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Rady Miejskiej Wojska rz~dowewprowincnourgos

„Espa- czorem wojska rządowe zdobyły
Krążownik powstańczy
Baskijski komunikat oficjalny
donosi, że na froncie Santander na" eskortowany przez kilka u- miejscowość Elsoldao na południo
wojska rządowe zaięły kilka miej zbrn.ionych statków rybackich na· zachód c1 Pozoblilnco i posuwają
naruszając przepisy ustawy samo nania bójek, co zostało wytknięte scowości, posiadających doniosłe potkał w pobliżu Santander kontr- slę naprzód, ostrzeliwu .iąc szereg
rządowej. Rada miejska w Łodzi w upomnieniu 24 lutego b. r. W znaczenie strategiczne. Jeden z torpedowiec rządowy „Jose Luiii miejscowości znajdujących się w
mimo wezwania dopuszcza się w dalszym ciągu na posiedzeniach oddziałów rządowych posunął się D'.ez". Pomimo wymiany strza. rękach powstańców.
dalszym ciągu gorszących zajść o- następnych w dniach 3 I 16 marca o 5 kim., zaś drugi o 3 klm. w łów kontrtorpedowi<ec zawinął do POWSTAŃCY UżYWA.1~ BOMR
Santander bez uszkodzeń. W Bil·
raz tolerufe wśród swol<:h człon- r. b. Rada miejska wszczęła krzy głąb prowincji B:irgos.
ZAPALAJĄCYCH.
ków bez względu na ugrupowanie ki i gwizdania, zmuszając przewo
Korespondent agenc}l Havasa bao sę,dzą, że krążownik „Espa·
Havas donosi z Madrytu: Wcz'1
wystąpienia pubUczne na posie- dniczącego do przerywania posie- donosi, że wojska rządowe, ope- na" został trafiony przez jeden z raj
rano samoloty powstańczr
dzeniach Rady, ·które uwłacza)ą po dzeń.
rujące na odcinku Burgos, posu- pocisków.
Durango.
m.
zbombardowały
"'~t
wadze i obniżają zaufanie, jakim
t!·ęły s!ę o 20 kim., zdobywając m.
POD MADRYTEM.
Większe budynki w mieście zo.
Komunikat PAT. dajemy w in. miejscowość Sargentes o waż.
powinny cieszyć się organy admiKomunikat oficjalny wydany stały zniszczone, inne zaś spb·
nistracji publicznej, przez co na- brzmieniu dosłownym. Sprzecz· nym znaczeniu strategicznym. Za· wczoraj przez Komitet Obrony Ma nęly, ponieważ powstańcy używali
ruszono artykuł 69 ustawy samo- ności między brzmieniem komu· ięcie tej miescowości, jak podaje drytu głosi, że wojska rządowe bomb zapalających. jest okoł")
rządowej. Dowodem tego są li- nikat•J a „rzeczywistością rze· lwrespondent, pozwoli wojskom na odcinku madryckim zmusiły 200 zabitych i około 300 rannych.
czne fakty nłiedopuszczania do czywistą" uderzają. poprostu rządowym na zrealizowanie szere- powstańców skutecznym ogniem Rządowe lotnictwo myśliw::;kie
p~zemó~ień, o~uszczenla gremia!., przy czytaniu ~orn~nikatu . . Do gu przyszłych operacyj wo.isko- artyleryjskim do zaprzestania bu- pośpieszyło na odsiecz, lecz sawych w kierunku Burgos.
me swo1ch mle1sc a nawet wszczy sprawy powrócimy tutro.
dowy umocnień.
m9loty powstańcze za każdym raNa odcinku Guadalajara po· zem oddalały się, powracając 7.
pozycje nowymi zapasami bomb. Ranni
ostrzefiwałi
wstańcy
U wojsk rządowych, jednak baterie znajdują się częściowo w szplta.
rządowe _?:musity przeciwnika do lach w Durango, a częściowo zo·
przerwania ognia. stali przewiezieni do Bilbao.
Wojska rządowe zdobyły na
tym odcinku miejscowość Lepan· POWSTA*CY POWOt.UJĄ POD
BROŃ REZERWISTóW.
ta.
powstańczy powołał pod
Rząd
wojsk
linii
wzdłuż
drogach
Na
zbie- broń rezerwistów, którzy ukoń.
rządowych widać licznych
Sląsku gów.
przemysłowców
czyli służbę wojskową w r. 1930.
Z0staną oni wcieleni do wojska
POZOBLANCO.
NA
MARSZ
Wczoraj górnicy na kopalni com. Górnicy w ten sposób zarząd kopalni został oddany
4 a 12 kwietnia.
pomiędzy
Specjalny wysłan~lc agencji
śląskiej „Szczęście Luizy" pro· znajdą się na bruku, co o· tej osobie.
klamowali strajk okupacyjny. czywiście przemysłowców ~ie
Zaznaczyć należy, że zało~a Havasa donosi, że w środę wie·Wszydkie trzy zmiany zfechały mieckich nie wiele obchodzi. Za
pod ziemię, zajmując teren ko- ległe zarobki nie zostały górni
wypłacone.
palni. „Szczęście Luizy 0 znaj- kem dotychczas
duje się obecnie w stanie upa- Ponieważ urządzenia konalni pod
23 dni. Obecnte zadłości. Niemieccy właściciele ko należą do innej osoby, która
DB
statr'ÓW
?a ,to, ze straik
nosi
I\
a
palni w Berlinie chcą kopalnię chce wypłacić ~órnikom zale- potrwa dłuze1, 1ezelt władze poi
unieruchomić, a licencję na wy- ~le zarobki i złożvć gwaranci~. skie nie ukrócą i nie położa kre
Francuska rada ministrów za-1 ne wypadki zatrzymywania statdobycie węgla odstąpić za grub€ 1że. kopalnia będzie uruchcmio- RU machinec~om obcego kapita- stanawiała się nad sposobami za- ków francuskich u wybrzeży hisz?ieniądze innym przemysłow- na, górnicy domagają się, aby łu na naszym śląsku.
pewnienia swobody żeglugr na pańskich. Minis(er Delbos ośwlad
Minister czył, iż walki okrętów hiszpań~
wodach hiszpańskich.
sj)raw zagranicznych zakomuniko sk'ch u wybrzeży francuskich bę·
wał, że Rząd za pośrednictwem dą uniemożliwione wszelkimi rozswych konsulów uprzedził Rząd porządzalnyml środkami.
gen. Franco, że nie będą tolerowa

m. t.odzi

Ag. PAT donosi:
Minister spraw wewnętrznych,
na podstawie przepisów ustawy
samorządowej, decyzją z dn. 31
marca r. b. rozwiązał Radę miej·
ską miasta lodzi, t motywów na·
!łępufących:

Pismem z dnia 24 lutego r. b.
Rada m1ejska m. Łodzi, zgodnie z
wyma«anlamł ustawy samorządo·
weJ, została, pod rygorem rozwią.
zanła wezwana: 1) do podlęcla
normatnei oracy w ramach, ciążą·
cych na nief zadań ł obowiązków,
w szczeitótnoścł i natychmiastowego podfęcia !'rac nad preliminarzem budżetowym. oraz uchwale.
nia w terminie 2·cb tygodni pozy.
czek, nier.bednvch do zatrudnienia
bezrobotnvch ł prowadzenia nor·
malnei j?OSJ)odarkł w błet. roku
budżetowym 1937-38, oraz 2) do
za11 e~t.anta niewłaściwego postę
1

·

powqnfa.
Na nosłedzen1u Rady młełskłeJ
m. todzł w dntu 3 marca 1937 r„
po odczvtanłt• orzez przewodni·
CZi"cego teo-" werwanła. wlększośt
Rady zgłOsłła ośwładczenłe, z
którev.o wvratnłe wvnikalo, łz nfe
przvstaoł ona dn obrad nad prelłmłnanem budzetowvm na rok
1937-38 do czasu zatwierdzenia
przez władze całości wybranego
zarzadu młeiskfego.
W rezultacłe zarówno na oosłe.
dzeniu w dnin ~ marca. łak łet w
dntach 10 i 18 marea 19:17 r. Rada
młełska m. todzł do obrad nad
nie
t)retimłnarzem bud:Zetowvm
-przystąp'ła.

nł~ dooełniafąc

łv11'

samvm sweą:o kardvnalne~o oho·
wiazku (akim test uchwalenie budżetu i umozttwłenłe J'ł'Zez to za.
nadowł miefskłemu prowadzeni<."
prawłdłOwef ~08Qodar1d młeisk7P'
przepłsv artvkułu 6Q
ustawv samorzadoweł. Rada mieł·
ska m. todzl na nosłedzeniach w

i naruszaiac

Ok'11pacja „szcześcia Luiz
Nowy

głodowy

protest polskich górników

przeciwsko machinacjom hitlerowskich

na polskim

E! f1I u!1nr·1a
~=~~~~::::;:~~~=:~J
z1em1ą

Izatrzymywania

się ró":n!e~

na Polske ·
Hitlerowskie ataki
dzielnicowych w Polsce
Brednie o, walkach

dniach 3, 10 I 16 marca 1937 r
W kołach politycznych zwróco
nie uchwaliła również poiv~ek
uwagę, że od pewnego czasu
no
"'ezhednvch do wvkonvwanła nor
zmieniło się stanowisko prasy ni~ 
matnei P'OS"lOdarki ora1: nrowadze·
mieckiej wobec Polski. Znaczna
nła robót !nwestvcvinvch i zatrud·
nienia be:rrobotnvch. do cze110 bv. powściągliwość I pewna obiek
tywność w omawianiu zagadnieti
ła WM'"rn11ą plsmem z dn. 24 tu·
stosowane w ciągu o.
polskich,
te.vo 1937 r.
lat przez dziennik;
paru
statnich
Posteoowanłem tvm Rada młeł
zarzucone. Pr::i
zostały
niemieckie,
nie
ł
nieudolnego
ska dała dowód
dbałego traktowania istotnych fn. sa niemiecka · pełna jest znowu
teresów gospodarczych gminy niepohamowanych ataków na Pol

skę i tendencyjnego, a nawet zło.
śliwego przedstawiania sytu::icj'
wewnętrznej w paiistwie polskim.

Dzienniki niemieckie w różnych
prowincjach Rzeszy drukują licz
ne artykui'y na temat rzekomo glę.
bokich przeciwieństw i tarć, jakle
występować mają z coraz więk ·
szą siłą między poszczególnymi
dzielnicami Polski. Artykuły te,
głoszące o konfliktach Polski A z
Polską B, urobić mają widocznie
w opinii niemieckiej i zagraniC7.nej przekonanie, że państwo pol
skie nie jest wciąż jeszcze dosta.
tecznie zrośnięte i że trudności we ·
Polski pogłębiane S<j
wnętrzne
W angielskim piśmie 1,Manchester sztowana w grudnłu 1933 r., do tej
dzielnicowe.
spory
przez
Guardian" opowiada jedna Niem- pory trzymana jest w włęzientu.
Prasa niemiecka powołuje si~
Na dwa lata więzienia została
ka, która siedziała w więzieniu w
'Nlemczech o ostrym reżimie, sto- skazana niejaka Bosch, która urzę w tej kampanii antypolskiej na
;sowanym względem kobiet w wię dową wiadomość, że syn jej w Da rzekon1e nastroje ludności na
zJeniach niemieckich. Osadzone chau popełnił samobójstwo, na- Górnym śląsku, w Wielkopolsce
i na Pomorzu. Dz1elnice te, na.
wczesną wiosną r. ub. matka I Ż() zwała kłamstwem.
W roku 1931 jeden ze szturmow zywane przez pisma niemieckie
na b. posła komunistycznego do
parlamentu niemieckiego, Kaisera, ców zamordował syna niejakiej Polską A, sprzeciwiać się mają ja·
zostały tak zbite, że żona zacho· Kramer. Sąd skazał szturmowca koby wszelkim szerszym zarzą
rowała ciężko- a prośba matki, by na 18 miesięcy więzienia, spowo. dzenlom unifikacyjnym, twierdząc:,
po polepszeniu się stanu synowej du ciężkiego uszkodzenia cl·ała. Pa że stanowią one w Polsce zachM
Morderca i pragną pozostać zachodem. Namogła z nią razem odbywać karę ni Kramer apelowała.
a panią strojom tym przypisuje prasa nieuciekł,
międzyczasie
w
w Jednej celi została odrzucona.
Mimo ciężkiej choroby sercowe; ł Krimer aresztowano. W domu po miecka okoliczność, że dotychczas
w Warszawie „nie odważono się ·
ł;Y,ła posłanka Lene Overlacb, are zostały nieletnie dzieci. . - .

Ko~ietJ w wi1tenialh hitlerow~Kil~

n1·e hu~011u1ie

naruszyć granic województwa ślą
skiego. Zapow.ieclziana zmiana
granic województw poznańskieg1
i pomorskiego wywołać miała licz.
ne protesty ludności tych dziel111c.
Równocześnie z nowym kurscn1
niemieckiej
prasy
antypolskim
rozwinąf w Niemczech zwięks;rn
ną działalność „Bund deutsch 1
Osten". Związek ten odbył astat
nio szereg zebrań, na których pn·
stanowiono przystąpić do szero
kiej akcji propagandowej, mają
cej na celu pozyskanie materia 1nej i moralnej pomocy ze strony
N iem iee. Akcj'
ludności
całej
„Bund deutscher Osten" wymle
rzona jest przeciw Czechoslowa.
cji, Polsce i paristwom bałtyckim .
0

ATAKI NA POLSKĘ NASTĄPI
ŁY ZA APROBATĄ CZYNNIKóW
URZĘDOWYCH RZESZY.
Agencja „Press" donosi z I'a
-towic:
Minister propagancly, Goebbels,
wydać miał prasie niemieckiej p'llecenie, aby zaniechała dalszych
ataków cna Polskę. Z rozkazu tego
można wnioskować, że ostatnie
antypolskie wystąp:enia dzienni
ków niemieckie/z odbyły się za
aprobatą czynników urzędowycfl .

tolerowali

francuskich

moriu

Roz~iązanie '

szeregu stowarzyszeń młodzieży akademickie)

n·1ce Warszawskiej· i Szkole Głó·
·
Ag. PA"'1. donoSl:
W związku z zajściami, które wnej Gospodarstwa Wiejskiego,
zmusiły rektorów uniwersytetu Jó ponieważ staiy się one · terenem
Piłsudskiego, Politechniki niedopuszczalnych rozgrywek o
zefa
Warszawskiej i Szkoły Głównej podłożu politycznym. .
Poza tym pan minister polecił
Gospodarstwa Wiejskiego do po·
nownego zawieszenia wykładów i rektorom upomnieć wsz.ystkie inćwiczeń, pan minister W. R. i O. ne stowarzyszenia akademickie o
P. na podstawie rozporządzenia z konieczności ścisłego i bezwzglę
ctnia ·30 kwietnia 1933 r. o stawa- dnego przestrzegania. obowiązują
rzyszeniach akademickich rozwią- cych przepisów, w razie zaś ich
zał w tych szkołach stowarzysze- przekroczenia - stosować bez·
nia, l<tórych działalność ma cha· zwłocznie sankcje, przewidziane
rakter polityczny, niedopuszczalny w rozporządzeniu o stowarzysze·
w myś) ustawy o szkołach akade· niach i zawiadomić ministerstwo.
Mimo zawieszenia działalności
mickich. Są to mianowicie: Zwią '·
zek Narodowy Polskiej Mlodzieży stowarzyszeń samopomocowych w
Radykalnej, 1\1łodzież Wszechpol· Warszawie, ogół młodzieży nieska, Związek Polskiej Młodzieży zamożnej nie dozna uszczerbku w
Demokratycznej i Legion Mło- świadczeniach, otrzymywanych za
ich pośrednictwem, ponieważ zo-.
dych.
Nadto wobec znanych powszech staną wydane zarządzenia, mają·
nie wypadków ostatnich na tere· ce na celu zabezpieczenie mająt
nie Wilna zostały w Uniwersyte- ku tych stowarzy~zeń oraz zapecie Stefana Batorego rozwiązane wnienie normaln~go funkcjonowa
stowarzyszenia: Młodzież Wszech nia podstawowych agend pomocy żywnościowej, mieszkaniowej,
polska i korporacja „Polesia''.
w akademickich
Równocześnie pan minister za- zdrowotnej samopo111oco-J kuchniach, domach łogniskach, am
wiesił działalność
wych stowarzyszeń w uniwersyte bulatoriach i t. p.
•
cie Józefa Piłsudskiego, Politech·

Str. 2

Fińscy. socjaliści
jak już swego czasu pisaliśmy,
w Finlandii utworzył się Rząd
koalicyjny, do którego weszło 5
socjalistów, 5 członków Związku
Chłopskiego oraz 2 postępowców.
Socjalistycznymi ministrami są·
tow. Tanner - finanse, tow. Vo.
ionmaa - handel, tow. dr. Ketotow.
Społeczne,
Ubezpieczenia
tow. Rht.ma i ~alovaara - roboty publiczne. Z pośród wymienionych jest tow. Tanner przywódcą
socjalistów finlandzkich, prof. Vo
ionmaa - najwybitniejszym bada
czem dziejów Finlandii, Keto dyrektorem wydziału ubezpiecz.
m. Helsingforsu, dr.
społecznych
RMma - dyrektorem państwowe
go urzędu zdrowia, a Salovaara-znanym działaczem związkowym.
Nie licząc krótkiego okresu woj
ny domowej w 1918 roku, kiedy
był Rząd rewclucyjny, jest obecny Rząd finlandzki trzecim z kolei,
w którym zasiadają socjaliści. Po
rewolucji marcowej 1917 roku utworzył się Rząd koalicyjny pod
W
przewodnictwem socjalisty.
dziesięć lat potym socjalizm w
Finlandii tak szerokie ogarnął war
stwy, ie utworzył się Rząd robotniczy. Rząd ten niewiele mógł
zdziałać, ponieważ nie miał dosta
tecznego poparcia w Sejmie.
Nauczona tym przykrym doświadczeniem partia socjalistyczna Finlandii na kongresie w 1930
roku opracowała ścisłe warunki
swego udziału w Rządach koalicyjnych. Pom. in. uchwalono nie
wstępować inaczej do Rządu, o ile
uprzednio nie zostanie z pozostarządo
łymi partiami większości
wej ustalony program przyszłego
Rządu. Na udział w Rządzie koalicyjnyrr. wymagana jest zgoda
2/3 rady partyjnej oraz 2;3 frakcji
parlamentarnej.

wRz~dzie

Po następn~h 10 tatach socJa·
do Rządu.
liści znowu wstąpili
to po upodku ruchu
się
Działo
Lappowców, t. j. faszystów fin·
landzkich, którzy wszelkimi dopuszczalnymi środkami zwalczali
socjalistów, domagając się rozwią
zania p:irtii socjalistycznej. Klasa
robotnicza Finlandii na ataki reakcji odpowiadała zaciąganiem
się pod czerwony sztandar i wie·
lokrotnymi zwycięstwami wyborczymi. Gdy tedy w roku 1936 socjaliści w wyborach doi Sejmu zno
wu odnieśli zwycięstwo, klasa robotnicza zaczęła głośno domagać
się udziału w Rządzie. żądania
tego stary, konserwatywny prezydent Svinhufvud nie uwzględnił.
Z tym większym zapałem gotowa
la się klasa robotnicza do wyborów prezydenta, które odbyły się
na początku 1937 roku. Przy poparciu socjalistów udało r.ię utrą
cić kandydaturę Svinhufvuda i pre
kandydata
zydentem wybrano
chłopskiego Kallio.
Nastąpiła zmiasa Rządu i pod
naciskiem mas robotniczych socja
!iśei wstąpili do Rządu. Wprawdzie współpraca z chłopami nie
jest łatwa, gdyż dużo jest wśród
fińskich elementów rechłopów
akcyjnych, ale okres grarowania
Lappowców przekonał demokraty
czne żywioły w Finlandii, że
współpraca chłopów z robotnikami jest konieczna. Zreszt~ udzielaiąco wpływał przykład Szwecji,
gdzie współpraca chłopów z robotnikami jest bardzo ścisła.
W jednym punkcie musieli soustąpić chłopom.
chcieli zgodzić się na

cjaliści

Chłopi

to, by
nie
szefem Rządu został socjalista,
pomimo, iż socjaliści stanowią
ugrupowanie w sejnajwiększe
mie. Premierem przeto został ani

socjalista, ani chłop,
wicie! postępowców

Przegląd
CENY 1 KARTELE.
lecz przedsta
mieszczań

~kich.

Sytuacja socjalistów w Rządzie
jest dosyć trudna. Najważniejsze
teki są w rękach chłopów lub pojedno zapewnili
stępowlów, ale
sobie ~ocjaliści, że ogólny kurs
polityczny będzie demokratyczny,
w polityce zaś zagranicznej Finlandia ma się opierać o państwa
skandynawskie.

p
ed.I dr ku
nowy rogram ł nowy Statut organlzacyJnJ
z u
wysz
PPS„ uchwalony na XXIV KONORESIE Partii w Radomiu.
egzemplarza w łącznym wydaniu I w OKŁADCE WYNOSI
15
N d
a to wyjdzie z druku Nowy Program PPS. wydany oddzietnłe
w cenie 10 groszy za egzemplarz.
ZAM.OWIENIA NALf.żY NADSVLAć DO SEKRETARIATU OENERALNEGO CKW. PPS. UL.WARECKA 7, W WARSZAWIE.

Anne O'Hare Mac Cormick, obok Dorothy Thompson najwybit
niejsza dziennikarka i pubMcystka
amerykańska, powróciwszy z kilkumiesięcznej podróży po Europie
wygłosiła w stolicy Ameryki przed
forum Ligi dla politycznego wykształcenia odczyt o swych wrażeniach, opartych na rozmowach
z Edenem, Mussolinim, Ooeringiem i innymi czolowymi mężami
stanu Europy. Pani Mac Cormick
z rozmów tych wyniosła cLwa zasadnicze wrażenia: po pierwsze,
że wszyscy się mężowie stanu pra
gn·ą przede wszystkim pokoju(?),
a po drugie, że choć w najbliż
szej przyszłości wojny nie będzie,
to jednak powiedzieć nie można,
co się stanie pojutrze. Mussolini
rzekł do niej: „nasza polityka wobec Austrli jest niezmieniona i nie

który przyby!

narodowej konferencji cukrowniczej. odbędzie w czasie swego po
bytu w I.ondynie szereg rozmów z
brytyjskimi mężami stanu.
Pogłoski, kolportowane przez
niektóre pisma, jakoby nadzwyczajny ambasador St. Zjedn. przy
wiózł ze sobą do Londynu projek
ty ograniczenia zbrojeń i odbudowy gospodarczej świata, są według miarodajnych opinii nieścisłe; w otoczeniu Davisa jednak utrzymuje się zdanie, że ma
on misję wybadania zasadniczych
intencyj Rządu brytyjskiego w za
kresie tych podstawowych probie
mów.
Delegacja amerykańska stoi na
stanowisku, że konferencja cukrownicza stanowi logiczny dalszy ciąg światowej konferencji go
spodarczej z l 933 r. i że przebieg
jej pozwoli na sprawdzenie istotnej tendencji w zakresie współ
pracy Ameryki z Anglią i Franc_ią.
Najbardziej jednak interesować
mają Davisa opinie Rządu angielskiego na temat tak poważnych
zagadnień, jak celne, monetarne,
kwestia ograniczenia zbrojeń, a
przede wszystkim problem surow
ców. Jakkolwiek niemieckie rewrn
dykacje kolonialne zostały chło
dno przyjęte w Londynie, ministrowie angielscy kilkarotnie dawali do zrozumienia, że gotowi
są rozpatrzeć pod różnymi kątami
widzenia problem surowców. Delegata St. Zjedn. interesuje wła
śnie kwestia ewentualnej współpracy St. Zjedn. w dziedzinie surowcowej.
. W sumie Norman Davis będzie
dążył do wytworzenia sobie opinii
11a temat sposobów walki z trugospodarczymi, bradnościami
nych pod uwagę w krajach euro-

jak pod Oualadajara; w clągu 13
dni broniH swych pozycyj bez posiłków z zewnątrz, ale w końcu
sytuacja ich stała się g.roźna i fa·
szyści byli już pewni zwycięstwa.
Ale w 13.tym dniu nadeszły posiłki, zwłaszcza flota powietrzna z
ności chodzi o te problemy gospo
Nie jest rzeczą ust3loną, czy pod Guadalajary, gdzie faszyści
darcze, które bezpośrednio wpły po konferencji cukrowniczej Nor- zostali tymczasem pobicl, oddała
wają na zagadnienie natury poli- man Davis uda się na kontynent. wojskom rządowym duże usuługi.
tycznej.
Możliw::>ści takie istnieją.
Faszyści ponieśli wielkie straty i
ze swej strony poczęli zabiegać
o posiłki.
Obecnie toczą się na odcinku
Posoblanco rozstrzygające walki.

P.,,.eJsldch,_~y;

Jak !i! traktuie ~olikil~ ro~otników rolny[~
na

Łotwie

Jedna z robotnic rolnych wyjechała z powiatu jarosławskiego
dnia 24~V. 1936 r. na roboty do
Łotwy, skąd jednakie wróciła ju.!
IO.VII. z powodu ciężkiego pobi
cia jej przez pracodawcę. Doznała

W, kołach rządowych Ameryki
utrzymuje się pogłoska, że prezydent Roosevelt zamierza wnieść
do Kongresu projekt ustawy o za
łożeniu specjalnej wyższej szkoły
dla dyP,lomatów. PotY,chczas od

lało~a narn~owa

Postulaty palestyllskich Arabów
Agencja Reutera donosi, że komitet arabski zdecydował wysła
nie do Londynu delegacji dla obro
nY, sprawy arabskiej wobec zagadnienia żydowskiego w Palesty-

.

Przewodniczy delegacji Jael Hussein, przedstawiciel Arabów przy brytyjskiej komisji
śle<;lczej, która bawiła w PaJest~· ·
nie w końcu ub. roku.
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działem ludzi ływiJłCYdl alt Ncrką,
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dri:lłem z chat pijany atęchłym, ._
b6jezym dla orga.nłzma hJicWkiego
powietrzem i b6lem widzla.nych o1>Ta.7hw. Nie, nłel W umyśle mołm
trudno lrojM"Zyły llłt widziane o..
brazy.•• I ta.kie nuzy widzi tri~ f6szcze w XX-t.ym wielcu1 zapytg.
walem ~ mm lriebie. J to gdzieT.
W eeroa Eu.ropy, w Pol.scefBofie. t:f&f ja n.le śnię CZIU!IE!m'I'
Nie' To nieceywłsto§Cl Straszna,
bolesna ~~f
Niestety, różnł zawodowl opfymiści nie mają poj~cla o tym, co
sit dzieje na wsi polskiej. A mote

„bol,zewłcka'' propa•
ganda? Odzfe „Mały Dziennlk'"?C
Bolsnw4ey w klerykalnef „Kulta·
r.e"I."

Po przewrocie za.powiadanie do·
Winni nadużyć" mają być na.
brodziejstwa nie zostały wprowa- zawsze wydalani z granic pań·
dzone w czyn,

dowodem,

czego

najlepszym stwa ..•

że przeciętna

suma za-

ral:lków, wypłaca.na robotni.kom,
jest obecnie o 18 yroo. niższa, niż
w 1992 r„ pomimo, że kmrzta utrzy
mania WZ'Tosly w tym cz~ o 80
proc. w yrzybliżeniu (balrdm znamienne I Red).

rue·

Rozumiemy autorów. Widząc co
dzieje, wpadli poprostu w rozpacz. Zrozumiałe. Niemniej to, co
zakrawa trochę na
proponują,
Kary biurokratyczną.
utopię
owszem, ale przede wszystkim
jest potrzebna niezależna spoJecz·
na kontrola. Niezależny Sejm, nie.
się

Do tego należy dołączy6
zwykle ciężką BytUMftJ przemysłu zależny Samorząd!

niemieckiego W1Sku.tek

ogólnoświa.-

Odpreżenie

K. Cz.

i

miedzy Chinami

Japonią

jak donoszą z Szanghaju, kilka
banków japońskich w Szanghaju
postanowił'o przekazać swe zapasy
srebra wartości 9 miln. dot. chiń.
Obecny wojewoda tarnopolski, skich centraln.emu bankowi Chin.
dr. Biłyk, mianowany został woje Decyzja ta pozostaje w związku z
W najbliższym przeprowadzoną w swoim czasie
wodą lwowskim.
czasie woj. Biłyk przejmie urzędo reformą monetarną w Chinach, po
wanie z rąk woj. Beliny - Praż której wszystkie prywatne instytu·
mowskiego.
cje bankowe musiałY. przekazać

Zmiany
w administracji

Pokwitowania

tym.& ~

~g~fu .UJ.
„_ ·wyehO•
,_
l<VTIJ S _...ew,

porządku,

a 25 osób w Delhi.
Giełda, sklepy i wszelkie przedsię
biorstwa były zamknięte. Jedynie
w bankach praca toczyła się normatnie. Drobne grupy demonstrowały w centrum miasta i zatrzymując się przed sklepami europejskimi i bankami nawołując do boj
kotu Konstytucji,

,,Kuttu_rz~··

,,KOMISJE NAOZWVCZAJNE-.
Nr. 1 „Nowej PolUl<arał lłę
ald„ (OZON). To pi.tno (widać
przerarone rozm.łaramł nadutye
wszetlclego rodzaju) tąde utwo-.
„Komisy} Nadzwyczaj„
rzenla
~~~~~~~~
wa11cl -i nadufyclamr~
do
(1)
nych"
pracownlmasy
Niestety,
sowej„.
ł~ litww11E1iła w tym eelu
ków (miejskich i włejskich) 111
jednej cemtralnej, kilkunastu wojebezbronne, nie mając swego głosu
w6dzkfdi i "hllkMHt powiatowych
w Sejmie t Senacie. Tak dana
KomiB'llJ Nabwydl4fnych, badają
forma polityczna nabiera wyraź
cych te sprawy, kicmlsyj pracują
nej treści klasowej, gospodarC'Zej.
cych honorowo f 8twferdzaj lłC'Yełi
FERMENTY W HITLERll.
ltll'a8Gdnien.u .tanu
jedin.oeześnłe
już nawet cytowany ,,Czas" zaposiadani<J oa6b vn~owyoh, 1Jub
czyna dostrzegać poważne fermen
w iruitytueja.ch Bpołeamo _ zarwoty w III-ej Rzeszy. Stwierdza, te
dowych itp. Kto nie mo:te wykaza6
fermenty są coraz bardziej dosi'J, w jaki spos6b powstał jego
strzegalne. Demagogicznych obietmajątek w ostatnim dziesięcioleci.u,
nic nie dotrzymano, zarobki rodoznaje l«mfiskaty,
botników [globalne) obniiżają się,
Jakiekolwiek nadużycia członk6w
ceny zagranicznych surowców ros
komisyj na.chwyc-iajnych karane
ną, położenie przemysłu staje się
mogą by6 iłmierdq, wedle procecoraz cięższe:
duxy sądowej polbwe;.

w lndjach

roz~ocz~na1ących młodych. dyplo
~atow ządano t~lko zda~1a spe~
CJalnego egzaminu. Wyzsze zas
posterunki dyplomatyczne obsadzane były ?rzez. ludzi posiadająC)'.Ch zasługi polityczne.

poznańskiej

gument za podniesieniem cen wytworów pnemysłu. Za jednym za.
maichem - obnMJka płac pr&C11Wniozych i zwytka cen nie tylko wegla, żelaza i nafty, ale wSt:YStkich
produktów przemJ'llłn. A w to anJ
Lewie.tanowi" l kartelom.
to popr<M!tu
"

ona okaleczenia nogi tak, że dotąd
jest niezdolna do pracy zarobkowej.
Agencja Havasa donosi z BomPoszkodowana za pośrednie· baju, ie wprowadzenie nowej kon
twem Konsulatu Rzeczypospolitej stytucji powitały całe Indie „dniem
w Rydze dochodzi swoich praw.
zorganizowa
żałoby religijnei" nym przez Kongres. Manifestacje

.

k!llnej

„

dla„. dyplomatów :;~:;~.;:~u!!:I~=:

Wyższa szkoła

=ty.ki ~~ m::.

Przezywamy witc niezwykłe cle
EkaplOatacJlł kopaJDI rłęct zajmo. kawy i watny moment. Wielki
wała sił pewna spółka wioska, ale kapłt.ał - w okresie roapoc:tttej
kOncesJa wygaała w kilka miesi~- pomyślnej koniunktury - chce zacy po wybuchy rotroezu. Gdyby garnąć dla lłebie wayatlde ko.WlochOm udało ~ opanować k<>-j rzyśct przy pomocy całego aere·
palnie Almadenu, toby posłedU gu skombinowanych ...,ateglcz.... „
skarb, któryby zapewnił im pra.. nych" wystąpień. Interesy konsuwie monopol światowy na rtęć, menta są niezmiernie na szwank

w Posoblanco równie snne ataki,
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Wsprawie współpracy gospodarczej Ameryki, Anglii i Francji
Norman Davis,

~""

Wojna o kopalnie rteci

Misja Normana Davisa

7J8fym apnecz- międzynarodowej!

zmienna". Kanclerz Schuschnigg
zapytany przez panią Mac Cormick czy może polegać na zobowiązaniu Włoch bronienia niepoaustriackiej, odrzekł:
dległości
„jestem tego zupełnie pewien".
asowy wte o ap1a1s czny
W Niemczech stwierdziła pani
tych twier~zeń . jest ochara_kter
Mac Cormick zwolnienie tempa
czyw1sty - n~wet Jeśli przyznazbrojeń(?), w Pradze mniej jest
tylko
obawy przed wojną, niż się spo- my {a przyznajemy). te me
kartele wpływają na wzrost cen.
Francja, zdaniem jej,
dziewała.
„G<?°1ecu odpowiada na dewanigdy nie pozwoli sobie na rewo- luacy1ne I pro-kartelowe pomysły
.
"
C
lucję w rodzaju hiszpańskiej, gdyż
jest to rzecz zbyt kosztowna. " zasu :
Poniewa.ż nie udał sit frontowy
Zbrojenb angielskie uważa za ak
„Lewdatana." o· zwyżko cen
aitak
cję w kierunku zabezpieczenia po-1
węgla., żelarzia. i nafty, jego spnykoju. Małe państwa Europy są
mierzeniec „Czas" doradza dewa.zdecydowane nie dać się wcią
luaeję złotego, czyli nowy sama.eh
gnąć w żadną wojnę, nawet gdy·
kieszenie mas yro.cowniczych.
na
by ta wybuchła międiZy wielkimi
złotego, to obniżka
Dewaluacja
mocarstiwami.
koszt6w produkcji i murowa.ny ar-

~d~-~~~~~
•-~----------------------b•o~g~a•b•u_w_ś•w•~•cl•e-&•ó•~•a-rtę
Republikanie musieli wytrzymać

Już do Londynu i będzie reprezentował St. Zjednoczone na między

wad:?Jaliśmy, była

na z przyjętymi zasadami polityki
gospodairozej, o ty~ obeenłe ta
l&a.'"";ądziała tola.lnU
S'lltywnOOć 08t
tym
ł&ł

są

się mogą na obszarze Posoblanco,
gdzie ważą się teraz losy waJkL
Obszar ten ma przede wszyst.
kim duże znaczenie gospodarcze.
jd
w p J
erco ano zna uj~ się kopal.
me węgla, w Almadenie zaś-naj·

c:.:.

„Czas•• wraca do problemu cen
Przejrzyście wypowiada
się za dewaluacją złotego. Dowodzi, że problem zwyżki cen nie
ma nic wspólnego (albo mało) z
polityką kartelową. Wreszcie po
prostu grozi, że jeśli ceny nie
pójdą w górę, ,,trzeba będzie pożegnać się przynajmniej z częścią
planu inwestycyjnego, a może i
zbrojeniowego•• (I), albowiem wła
zwiększa
śnie inwestycyjny plan

1 karteli.

fuwej ha.umy 81Jl"~, WJnOpopyt, a więc przyczynia się do
eząeej pirzeci~e dla importu noiewzrostu cen.
mieckiego 111 proc., wskutek czego
Przede wszystkim zaś „Czas''
szereg wielkich fabryk, n.le wyłąbroni karteli. Niegdyś, powiada,
Sieczając zakład6w Kruppa. i
może istotnie kartele powodowamensa, musi ograni.czyć yrodukły wzrost cen, ale dziś?! odwrot·
.
o;, (n.
nie, kartele raczej wpływają na
Niezmiernie ważne stwierdzeobniżanie f I) cen:
0 ile wów(QS ntywm.ośd cen nial Warto nad nimi się zastanokairtelowych była hamulcem rów- wić. Te trudności mogą bardzo
n'ląlia cen w d6ł, kt.6re pmipro- łatwo ujawnić się także w polityce

ł1ac Cormick
pani
Wra!enla
Stosunki w Europie prawie idylliczne? I

Po klęsce na odcinku Guadala·
Jary, • faszyści z trudem Obronić

Jut

PAI

Po kilkudniowych poszukiwa-1 znaleźli przewodnicy chilijscy w
niach zna~~io~~ zwłoki ofia·r wy- niedostępnej niemal szczelinie · i-oprawy ch1!.11sk1e1 na szczyt Acon- dowca na wysokości 6500 metrów. Do dyspozycji Komisji Centralnej
cagua (w Ameryce Południowej). Za zezwoleniem władz argentyń- Zw .Zaw. w myśl wezwania z do.
W opinu publicznej Niemiec
14.Vlll 1936 r.
Przewodnik argentyńskiej ekspe- skich, zwłoki nieszczęśliwych odycji ratunkowej znalazł zwłoki fiar tragicznej wyprawy przewie·
Dr. Marian Muszkat w, Klecku szeroko jest omawiany fakt pojednej z ofiar na wysokości 5800 ziono do Chili. O tej tragicznej koło Nieświeża zł. 2.50.
pełniania w ostatnich czasach w
~Y!!J Yl J~gól: _mtr„ ~włoki ~ś drugie! 1 ofiar W).'P,rawie. e_iszaliśm_l obszernie.
. 1 kQsu.rach eułlw P.iechotI w Lot~
Izaak Kirszenblat ~ Ą-

swe zapasy kruszcowe instytucji
emisyjnej.
Zgodę banków japońskich na
dostosowanie się do tych przepi.
sów tłumaczy się jako dowód od·
między;
prężenia gospodarczego
chinami a japonl4. jest to pier.
wszy- rezultat odbytej ostatnio w.
Nankinie chińsko - japońskiej kon.
ferencji gospodarczej.

Samobójstwa warmii niemieckiej
I

ben samobójstwa przez 4 młodyc]i
rekrutów ,oraz w Bautzen przei
2 rekrutów. Obie miejscowości le„
ił

w. Sabonll.

Str. 3
B~dzie

walka o

·1i1~iB

'lace.

Rzek.oma „poprawa" koniunktu·
ry gospodarczej - poza nieznacznym wzrostem produkcji przemy·
dowej - wyraziła się właśnie
tylko w gwałtownej zwyżce cen
artykułów żywnościowych oraz
cen całego szeregu towarów prze·
mysłowych. I to stało się wręcz
kaiastrofą dla mas robotniczych.
Gwałtowny wzrost drożyzny, szcze
gólnie artykułów żywnościowych,
wvtworzył dla mas robotniczych
i'uację n:!prawdę tragiczną. Robotnicy, nie chcąc zgin .:ć z głodu,
mUSZI! wystąpić do walki w obro·
nie swojego.„ nędznego „kryzyso·
wego" poziomu bytowania.
Przecież olbrzymi wzrost cen, i
to cen takich artykułów żywnoŚ·
ciowych, jak chleb, kartofle, ka·
pa, mięso i tłuszcze, na które ro·
botnik polski wydaje około 70%
to
1wojego nędznego zarobku, już samo przez się jest naprawdę
katastrofą dla ograniczonego do
e1tatecznych granic budżetu ro·
botniczej rodziny. Tu już nic po·
może żadne obliczenie, nie porno
ie żadna kalkulacja, żadne ogra·
niczenie wydatków na życie, cho·
ciażby najzapobiegliwszej żony
.robotnika. Tu pozostaje do wyboru jedynie głód lub walka o

podwyżk~ płac I

każdym

rzy. Gospodarczo wreszcie jest ta to w
i w najlepszym ra· .
naiwna bo jasnym jest, zie jeden całkiem bezrobotny.

że niema, i nie może być_ jakiejś
stałej po prawy · koniunktury go·

spodarczej, bez uprzedniej popra
wy gospodarczego położenia sze·
rokich mas konsumentów. Kryzys
produkcji został wywołany prze·
cież ciągłym spadkiem konsmncji
a spadek konsumcji został wywo·
łanń ciągłym spadkiem doclw·
dów masowego konsumenta, ja·
kim jest zwłaszcza 1ł nas ludność
robotnicza i wiejska. Czy dalsze
pogłębienie
nę<lzy tych właśnie
mas _ludności może spowodować
wzrost produkcji i wyjście z kry·
zysu gospodarczego? To byłby ja·
kiś gospodarczy cud!
A cudów
w gospodarce niema. Jeżeli za·
tym nie liczy się na cuda w go·
spodarce ogólnej, - to jak moŻ·
na liczyć na nie w życiu mas ro·
botniczych, chłopskich i pracow·
niczych. A przecież do cudów na·
leżałoby zaliczyć, gdyby masy ro
botnicze i pracownicze mogły po
latach kryzysu, bezrobocia, nę
dzy, głodowych płac znieść pono·
wny wzrost cen bez wzrostu płac?
Te niebezpieczne złudzenia nale·

W tych warunkach masy robot·
nijze muszą - bo nie mają inne·
go wyjścia - rozpocząć walkę o
podwyżkę płac. Nie mogą nic in·
nego zrobić, w &yt1.1,acji, w jaką je
•vpędzono; nie mogą bo chociaż
by zatraciły wszelką logikę go·
spoarczą, tak jak ją zatracili zwo
lennicy gospodarki kapitalistycz·
ne j, to instynkt samozachowaw·
czy - poprostu konieczna obrona
przed zagłodzeniem - zmusi je
do walki, - do żądania wyrówna
nia płac, przynajmniej o różnicę
wzrostu cen.
To jest chyba jasne,

proste i

zrozumiałe. To przekreśla wszcl·
kie formuły inne. Przeciwstawie·
nie .się tej jedynej racji, jaką jest
prawo cłowieka do życia, byłoby
nietylko lekkomyślnością ale i
pchnięciem kraju do nieszczęścia

i katastrofy.

JAN

STAŃCZYK.

ży rozwiać.

Masy robotnicze gnębione przez.
szereg lat klęską bezrobocia, glo·
lriego wyjścia niema - napra· dzone niskimi płacami - nie wy
wdę niema.
trzymają nowego wzrostu cen bez
Gdyby jeszcze ze wzrostu cen
wzrostu płac. Nie wytrzymają,
artykułów żywnościowych korzy.
bo to jest poprostu fizyczną nie·
iiały masy chłopskie, byłaby
możliwością.
przynajmniej jakaś nadzieja na
Nie wolno zapominać przecież
poprawę zatrudnienia w przemy.
i tego, że w każdej rodzinie robot·
ile. Masy chłopskie, otrzymując niczej ciąży na barkach, często
wyższe ceny za produkty rolne,
jedynego i w dodatku pół bezro·
~wyżkę

plac.

iaczęłyby nabywać większe ilości
towarów przemysłowych i w ten
ipoaób część bezrobotnych dosta·
pracę a półbezrobotni mo·
i]iby wi~cej dni w tygodniu przepracować.

botnego

libr

żywiciela, jeżeli

I-Majowy
ukaże ~

w znacznie powłęlwoneJ obj~toścł. Bedzłe to zarazem
NUMER PROPAGANDY organu centralnego P. P. S.
Zamówienia oa ten numer należy dla KOLPORTAżU OROANlZACY JNEOO zgłaszać możliwie aajwcześniej do 118S'Lej Administra-

• ltrUktur§ &01podarczą naazej
1111.- łeJł wie, ie conajmniej cji, Warszawa,
!0% masy chłopskiej nie handlu~zbożem ani mięsem. Dzisiej· • - - - •.
•111414 chłopska - to głodni nę-

J:arze. M~sa chłopska

nie tylko

nie kilku

Nasz numer

Niestety, wbrew twierdzeniom
i zapewnieniom oficjalnych czyn.
ków i kapitalistycznych ekonomitlińr masy chłopskie nie tylko nie
i.ny.taj• ze zwyżki cen artyku~w iywnościowych, ale 1ame aą
~ aryżką cen dotkliwie bite. Kio

.
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me wywozi na rynek zboża ani 1
produktów strączkowych, ale sa· 1
~~oprostn

~e je przez kilka
Wkrótce po wyborach w r.1935
~ęcy prze~owkowych chleba, p. Moraczewski pisał we „Froncie
~ma zhoza, nawet często na Robotniczym":
IWew. Jedna lub dwie krowiny
„Myślą przewodnią twóro6iw no·
'oborze - to jedyne dostarczy·
węj ordynacji miała .być-jak sami
cielki. omasty i to bardzo chudej,
o tym mówili i ja.k pi'Slllo się w
bo trochę masła lub śmietany trz.e
pMsie„walka. z partyjnictwem".
ha sprzedać za sól, naftę i zapałk.i
Była to, oczywiście,
nieprawda
Zresztą i tu pośrednik • lichwiarz
(podlm-. Red.), bo przecież pp. CM',
llbiera całą korzyść z wyższej cePodoski, Makowski i Sławek wieny dla siebie.
<blieli,
Ze jednak listy kandydatów
Na wzroście cen artykułów ży.
na
posłów
i senatorów uikładać bę·
~ściowych i przemysłowych za·
rahia znowu tylko nieznaczna }i. dzie partia polirtyezn.a, ta sama,
która :aresztą miała przeprowadzać
11.tbnie, egoistyczna i całkiem bez
wybory, że za.tym pa.rtyjnictwo i
produktywna, pasorzytnicza war·
tyłka pMtyjnictwo wyciśnie swoje
!lwa obszarników, kapitalistów i
piętno na składzie sejmów, powsta!pekułantów.
łych z tej także ordynacji„. Lu·
• Wtych warunkach wzrost cen
dzfo, wyznaczeni na dwa rtyg-Odnie
IYWności i wzrost cen towarów
przed wybora.m.i przez BBWR i
Przeniysłot;YYch nie rokuje żadnej
spisani w ~tesie p. Brzęka-Osiń
~prawy ~ospodarczej dla szero·
skiego (b. sekretarz generalny B.
eh mas ludowych w miastach i
B. - przyp. Red.)",
na Ws~ ani dla całości życia go·
IPOdarczego kraju. Przeciwnie, te·
W sposób jeszcze bardziej drago rodzaju „poprawa konjunktu· styczny ujął w tymże czasie sprar( dla garstki za cenę pogłębie· wę „nowej'' ordynacji wyborczejlll4 nędzy mas chłopskich, mas
roborniczych i mas pracowniczych
~zi nieuchronnie do całko- Złos·1 ·wy
'lale] g~spodarczej katastrofy kra·
Bracia Edward i Robert Alli~~ .J~szcze głębszego i bezna.JT11e1szego kryzysu i do nowej ster w Detroit1 w Stanach Zjed.
!ali bezrobocia.
noczonych, procesują się o testa .
Stanowisko „o!ic~aln~j" polity- ment swego ojca, fabrykanta obu0 gosp?darc~eJ 1 fmansowej, wia.
~czaJące się w znanej formu·
Ojciec zapisał im w testamen.
: Ż~dnych podwyzek płac, ho cie 80 tys. par obuwia, ale z za.
podwyżka płac - to drożdże dla strzeżeniem, że Edward otrzyma
litrostn cen - jest formułą go· tyJko lewe buty, a Robert wyłącz
'POdarczo i życiowo poprostu nai· nie prawe. Testament zabrania
~ą. Je~t to formuła w istocie im zestawiać buty do pary.
arharzynsk:i ,bo ułatwia ona ho·
Ojciec, pisząc testament, byl
=e się garstki najbogatszych,
przy zdrowych zmysłach i umoty~ Je zato milionowe masy nę·
wował swój złośliwy zapis tym, że
~ rzy na . jeszcze większą nędzę.
pragnie się zemścić na synach za
tak stanowiska społecznego jest
ich
stosunek do siebie.
8
formuła wysoce niebezpie·
Testament jest więc pod wzglę.
tzna. ho prowadzi Polskę do o·
Itry~. konfliktów społecznych, dem prawnym nie do oddalenia.
::aJ~c w tych konfliktach wła· Ale co zrobić z... 160 tys. butów,
..zgory po stronie bogacącvch których „nie wolno" łączyć w pa
~ 1 ~rzeciw broniącym się pr~ed ry?
· ~~~ !!lasom !l~dza-

1

testament

w

Po sesji Sejmu i Senatu

lozro~ocio. lrożyzna

formuła

•

bliski p. Moraczewskiemu ,,Front
pracownika umysłowego'':
,.Pomysł p. Kozłowskiego za.st11·
pienia pa.rlamentu namiastką Sej·
mu, pocr.ęty ja.ko genialny żart pip
jacki (podkr. Red.), został konsekwentnie i praoowi.cie wykonany
przez p. Sławka''.
Minęło kilkanaście miesięcy, w
ciągu
których _ Sejm p. Sławka
funkcjonował,

uchwalał

budżety,

przyjmował

projekty rządowe, zatwierdzał dekrety i dawał
różne
wogóle oznaki pozornego życia.
A oto co pod koniec drugiej .sesji
_budżetowej napisał o Sejmie p.
Sławka 100% „sanacyjny" krakow
ski „IKC":
„Wszyscy wiedzą, że na całym
terenie ziem polskich k8illdydatury
poselskie, które uzyskały odpowie·
darią liczbę głosów na zebraniach
okręgowyclt, były ju~ z g6ry usta.
lone 'fYl"ZeZ czynniki polityczne i ad·
ministracyjne, i to w sposób centralistyczny na l)Odstawie decyzyj,
powziętych w Warszawie..."
Wobec tych opinij, tak zdumiewająco jednomyślnych, a zarazem
tak charakterystycznych i wymowny~h ze względu na„. pochodzenie, wypada zapytać, czy miliony,
wydane na t. zw. wybory w roku
1935, nie były poprostu - z pań
stwowo-skarbowego punktu widze
nia - marnotrawstwem i czy winnych tego marnotrawstwa nie należałoby pociągnąć
do odpowiedzialności? r'.) przecież o czym
. k
,
1a o czym, a!e o odpowiedzialności najbardziej lubią mówić ci
którym przypisać trzeba całkowi~
cie zarówno pomysł, jak i wyko·
nanie słynnych wyborów a. D.

zmienić
ordvnac;.a
„

Trzeba
Jl

•

natychmiast

wvborczą
li

Sesja Sejmu (i Senatu) została
politycznej widzimy w Inspektora.
Nie wielu jednak
cie, czę.ściowo w Rządzie - ostazauważyło
ten fakt, mimo
tnio w krystalizującym się niewiel
„buntu magnatów" z księciem Z.
kim aparacie wykonawczym (O. z.
Lubomirskim na czele przeciw po O. N.) przy ulicy Matejki. Nie wilityce min. Poniatowskiego. Wpra.
dzipiy ich wŚir-Od czyruiików wysokiego zgromadzenia przy ulicy
wdzie zwykłych ,1 pełnomocnictw "
tym razem nie uchwalono, ale
Wiejs!ciej, ani w ża.dtnej jego grutylko bardzo naiwny człowieczek
pie zawodowej czy regionalnej.
mógłby mniemać, że to podniosł<1
Nie jest więc tak niezrozumia!em,
autorytet Izb.
że spełeczeństwo
sądzi, i.i Sejm
Pod koniec obrad wystąpił (po
gdzieś luzem, z bOku i przypadko.
za Sejmem oczywiście) nowy obóz
wo IJOdą.ża za akcją.
OZON. z deklaracją „konsolidaNie jest to winą Sejmu, dodaje
cyjną". Ale jaka może być „Iron- autor, cóż biedak · winien, że
solidacja" - zapytał cały szereg „znalazł się w trybach wypad
pism, nawet „sanacyjnych" - ków"„. Wystarczy.
skoro deklaracja nie wspomniała
Druga kwestia - jaki charakter
nic o prawie wyborczym dla o- mają obrady Izb, np. OSTATNIA
gromnej większości narodu (tego SESJA? Owszem, byfy pewne
„narodu", o którym tyle się mówi chaotyczne i słabe próby (czy
w deklaracji) i w ten sposób po. próbki) „uniezależnienia się" dzieliła go, jak słusznie zauwa. występy przeciw min. Poniatow.
żył „Kurier •Powszechny" na „eli · skiemu, odrzuceni·e przez Senat
tę" i „pospólstwo"?...
zniesienia sądów przysięgłych,
Tak przy końcu sesji Izb sta. odrzucenie projektu uregulowania
nęła na porządku dziennym z wiei- finansów komunalnych (70 mil.),
ką silą sprawa ordynacji wybor· ale to prawie wszystko.
aej. I przebieg sesji i powstanie
Trzeba więc przyznać - kon ·
nowego „obozu" wysunęły ją z du- kluduje autor - że partie w dawżą mocą. Jeszcze „Czas" próbo- nym Sejmie miały dużą rację istni ;:
wał zapewniać, że bilans sesji jest nia: rozbrzmiewał głos kraju, by\'a
„prędzej (?) dodatni". Ale już niezależna krytyka, była uporząd 
krakowski „Kurier Ilustrowany·· kowana dyskusja. A teraz:
wystąpił ze znar.ym, znamienrrym
Dość przeczytać dY1Skusję budartykułem przeciw obecnej ordyżetową nad budżetem na rok 1937nacji. Widocznie więc sprawa
38, aby stwierdzić, że proces 24b·
dojrzała. Tak dalej być nie mokowania nowego parlamentu w
że - jeśli istotni.e po.ważnie biePolsce, jest ciągle w okresie nierzemy słowa o konieczności zwięk
mal niemowlęcYIJll(!). Czy np. moszenia sił państwa, w dobie nie ·
żemy się z tej dyskusji d~edzieł
bezpieczeństw mi~dzynarodowych I
coś o procesach goepodarezych za.
Przed nami atol! jeszcze jeden
chodzących w PolaceT Ozy dano
znamienny artykuł - p. R. Krunp. jakieś uj~ generalne obecnej
polityki ministra KwiatkaWl91dego 1
kowieckiego w ostatniej ,,Polityce" (Nr. 7). „Po!ltyka", jak wia·
I tak dalej. A budżetowy refe ·
domo, jest dalszym ciągiem „Bun- rat generalny?!
tu Młodych", a więc organem
I gdzie był w tem 'W'!aoystkiem
młodo • konserwatywnych lmpe·
generalny referent budżetu T Jego
rlalistów. Polemizowaliśmy z „Bun
pnemówienie zawilerało trocht dy
tern Młodych" ostro, ł często, <>lertacji socjologicznych, ale Jdzie
czywiście, bę'1.ziemy polemizowall
sit zapOchi~ właAchr• pnem6nleraz ł w przyszłości. ALe przy· \ wienie budżetowe?
znawaliśmy też, że pismo to jest
Sytuacja wyraźna. Przechodzi.
redagowane żywo, inteligentnie. my do trzeciej kWiestil - do war.
A przede wszystkim nie ogranicza tości obecnej ordynacji. Autor
się do martwych seablonów, szu . proponuje oddać ją - do muzeum.
ka nowych dróg.
Czyli zmienić!
Otóż artykuł p. Krukowieckiego
Ordynacja wyborcza profesora
.l!Jl"Cheologii może mieł wart~Ać bOzaliczamy do najlepszych studiów
na temat ordynacji. Ujawnia ten
daj tylko.„ muzealną(!). N1etylko
artykuł bez obawy prawdziwe,
niedostatecznie . %Wiązała. ona .po·
istotne ośrodki dyspozycji w Pol słów z prądami, decyidhi3ą.cenu w
społec.zeństwie, ale zde~organi~sce; przedstawia prawdziwy cha rakter obrad Izb; stwierdza prawwała, zdekomponow~ła, zeby uz:~
dziwą treść obecnej ordynacji.
pl~sty~znego term.mu ~sła Mie·
żałujemy, że nie możemy obszerdz1ńsltiego, samą t.eehmkę pracy
nego artykułu przytoczyć w więk
usta';o~awezej.
.
szych wyjątkach. Zilustrujemy
Jezeli ~odamy do tego, źe -~:rm
tylko wymienione przed chwilą
obecny hczy tylko 4 prawn1kow,
źe poza wybitną indywid11alnośoią
trzy kwestie.
zakończona.

Pierwsza - gdzie w Polrc~
znajduje się prawdziwy 0$RO·
DEK DYSPOZYCJI? W Sejmie,
w obecnym Sejmie? Szkoda, jak
się to mówi, gadać... Wystarczy
powiedzieć, że nowy obóz powstał
zupełnie niezależnie od Izb. I dripiero potem, omackiem Izby w
swych poszczególnych grupach
próbowały ustosunkować się do
obozu.
Ośrodki prawdwwej
dysp-0zycji

Przywódca opozycU
w Anglii pobiera p ensję

Andneja Wierzbiclciego i posła
Hołyfo;kiego.„
w Izbie niema ani jednego ekonomisty, to będzie
my mieli jeszcze zupełniejszy obraz sytuacji.
A przecież --!. kończy autor swój
bardzo ciekawy artykuł - wedle
Konstytucji 1935 r. (o której tyle
się mówi) „Sejm jest w dalszym
ciągu
centralnym organem prac
legislatywy" „.
Tyle „Polityka".
Naturalnie,
skłonna jest raczej trochę pomniej·
szać rolę Sejmu w całokształcie
ustroju (nie mówi o roli Sejmu w
formowaniu Rządu), ale powyżc1
przytoczone uwagi są bardzo trafne.
Widać więc, że świadomość konieczności zmiany ordynacji staje
się coraz bardziej powszechną.
Artykuł „Polityki" jest bardzo
znamienny. Jeszcze wprawdzie
coś „totalistycznie" bredzi „Zaczyn", ale z takiego zaczynu chleba dla państwa nie będzie; o tych
bredniach innym razem .
Czas już skończyć. Ociąganie
się jest niezmiernie szkodliwe. Nawet p. Studnicki śp i eszy z projek·
tern nowej ordynacji (patrz ten
sam numer „Polityki" ) ... Najwyż
szy już czas!.
K. CZAPIŃSKI.

Bereza
Nasz numer śrOdowy uległ kon·
fiskacie z pow<>du notatki INFORMACYJNEJ, związanej z „obOzem
odosobnłenła„ w ·Berezie Kartuskiej. Trzeba włęc sobie powie.
dZieć, że pisanie INFORMACYJNE
przestaje być możUwe, gdy doły·
czy Berezy. Tymbard.złej dojrzewa szybko problem Berezy, jakO
ZASADY. Ten problem dojrzał
już we wszystkich kołach apołe..
czeństwa polskiego. Panowie mł
nistrowłe powłnnł zdać sobie z tego sprawę. W grę wchodzą „łm
Ponderabllia", o których tyle razy
mówU Józef Piłsudski.
Berezę
„stworzył" w chwili podniecenia
po tragicznym zgonie Br. Pierac„
kiego, p. Leon Kozłowski. żaden
,,stan podniecenia" nie może usprawiedliwiać POSUNJĘć PANSTWOWYCH, głęboko fałszywych
z każdego punktu widzenia. Raz
jeszcze powtarzamy nasze twierdzenie, które rozstrzyga o MORAŁ·
NYM podejściu do rzeczy:
POLSKĘ STAć NA TO, BY
NIE BYŁO W NIEJ ŻADNYCH
„BEREZ KARTUSKICH".

M.

NIEDZIAŁKOWSKI.

Cur.·i os a
Gazeta „Florence Herald'" w Sta.
nach Zjednoczonych donosi, że w st1J_
nie Tennessee żyje 80-letnia staruszka, kt6ra po dzień dzisiejszy nie widziała samochodu.
„Times" londyński komunikuje:
W interpelacji, wniesionej w Izbie
G'min, stwierdzono, że w Anglii, żyje
698 os6b, mających prawo posiadania ARMAT NA WŁASNOść. Cho·
dzi tu przeważnie o 'fYl"ZYwileje jeszcze z czas6w średniowiecza, w niektórych jednak wypadkach znaleziono
działa z" wielkiej wojny w posiadaniu
prywatnym.
,,New York Times" pisze: Podług
nowej amerykańskiej ustawy o ubezpieczeniu na starość, ~6 milion6w
os6b będzie miało prawo korzystać z
emerytury, w tym jest !94 tysięcy

osób nazwiskiem Swith i 176 tys. nez.
zwiskiem Johnson.
Czasoppismo „Medizinische Rundschatl' przv nosi niezwykłą wiado·
mość : W Paryżu zmarł robotnik Edmund Lagarde w wieku 85 lat. r:twier
dzono u niego 93 choroby. Sanno wy•
liczenie chtYl'6b razem ze szczeg6lami trwało przeszło godzinę, a w kli·
nice był ~rly przedmiotem najdokładni ejszych badań nau kowych.
Nie umarł on zresztą na żadną 21
93 chorób, lecz popełnił samob6jstwo,
wyskoczywszy przez ok:no; nie mógl
bowiem dłużej wytrzymać eierpie?t.

W ub. tygodniu uchwalono w angielskiej Izbie Gmin ustawę, dotyczącą podwyższenia pensyj ministerialnych. Premierowi podwyższono
pensję do 10 tys. funt. rocznie, ministrowie będą pobierali 5 tys. funt.
Pensje ministr6w, nie wchodzących w
Posiedzenie plenarne C. K. W.
sklad Rządu, wahają się między 1500
P. P. S. odbędzie się w czwartek
do 8000 funt.
15 kwietnia o g. 10 r. w Domu
Najciekawszym pwnktem ustawy
z. K. przy ul. Czerwonego Krzyjest przyznanie pensji przyw6dcy oża 20 w Warszawie.
pozycji w paTlamencie. (P ensja wyDowiadujemy się, że z polecenia
nosi ~ooo funt. rocznie). Według
władz
zostały zlikwidowane istnie
kanstyt'!Mji angielsldej bowiem, opoUkamła się broszurka
jące
od
r. 1919 delegacje Czerwozycja jest uważana za składnik sys1935.
X.
p, t.:
nego Krzyża w Moskwie, (delegat
temu rządowego, Tak, jak Rząd jest
Sprawa ży d o ~lJ Skił a sociatlzm
rządem jego Jcr6lewskiej mości, tak polskiego Czerwonego Krzyża, p.
Poiemika z Bundem
Pieszkowa,
wdowa
po
Maksymie
samo opozycja j est opozycją jego kr6
Gorkim)
i
w
Warszawie
(delegat
Napisa ł J. M. Borski
lewskiej
mości,
a
parlament
bez
opo·
Robotnicze Towarzystwo PrzyCena g roszy 15. Przy ku\)nie
jaciół Dzieci kwituje odbiór ofiarjr zycji jest w Anglii nie do pomyśle rosyjsltiego Czerwonego Krzyża,
p. Stefania Sempołowska). Biura więkslej ilości egzemplarzy odpo·
zł. 25 (dwadzieścia pięć) od tow. nia.
wiedni rabat.
Obecnie przyw6dcą opozycji jest-- tych Instytucyj przestały być a-:yn
Antoniego Zekera i składa serdeDo nabvcia w administracji „Ro·
ne z dn. 1 kwietnia r. b.
jak wiadomo ..- tow. Attlee.
botnika", Warecka '1.
czne podzięk-owanie.

----•-••••••••&1&1
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MICHAł. RUSINEK:
dzikiej łąki. Powieść.

Od ob. St. Kapuścińskiego, · podstawie uchwały Walnego Zjaz·
aekretarza generalnego Zw. Gór. : du Oelegatów i tylko taki Walny
nik6w ZZZ, otrzym.a.liśmy tekst Zjazd Delegatów, zwo ł any z zajego pisma do Zarządu Główne· I chowaniem przep isów statutu, mogo Zwią1lku G6irników ZZZ. Red. że mnie pozbawić piastowanego
Niniejszym

zawiadamiam,
że
na moje ręce pisma
p. posła Fessera oraz 5-ciu człon·
ków Zarządu Głównego, zawia.
damiającego mn.!e o wykluczeniu
jako członka Związku Górników
ZZZ i pozbawieniu funkcji sekreta
rza generalnego, nie przyjmuję do
wiadomości, jako sprzecznego
i
niezgodnego z postanowieniam i
statutu.
Na podstawie § 14 tego statutu,
wykluczenie członka ze Związku
może
nastąpić tylko na podstawie decyzji Prezydium Zarządu
Głównego na wniosek Zarządu Od
działu. W danym wypadku nie
nastąpiła ani decyzja Prezydium,
ani wniosek Zarządu Oddziału.
Nie było również decyzji posiedzenia Zarządu Głównego, które na
podstawie § 29 statutu zdolny jest
do podejmowania uchwał przy o.
becności 9·u członków Zarządu
Głównego. Na posiedzeniu Zarzą
du Gł. w dniu 25 marca b. r. uchwała taka nie została powzięta,
zaś pismo, doręczone ml w dniu
dzisiejszym, jest niczym Innym,
jak tylko prywatną opiną tych,
którzy je podpisali i jako wyraź·
nie sprzeczne z postanowieniam i
statutu, jest nlewafne i nie może
pociągać za sob!J żadnych skutków prawnych. Mandat członka
Zarządu Głównego ł sekr. generaln,ego Związku otrzymałem na
nadesłanego
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Pluton z osobliwością bliżej-nieznaną. już
Warszawa, bardzie.i szkicowo potraktowani
I Gebethner i Wolff (1937), str. zostali Koledzy lgua~ia, co zaś .sic;
mandatu w zarządzie Głównym. , 328.
tyczy pp. profesorow gimn.a~j~lCześć pracy!
j „Kraj lat dziecinnych" - to je- nych - są to typy, w swojej Je·
STEFAN KAPUśCIŃSKI
den z najulubieńszych· motywów dnokierunkowości, raczej metoCzłonek Prezydium Zarz. Główn. naszego współczesnego powieścio- d~amat~czne. Dużo. uwagi ~oświę·
i Sekretarz Gener. zw. Górn. zzz. pisarstwa.
Kaden - Bandrowski, c~ Rus~nek kwestjom doJrzew~·
Zegadłowicz, Nowakowski, Peł- n1a płciowego chłopców „z dz1·
per, Uniłowski, teraz Rusinek - kiej łąki"', opisując ich pierwsze
wszyscy ci pisarze odbywają chęt- wzruszenia erotyczne ze znaw.
nie powrntne podróże ku mierzch- stwem i z trochę ryzykowną, po·
ł
nącym lądom dzieciństwa, przy· wiedziałbym, lubością.
~o~ąc stam~ąd zas~bY. wspon~- Bez żadnego artystycznego ani
DZENIE PRACOWNIKó W MIEJ men i doznan, uroz111a1ca1ących, nie rzeczowego uzasadnienia zakoń·
SKICH
wątpliwie, skalę tematyki powie- czenie powieści, związane w cza·
bez względu na przynależność śc~owej. Uwagi godna jes.t tu- sie z wybuchem wojny światowej,
związkową.
t~J . częstość
powtarzającego zwilżone zostało t. zw. patriotyczPrzemawiać będzie na temat s:ę .dziś_ u .~as ~otywu :,wspom· ną łezką (vide Parandowskiego
warunków pracy i płacy wobec rnen . dz1ecmstwa .' co. śv:1adczyło- „Niebo w płomieniach'1. Być mo·
obecnej drożyzny przedstawiciel by, z7 przez.wyc1ężame t. twórc.ze że, że taka formuła, końcowa od·
Związku z Warszawy. Z powodu orgamzo:-vame ~ h ropa~ej wspo ł - powiada subiektywnym potrzewao-i tematu przybycie wszystkich cz~snośc~ polskie~ nie jest łatwą bom i nastrojom autora - z punkpra~ownikó~ fizycznych i umysło an1 wdzię~zną .. 1 ~e t.. zw. czar tu widzenia ogólnej konstrukcji
h ko •
przeszłości, mekon1ecznte nawet powieściowej jest ona jednak dość
wyc
meczne •
„sielskiej i an"ielskiej", wywiera na sztuczną i mechaniczną przyczep·
indywidualności pisarskie wpływ j k .

B Y •d goszcz y •

Zarząd Oddziału I i II Związku
Pracowników Ko nunalitych i Instytucji Użyteczności Pub11cznej w
Bydgoszczy podaje do ogólnej wia
domości
pracowników ZakładóYi
Miejskich w Bydgoszczy, że w
dniu 3 kwietnia 1937 roku (sobO.
ta) o godz. 18.30 w sali domu
związkowego ZZK, ul. Dolina Nr.
3, odbędzie się
WIELKIE OGóLNE ZGROMA-

I

1
.
t
•
b
b
•
Rozpacz Iiwa sy uacja ezro otneJ sz~egól~ie

Przed trzema tygodniami eksmi
1 w h d
t owano ·z d omu przy u.
se o •
niej 3 m. 3 w Warszawie, bezrobotną Natalię Broniewską wraz z
dwojgiem nieletnich dzieci, z któ·
'ed
j t
·
21t d
rych J no es w wieku
a , rugie 6 mieslięcy. Eksmitowana zna-

Kadk radiowy
„„
...„ ...„„„„
PREMIERA OPERETKI LEHARA.

Pierwsze scenv.:zne wystawienie operetlri Lehara „Giuditta'' odbyło
się przed trzema laty w operze wre.
deńskiej. Utwór Lehara, tra.nsmrtowany wówczas przez wiedeński ,,Ra
vag", zdobył sobie sukces ogromny.
Obecnie poznają operetkę tę również
radlosłuchacze polscy, gdyż Polskie
Radio nada je na wszystilcie rozgło
śnie dn!a 2.4 o godz. 21.
Lehar oznacza utwÓ'l' ten
„Muzyczna komedia'', prawdopodobnie dla za.znaczenia, że łączy ona ele
menty operetkowe z szers.zej i poważn;ej nji;tymi składnikami operowymi.
W rolach głównych wys~pią: Ma:~ Kat"\Vowska i Janusz Popia •

nazw,

ARTYSTKI BELGUSKIE.
Polskie RM.i<> zaprosiło na dzim 2
kwietn,a (godz. 17.15) przed polski
mikrofon znane za.granią. belgi.iskie
artystki: skrzypaczkę Buysse. Rolin
i. piani~kę Franein~ de !;lagen. Ra:
diosluchacze pozm~Ją. obie artystki
jak? wy~oin.awe~ ~~skrzyp
ce i forwpum
a i

I

a:ra~yjny.
Ob~ekt~-, ąWśród szczególików, ilustrują-, Radio warszawskie
rze a .przyzna•"'~. cych nastroje fatalnego lipca 1914
zal~z~i~ .d wszelki~h zastrze±en Iroku, przytoczył też Rusinek uryw
PIATEK 2 kwietnia.
ogolntejsze1 natury, ze retrospek· .
.
.
.
'
wni~ ~ą ząc,

lazła chwilowo pomieszczenfo przy
t B
u. ema 83 m. 24, gdzie jest bez t

0

.
t b'
f
t d
. k1 z listu pasterskiego biskupów
6 30 Pieśń. 6.33 Gimnastyka. 6.50
?rwnek1• au ? IOgra icz?e en enbCJe galicyjskich,
którzy - oczywiś- Mu~yka (Pll-ty). 7.15 Dzien. por.
ht~rac. 1: nie pozbaww.ne są Y_- cie - pośpieszyli wówczas za ce· 7.25 Parę informacji. 7.30 Muzyka
naj~nieJ stron dodatn.ich: ~P0 J: sarzem Franciszkiem - Józęfem: (płyty). 8.~o .Aud. dla szkól. 11·30
rzeme wstecz, z oddah przezyć 1
Aud. dls dzieci starszych. 12.00 Hejd ś . d
• d . ał ś .
. , ,,Przy ukochanym monarsze - mę- nal.
12 .iiB Karol Maria Weber (pły0
1
":' a :en
OJrZ d~ ci, .P~ynosi czenniku, pisali biskupi, stoją jak ty). 12.40 Dzien. połud. 12.50 żywie·
1ieden mąż, wszystkie jego ludy... nie p1;;1<;ąt. 15.00 W1ad. gospod. 15.15
w nie.1e. nym V:ypa u wie .e cen· 1
nego ~ mteresuj.ącego materiału o· Potrzebne jest poczucie, fe pań· ze.spół ~t. Rachonia. ~5.55 Ja.ii: spębycza1owo - historycznego, a po I st
to 'A t _ W
} j st dl dz1ć święto. 16.00 Film, plastyka,
za tym - uzupełnia i wyjaśnia
wo
. 1 us ro.
~gry e.
a architektura. 16.10 .Pog. społ. 16.15
znakami-cie psychologicz,ny obraz wszystkich zam1eszku1ących je na- Rozmow..i. z chorymi. 16.80 Muzyka
. .
•
. rodów ostoją wolności, a dla Eu· dla dzicd lplyty). 17.00 Piękno kra.1
KATASTROFA SAMOCHODOWA Pod Ostaszewem z niewiadomych autor~, st~w1ając
Jego cechy 1 ropy warunkiem pokoju i kultury. obrazu i.omorski~go - '.!-ygł. M. SyPOD TORUNIEM.
przyczyn oderwało się od samo- właśc1wośc1 w nowym, bardzo D t h kt.
. t
jd dow (z Torunia).
1 i.15 Sonatv
0
Z Chełmna do Torunia jechał chodu tylne koło. Samochód mo- miarodajnym oświetleniu.
yc ·
orzy się. a~ zna ą, skrzypcowe w wyk. Francme de H:i-·
.
.
.
. •
należą Polacy, pamiętający zaw· gen (fortepiru1) i Buysse • Rolin
samochód osobowy, prowadzony mentalnie wywrócił się, grzebiąc
Wspo~nien1a Rusinka, niezoyt sze, komu winni możność narodo- (skrzyp~e). 17.60 Pog. akt.. 18.00
przez szofera Jana Dembskiego. pod sobą pasażerów.
przy~eg~jące do .norm~lnych ra~ weP,o rozwoju„.„ Bardzo ładnie i Miesiąc propagandy Wych. F.iz. :Wskutek wypadku został cięż pow1eśc1owych, me ma1ą w sobie wzruszai·ąco.
się nie mvlę Pr.zero. Gen. J. OlszYf!Y • W1lczyn0 ile
• · t b
·
1
. • ·
•
ko ranny szofer Jan Dembski, pa· d ynam1·1o· sw1a
• ' :;!dęgo. 18.10 Poradnik sportowy.
o ur~z~j, wo ne są n1ektorzy z autorow
tego orędzia 18.25 M •.1Zyka (płyty). 18.45
Prosażer Karol Borowski został wy- od ~kcentów kryty~1 t .sa~yry. O- urzędują
po dziś dzień i - pod- gram. 18.5'l Przegląd rolniczej p:a·
rzucony z samochodu, wskutek powieść o sztubackim zycm Igna- pisują inne listy pasterskie.
sy. 19.0'.> Zdobywam n?wego przyJ&·
ZAMKNI~CIE CZTERECH
Zawieszono oddziały: Zw. Zaw. czego odniósł niegroźne obrażenia sia Nawrota syna krakowskiego
ciela - gawęda A. Fiedlera. 19.20
węglarza sł~ży tu raczej za pre·
BOLESŁAW DUDZIŃSKI.
ODDZIAŁóW ZWIĄZKóW ZAW. Fryzjerów, Rynek 2, Zw. Handlow cielesne.
z pieśnią po kraju. 19.~ Fragment
'
operowy. 20.00 Nasza marynarka
Przed świętami władze admmi. ców, Legionów 5; Zw. Pielęgnia
Samochód został powatnle usz.ko tekst do ukazania w różnych asgra. 20.45 Dzien. wieczorny. 20.55
stracyjne przeprowadziły rew ZJt rek, Trzeciego Maja 8; Zw. Meta dzony.
pektach przedwojennego Krakowa,
Pog. akt. 21.00 Lehar: „Giuditta"Ciężko
w klll;u lokalach, w których mi~ !owców, Oddz. Il ,Ormiańska · 2.
rannego Dembskiego do odmalowania charakteru i OSO·
operetka w 8-ch aktach. 23.00 Muz.
śclły
sit oddziały niektlJ1 ych Dotychczasowa
samochodem
!!alonowa w W!k. Małe~ Ork. P. R.
do btiwości szkoły galicyjskiej, do
interwencja w przewieziono
zrekonstruowan ia, wreszcie - sty·
PIĄTEK 2 lnrłetnła.
Związków Zawodowych. Po prze. sprawie otwarcia Oddziałów nie szpitala w Toruniu.
pod dyr. Z. Górzyńsloe„o.
lu egzystencji rodziców J znajo·
7.!?6 Kilka infonna.cji. 7.80 Mw;y.
prowadzonej rewizji lokale opie. dała rezultatów; władze admin!- śMIERC CHŁOPCA
SOBOTA, a kwietnia.
W NURTACH
mych lgnasla - proletariackiej I kt. poranna (płyty). 12 OS Ka.rol
czętowano,
a działalność 4-c..'l stracyjne powołują się na rozpo
6.SO Pieśń. 6.38 Gi.mna.'3tyka. I.GO
RZEKI.
półproletariackiej biedoty. Rusinek Ma.ria Webf'r (płyty s War9Z.). 14.00 Muzyka (płyty). 7.16 Dt.ien, por.
związków została zawieszona.
rządzenie prokuratora.
W Starogradz.le bawiący się w rozporządza, niewątpllwłe, dużym Lokalne wWL gospod. 14.0IS Kont'erl 7.25 P&rę infonnacji. 7.SO
Muzyka
popularnej muzyki hiszpańskiej (pły (płyty), 8.00 Aud. dla szkól 11.80
gro.nie dzieci na podwórzu nad
zespołem środków pisarskiego wy. t)
Z
twó
~.
M
R'
k'śpiewajmy
piosenki.
12.00 Hejnał.
rzeką 3-letnl synek emer. st. wach~ razu; w
jego kunszcie autorskim Y • 1515
•
rczo„ci
• mu; 1 12.03 Muzyka sa.lonCJWa w wyk.
mistrza, p. Kaczmarczyka, wpadł jest barwność i soczystość, obra· Korsakowa (płyty). 16·00 Skrzynka Kwartetu S Rozgłośni
Krakowskiej.
do wody, która poniosła go około zowość i plastyka, umiej~tnoś~ techniczna. Ui.10 Wfad. z dnia. 16.80 12.40 Dzien. połud. 12.60 Slklrzyn.ka
Na kUka. dni 'lfl'ud k<Yrcm.acjq uka- ,8Jrawcowy", ale on był przeciwni- 200 m„ gdzie dopiero zauważył kompozycyjna i dyscyplina we· Ze!>.poły operowe (płyty). 18.20 Lo- r~ln~z~4.3.o t ~o";stJ~
~J!;
żą ~ pierwue monety angielskie z kiem tradycji, a poza tym uważa.ł tonącego znajdujący się nad Wie- wnętrzna,
umożliwiająca dobór kal?y porarlnik. sportowy. 18·25 Sła- ~~~)~ 15.~ ~iad. w gospod. 15.15
wizMUnkiem kr6la Jerzego VI.
siebie za bardziej uspołecznionego C!d rzycą 20-letni Józef Pawłowski. i kwalifikację traktowanego arty- wnl skrzypkQ\vte. lS.4 5 Program.
Koncert rozrywkowy (płyty). 16.16
W ostatnich tygodniach sfery, po- swego ojca. To te:ż kazał bić monety Natychmiast rzucił się on na ra. stycznie surowca. Opisowa strona
SOBOTA s kwietniil..
Nasz program. 16.25 życie ~1'.- sto. '
licy. lG.30 Ree. fortep. Angeliki Mo·
t0ołatne m'ialy dużo kłopotu, z „zaga· z „lewym" profilem. Ala w związku tunek dziecka i wyciągnął je z wo·
powieści stoi na bardzo nieprze.
7.25 Kilim informacyj. 7.30 Mu-1 rales. 17.00 Nab. z Ostrej Bramy w
dnieniem", jak ma być z-tobiony pro- ze znarnymti wpyad/wmi, wstrzymano dy, lecz pomoc był;l już spóźnia·
ciętnym poziomie, mimo, że tu i zyka poranna z płyt. 12.50 „TrybUllla Wilnie. 17.50 Przegląd wy<law~ictw
fil kr6la,, ozy król ma patrzeć na pra.- bicie nowych ?1tonet, prz11gotowano na, gdyt chłopczyk w kilka minut 6wdzle znać jeszcze wpływy ba· młodych
...'· 12.30 KCJ1Dcert życzeń z 18.00 Pog. akt. 18.15 Przem .. Kterow
wo, czy na lewo. Trlldycja bowie-m tylko kilka próbnych sztuk.
po wydobyciu go z zimnych fal
'ekto're
nika Okreg Urzędu W. F. l P. W.
ro kowe j prozy Ka d e na , a ni
płyt. 15.15 Popul.airny koncert symWind. sportowe. 18.25 Muzyka
<mgielska W11maga, by kr6lowic na,
Gdy Jerzy V 1 dowiedział się o zła rzeki, zmarł.
fragmenty cierpią wyraźnie na PU· femiczny z udz. solistów z płyt. 16.15 115
l~k.ka (płyty). 18.45 Program., 18.50
pnemia.n patrzyli ł'<l4 w t,, drugi 'l'a.z maniu flradycji przez brata, 11ostcmo·
chlinę słowną.
POżAR WSI.
Pog. akt. 16.25 Wiad. z dnia. 18.25 Pog. akt. Ul.OO Aud. dla Pclakow za
w tamtą Bt'1'onf.
wit r.ie uznać tego faktu, przywrócił
Inaczej
rzecz
wygląda,
gdy
przyj·
Piosenki opel!etkowe I'! płyt. 18.45. granicą. 19.30 Moz~a mu~y~
We
wsi
Wolica
Zbytyńska
pow.
Z tych p'1'ofilów wyciągano nawet trw ··- co prawda już tylko teont11az·
t I ·
t ·
p .
Wyk. W. S'Zpilman i J. ŻynskJ (~
Dubno
rzymy
wybuchł
się
cen
ra
groźny
nej
pos
pożar,
ac1
któ
po.
rogram.
fortepiany). J. Giżyński (tenor). ~·
polityczne wn.ioski. A wiec Edwwrd nie - „prawy" profil i sam „odzit'Gulesco (skrzypce). 20.10 Zespo!
V Il patrzał na prawo, J e'l'Zy V zaś dzfozyi' tradycyjno - kolejny 1e1,•y ry, wskutek silnego wiatru, roz- wieśclowej-owemu Ignasiowi Na·
szerzył się na całą wieś. Spłonęto wrotowi. Mimo, że pisze się o nim
harmonistów warsz. 20.30 Nowości
na lewo i uehodził za. wyjątkowo profil.
literackie. 20.45 Dzien. wit"CZ. 20.Só
15 budynków. Straty wynoszą o- często i obszernie, Ignaś jest w
współczesnego władcę.
Jerzy VI będzie więc, jak jego ojswym konturze psychologicznym
Pog. akt. 21.00 „Morze" - koncert
koło
80
ty5.
zł.
Edward VIII miałby Z?U>Wu profil ciec, patrzał na lewo.
w wyk. Ork. Symf. P. R. pod dyr .• M.
zostając aż do końca powieści
Mierzejewskiego z udz. F. P}a~wny (sopran) oraz T. Bochenslrl (recytada). Alromp. prof L. „ Ur·
ciein. 22.00 „W esQła Syrena Czyżby pan Randolph nie był za.dowolony ze swego
rzyłem mu drzwi - rzekł Raught potulnie. - To był Wiosna ' - w oprac. M. Hemara.
15)
22.30 Muz. tan. w wyk. Małej Orle.
portretu?
przypadek, że byłem wtedy w domu, gdyt w środy P. R. pod dyr. Z. G~;.zyńskiego s
- Ależ nie, proszę pana - wprost przeciwnie. popołudniu, od godziny 3-ej jestem panem swego cza· ud.z. „Czwórki RadioweJ •
su. Ale pamięta pan, jaka wczoraj l>yła pogoda, a że
Wszystkim się ogromnie '.,)Odobał. Zdaje mi się, że
śląskie
nie miałem co z sobą zrobić przed spotkaniem się z
pan Randolph :z.aprosił tu pana Trenta poto, aby zasiostrą
i
z
jej
mężem
o
siódmej
trzydzieści.
więc
mówić
po
u
niego
jeszcze
jeden portret, a właściwie koPlĄTF.K 2 kwietnia.
(przekład z angielskiego B. Kope!6w ny)
południu trochę się zdrzemnąłem, a potem mój najpję tamtego. Miał być zawieszony w holu Instytutu
6.00 Pieśń. 6.08 Muzyka lekka (pły
Ten okrzyk serdeczny nie zrobił najmniejszego I - właśnie wspominałem
panu o Instytucie... Panu lepszy garnitur trzeba było przyprasować, no i jedno tv) 7.25 w;ad. bież. 7.30 Różne in·
st~roenty (płyty). 12.03 Karel Mawrażenia na inspektorze; jego fachowe ucho dosły- I
przy drugim„.
Verney'owi bardzo na tym zależało, a chociaż panu
ria Weber (płyty z Warsz.). 18.00
szało w nim fałszywy dźwięk. Również nie przywią- I
- Dajcie spokój temu - wybuchnął Bligh. - A Konc,:)rt żvczeń. 13.15 Sławni komRandolphowi z poozątku nie podobał się ten popozytorzy · j sławni soliści (płyty).
.zywał wagi do alibi tego człowieka. Lekarz policyj·
więc byliście tu jeszcze o szóstej, czy tak?
mysł, później go z.aakcepfował.
13.58 Wiad. giełdowe. 15.15 Muzyka
IQ.)' uważał za prawdopodobn e, że śmierć Randolpha
- Tak jest, proszę pana. Kiedy poszedłem otwo· (płyty). 15.35 Chwilka spol._ 15.4b
- Hm. To bardzo naturalne! - Bligh w zamy111a.stąpiła nie wcześniej, niż o godzinie siódmej i nie
Lekcja języka polskiego. 15.5~ Kon:
rzyć drzwi, pan Randolph właśnłe wychodził z salo· cert solistów (płyty). 16.30
śleniu
wyjrzał
Piosenki
przez
okno.
A
więc
to
miaał
być
późniei, niż o dziesiątej. Dość było czasu w naki:er..iku, aby sam je otworzyć, i powiedział: „0„. jesteś śp!ewa I'nr!co Caruso (płyty). 18 no
kopia,
co?
Dla
Instytutu?
Czy
jesteście
pewni,
ź~
ślonym pr.zezRaughta planie dinia na dokonanie zbroPoradnik sportowy. 18.25 Jak s
cie jeszcze". A potem: - „Jeżeli to pan Trent, to go dzić
dla Instytutu?
święto? 18.30 Walter R.ehbergdni przed dającym się udowodnić spotkaniem na
wpwwadźcie tutaj" No, więc wprowadziłem go.
krótki recital. (płyty). 18.50 Porady,
- Ależ tak, proszę pana. Panu Verney'owi bardzo
ulicy Warszawskiej ,--chyba że zarówno panna ' Whirll.di.otechni<.'zne.
- A potem o czym mówili. z sobą?
cker jak Artur byliby w stanie stwierdzić z zupełną zależało, aby to dostać. Mówili na ten temat, kiedy
SOBOTA, 8 kwietnia.
- Nie wiem, proszę pana.
pan Verney był w Brinton w zeszłym tygodniu - i
ścisłością godzinę przyjścia i odejścia swego klijenta.
6. Pieśń. 6.03 Muzyka lek.ka z~
- Przypuszczam , że nie słuchaliście - zauważył
Ods1litląwszy na razie tę ~prawę na bok, inspektor pan Raudolph przyrzekł, że zaraz napisze do pana
7.25 Wiad. bież. 7.30 Utwory popu· '
Bligh obojętnie - ~dyż z góry by!.iście już dokładnie la-me
z płyt. 12.50 Nasz program. 15
Trenta.
rozpoczął badanie od innej strony.
.
Koncert życzeń. 15.15 Muzyka. lekka
poinformo·wan i o treści rozmowy. No, a potem?
- Czy wiecie o kimkolwiek, kto miał naznaczone
Inspektor nagle skierował znowu wz.rok na Raugh_ p k
d a·n sie usłyszałem że otworzyłv się i ta.necz.ną w wyk. solistów i zespo. .
.
ł
.
yt ł
.
.
łów z płyt. 15.25 Muzyka z płyt. 15.35
o
wa
r
,
,
widzenie z waszym panem wczoraj wieczorem, lub
ta. - Nie 1esteśc1e g usi, co 1 - zap a uprze1m1e,
d l'ZWl· sal"'·"U
_ i p • Randolnh
zawołał na życie ln1lturalne śląska. 15.40 Mu·
.
.
.
.
znowu
.,..,,
r
też o kimś, kto mógł tu przyjść w jakimkolwiek ina g d y hl a d a twarz s łużącego zab arwi1a się rum1en.
b
wadził pana Trenta co też zrobi- zvka lekka z płyt. 18.26 , Swa~zyna
d d ł
C
.
u Dorotki" - aud. dla d7.leci. 18.45
. l" . . d
mnie, a ym wypro
teresie?
,
cem, . o a : zy napewno m~ zap~mrue 1sc1e. za - łem. To jest wszystko. Nie wiem 0 żadnym
innym go- Program.
- No„. wiem tylko, że miał tu przyjść o godzin·i e nych innych drobnych szczegółow te1 prywatne) ro·z- I . . <łd .
k ·tce potem ~am wyszedłem z domu i
.
.
k t
?
SCIU, 6 yz w ro
szóstej artysta pan Trent ....!... ten, który niedawno m~
m?wy między waszym pan~ a 1ego se re arzem · \ wróciłem dopiero przed samą dwunastą. jak już pałował poriret mego pana w Brinton.
N1e 7 No, to w porządku. A więc pan Trent przyszedł
. ł
\
· ·1
nu wspomma em.
.
.
inspektor uśmiechnął się lekko. - Aha! Więc aro szoste1
tysta pa·n Trent miał tu pnyjść o szóstej? Po co?
- Była akurat az6sta proszę pana, kiedy otwo'
(0. c. n.)

żadnych śrOdków pomocy. Tą
drogą zwraca się do Czytelników
o pomoc, na którą istotnie zasługuje.
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SKANDALICZNA GOSPODARKA
'
ELEKTROWNI ŁODZKIEJ

Na szerokim
świecie
Co na to
"Mały Dziennik"?

W przeddzień świąt wielkanocnych Gestapo aresztowała w Berlinie kilku księży, którzy rozpowszechniali encyklikę papieską.
1
W tym wypadku komisja· się sprawa przeciwko dyrekcji tecznie wyposażone i zabez- Aresztowano również b. komenustaliła, że Ciechanowski po- elektrowni łódzkiej w osobie pieczają przed ulatnianiem danta Stahlhelmu okręgu berliń
rażony został prądem o mocy dyr. Ludwika Tołłoczki któ- się niedopałków węglowych. skiego P~u Stuermera i pisarza
3000 wolt w czasie rozbiórki remu jako zarządzającemu
hitlerowskiego Krafta.
transformatora. I tu również elektro"1ni łódzkiej, władze
Sąd
st~r~ściń~ki
prz~słuchał
Podarunek świ"ąteczny
k
.. t
.
d ił szereg swiadkow, ktorzy zeom 1s j a z b a d a ł a szereg oso'b a d mtms
racy1ne
sporzą z y znali., że od szeregu lat poi dokonała zdjęć fotograficz- protokół za zatruwanie życia dwurza, ulice, mieszkania i Do Walencji przybyły 22 auta cięnych.
mieszkańcom dzielnicy sąsiażarowe z żywnością dla ludności na
·
· z El e kt rowmą.
·
t.p.
zasypywane są grysikiem
ś · t Aut a te za kup1one
·
i wyWyniki tej lustracji również d UJąCeJ
węglowym wydostającym
się w1ę a.
zostały w formie protokólarz kominów elektrowni, przy słane zostały .przez zw. zawodowe
nej ujęte i złożone zostaną
Inż. Tołłoczko na rozprawę czym niejednokrotnie miesz- okręgu paryskiego.
p. Prokuratorowi przy Sądzie nie stawił się, natomiast sta- kańcy, zwracali się do policji
•
t d
Okręgowym w Łodzi.
nęli dwaj pełnomocnicy elek- 0 sporządzenie protokółu i 6 angsters„k1e me o y
trowni inż. Dąbrowski i Bę- pociągnięcie winnych do od- hdlerowcow w CzechoDyrekcja Elektrowni
daszewski.
••

Badania komisji specjalnej

WPolsce lepiej •••

,„

sa koronację w Londynie
Ooerlng

się wybierał.

nestelJ - pojedzie
(on Blomberg, generał.
[ielał

na uroczystość
Goering, nie dziw,
Jle nekll Anglicy:
-Nleeh pan w domu siedzi. ••

iec•a~

al Jut kolorowy

an•ar oraz kepi.
iii.I wzdycha: "W Polsce
J~lo

mole lepiej.„"
Tad.

•
ezoraJszy

Ima aprillis"
notatki primaaprilisowe
y w mieście ogromne
·
Wiadomość o tym,
członkowie „baj rat u" otrzymybflą pensję
w wysokości
z!Dtych miesięcznie, spowoszalony popyt na wazez wypiekami na twarzy
r6tni działacze, telefonopędzili taksówkami, kłaniali
miptali do ucha, słowem

~asze

był niebywały.

•
Trzeba b y ł o dopiero smierci dwóch pracowników w ciągu kilku dni, by władze zajęły się nareszcie gospodarką
oszczędnościową Elektrowni
Łódzkiej.
.
InspekcJa Pracy widocznie
dotychczas nie zbyt skrupulatnie
stan urzą, nadzorowała
.
dzen techmcznych i cały system panujący w Elektrowni,
skoro obecnie dopiero swe
czynności rozpoczęła specjałna komisja.
0 godzinie 11-ej przybyła
komisja w składzie przedsta- pl'zed sądem
powiedzialności.
wiciela Urzędu śledczego oraz
i D<;> ~iny si ę knie p~zytz~ają
Były wypadki, w szczegółdwóch Inspektorów Pracy insp.
Tak się dziwnie złożyło, że w :n11~mu e ~ trowm s wter- ności w okresie letnim, że
Kakowskiego, specjalisty dzia- w ty~ .~am.ym dniu ~ sądzie d~ają, ze komrn~ o_raz pale- ! niewiasty plamiły sobie garłu mechanicznego I inż Hof- starosc111sk1m w Łodzi odbyła ntska są techntcznte dosta- derobę i zwracały się do pomana, elektryka.
Jicji.
Komisja
przeprowadziła
szczegółowe badania i oglę.
Przy zmianie kierunku wiadziny sali rozdzielc1ej, gdzie . J E
Q
Q
tru osady węglowe zasypywapadł przy pracy monter Koły dworzec Łódi-Fabryczna,
siński.
Głęboko wstrząśniętej i zaZarząd miejski ma chyba w co było szczególnie uciążliwe
Komisja ustaliła, że Kosiń- niepokojonej opinii nie zado- tej sprawie też coś do po- dla podróżnych.
ski poniósł śmierć przy pracy, wolą suche komunikaty o tym, wiedzenia, miasto jest bowiem
Właściciele nieruchomości
w czasie naprawy wyłącznika że ofiary oszczędnościowej posiadaczem portfelu akcji sąsiednich zeznają, że rynny
olejowego i porażony został polityki Elektrowni same so- •. Elektrowni Łódzkiej, jako in- deszczowe stale są zasypane
prądem o sile 30.000 wolt.
bie winne.
1stytucji użyteczności publicz- grysikiem i trzeba je kilka
Komisja przesłuchała szeChodzi o wypadki grożące nej.
razy w tygodniu oczyszczać,
reg świadków naocznych wy- na przyszłość, nie tylko praObecnie samorząd nie ist- nie można wietrzyć mieszkań,
pad ku, dokonała kilku zdjęć, cownikom, ale i szerokiej pu- nie je; zarząd miasta jest or- gdyż otwieranie okien grozi
wyniki badań komisji trzyma- bliczności, stykającej się na ganem rządowym i jako taki zanieczyszczeniem urządzeń
ne są w tajemnicy i ujęte zo- każdym kroku z urządzeniami tym bardziej może swe pra- mieszkaniowych nie można
staną w specjalnym protol<ó- tego zakładu użyteczności pu- wa akcjonariusza wykorzystać. hodować roślin, zdrowie miesz
le, który przedstawiony zosta- blicznej, pracującego na zysk
Przed prezydentem - komi- kańców narażone
jest na
nie Prokuratorowi przy Są- i
przeprowadzającego
swe sarzem otwiera się wdzięczne szwank i t. d.
dzle Okręgowym w Łodzi do handlowe kalkulacje systemem pole wykazania energii w zatadalszego urzędowania.
typowych kapitalistów pry- mowaniu kapitalistycznych'maWobec tego, że na sprawę
Następnie wspomniana ko- watnych.
nier i metod przedsiębiorstwa powołano cały szereg świadmisja, przy udziale przedstaJeżeli jeszcze i zdrowiu mającego zasadniczo służyć ków, którzy wykazać mają
wicieli elektrowni łódzkiej, publicznemu zagrażają prymi- dobru publicznemu, a zarzą- dalsze ujemne strony obecneudała się na posesję przy ul. tywne urządzenia paleniskowe dzanego w ten sposób, że sta go sposobu opalania sąd staTargowej 55 gdzie równieżffiowstaje zagadnienie, prze-I je się groine dla bezpieczeń- rościński sprawę odroczył.
przy pracy padł drugi monter· raczające zakres działania stwa i pożytku publicznego.
Józef Ciechanowski.
inspekcji pracy.
--

1
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Przebieg posiedzenia Rady Miejskiej
w Pabianicach

.er

W środę dnia 31 marca rb., dz'c ober.uie na rękę cnrlekom
w i~rugim_ terminie, ?~b.y_lo_ si11 i w ś_lad za ni111i niechce głoposwdzenie Rady Mie_Jskie1 w so"ac za pożyczką,
spra\\ie uchwalenia po7,yczki
Roliotuicy winni zapamiętać
z Fund t1sz u Pracy w sumie zł. radnym Obozu Narodowego i
260.< O 1 naruboty k:111ali7.acyjne. grupie p Wendlera. że nie

15

I

15

0'91
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:ptY
in·

Ma·

a.oo
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Radni Obozu Narodowego chcieli uchwalić pożyczki na
mimo iż grożą im kary, na po- roboty publiczne, co stwierdza
siedzenie Rady Miejskiej 11 :e ponad ws7.elką wątpliwość że
· · spra- g Jó rJ ·
d bezro bot ny ch
·
•ie c k St .
k" h prz,y by l"J. P r;,y omawia111u
1 nQ za
me
yr u . aniews ic wy pożyczki tow. Cieślak i- ich ni1' obctiodzi1.
. o występie adwokat_a mieniem frakcji Radnych PPS •••m;am•mmmm&!iZlilllliAllllBms
1ego. na czele 26 ab~- oświadczy! się za prr.yjęciem
' ściągnęło t~u~y w_i- tPj pożyczki wskazując. że bu Zaostrzenie strajku
lllestety, w ostatniej chw1- dowa kanalizacji jest celowa i
i'icja C~rku. wyst~p odwo- konieczna ze względów zdro-1 W
elg il
imlewaz
zwierzyniec
zbun·b
·.
I
·
·
·
·
b
ri •
•
, •
•
.
„.., przec1w
. k
.
. . : wotnyc , Ja c rD\\ Illez ze E):JZle
D \i111e sl1śmy JUZ o wybuchu
o n1euczc1weJ'lmozna
·
· · powa ż t1ą 1·1 OSCi
· · strajku w fabryce
j"
za t ru dme
maszyn
. '·
bezrobotnych.
. Weigta przy ulicy Senatorskiej
'*'i ~śród „_sportowców" . Jeżeli p_ożyczka ta formalme 7/9.
początku porzucilo praw1adomośc o uchw~- , nie zostan1~ u~hw u l_opa to ca- cę oraz okupuwało fabrykę 60
~w. znoszących premie , ła odpowiedzialnosc pt·;,rde robotników. Powodem strajku
i!zelone. bramki i redukujące ' wszystkien_1 spadnie 11a. Obóz było \\·ypowied 1,enie pn ez {1rP8nSje ukrytych zawodow- 1Narodowy I tyt;h co za mą u1e mę pracy kilku robotnikom.
lak.rów~ież uchwała o zli- chca gł?sować. Frakc}i R:1d_ .ych W dniu wczorajszym do strai·
1u PIJ.atyk _po z~wodach. sanacyJnsch: ~ospo . !arc_za. l_ ~e- ku okupacyjnego przyłąciyli
~zytaJą dziś, ze był to mokratyczna, Jak równ ez 1 Uh. sie pozostali robotnky w licz~.~a aprillisowy, kamień . D oświadczyły s·ę za zacią- bi~ 290 tak że w chwili obec1111 niewątpliwie z serca. gni~ciem poży~zki, uv, ażając nej fab'rykę W1'igta okupuje
że w tych ponurych że .Jest. oua ko111eczn~ dla. roz- około 350 robotn1k6w.
tnożna raz do roku się po1.:zęc1a _ro~ót kanal1zacy.Jnycb
1 zatrudn1t>nia bezrobotnych.
Za wnioskiem zaciqę,nięc ia
wspomnianej wyżej pożyczki
głosowały \\'Szystkie frakcje radzieckie za wyjątkiem grupy
radnych wlaścicieli nierucho ·
.
mości z p. Wendlerem na czeTtow. Chodyński i Potkański
le, która wstrzy111ała s i ę od jako przedstawiciele klubu radg-łosnwani:1. Po ucl1waleriiu po- nych P. P. S. uda~i się do p.
życzki posiPdzenie Rady zosta- pr_ezydenta Go_dlewsk1ego w sprało zamknięte. Hobotnic,v, któ· w1_e. '":'Y~onan1a
uch~ał Rady
Ylo się posiedzenie Za- rzy
byli obecni na posiedzeniu M1ejsk1ej co d~ rob?t:'l1ków seCechu piekarzy, na któ Hady
wymyślać pod a-1 zonowyc~. a m1anow1c~e: co d_o
•łęttzy innymi omawiana dresemzaczęli
p. Wendlera za to, że wypłacenia przyznanycn robotnikwestia podwyższenia frakcja jrgo nie głosowa] a 7'a kom s~zonowym. zapomóg
w wyo cennika na chleb. uchwaleniem pożyczki.
sokoś~1 100 zł. ~ 5~ zł. or~z w
OWiono zwołać walne
Pan Wendler przedsta\\ iciel sprawie zatrudn_tenta robotników
członków cechu, któ- wielkich kami eniczni i{ÓW przy w nowym sezonie.
efmie uchwałę w spra- kociej muz.vce i wymyślaniu
Co do pierwszej sprawy P·
!folektu nowego cennika szybkim krokiem zmykaŁ, jak Godlewski
oświadczył, że uznaje
. wo i wystosowania nie pyszny, boiąc się oryginal- ważność tych powziętych uchwał
o wniosku do władz nej manife~tacji robotników.
Rady Miejskiej, wobec nieuchwaacyjnych.
Jest to charakterystyczne. lenia jednak pożyczek nie może
że p, \Vendler, przedstawiciel wyołaty zapomóg zarządzić.
sanacyjnj eh kamieniczników iCo do sprawy drugiej w chwi-

f b

a ryce

W . t

z

0

czywa akcja
.Jstrów

lnterv1encja
sezo owych

karskich

I

pr~.wa robotnicze

f 1rm1e „Z bar

I

W fabryce trykotaży „Z bar" gotowanym zgóry pretekstem,
przy ul. \Vólczańskiej 66 wy- że brak jest pracy dla wszystbuchl ostry zatarg.
. kich zatrudnionych w firmie.
W fabryce panuje niezwykły I Robotnicy jednak staną zdebałagan.
Przedsiębiorca nie' cydowanie w obronie swych
troszczy się należycie 0 nor- pozycji i udaremnią chytre zamalny przebieg produkcji, po- miary przedsiębiorcy.
Akcję
stoje są na porządku dziennym, prowadzi związek klasowy.
trNają nieraz po kilka godzin,' • • • • • • • • • • • • jednakże robotnice za postoje l
b
· 1
nie otr~ymują.
rew urnowte
zbiorowe] -_ ~
zadneieo
wy- Kary• za przetrzymy"
·
kl d k
nagrodzenia.
wanie s a e
Obtcnie firma, chcąc jeszcze Ubezpieczalni
silniej uderzyć w robotników,
W dniu wczorajszym odpozamierza powiększyć załogę
wiadali
przed referatem karfabrycz.ną.
nym
starostwa
powiatowego
C e l t e g0
po st1 L11·ęc1·a J"est
łódzkiego
właściciele
fabryk
prz ei·. rzys t y: f 1r n1a, obaw1·a1·"c
"l
oraz przedsiębiorstw na teresię akcii klasowo-zorgaoizowa- nie powiatu łódzkiego, którzy
nych robotników o regulowa- przetrzymywali składki ściąg
nie zapłaty za postoje, pragnie n ię te ze swych pracowników
zmien ić pracowników.
i nie wpłacili ich do UbezpieUs ' łuje dokonać zamachu na czalni Społecznej. vV wyniku
umowę
zbiorową w dwóch rozprawy skazano 5 przemyetapach - naprzód przyjąć no- słowców na areszt bez w zględ
wyrb robotników, następnie, ny od 3-5 doi oraz dwóch na
grożąc sta rym redukcją, wy- karę grzywny po 500 złotych.
musić zrzeczenie się swych
praw, a w razie sprzeciwu
pozbyć się oporny~h pud przy-

sprawie robotników
i

11 obecnej zatrudnionych jest w są chrześ cijanie i polacy, którym
dziale kanalizacji 307 robotników, socjalistyczna większość Rady
w dzia le drogowym 344, a na 1Miejskiej chciała w okresie świąt
plantacjach 244. Do dnia 15 b. m. zapewni ć trochę lepszego poży
zatrudnionych zostanie około 2300 . wienia i kupienia czegoś dla swych
robotników. Doprowadzenie ilości I dzieci.
Endecy w myśl jakichś
zatrudnionych do zeszłorocznej przedziwnie pojętych zasad chrzeliczby 4200 robotni ków nie bę- ścijańskich zażałowali widocznie
dzie możliwe ró~nież _ze względu j ty!11. biedakor:i ś~ią~. Unie_możli
na nieuchwalenie pozyczek na · w1ając zac1ągnięc1e
pozyczek
cele inwestycyjne.
chyba endeccy menery i adwokaci
Jak wynik.a z oświadczenia p. orjentowali ~ię, że _nie będą moprezydenta Godlewskiego nie kto ~ły być p_odjęt~ _większe r~boty
inny a endecy, .uniemożliwiając inwestycyjne 1 ze dro?na ilość
p')wzięcie uchwał o zaciągnięcie tylko bezro~otnych będzie mogła
pożyczek inwestycyjnych, oddali być zatrudniona.
bezrobotnym robotnikom łódzkim
Widocznie endecy łódzcy wytę niedźwiedzią przysługę.
O ile znają bolszewicką zasadę: im gowiemy robotnikami sezonowymi rzej, tym lepiej I

I
I

0
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Prasa czeska nawołuje rząd praski do zlikwidowania hitlerowskich
band w Czechosłowacji. Prasa
zwraca uwagę czynnikom rządowym, że w ciągu jednej niedzieli
było aż 5 zamachów grup terorystycznych w okręgu sudeckim.
w Karlowych Varach wskutek ich
zamachu na antyfaszystowskie zebra 1ie kilkanaście osób odniosło
rany.
W Mies spowodowali wybuch
bomby na zebraniu socjal-demokratycznej partii.
Nawet wewnętrzne spory załatwiają hitlerowcy za pomocą dynamitu. Policja w ubiegłym tygodniu
areszfowała 11 funkcjonariuszy Hen"
leina za ciężkie poranienie ich kolegi partyjnego Zientecka. Dlatego
też
nawet niemiecko - katolicka
„Deutsche Presse" apeluje do rządu, aby położył kres działalności
partii, która wprowadziła metody
gangsterskie do życia politycznego
Czechosłowacji.

•••-•••-•••-

Na wesoło
Grandy pana Grandi
czyli:
Hola, panie Mola!
Nie pomogły grandy, jakie
ambasador włoski, pan hrabia
Grandi urządził w Londynie.
Lud hiszpański pierze faszystów, aż miło.
Rebelianci pocieszają się w
ten sposób, że obdarzają się
nawzajem różnymi tytułami,
orderami i t. p.
Tak np. "generał" Queipo de
Llano, ten sam który przez
radło w Sewilli już w zeszłym
roku obiecał Jada dzień zająć
Madryt i który, gdy faszyści
dostają cięgi, pociesza siebie
i swych zwolenników niestworzonymi bujdami, wyssanymi
z brudnego palca prawej nogi,
dzięki
czemu uzyskał przezwisko gen. Kiepo de Łgano,
został obdarzony tytułem księ
cia Malagi. Itlnie wydaje się,
że bardziej dlań odpowiedni
byłby tytuł księcia Blagi.
Faszystów hiszpańskich popiera, jak wiadomo, bardzo
bogaty bankier żydowski Juan
March (czytaj Huan Marsz),
mimo, iż ci są antysemitami
na wzór hitlerowski. Jest to
jeszcze jeden dowód, że antysemityzm jest dobry dla "ciemnej masy", natomiast bankierzy, generałowie faszystowscy
i t. p. zawsze dogadaJl\....Ji.ię ze
sobą.

W związku z tym opowiadają,
March ma franki, a Franco
ma Marche. Wobec tego jednak, że po ostatnich niepowodzeniach papiery Franca
spadają na giełdzie, marsz nn
Madryt będzie prawdopodobnie pogrzebowym "marszem"
obydwu.
że

Na wiosnę urządza się zwykle polowanie na mole i t. p.
robactwo, a ubrania odwiesza
się do szafy. Wierny tej zasadzie Lud hiszpański urzą·
dził wielkie trzepanie i różne
mole, a nawet faszystowski
generał Mola, rozlatują się na
wszystkie strony. Sprząt robi
się gruntowny, żeby po robactwie nawet tropu nie zostało, nawet Ribben-tropu.
Dem os.

-

2.4.37
Nocne dytury aptek
apteki
dyżurują
Nocy dzisiejszej
H. Duszkiewiczowa, Zgierska 87, J.
Hartman, Brzezińska 24, W. Rowińska,
Plac Wolności 2, A. Perelman i S-ka,
Cegielniana 32, J. Cymer, Wólczańska
37, W. Danielecki, Piotrkowska 127, F .
Wójcicki, Napiórkowskiego 27, K. Kempfi,
Karolewska 48.

Zapisy do
Zrujnowane drogi powiatu łódzkiego O poparcie
publicznych s kół Stan dró:::· w powiecie łódz- droga im. Garapicha, Ruda - kolonii retnich
kim ieRt tak fatalny, że rada Rzgów, Zgierz-Konstantynów,
Wojewoda łódzki zwrócił
powszechnych
powiatowi\ na swym posiedze- Konstantynów-Pabianice, Zgierz się do Izby Rolniczej w Lodzi

„Sąd publiczny
nad mieszczaństwem
żydowskim"

W dniu dzisiejs·tym miała
niu budżetowym niemal 2/3 ca- - Aleksandrów, droga Luto- pismem apeluiącym do świata się odbyć w sali Filharmonii
łego budżetu przeznaczyła na mierska, Pabianice-Kurowice, rolniczego
o przygotowanie dyskusja p. t. „Sąd publiczny
Nowosolna-Niesułków. Andres- pomieszczeń na kolonie letnie. nad mieszczaństwem żydow
Na murach miasta rozlepione remont i konserwację dróg.
z zestawienia które przedło- pol - Wola Rakowa, Brójce - Dla dzieci miejskich możność skim", organizowana przez
zostały obwieszczenia Rady
Szkolnej m. Łodzi, podpisane żone zostało na posiedzeniu Czarnocin, Kruszów - Baby, spędzenia kilku tygodni na miejscowy „Bund".
W roz·
szkolnego wynika, iż w roku bież . na te- Głuchów-Wola I\amocka, Bis- wsi, na świeżym powietrzu prawie mieli uczestniczyć wyprzez inspektora
łódzkie
Dobrowolskiego i prezydenta renie powiatu łódzkiego zbudo- kupia Wola-Będków, Kalska i przy należytym odżywianiu bitni przywódcy „Bundu", jak
miasta, zawiadamiające o roz- wane b e dą drogi na odcinku Wola-Będków, budowa dojaz- jest bardzo celowe i wskazane. Artur Zygelbaum, Milman, Nut·
Odczyt publiczny
pocz~ciu zapisów do publicz- Ł ó dź-Brzeziny, Lódź-Szadek du do stacji kolejowej Widzew. Rolnictwo miałoby tę korzyść, kiewicz i inni.
W ostatniej
o telewizji
Łącznie plan t.en przewiduje że kolonie byłyby nabywcą chwili starostwo grodzkie łódz
nych szkól powszechnych w -Zduńska Wola, Łódź-Balin
W dniu 5 kwietnia o godz. 19.30 w Łodzi na rok 1937 /38, a miano- -'furek, łącznie
naprawie i konserwację i przebudowę dróg nabiału, owoców i różnych kie zakazało urządzenie tej
auli Gimnazjum Miejskiego im. Józefa
na prze- na prz estrzeni 111.750 mtr. produktów rolnych na miejscu. imprezy, motywując swój krok
ulegnie
przebudowie
do
kandydat.ów
zapisy
wicie:
Piłsudskiego, ul. Sienkiewicza 46, Klub
b1eż. bitii.
metrów
5
189.41
się•st1z1rni
odbędą
pierwszej
klasy
Radioamatorów-Przyjaciół w Łodzi orInstytucje urządzające kolo- względami na bezpieczeństwo
Ugółem na budowę i napraganizuje odczyt inżyniera stacyjnego w dniach 12, 13 i 14 kwietnia, I drogi.
letnie za wczasu powinne publiczne.
nie
Rozgłośni Łódzkiej P. R. Wacława Ja- do klas
Konserwacji wzglQdnie na· wę dróg· przeznaczono kwotę być poinformowane w jakich
od drugiej do siódChodzą pogłoski, że zarówno
Odczyt
nickiego p. t. ,, Telewizja".
łódzkim podd .i· 934.348 zł. podczas gdy w r. miejscowościach mogłyby zna- „Aguda" jak i sjoniści nie byli
pow.
w
prawie
godziw
kwietnia
15
ej
m
Ze
przezroczami.
ilustrowany będzie
ne będą jeszcze n astQpująoe ub. preliminowano na ten cel leźć pomieszczenie dla dzieci. radzi tej imprezie.
nach od 9 do 13.
względu na wysoce aktualny temat odczyt ten wzbudzi niewątpliwie duże
Zapisywać należy dzieci uro- dro gi powiatoVI e C,yganka-Ba- 422.683 zł.
80 groszy. dzone w roku 1930 bez wzglie- biczki, Łódź-Wola
Wstęp
zainteresowanie.
-Rakowa,
Członkowie Klubu Radioamatorów za
dzi eń urodzenia oraz te
na
du
okazaniem legitymacji mają wstęp bez.
dzieci, urodzone w latach 1929,
płatny.
1928, 1927, 1926, 19~5 i i924, Giełdziarze
które obecnie nigdzie się nie
prywatnie,
uczą lub uczą si~
Teatr Miejski
W dniu 16 kwietnia ub. r. ko w którym znajdowały· się
a rodzice względnie ich opienowych mistrzostw bokserskie!
życia sportu
zagraniczne.
o godz. 8.30 wiecz. kunowie życzą sobie umieścić do Urzędu Prokuratorskiego dewizy
Dziś w piątek
Polski przewiduje następujące
wykadochodzenie
Dalsze
Icka
skarga
wpłynęła
Łodzi
w
poszkole
publicznej
w
je
4
godz.
o
niedzielę
w
i
oraz w sobotę
po pot ciesząca się powodzeniem ko- wszechnej.
zamieszkałego zało, że do Kormana przy- robotniczego we Francji walki:
Przy zapisie nal~- ·Sieradzkiego
media J. Iwaszkiewicza „Lato w No- ży bezwzględnie przedstawić przy ul. 11 listopada 96, iż szedł Samuel Kryński, który
W wadr.e muszej Tworek (0
•
hant" . Ceny zniżone.
(IKP) w kogucie
-Popielaty
starcie
na
kolarzy
750
pieniądze
Kormanowi
wręczył
zamieszkały
KNman,
Józef
dziecka.
urodzenia
metrykę
Jutro w sobotę o godz. 8.30 wiecz.
Dorocznym zwyczajem wświę- Czortek (0) - Spodenkiewic;
Nadto kandydaci do klas star- przy ul. Piotrkowskiej 22 i Mo- w złotych polskich za dostarpremiera świetnej komedii Huxsley'a Kozłowsk
autora niezapomnianego „Prywatnego szych winni przedstawić cen- szek Wolf Traube zamieszkały aone mu 26 dolarów. Poza- ta Wielkanocne odbywa się w (IKP), w piórkowej
życia pięknej Heleny" p. t. „ Wiosenne
w lek
(IKP),
(0)-Czesławski
orgakolarski
wyścig
Paryżu
bratranzakcjach
w
udział
tym
uprawia19
Zakątnej
ul.
zurkę lub inne świadectwo przy
porządki". Udział w teł pelnej humoru,
1nizowany przez pismo robotni- kiej Bąkowski (0) - Kowalew
ChaGedalie,
Szenkielewski,
H
walutami
handel
nielegalny
ją
Zgłanauki.
d0tycbrzasowej
z
ironii i wybornych powikłań komedii
im Grynberg i Moszek Sztern. cze L'Humanite. W roku liie- ski (!KP), w półśredniej Sewe
Jadwiga Kossocka, Ankwicz, szane do zapisu dzieci podda- obcymi i dewizami.
biorą:
Kulak, ne będa badaniu lekarskiemu.
Skwarska, Kalinowski, Krell,
Sporządzono akt oskarże- żącym do wyścigu stanęła im- ryniak(0)-vVoźniakiewicz(lKP
. 1
z d
01
Lubelski, Sipiński, Winawer i reżyser
nb- nia, który zarzuca Traubemu pon ująca ilość 750 z. a.wodnik.ów. w średniej Matuszewski (0) ecema
.P
z
tzoned
katrzą
do
dziecka
zgłaszaniu
Przy
sztuki Konstanty Tatarkiewicz. Deko· ·
· 1ews k'1 ( IKP) , w p ół CIQZ
t a.k iego Cl1mte
,
z powo d u ;v1as.me
o ł - i Kormanowi uprawianie han. op ;e- j spe ora
.
.
. d .1
. u t ew1zowego
wzg 1ę d me
ro d z1ce
zapisu
racje Konstantego Mackiewicza.
(IKP
Pietrzak
(O)Pisarski
ej
ki
krnrowmctwo
zgłoszen,
nawału
pozostałym
a
walutami,
dlu
pe
w
Y
z_i
ku nowie mogą wyrazić życze-1 s~rwaCJe, po. wier
· k (O) - K u
· żk'ie1· L eoma
by ł o po- 1· w cię
dó
nl·e, do któr '- J· szkoły chc1·e11·by l m zarzuty Sieradzkiego.
zamierzenia nielegalnego na- za.wo., w zmus~one
posyłać swe dziecko. O ile W dniu 25 czerwca 1936 r. bycia lub pośrednictwa w dzielJc uczestmków na trzy biak (lKP).
Teatr Polski
Sędzią ringowym meczu bę
„
.
grupy. .
nie stanie temu na przeszko·: . funkcjonariusze P.P. wkroczy- sprzedaży walut.
p. BieleV1 icz, punktowyn
dzie
wygrał
sern
p1erwszeJ
W
dniu
w
oskarżeni
Wszyscy
dzie brak miejsca w dane] li do mieszkania Kormana
Dziś, w piątek, dnia 2 kwietnia b. r.
a delegatem PZł
Zapłatka,
p.
prze!)
(11iestowarzyszonj
Roux
oskarławie
na
zasiądą
b.m.
5
22.
Piotrkowskiej
ul.
przy
:
będą
te
życzenia
z powodu generalnej próby przedsta- szkole,
wienie zawieszone.
Ponieważ mieszkanie zasta· żonych w Sądzie Okręgowym bywając tra.s ę ~06 klr~. w cza- p. RJ barczyk. Charakterysty
uwzględnione. Na przyjęcie
Jutro, o godz. 8.30 wiecz. premiera dziecka do wskazanej przez. no zamknięte, przeto wezwa- w Łodzi.
sie doprawdy imponującym 2 czne, że wsiyscy ci panowi
komedii Michała Bałuckiego
świetnej
godz. 33 min. W drugim bie~u pochodzą z Poznania.
poważne
budzi
Rozprawa
otworzył
który
ślusarza
no
·
będzie
me
rodiiców szkoły
p. t. „Klub kawalerów".
Poza meczem w Lodzi odbę
pierwszym był Fouyanet ró.wni~ż
boto
jest
zainteresowanie,
drzwi.
dniu
którym
w
wpływu,
miało
Udział biorą: B. Bronowska, J. Gosławska, H. Łapińska, Z. Sykulska, Pi- zapisów
W toku rewizji za skrzynią wiem pierwsza tego rodzaju niestowarzyszony w czasie me dzie się jeszcze drui;ri mec
i w jakim punkcie
larska, A. Buczyński, K. Leszczyński,
co go1s~y.m b~ 2 godz: 46 m. pomiędzy Wartą a HCP. V
w kuchni znaleziono zawiniąt rozprawa w Łodzi.
dziecko będzie zapisane.
M. Nawrocki, A. Nowosielski, J . TaW trzec1e1 sem wrnszcie zwy- meczu tym walczyć będzie '
posianie
dzieci,
Rejestracja
tarski, Z. Tokarski.
cięstwo. odniósł Hosie (FSGT) wadze ciężkiej znany z głośm
,,Działacz
urodzenia,
Inscenizacja, reżyseria i opracowa- dających metryki
afery podwójnego zgloszenianie muzyczne: H. Moryciliski.
w czas10 2 g. 44 m.
ł
I
odbędzie się dnia l 6-go kwi et· ~Onłroła
Piosenki I opracowanie tekstów: J. nia r. b. O przyjęciu zgłoszo- .11
Białkowski, któremu 6 tygc
*
*
SpO
Wrzos.
W tym tygodniu na przer.l- 9n.io~y tern;in dyskwallfikac
W
Dekoracje
St, Do- nego dziecka do szkoły rodzicf'
kostiumy:
mieściach Paryża odbył się JUZ się ukonczył.
skazany na więzienie
n
będą zawiadomieni w czerwcu. n
brzyński.
193 o,
Przed Sadem Grodzkim w ciekawy \li yś cig kolarski zorUrzędy pocztowe w Łocl.zi
Dzieci, urodzone. w roku
stanął 27-letni Gustaw ganizowany staraniem „Dzien- Dziś Hakoah-Gwiazd1
Lodzi
Dyz
nie zgłaszane podczas zapisów, otrzymały przypomnienie
do r ekcji Poczt i Telegrafów w Lajp.qrg i~r zam. p~zy ul. Po- nika Ludowego" (organ pracuurzędu
z
przydzielone
będą
Teatr Popularny
W dniu dzisiejszym, o g
szkoły bez prawa wyboru Warszawie, iż z powodu obo- łudmowe] 26, oskarzoi;y o 0 - jącego wychodźtwa polskiego dzinie
20.30 w lokalu Hakoah
(Ogrodowa 18)
we Francji) na dystansie około
.
strzonej kontroli gospodarki szust.wo. .
szkoly.
zostanie towarzysl
rozegrany
na
niepogody
Pomimo
klm.
LaJpcyg1er! poprzedmo zresz-, 66
bezDziś, w piątek z powodu próby gekasowej komorników,
g1
pomięd·zy
bokserski
meci:
neralnej przedstawienie zawieszone.
względnie zakazane jest bez- tą karany za rói.ne o~zu~twa, starcie stanęło około 40 zawo- spodarzami a Gwiazdą
(Sztern ·
W sobotę o godz. 8.15 wiecz. prepośrednie wypłacanie sum, wydruk~wał. sobie kw1ta~msze dników, pol,;kich i francuskich. Mecz przewiduje 8 spotkań.
prac~·
miera znakomitej komedii Wł. Perzyń
Od samego początku wyścinadchodzących pod ich adre- z ~agłowk1em „Stro?nictwo
J
skiego „Dziękuję za służbę" - pod
tworzą:
Obsadę
reżyserią M. Zonera.
W zakładach handlowych sem. Wszelkie wpłaty mają apolit?cz~e. dla wa.lki z bez- gu, inicjatywę ujęli trzej znaJ, Kossowska, H. Łopuszańska, M.
~
być przelewane na urzędowe r?boc1e~. l nast~pme zgłaszał ni kolarze - Polacy Marcelak,
Zoner, K. Wichniarz i Z. Bończa ,
Jeszcze przPd świ~tami na konta czekowe komorników s1_ę do rozny~h firm ~r~z ~- Witek i Majorczsk. Na metę
przybył Marcelak Wyniki mistrzostw
skutek interwencji przedstawi- w P. K. O. Komornikom wol- sob, od ~~orych umte]ętme pierwszy
przed Lambertem i Hacartem. w klasie C
cieli Zw. Z >lW , pracowników no tylko wystawiać przekazy wyłudzał roząe sumy.
W ten sposób poszkodował
handlowych i biurowych, In- czekowe ze swych kont na
UJ
około 60 firm i osóh. WreszZostały już zako11czone
spekcja Pracy przeprowadziła własne imię i nazwisko.
cie zupełnie przypadkowo w Frańcja - Belgia
kontrolę przedsiębiorstw hanstrzostwa okręgu łódzkiego
działalności
czasie zbiegowiska na ulicy w biegu na przełaj
dlowyc:h, biur i składów, cewalce na szpady dla zawodi.
został zaaresztowany;
Iem stwierdzenia. czy przestrzeków klasy C. W mistrzostwa
W Nantes w obecności 10.CIOO startowało 13 zawodników z
Przy zatrzymanym L11jpcygane są przepisy o er.asie pra· „Pokątni
gierze znaleziono w czasie re- widzów odbył się międzypań· klubów. Pierwsze miejsce z
cy. W wyniku tej kontroli
wizji kwitariusze i pieczątki. stwowy bir g na przełaj robo- jął Kaus (Elektr.) przed Gód
sporządzono k ; lkana ście proto·
··
d
tniczych reprezentac.vi Francji
Po zawarciu umowy dla kółó\" prze ci w włas'cicielom
(Elektr
sprawy
skazani na areszt
"
kt · i Belgii na dysta.nsie 10.000 ('Pra n.) Wapniackim
k
dą ł po rozpoznamu
przemysłu kotonowego powo- prze~si<>.bi"orstw.
(El.
omocy
Stankiewiczem
na
i
,
wyro
a
wy
"
_.i
,
·
I
·
W dniu wczorajszym Sąd rego 27-letni Gustaw Lajpcy- metrów.
Jak nas informują kontrola
lana zosta ł a s~eCJa n a komis1
W ogólnej punktacji zwycię
w Lodzi skazał kilku gier skazany został na 8 mies.
Grodzki
zoja fachowa, ktorej bz econo d_o przedsiębiorstw handlowych
żyła drużyna Francji (FSGT).
stołow:
dnia 31b md ar.ca ~· · szczeg?- stała wznowiona w bież. ty- pokątnych „dor :- dców", zajmu- wi~zienia.
łowe z a ante 1 opracowame godniu i prowadzona będzie jących się pisaniem podań do
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