gcspodarką
pr~epadło subsyd:um. Czy jest decyzU • . Wszys~ko .. zoątało zała- . kańskł- I-Andrzejak.;· W-nfeobecno. miejnką, nie ma natomfast prawa
w
zgódne z wymaganlama zwykłej twione .w ciszy gabinetów resorto- · ścl tymczasowego prezydenta p. zaia1wiać spraw tak doniOs!ych,
przyzwoitości popier::inle pisma wych i po~ryt~~ kurzem zapomn!e- Godlewskiego delegację_ przyjął jak wydzierżawienie rzeź.ni ni'.ej.
~ego rodzaju. ktc:\rego bodajże je- . nia w kartotekach akt. urzędowych. tymczasowy wiceprezydent p. Ko · skiej na długie tata.
dynym eetem była reklama l wy- Od tworzei;iia I decydowania. o tłowskł, wobec którego delegacja
W dniu dz:siejszym delegacja
a.x:u
chwalanle wyczynów. wytszej blu- · kultur.ze jest . Zarząd komlsarycz- ' z!ożyła ostry ustdy protest prze- PPS. ł Kl. Zw. Zawod. uda S:ę do
mosdt01ccl robc)talk6~ t •..,, Holtyk l rokra-cji .magistrackiej?
ny. M'.eszkańcy, m~ją tylko w spo- clwko
przed1uieniu dzierżawy p. wojewody JózewskiegO · w tej
Cymennaaia, Ul. Gdamka ua. .Ref.
3) Pism<> „Wym?ary" •v jednym koju ł pokorz~ przyjmować · to, Rzeżńi miejskiej do roku 1947. De samej sprawie.
·
tow Goll6ekł.
t tym Jamym numerze (~r. 2) og~ czym kh obóar~y Zarząd tyi)tc~a-

OKR;r.GOWE KOMITETY WY-, w lrod§ da. ao bm. o pds. 12
a_o~ LISTY P. P. s. l KLASO ~"4 robottlik6w f·~ rukł,
'WYCH
ZWI6.ZKOW
ZA.WODO- Popnow8kfego 111. ftd. tow. PotWYCH czyUlle są. codziennie od ,. ka4skł.
10 raftO do 8 wiecz6r.
dft, 30 bm. o pdz. 2 pop.
1
,
OKRĘG ·I V.
n1udwk4 n>~fnłkdio t..rtJy ZJednoD..U o godll. J7.80 w · Jokalu da. cione l"abl')'kl SQurowadeł, ui. San
.;zielonej", uJ. Brzezh1aka 65
d~go 1&.
ZlllBR.ANIE .PRZEDWYBORCZS
w cawrtek da. 1.xa 0 rod& T~j
1'tb0tnlków ·ttrmy ·siederman.
wlecz. zebranie delegatów tabcycz:.
...,
eych IX o~gu.
C11tDGrtek d.n.* J.1/Jl 0 godz. T w
OMtOGrtek dD. 1JW 0 godz. 8
w ll!lkalti Koll\itetu Wyborczego od wtecm. poaiedzeaJo Ko!Ultetu Wybo~
~ ~ tJ~fe~nf.e Bomt!etu Wy· czeio l klerowulków obwodów w.Jo.
"'?_rczego.
kalu dl. ,.Prawej", uL Lipowa 12,
O~G
w IObot~ dD.
&'oda. U r.
0
„

PIO'I'BKOWSIU. Hi

P.ste~

Wczorajszej nocy pogotowie oraz trzech córek 19.Jetnlej
Czerwonego Krzyża wezwane zo- ry, 11.letniej Chany i 4-letnh!j Re
dni -"
._ ~ . . k • .
d ~falo. do rodziny .Wilków, zam!esz giny siJ.ne zatrucie tolądka. Włauy, o
oe.ia p~~1ęe1e oset prze
k ·ł · h
I z ·
··
·dze prowadzą docho<lzente.
·
ramienia oraz obrażenia ci-ele&ne. , a yc . .przy u.. ~1en;k1:~ 21.
Wiezwany lekan pogotowia PC. I Rodzina ~ ilości 5 osoo po ~po
Jak się dowiadujemy, władze
K. przewiózł nieszez~:wą kobie·1 życiu. Jsoli,lCJ.1 dostała po dwoch sanitarne wespół z władzami pot ę w· same
t
• oręz
• 'k"liIIl d o. Ub e~p•e·
.
godzinach silnych bólów żołądka. 11cy
. j nym1. przys tąp1"ł y do kon t ro11•
czalni Społecznej.
'
· ~Wezwa~y !~karz · stwierdził u miejsc sprzedaży mleka na tere.o
-- - ---· - · ·.:-· ·- „ · ·· - Altera Wtlkct, ·1ego tony Chawy, nie· Łodzi oraz powiatu łódzkiego;

•

•

.

U/

Nr.
#

DZIS

OTWARCIE
REPREZENTACYJNEJ

SI

.

.

~ (dawniej EUROPEJSKA)
"IWI
•·,· · Pt•tra&owsk• 11 ,

192 •40

,_ · 18 • ·

pod

zarządem

H. JOMASZf WSKłf 60 .występy
Gośctnne.. Jana MiłOZll\SKIEG.(J

(h. dzi~rżawca „GRAND C~FE)

. (~yi;ty

Teatrów Miejskich)
'

Zw1fiestwo Zwiazku Robotników · przemysłu Metalowego-„
w fabr1ce w Sosn.owcu i w Dąbrowie Górn!czei .

i_

..

Ważne dla ··· kOlc!iarz~

Wymowa .cyfr
,

;:

339~:,-,_

W ~i'1,1

p owołując się na wypaąek_, ja_k~e- nego i hez odszkodowania . z, tytU:.

2 wrzesn1a b. r. zapa·
'w ..N. T. A. na n iejawnym po·
.~iedzeniu bardzo ważne orzecze'ni.e ·w · spra~·ie wypa.dkowej pra. cownika kolejowego S. S. z No:.Cfgd Sącza~
.
P.ri.co,wniik S. S. przeniesiony zo
~taf .z dniem l.X.1933 r,o ku w stan
~ie~z~· nny , po czym z dniem . 1
~ty.cznia 1934 ro:i;wiązano z nim
„

ciłn

:nu

uległ

w

służbie

łu· ka]e~twa.

w dniu 20

.
·" -: „
.Sprawa oparła się o Najwyżs:zy
?rzed przeniesieniem go w etan Trybunał Admi.ni&tracyjny, :któ·
W dniach 23 i 24 b. r. robotni- mysiu Meta~o~ego. w Polsce: Na1 · T~k wyglądają w)·bo~y wów~
··
·
"
E
niecz) nny.
W dmu 2 marea 1934 roku zó- r:y . . UCHYLIŁ ZASKARZON
cy fabryk; . Haldczyńskiego w So- 1602 robotników, upra.w nionych .q as, gdy są naprawdę swobodnr
•
n
·
d
·
,.,. , K
PRZEZ S. S. URZECZENIE ZA-.
·snowcu i fitzner i Zieleiliewski w dv głosowania, na. listę Nr. 2 Zw. i odbywają się bez nacisku ;idmio lał ~. ::i. zba any przez \.rl. om. RóWNO Z POWODU WAD{;I~
Dąbrowie
Górniczej
wybierali Metalowców . oddano g_łosów 905; nistracji.
Lekarską, która. et.w.ierl:lz'iła · ó ' nie WOśCI POSTJ;:POWANIA," JAK
swoich delegatów:
·
na ZZZ - ~los\)w 225; na. NPR'.
Robotnicy wiedzą, kto w1men
go 50% nfozdohio~i do słU.Zby, ·a I NIEZGODNOśCI .z . PRA
_· W
_ E_u.
U. Huldczyńskiego do rozgrywki (Z,ZP) ~ gios~w 14~; oraz na ich reprezen.ować i w ' czyje ręce
w Lym 20'J'o utraty zcłolnóści ·do . Z tekstu orzeczen:a Najwy.ższe~
stan·ę.y
aż cz.ery
organizacje, a OZN. (PZZ.) - głosow 148._
mogą z:ożyć swoje .bezwzględne 3tos~nęk_ służbowy .
pracy w związku 'z · domlłnym Trybunału . Adminlstracyjne,go,
vii ęc: Związek Rob. Przem. Meta. (który zamieścimy w. innyiń
W .wyniku obliczenia wszystkie zauf~nie. Wiedzą, . że .Związek Ro
W czasie stanu nieczynnego, ho I\' służbie , W)~ pa.dkiein: .
lowego w Poisce z listą Nr. 2, Z.
_N a !!kutek tego przeczenia Ko- merze) wynika, że pracownjk S.S.
cztery mand~ty przypadły klaso- botników Przemysłu Metalowego 21.X . , .27.Xll.1933, domagał się
Z , Z. - Nr. 3, N. P. R. - Nr. 4 1
wemu Związkowi Rob. Przem. Me pokładanego w· nim zaufania nie 5. ·S. pr-zeclstawienia go do bada· mi.;ji Lek. Dyrekcja 0;. K. P: Kra- z Nowego Sącza, którego Ii!ewłą'Ą
O. Z. N. - Nr. 5.
talowego. Pozosia:e . zwiąŹki nie zawiedzie.
.
_ma. ·przez Gł. -l(omisj.ę. Lekareką, 'cców uttzymała , l~ mocy rozwiąza- ciwą interpretacją przepisów ·'.p,óWszystkie związki żółte rozpo- otrzymały ani jednego mandatu.
oie 3to~unku służbowego z. dniem z!Jaw:ono zapoatrzertla ćmerytalc zę:y oszczerczą i plugawą
kam1.l 1934 ro~u, zmieniając ' jedynie nego i ods.z.koiłowania za dozna·ne
Niemniej cieka.w e były wybory.
panię przeciw klasowemu Związ delegatów robotniczych , w fabrypo~stawę rozwiązania , _stosunku 'w służbie kalectwo, _:_ otrz,-m'a
;kow1 Metalowców. Wydano na- ce Fitzner i Zieleniewski
~łuzhowego na§ dO u._l.:p.2: Rozp. obecnie zaopatrzenie emerytalri,e
Dąbro
wet masę ulotek przeciw kandy- wie Górniczej, · & tą tylko różnicą,
R. M. :: dn. 1.1 1?34 ~· · ·
. 'i odszkodowani.e za wypadek i krz..
da;om, wysuniętym z ramienia że na tym terenie stanął do rozS. S. opłacał. wkła.dki emery- lectwo.
·
.
·
·
.
,
.
k"1 t lk 0 ZZZ
kt.
d0 t .
Na ul. Klonowej została nocy: n<lef?en tępym narzędziem. Gdy ~alue oc! I.VII 1930 ,do dnia zwol• ,
· ·
Związku Metalowców.
~r-~
te~ wczorajszej pobita · przez dwóch: ··ofiara · zwaliła się na ziemię, na- nienia. t. j. do 31.XII 1933, czyli
W akcji' tej prym dzierżyli „o- gryw . Y d . 1 . ••
Przez cztery lata i 9. mi~~!~Y
samoM~ie me ' rzą z_i . wt keJ:I awańturnlków 23-letnia". Helenai pastnky 'zbiegli.
·
przez 42 miesiące, .albo 3 .lata . człowiek pozbawiony był śro<lkq~
zonowcy", wydając ulotkę, w któ fpobry
1mo pomocy 1 pro e - S 1 .
Kl
-;
D ·h dz 1 d ·
d • ł
a ryce.
·
,
do życia., gdyż do pracy ciężkie,,
rej w oszczerczy sposób kwestio- cji ze strony dyrekcji fabryki,
Dza ~J, zam .tp~z~ _u1.d l?n_o"_"ekJ. 21ks-. ·1 doc o eŁnode
prawa z1 wy z1a 1 6 m-ey.
wai napas mą- za a t Jej 1 a s e· czy
Na kolei słUżył od 12.IV 1,924. do jakiej posiada kwalifikacje ja-nują polskość i patriotyzm klaso- Z. Z . pom' ós ł 1· +.u sromo tną kl ęsk ę,
· w
· :z1.
·
Na zaliczenie okresu służby od ko kotlarz - stai się niezdoh;t.y.
w_e go Związku .
bowiem na 430 robo:ników, upra
12.IV do 30.VI opła~ał 'w 'r atach Prawie przez 5 lat czekał na·- l(y)~ie odpowiadamy na oszczer- wnionych do głosowania, „z któ:>piatę r-merytitlną~ ~tó~J wyeo- miar sprawiediliwości, jakini' ~t
s twa, gdyż aż nadto wymowną oc! rych glosowało 373 ·- ZZZ. otrzy
k:!'ić wvnosiła w całości ·822.18 zł. w tym wypadku orzeczenie. NT~~
powiedź daje na to . ·cała histbria mał tylko 67 , gło~ów, zaś Zwią
·
• .
·
. Do dnia rozwiązanla atosunku Ile łez wylały głodne dzieci i ZO,.
naszego ruchu. Stara gwurdia robo zek Rob. Przem. Metalowego . Nr.
„Przedsiębiona"
-bezro~
u
~1ażbowegq
spłacił
w ratach na, nie wiedząe, co włożyć w : gartnłc.za .u Huldczyńskłego już w la- 2 306 głosów. Oba mandaty
na poczet tej należności kwotę zł• nek, _ czym głód dzieci zast>. otach 1'904/5 wykazała swój praw- przypadł)' Związkowi MetalowRil
ęz
214.oo. .
.
· · .
koić?
" ·· , .
dziwy partriotyzm, oczywiście nie ców.
.. .
Z chwilą zmiany podsta~ roz.
A .1 to
'k •
d -'L
ten, którx, pr~ej~wia . się przedę
··
··
k
L.:•b · ·
in
pracowni• ow o e-111
wszystkim w defiladach, pocho- • • • • • • • • • • • • • • • 1• Sąd okręgouro
w
Łodil"1
·
tozpa.ra-dizkL
zasiadł
na
ławie
oskarżowi~za.ma
stosiun
u
si-uz
owego
na
K
1·
'
kl:
•
•
''
.„J
·
·
§ 80
I
2
•ósł S S
z o e~ z przepu .nam~ ątez d o~
0 1
dach' i uroczystościach •••
· , ni efo pracy zarobkowej ~- hez - o;ł~
trywa~ w ' dniu WC'.Zorajszym spra- nych odpowiadając za nieumyślne d • u./.
P·kci~bK:P
··. Róbotnicy . Huldczyńskiego odwę prieciwko 31:1etniemu ja:nQ.,.,; spowodo~•an!e śm;erci Ciechań.
ame ·. 0
yre · 1 . · , · r.a 0 ": l szkodowan.ia? Odmawiano im .1»ddali
swe · glosy
na: · listę
P'rzera·d·zkiemu, robotnikowi ślti- ski<!go.- Oska·rżonego br-0nił adw. 0 wy~iar 1'!°kpa~:en~. emer.);tr szkt>dowania, opierając się : .. n~
L
ok ż
d
.
.
. nego .l o O<UZ o~wanre ;: .tytu u
.
ok . b ł ..
sadaiistvrzną s·arskiemu.
Nr. 2 - listę Związku Rob. Przeoos.- s a r o nyb o w. t1ny się ?Ie 20 % niezdolności 'J,O · P,~°acy
··· 'jako tym, ze prz~ ~ypa ' u~!~ - leky. w.~y
'
1 . 8 y1 ezro00 n·ym, więc . t
-przyzna.
t · ·:_;,k " '.
··
wa.ny na m1eJsce wypaUJIS.U
~
Stinisław Ulankjewjtz, włąŚCi musiał się , zgodzić ·na każdą pra- oias ęps 'l!Ja .. 'U!X~ ~., _ .. · · · :· k
, · · ja}t chce Dyrękcja .Okr•. K'.olei
'ł
.
Tak Dvrekc1a O. K. P „ Ja otez . . M" · K
"k .. · ·• •. · . • ·
ciel domu przy ul. żmud7Jdej~ . ~·
cę. S~d Zł • :_ rłle pow1~i:zQona mu· pri;. n~tę~ni~ i
K •.s:ta.nęły na ·8ta- _1 . :n. -~mu:ni 8~Jl, o-p1er~J.ą~ _e~~
angażowf:ł w dniu .l~- .htaj'l_ ~· - b_. ca., ne1 -wyJJiaga s~cjalnyich · kwa}!w: .... . : • · .. · : .. - „„ - na Przeptsach S. 2., - ktore ~
d~ przekopania rowu _ha swojej f~'k acyj.
no
""'
·
· „. ·ze,
· „,, . · • " ·
ro atw1e rdz'ł
wyto ku ,N•
'
I) o'.łszkodowai:ue za - mes~ę- T A
' . 1 bw swym
• . . - . ze ' .„
P<>sesji, leżącej w, poblizu kanału
]>o • rozpóznaimilt' sprawy sąd :iliwy wypadęk i 20%' nieŹdql~ośei
o
•
n_r.e o owiqzUJą w~ .,,,._,,,_
jak wiadomo, właściciele miejsc karne, zaś zakwestionowe , mleko kolej owego. Ponieważ '.,W ankiewicz
' ·
spr:tedaty tttleka muszą przedsta zostanie zniszczotte. .
widz_iał, że w pr:zeddzlt:ń rra~ował .skaza~ Jana Przeradzk'.ego na rok ~ię nie ·nale~y, gdy·ż - pkepiey ~r. c~ni .a ' są Rsprzecz~.1:_ ~-.,,.
.-i .
.
.
3 I
S. 2. przewidu1·ą w poźyc~i 42 ,,ie ruem sn"!ego ozporz~nra o~
Kontrola trwać będzie cały . ty. przy
wić władzom
świadctwo pochorobotach , kanalizacyjnych wa.i~z1en ::1. z z~w1esz_emem na
a.
kl"
d
lko ;L.
opatrzeniu emer'\·talnym prfU!OU!.
dżenia mleka, w przeciwnym wy- dzień.
przepu iny wte y ty.
uuiJ'I pra,.
'kó k le.
h..
Przeradzki, właściciel domu zgło
wo do odszkodowania. gdy sq na- rn w 0 JOUJYC
padku grożą Im surowe sankcje
sił się do niego, nie' sprawdżając
!tępstwem ni.enczęśliwego r.;JYpaO·
Dobrze, że przynajmniej - ód
poprzednio jego kwalifikacji.
ku,
albo
nadmiernego
wysiłku, rhwill ogłoszenfo tego wyroku poangażowany Przeradzki wynajął do
przewyższającego znacznie :wy- dohne pokrzywdzeni·a mJkn'ą ·i
pracy w charakterze .robotników
klq pracę, który mógł wYWolać ~racowniey będą mieli · prawn4
. „ • • . :-,TEATR
POI.SKL
Kazimierza Ciechańskiego ·1 ·brata
raptownie ws:ystkU> ob~y p,:ed podstawę do bronienia !!ię pr~e,d
" '34-letn.i Zygmunt Ptasiaskl, drzewa. Ptasiński obciął sobie swego ' Edwarda . Pr:zeradrzkiego.
O&!Jltnie
występy l.udwlka
mwtowe przepukliny z uił1~nię- nimi.
&ttm. przy ul. Lewej 2 w czasie rą diwa p.:?ke lewej ręki. Rannego Tymczasemh, jak się', o~zało~ Prze
dem jej, _tak, że ·pomoc kkarska
. SOtskłego w ,,Skąpcu".
bania drzewa uderzy~ siekierą tak opatrzył lekarz pogotowfa i prze- radizki nie z·n·ai-~ się wcale na· roboMk. „.
stała się odrazu niezbędna", ,
nieostrożnie, że trafił w lewą rę wiózł do szpitala.
tach kanalizacyjnych, wskutek cże · x;.ud~ SOlski prowadzi próby
a petent igłosił sl~ z przepuklmą
kę, którą
podtrzymywał
kawał
sztuki Mereżkowskiego do lekarza . w dniu 30 września
go wrdairzył ')si,ę wyP.adek. : ' .- ' świet;wlj
W · wyk~ple niezab~zp,~sząnym ·„~.~ Pą.węł~'i ' VI której kreuje on l933 ' roku, CzYij w. l~-tf.Ię ; dn,i u
rolę ..· ~ytułową. ; „Skąpiec" ;Moliera
obsttnęła się ziemj.a, pr:i;ysY,puj!i,c
po Jnju wrpa.dkii (20.IX:.19~~)~
Nocy dzisiejszej dyżurujł · aptękl.;
Ctwi\kowe
obu robo!11irków. · Edwarda P.rze. ~hodzl w . najbllższYm -CZBł!ie z .a.fi2} zaopatrzenj_e ~metjtalne nie
BZ1;t;
.
ujrzymy
go
.
jeszcze
jutro
o
g.
H.
· Duszkie\\icz, · Zgiers~a: · S7/jJ.
radz.kiego zdołano uratować,·' ·
należy się petento\;i, gdy,ż ~ dniu
Kl no
ę.30 .wlecz.
Hartran,
Brzezińska 24, , Ro~łP1
31.Xli.1933 roku miał opłaconv.ćh
tomiast
Kazimierz
Ciechański
łerom&klego '1łt76, t.eL 129-88 · , ·
·:Dzls , i · jutro. o. godz. 4-ej popoł. tylko. 42 . miesi:ice i.' ~ie . po~_ia,dał Plac Wolności 2, A. Perelman i ' S~ę.
zm~ll'ł
nas~utek
uduszenia.
Dojazd
tram. 5,
6, ·o 1 8 do rogu Kopernika 1. teromsktego
.
'.
.
'
..
32, w. DanielecJd„Piotr
w· związku z po\vyfśzym Prze- aborui.mentowe , przedstawienie dla warunku do przyma~ia ·mu. za·· Cegielniana
· młodzieży ,. szlmlnej:
„Most" Sza- ~patrzenia em~rytalne·go ' przy kowska 127. P. Wójcicki Napiór~O.W
niawskiego. .
'WC>ln:eniu z §„ 80 ~. I. _p.' 2, gdyż skiego 27, K.· Kempfi Karolewska." 4&
; Motto: W żypiu , każdego człowieka istnieje GRANICA, której "nie woJ. 1 ~~~~~~~~~~~~!!~
'_Dzlś •we ~ wt~rek o godz. 7.30 w . aie miał w dniu ·zwolnienia · 5 lat
. np bezkarnie przekroczyć: To dra-mat. mężczyzny, za którym wlokło,,
emerytalnej, ' .opłaconej
· się przeklefi.'3two „l3ocziiej ulicy".
W rolach główn;v,c~: Barszczewska
„~os:t" • Szaruawskiego da.ny będzie wysługi
~lichowska · (lwłkllńska -Pichelsld Są.iUborsld i · Zelwero
Mie.dzińskl'.
wki8dkami,
a suma wpłacona do·
Ogłosze.nle '.1. ..
dla: Związków•
.:·wiez. ·
•
<iatkowa zł. 274._:_ we ' 'm oie . być
Zarząd Miejski w Łodzi poSIZUku,je:;w·
policzoną n.i spłatę cz~~ braku~ ·centrum miasta lub w póbłiliu lOkalu ·na:
arszałkiem
TEATR POPULARNY.
iący<::h do wysłUgi einerytalnr,j lat. pomieszczenie Miej'9kiego losty~litu Hi·
Na· pierwszym·. posiedz'eniu, Se\. '..' >Dziś . f · jutro przedstawienie ·zawie !!:dyż tego zaliczenia . ,_częśc.iowegó ·gi.-n1,
składającego się z 30 pokoi- „:. o1
Następny·· program: ,,LUDZIE WISLY" - W rol. gł.: Ina Benita, St.
~
natu pod' 1 przewodnictwem sen. szone:
Szcz"g.óło ·we oferty wraz z . planaąn·
·
·Wysocka, J. Fichelski.
przepisv nie pr7ewidują. , ·
-,Ceny miejsc; Im. 1,09, Il m. 90 gr., m m . .50 gr. - Kupo~y ulgow~ · po Wolfa, wybrano · na Marszałka
W taki oto :sposób · pozbyto eię lokali składać należy w biiurze Wydiia•
TEATR DLA DZIECI „KOT
łu. Go51poda·rczego przy u.I. ZąwadzldeJ
70 gr. z prawem zajmowania dowolnych miejsc. W niedziele i święta .
z
Kolei
P!'acown!ka, _który nalia· 'r.r. U w termicie do dnia 1-go gmdbia
"'nieważne. Pocz. przedst. w dni powsz. o godZ. 4, w soboty, niedzie. Senatu p. B. Miedzińskiego.
W BUTACH".
wił się kalertwa, stwierd'Zonego '1938 roku.
ie i święta o godz. 12.
'
'
"
· (uL Kościuszki 57).
przez Komisię . Lekarską - bez Łó-Oź; dnia 23 listopada -1938 tiokn. _: · ..
Na , skutek licznych próśb zarów- prawa do za~patrzenii emerybilZar~ąd MiejslJi .w ~ <:
no OEIÓ_b prywatnych jak i szkół
„Kot w butach" wznawia graną zat.
DZlŚ PREM ERA
Dźwiekou·
Film, który ·zdobył ekrany świata. Epo pea po6więceÓia bobate-ratw'a wielkiej
1eawie kilkanaście razy w ub. sezołódzkie
. nie · przepiękną, niezwykle melodyj•
'
,. ·
n:ą bajkę -J. · Duszyńskiej -„ o ' !'."a.ku- WTO.REK, 29 listopad& _l9aS rok11. ryton, Wacław Geiger _:. attoirlp'.'
miłości
~
•
.16.55 „„f'olska piękna. była na: , ów.•·
Rolę J:.lięk;nej . mkoeha.nej i '. nieszezęśłiw ej pani W,ałewskiej odtwarza ,
~ebo~u" .' Treścią tej bajki są
5.3!S „Wojsko, to p~ękna rzecz"-:- czas·• - szkic lite1·acki S~an ła~aprzygody Maciusza - sieroty i je. Muzyka poranna (płyty). ·6.35 .Gim,- Miłaszewskiego. 17.10 Polslcie utwq
tel. 107·34
l6die' ·(eg elftllDI 2
'g«i;>,. p.rzyjaciól: raka • nieboraka i nastyl{a. 6.50 Muzyka (płyty).·· 7.00 ry fortepianowe w wykonaniu Ęd~,
Roię Nl'poleona odtW:irza lHARLES BOYER
pstrąga dziwoląga , w Afryce, w po- j Dziennik pm·anny. 7.15_ Muzyka. . -;- munda H.Oslera ze studia w -ay_dg~
Pocz. c6dz.
godz. 4-ej w soboty,
Nadp~ogram!
W spaniały dodiitek , N_~EUDAllA ~ .zy r
„ . . . szukłwaniu ·złota..
.
(płyty). 8.00 Audycja dla szk.ół.· -'" czy (przez Toruń.). 17.80 •!Z pieśnią,
niedŻiele l „święta o godzinie .11;30. 8.10 Przerwa.. 11,00 · ~udycja . ~a pó kraju"· - audl;'cj~ prowa,512;1- .P~().!'.
„Rak - nieborak" grany będziP. szkół: .„Hlstona.zegara - . poga!iau Bronisław Rutkowski. 18.00 „O_mu:'
.J (
jut ; w najbll?.szą niedzielę o 4.15 po ka. . dla dzieci starszycll, wygł.„ vya- ! zyce i muzykach". - Dawna· polska '
pOł.; , zaś o godz. 12-tej na-' przedsta- cław Frenkiel. 11.15 ·Ma-rsze· i piesni muzyka instrumentalna. . Wykona.:'!"·
rycerstwa pol~kiego (płyty). ·11.57 cy: Orkiestra smyczkowa. ·.pod ~·
wieniup riedpołudniowym dany bę Sygnał czasu 1 hejnął · z · Krakowa. TomasZ!ł Kiesewettera. ·Bronisłaj.y
Blaskiem urody - skalą' talen'tu promieniują !1a Ś~iat · cały ,· · dzie ' „~aczek - Szkolaczek".
12.03 Audycja południowa :(z. Toru- Nagujewski _ prelekcja.. · 1s.25 · WJ.a.
. JANETTE MAC DONALP I NELSON EPY
nia). 13.00 Przerwa. . 14,,00 . Koncert domości sportowe lokalne. 19.00 ·11tu ·
~~.-•:
życzeń Lódzkiej R:odZin)'.' Radiówej: zyka . polska. Wykonaw(::y: Mała
~-· v. oszałamiającym .filmie mu~:y·c:znym ' ·
i
16, .teł. 140·72
t'
·
14.50 Lódzkie wiadomości giełdowe kiestra P.. R. pod dyr. Zdzisław;i
.
'
N_ AJ'f ANIEJ -~przedaje pończochy i skar i odczytanie programu. 15.00 „Mam Górzyńskiego i Maria Dobrowols~·
Początek w dni powszednie o godz.
.. petki CENY śCiśLE FABRYCZNE, 13 lat" -,... po.wieść mówfońa Janiny Gruszczyńska. 20,35 Ąudycje · infi>r-.
2 · pp. W niedziele i święta o godz. ,
rniJ'lfy,~~ gpfJuiJ)ki B. Fuksowa, Kiliń· Morawski~j dla ńlłodz~eży. }.5.15 W- macyjne. Dziennik wieczorny. ' Wia.- ·•
12 w poł.
flk!ego .._!17. ~ of. m. 18.
. teratura . przez mikrofQn dla , '!~st domości meteorologiczne. Wiadomo.
kich - „Szabla na kiliime," .7"' .~?i- 1 ści sportowe. Nasz program na -:ju~

wr:i:eśnip 1933 -~·„ czyli _n&: 10 dni
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- , 22.00 „Temperamenty", - · po~~
16:00 Dziennik popołu~owy. 16.05 mówióna Antoniego Cwojdzińskiego
Wiadomości
gospoq~ 16.15 Prze , 22.15 „Andrzeju, Andrzeju, wosk 11a
g 1ąd a ktna1no śCl f'mansowo - gospo 'i' wodę leją" - audycja muzyczna •;w
darczych. 16.25 Z' zaponmianyeh ·na . opracowaniu Stanisława Roy·a · -rz
sz_ych pi'eśru. .<aud. .ll)
. ). 22.55 w;~domo'fti
· _w. opracowa-1 Poznania
~ bio"'!:.~
„...„.
mu Włodzuruerza Późniaka. Wyko- · ce. 23.00 Ostatnie · wiadomości dzifi~
nawc~: Janina K_ell~„.- Krause. __.: nika _wieczornego. Komunilqit,: rofl:
,sopran, Stefan Rotn,anow:ski · - · ba- 1.teorologiczny.
·
: :' . .
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