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Straik ·protestacvin v w t.odzi

rozwiązaniu

przeciwko

Do 80.000 robotnik6w
zapowiedzią, odbył

Zgodnie z

jak

Rady Miejskiej

pierwsza podejmowali uchwały protestacyj.

strajk protestacyjny przeciw r!JZ· między 11 - 12, zaś druga zmia- rów oraz wzywające ogół robOtni
ków do udziału w obcbodzitl pierw
na _ 2 _ 3.
wiązaniu Rady Miejskiej.
W czasie strajku robotnicy od- szomajowym.

jeśli

chodzi o

KIENNICZY Około
ły

przerwało

90 proc. robotników.

lewska

-·

Stanę

Manufaktura",

„Eisert", „Buhle",

w PRZEMYśLE

strajkowało

. I
80

70 _

TYSIĘCY ROBOTNIKóW.
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Demoral~zacja
wśród woJsk f aszystowskit th
}
jedna z pośród wybitnych oso„

bistości hiszpańskich, trzymająca
stronę faszystów, przybyła z Bur-

WSTRZYMANA OFENSYW A
POWSTAŃCóW

NA

PóŁNOCY.

W departamencie obrony Rządu
baskijskiego oświadczono dzienni
karzom, że ofensywa powstańców
jest już prawie powstrzymana. Aczkolwiek sytuacja na froncie
baskijskim nie jest jeszcze zupeł
nie wy,iaśniona, nie upoważnia jednak do pesymizmu.

rzu Garabltas,
baterie ciężkich
Madryt.

skąd

powstańcze wywiadowczą.

I Ile Anglia zarobi
na koronacji króla Jerzego VI?

się

dział ostrzeliwują

wynosząc

BRAK SUROWCóW POWODUJ!
ZWALNIANIE ROBOTNIKóW.
Firma Buesiog, produku!ąca cit
żarowe wozy sam<>chOdowe ogra•
niczyła w ostatnich tygodniach pO
ważnie budowę silników, spOwo.
du braku surowców. Firma pocqt
kowo ogranictyła ilość gOdzłn
pracy, a następnie zwolniła z pr&•
cy 300 robOtników.

KOMUNIKAT RADY OBRONY
MADRYTU.
Na odcinku Estramadure zdobyto kil·
Samoloty rządowe ostrzeliwa?y ka pozycji, które następnie umocniono.
Na drodze andaluzyjskiej wojska rządo·
w ciągu nocy umocnienia na wzgó we prowadziły skuteczną działalność

Lotnicy rządowi paraliżowali bez prze·
rwy działalność lotnictwa nieprzyjaciel·
skiego.
Operacje wywiadowcze prowadzone
Nad ranem bitwa na Odcinku
oddziały rządowe, dały im w re·
przez
, . Casa de Campo rozgorzała na no.
•
niezbędną przewagę taktyczną i
Dezerc1e ~ sz:regow po~stan- i wo. Wałki mają charakter gwał- zultacie
strategiczną nad przeciwnikiem.
czych przyb1era1ą coraz większe, towny.
Samoloty rządowe dokonały szeregu
rozmiary. Ostatniej sobOty na octlotów, w czasie których zbomhardowa·
no ważne ohjekty wojskowe, m. in. w
NA FRONCIE BASKIJSKIM.
cinku jaramy przeszło 117 żołme.
dworzec ~:olejowy w Valladolid
Toledo,
rzy w pe?nym uzbrojeniu na strCJ-1
i okolice tej stacji. Liczni uciekinierzy
Byli
nę wojsk republikańskich.
z linii powstańczych przechodzą na po·
zycje rządowe.
to przeważnie chłopi, których przy

gos do Bajonny, gdzie uctzieliia
informacji, które potwierdzają wia
w 'łrmii
domości o rozprężeniu
włoskiej po klęsce pod Guada1amusowo wcielono do szeregów.jara.
Z frontu tego wycofano wszyst· Według opowiadań tych zbiegów
!tie włoskie formacje i więks~ość isttifeje tajna organiu!cja, która
z nich użyto do służby poza fron. systematycznie organizuje dezer·
1cję z wojsk faszystowskich.
towej.

I

w kraju Basków

NOWA PORA.żKA FASZYSTóW w mieście uniwersyteckim, jednak
POD MADRYTEM.
ogien zaporowy oddziałów rządo
Ożywioną dz~ałalność zanotowa- wych po::zynił znaczne spustoszepowstańców i nie
no wczoraj na fronde podstołecz nia w szeregach
do okopów
dotrzeć
zdołnli oni
nym, a zwłaszcza w kierunku mia
rządowych.
wojsk
sta uniwersyteckiego. W ciągu go
dziny słychać było nieprzerwany
Specjalny wysłannik agencji
.ogień karabinowy oraz wybuchy Havasa donosi, że na odcinku .canodsków artyleryjskich. jak się o- sa de Campo oddziały wojsk rzą
kazało powstańcy usiłowali wyjść dowych zdobyły wczoraj rano pOpod osłoną nocy ze swych pozycji' zycje niepi'zyjaciełskie pod Lacapilla.

ąurowców,

ważnych

2.732.435 ton zamiast 3.081.020
ton, w analogicznym okresie roku
Doprowa'c:łzić ·to
poprzedniego.
zahamowania
miało nietylko do
prac przemysłu metalurgicznego,
lecz i do poważnych kłopotów w.
dziedzinie produkcji kauczuku syntetycznego (buny), co w pierwszym rzędzie wpłynęło niekorzystnie na pracę przemysłu zbrojenio• .
wego. Obiegają w. Berlinie pogłos
ki, jakoby otrzymał on w drodte
poufnej ostrzeżenie, iż kontyngent
żelaza zostanie dlań znacznie zre·
dukowany. Redukcja ta ma rzekomo sięgać 50~. Prasa niemiecka
nie porusza otwarcie tych tema·
tów, zamieszcza jednak coraz cz~
ściej alarmujące doniesienia w spra
wie „walk1 o żelazo i stal", o zaka·
zach wywozu, wprowadzonych
przez różne kraje i o krępującycll
zarządzeniach, wydawanych przez
między.narodowe kartele. Z chara„
kterystycznym tytułem spotykamy
się w „Lokalanzeiger". Pisze ón
mianowicie, że · „Zbrojenia Fran•
cji hamują eksport żelaza". KiedJi
indziej oskarżana jest o to Anglia..

„Kie~owski".

NJCZV l DZlANY · PowstrzymGli
się od pracy ROBOTNICY FABRYK METALOWYCH, a także

I

sem w pierwszym kwartale 1937.
r. poważnie osłabł import szeregu

po ostatnich decyzjach angielskich,
jak również ze względu na wzrost
cen na rynkach światowych, odczuwany przez Niemcy, dotkliwiej,
fabrykacji w niektórych gałęziach
przemysłu, musiało ulec pewnemu
zwolnieniu. Pełne rozmiary produkcji utrzymane są w niektórych
wypadkach, szczególnie ważnych.
przez stosowanie droższych, lekkich metali zastępczych. Należy
zaznaczyć, że konsumcja żelaza w
Niemczech w ostatnich czasach
znacznie się zwiększyła. Tymcza-

Mi +;

Wstrzymana ·of enśywa faszystów

,,litzen",

Stanął PRZEMYSŁ POŃCZOSZ

Ogółem

pqę

··

w obliczu katastrofy gospodarczej

Bombardowanie Toledo

Grotnnan',

„Silberstein", „Kciro-

wielu zakładów
DRZEWNYM.

słychać,

żelazo..

froncie
Svtuacfa na
ew:;

pracę

wielkie zaldady aa czele z fa-

„Steinert",

l

PRZEMYSŁ WŁó

brykami „Scheibler i

i

I

bywali zgromadzenia, na których

cy.

niemieckie koła
zanie:JO
kojone trudnościami w zaopą.trze
niu Rzeszy w pewne surowce,
przede wszystkim w żelazo. W ostatnich -czasach głód żelaza i niektórych innych artykułów, jest specjalnie dotkliwy, a to ze względu
na wzmożone zapotrzebowanie sa
mych Niemiec, z powodu ogólnego
niż przez inne kraje, wobec specyficznych warunków dewizowych
Rzeszy. Według pogłosek, tempo
wyścigu zbrojeń, w szczególności
Jak

przemysłowe są poważnie

się w dniu wczorajszym w Łodzi zmiana przerwała pracę w czasie ne, dnmagające się nowych wybo·

Strajk miał przebieg imponują·

stoi~

Niemcy

przerwało pracę

zapowiedziano

Warunki prenumeraty• w coart z oanoszentem da dama zł. t.n 1111119
na prowincji zł. 3, za rmlanę adresu gr. 50. Cena ogłaszel\ la .._.
1 mmmetrowv przez Jedną szp111tę <na stronicy 1 srpau, w te1c.tt1e •· "
rzajne gr. 40. Nekrologi do 100 mm. gr. 20, powyief 100 - . ff. .
li treSł oalime4 redakcJI alt I . ' a eh
lrollne li wyraz gr. 15.

slęczrile,

Walka o st I i

I

o ot i cza

Łódź
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OR. SCHACHT,
dyktator gospodarczy Rzeszy.

Dyktatura wojskowa .w Japonii
Całe życie

gospodarcze

podporządkowane

. postanowił
nowej Izbie z nu.
BOMBARDOWANIE TOLEDO. wym programem, którego głów·
Według oficjalnego komuninym punktem ma być organizacja
katu, samoloty rządowe bombardowały objekty wojskowe w obrony narodowej z punktu wiToledo i na dworcu Valladolid. dzenia wyłącznie wojskowego. Bombardcwanie wyrządziło po- Rząd kładzie m. in. nacisk na ko.
nieczność zmobilizowania wszyEt·
ważne szkody.
kich sił narodu dla celów obro.1y
działająca
rządowa,
Kolumn~
.
.
na południowy zachod od Pen-,
Program przew1d1JJc
naroya nawiązała kontakt z in- narodowej,
nymi oddziałami wojsk rządo- udoskonalenie wyekwipowania arwych w Estramadurze na grani- wii lądowej i marynarki, jak rówcy północnej prowincji Kordoby nież reorganizację przemysłu, ::iio
rąc pod uwagę potrzeby wojsko·
i Badajozu.
we. Pewne opłaty wwozowe, iak
RZĄD WŁOSKI ZAPRZECZA.
Gabinet

japoński

przedstawić się

arml,I

chrony przemysłu narodowego. ~
Poza tym program przewidywa~
ma reformy w dziedzinie admini„
stracji, prawa wyborczego, s'kar,"'l
bowości i oświaty narodowej. Obszerny ten program ogłoszonY,
będzie dziś po uzyskaniu aproba„
Koła polityczne
ty cesarskiej.
przewidują,

i~ powołany

będit.

specjalny komitet ministerialny;
pod przewodnictwem premiera ~
który opracuje zarządzenia . ~·
konawcze przy realizacji progra•
mu rządowego. jefeli zajdzie po-.
trzeba, urzeczywistnienie progra...
Redaktor dyplomatyczny włos- np. od żelaza, mają być zniesione, mu będzie przeprowadzone w drQ
kiej agencji urzędowej Stefani pi- inne zaś podwyższone, celem o- dze dekretów cesarskich.
sze, że wiadomości rozpowszechniane przez 'paryskich przedstawicieli Rządu hiszpańskiego w Walencji o rzekomym wylądowaniu w

Londyn w okresie koronacyj- 1
nytn.
1
Wedle tego obliczenia do LondyGEN. MOL'A.
nu przybędzie z poza Wielkiej Bry
koronacji
dla obejrzenia
tanii
Agencja włoska donosi, że wojska gen.
227.500 osób. Z tego cudzoziemców Z Europy 100 tysięcy, ze Sta- Mola, przygotowujące się do ostatniego
nów Zjednoczo,nych 22.500, z in- uderzenia na Durango, oczyściły i po·
nych części świata - 4 tys„ Angli- prawiły swe pozycje, zajmując masyw
ków zamieszkałych w tych krajach de Amhoto i wzmacniając położenie na
7 tys. Z imperium wzgórzu Gorsea Chiqui, wysokości 1000
przybędzie brytyjskiego prawdopodobnie przy rntr. Czoło wojsk powstańczych znajdu·
.będzie według tych obliczeń z Ka 'je się w odległości 5 ldm. od Durango. kowicie pozbawione podstaw .
nady - 20 tys. osób, z Australii - A
F'*MNFWJQ
a
20 tys„ z Nowej Zelandii - 5 tys„
z Południowej Afryki - 15 tys„ z
Indii - 15 tys. z lrlandii-12 tys„
z kqlonii - 7 tys.

~~~~::c~a~Ó.~~ow~i~~~ó~t~~ni~;ł~ zasypują

·Aresztowania w.Sowietach

gOr

Masy

doliny i rzeki Szwaicarii

W jednej z dolin w · Alpach jurajskich między miejscowościami
Court i Moutiers obsuwające . się
powoli zbocze górskie zasypało
drogę kantonalną warstwą kilku
metrów grubości i zaczęło już za:;.---·
sypywać łożysko rzeki Birse. Rów
„Times" oblicza, że tych 227.50G
Aresz
U.
P.
G.
oficerów
wysokich
doni~slcńl
11;
nadeszłych
Według
KRóL JERZY VI.
nież odcinek toru kolejowego Taosób wyda w okresie swego pobyna
dokonane
zostały
te
towania
Javannes - Mountiers uległ niszczą
komisarza
oprócz
Moskwy,
z
ogó„Times" przeprowadza próbne tu w Anglii z okazji koronacji
cemu żywiołowi. :N niektór)'.Ch
obliczenie gości, jakich spodziewa łem 27 milionów funtów.
gody, aresztowanych ~ostało 36 osobiste zarządzenie Stalina.

•••

•'

miejscach szyny pokryte są war•
25 mtr. Masy ziemi obsuwającej się na powierzchni
100 tys. mtr. kw. oceniają na 2 i
pół miliona mtr. sześc. 400 robot·
ników pracuje dniem i nocą nad
oczyszczeniem dróg. Komunikacja
na drogach zasypanych będzie mo
gła być wznowiona dopiet:Q YI. po„
·
·
niedziałek.

stwą wysokości

Str. 2

Czy

zboże

Komisja kontroli cen

potanieje?

Zakaz eksporfQ zbó:! oraz decy·
zja o znormalizowaniu przemiału
zyta do 70 proc. a pszenicy do 60
proc. n1ie pozostały bez wpływu
na ceny zbo:!a w kraju. Na giełdach krajowych tyto spadło w
cenie przeciętnie do 1 - 1,50 zł.
·
j
t
• t t
na k wm a u, za tzymu ąc Stę na
poziomie około 25 zł.
Największy wpływ na ceny zbo
~a w kraju uzyskali obecnie młynarze, któ rym wo bee ws trzyma;nia wywozu zbóż nie zagra:!a już
konkurencja eksporterów zagranianych. Młynarze oglądają się obecnie na rozporządzenie wyko·
nawcze do zarządizenia o znormaliizowanym przemiale żyta I psze.

1

Ra.da Mlnistrów uch.waliła jak
wiadomo, powołanie Komisji kon~·
li cen.
W skład jej ma wejść przewodni·
powołany P~ pre~ rady
~ąc,y,
młni.s.trów, oraa: ośmiu członków w
tym siedmiu powołanych przez
zeim rady ministrów po jednym n 11
wniosek ministrów: spTaw wewnętrz.
nreh, s~a.w wojskowych, skalrbu, ro!mctwa l reform rolnych, przemymu i
handlu, lromuntkacji i oipieki społecznej, a nadto dyrelktor biura ekono·
micznego w preeydium rady mini·
, ___ _
&trKów. . . k "-·li
omisJa Oi!l!Ulv cen: zgs= do
wnioski w
właściwych ministrów
d~edlzWe regulacji cen, koordynuje
działalnoś~ poszczeg61nych d7lia.łów

n:Tcy, które obowiązywać ma oo
dnia 25 kwietnia i są ostro:!nl w
hurtownicy
zakupach. Podobnie
.
.
za·
t
j
większych
od
ws rzymu ą się
kupów mąld i czekają na wyjaśnienle sytuacji.
w kołach młynarskich t kupiec
. .
k' h „ i
1c ~yw one są na.dto .nadz1e1ete na rynku pojawi się wkrótce
zboże z t. zw. drugiej ręki, maga
zynowane przez kupców, którzy
.
li
h
·
ob ecn1e zec cą rea ' zowa'Ć zyski.
Podaż ta, podobnie jak i zwiększona wskutek poprawy dróg po·
daź ze strony rolników, wpłynąć a.dm.inistr~j~ w tym. ~kresie, ~ł3:·
"11.ogą na dalszą obniżkę cen •zbóż sza do '!łasciwyc.h ~UU;'Strów w:r.noski,
=~Jlł:;i!fa:~itenia kosr.itów pro
chlebowych. (PRESS).

Pre·

Przegląd

Polsko-gdańskie
Jak wiadomo, senat gdański zło
w dniu 5 stycznia b. r. z okazji
przedłużenia protokółu polsko gdańskiego z d.n. 18 września 1935
r. w sprawie wykorzystania portu
gdańskiego przez Polskę, oświad
czenie, w myśl którego, polskie
przedsiębiorstwa b~ą traktowane
w. porcie gdańskim na równi z
czym korzystać
gdańskimi, przy
będą z pełnej swobody działalno
ści gos,podarczej. Senat wyraził
jednocześnie gotowość przeprowa

Z.POPtAWSKI

.„._....„ „...„ „ „ „ „...„„mm„„„„...„„

zarządzenia.

rokowania

w „Trzeciej'• Rzeszy

dzenia z zainteresowanymi polski·
mi sferami gospodarczymi roz·
mów, celem wyjaśnienia czy i jakle ułatwienia i korzyści mogłyby
być udzielone tym przedsiębior
stwom, które biorą udział w ruchu
portowym w
przeładunkowym
Gd,ańsku. W związku z tym mają
się rozpocząć w nadchodzący wto
rek, dn. 13 b. m. rozmowy z Sena·
tern prowadzone między przedstawicielami polskiego tycia gospodarczego, a Senatem Gdańska.

wobec Kongresu narodowego w Indiach
Stanowisko Rządu brytyjskiego które daje im konstytucja. Gdyby
wobec odmowy współpracy ze stro zgodzili się oni na podobne żąda·
ny Kongresu indyjskiego wyjaśnił nia przewódców Kongresu, zrzuci
..,.czoraj w Izbie Gmin podsekre- liby tym samym z siebie odpowietarz stanu Butler. Oświadczył on dzialność, nałożoną na nich przez
m. in., że gubernatorzy nie mogli Parlament na mocy nowej ustawy
zobowiązać się do niekorzystania konstytucyjnej Indii oraz drogą
nigdy ze specjalnych uprawnień, 1 specjalnych instrnkcyj.

Zmiany w Rz~dzie angielskim
powołanie sir John Simooa na najważniejszy po premierze resort ga
blnetowy oznaczałoby podkreśle·
nie, że Rząd t. zw. narodowy po
ustąpieniu z gabinetu Baldwi]la i

Wielki poeta niemiecki Henryk
Heine jest w hitlerowskich Niemczech wyklęty z powodu żydowskiego pochodzenia. Dzieła Heinego zostały spalone albo też wycofane z obiegu. Trudniej jest jednak pieśni Heinego wyrwać z
pamięci i z serc narodu niemieckiego, który od stu lat z pieśniami
tymi zrósł się i śpiewa je przy ka·
żdej okazji i bez wszelitiej okazji.
Urzędowe Niemcy mają żal do
kompozytorów niemieckich, jak
Schubert, Schumann i do dzie·
siątków innych muzyków, iż mu-żykę tworzyli do słów Heinego.
Usiłują do tych mewdji dorabiać
przez rządowych poetów inne
teksty, ale wychodz'ł zazwyczaj
parodie, bo nie wystarcza mieć
prababki aryjki, by dorównać ge·
niuszowi Heinego.
Ktoś obliczył, że do słów Heine·
go dorobiono 4000 kompozycyj
muzycznych, gdy tymczasem do
poezji aryjczyka Goethego tylko
1700, co dowodziłoby, że liryka
Heinego bardziej
żydowskiego
przemawiała do duszy aryjskich
twórców muzycznych, aniżeli liryka aryjskiego Goethego.
Dziś Niemcy urzędowe mają
kłopot z Schillerem, z arcyaryjskim Fryderykiem Schillerem.
Trudno nie wystawiać tragedji
schillerowskich, ale też nie spo·
sób fałszować teksty, które każdy

Z dziedziny wynalazk6w

Ramsay Mac Donalda trwa nadal.
Stanowisko ministra spraw wewnę
trnnych objąłby po Stmonie zapewne obecny minister zdrowia i wy
Lancos z Buda·
bitny człórlek stronictwa konserwa 'Inżynier Antoni
doświad
długoletnich
po
pesztu
tywnego sir Kingsley Wood.
czeniach wynalazł nowy rodzaj
sprężyny stalowej, która -- jeśli
Jul wyszedł z druku
przewidywania inż. Lancosa się
dokona przewrotu w
sprawdzą przemyśle mechanicznym.
uchwalon~ na XXłV KONGRESIE Partii w Radomiu.
Zastosowana do zegara spręży·
Cena egzemplarza w łącznym wydaniu ł w OKŁADCE WYNOSI na inż. Lancosa sprawia, że zegar
15 OR.
przez 5 lat nie wymaga nakręce
Nadto wyjdzie z druku Nowy Program PPS. wydany oddzielnie nia, w gramofonie zaś porusza mew cenie 10 groszy za egzemplarz,
chanizm przez wiele godzin bez po
ZAJ\'\óWIENIA NALf.żY NADSYLAć DO SEKRETARIATU GE· trzeby nakręcania. Odpowiednio
NERALNEGO CKW. PPS. UL.WARECKA 7, W WARSZAWIE.
większa sprężyna bez nakręcania

Spreżyna

. . . .• •

f

--~

MŁODZIEŻ POD OBUCHEM .BEZROBOCIA
Cena 5 gr.,
przy kolportażu w cenie 3 gr.
Z~mówienia ~a nowy nakład przyj muje się tylko do dnia 15-go kwie-

tnia wyłącznie, na adres Centralnego Wydziału Młodzieży P. P.
ul. Warecka 7, Warszawa.

1 Maja

wyprowadza

tę

botnikami a pracodawcami. Po..
równywuje tę datę z wielką datą
W. Francuskie} rewolucjl - 4-ym
sierpnia 1789, kiedy to ziemianre
zrzekli się przywilejów. Tym ra·
zem zrzekli się (?) przywilejów
przemysłowcy. Umiarkowany „Intrasigeant'' zwraca uwagę na 2
niebezpieczeństwa. Jedno ma cha
rakter międzynarodowy: chodzi o
to, by Francja nfe była upośledzo.
na w konkurencji handlowej na
skutek rozwiniętego ustawodaW'stwa społecznego (droższe kosz.
ta produkcji); wskazanym by było, żeby inne kraje w tym ustawodawstwie poszły śladami Francji.
Drugie niebezpieczeństwo - wewnętrzne: chodzi o to, by nłe rozgoryczać warstw średnich, które
zostały poszkodowane; wszak to
może zbudtić w nicłi sympatie
dla faszyzmu.
Radykafny „Pettt Journal„ z T
b. m. w obszernym art. Jana Couvreura widzi w omawfaneJ reformie ogromny krok naprzód. Zwra
ca uwagę na kofosalny postęp fe·
chniczny, dzięki któremu robotn!lC
dziś w ciągu 7 godzin pracy zro~
bi nieraz wielokrotnie wlęceJ, nłt
dawniej w ciągu 14 godzin. Pod•
kreśla atoli, ie powstał nowy pro
blem - kultury robotniczej, at.
bowiem omawiana reforma, daJe
robotnikowi dużo wolnego czasu.
Francuscy robotnicy teraz doma.
gają się odczytów, teatrów, muzy
ki i t. p.
K. CZ.

Komu jest potrzebna ta prymitywna demagogia?
NIEMIECKA „MANDŻURIA".
Jeden z rosyjskich emigracyj·
nych dziennikatzy p. Artiemiew
przez dłuższy czas przebywał na
frontach hiszpańskich w obu (!!)
kolejno walczących obozach i po
powrocie do Paryża wygłosił zaj.
mujący odczyt. Sprawozdanie znaj
dujemy w „Pośt. Nowostł" z dn.
6 b. m. Obóz Franco p. A. nazywa
"NłemJeckłm Mandżukuo", a więc
niemieckim pseudo - niezależnym
państewkiem. W całej tej części
Hiszpanii wszędzie, na każdym kro
ku - Niemcy. W Salamance obok
sztabu gen. Franco znajduje się
sztab niemieckiego gen. Faupela.
Ulice są pełne Niemców. Komendanci kolei żelaznych prawie wy.
łącznie Niemcy. Instytucje gospodarcze - w rękach Niemców. Pod
względem socjalnym nie zrobiono
myśleć i czuć".
nic - wszędzie reżim wojskowej
Fryderyk Schiller nie daje się dyktatury.
zglajchszaltować i jest nadal wie·
O obozie republikanów mówi p.
cznym budzicielem wiecznej mło A., że kierowniczą rolę gra bynajdości. Jego zew idzie po przez mniej nie Kompartia, lecz
ruch
wieki, a głos jego jest potężniej·
szy od„. komendy feldfebla.
Z zapartym tchem słucha mło·
dzież Schillera, zaciska pięści i
pamięta, że już raz, w 1849 roku,
po przedstawieniu „Wilhelma Tella" wybuchła w Niemczech rewoNa terenie gminy Tarnowica żliwość odnalezienia gazów, wzgtc
lucja.
Polna, w powiecie tłumackim, po- dnie ropy naftowej. Wiercenia pro
djęto poszukiwania źródeł nafto- wadzone przez tow. „Pionier" dowych i gazowych. Według in for· chodzą przy pomocy nowoczes·
macyj z przed około 30 lat w miej nych metod znacz.nie głębiej, ani·
scowości tej przeprowadzone były żeli przed 30 laty. Przy pracach
próbne wiercenia do głębokości zajęci są polscy wiertacze.
100 metrów, a w czasię
przeszło
może pędzić dynamo - maszyną w
pokazywały się gawierceń
tych
dągu 12 godzin. Fachowcy, któ·
rym inż. przedstawił swój wynala zy.
Obecne badania wskazują mozek, uważają, iż wynalezione zostało nowe i tanie źródło energii.

przeciętnie

inteligentny Niemiec
zna na pamięć. Tymczasem Schil·
ler był piewcą Wolności, tej W ol·
ności, którą wypędzono z granic
Rzeszy. Władze, wystawiając dzieła Schillera, liczą na wyniki czte·
roletniego wychowania w duchu
narodowo-„socjalistycznym" i wie·
rzą, że publiczność dopatrzy się u
Schillera tendencji antykatolickich lub antyaustriackich, ale
spotyka je na każdym kroku
zawód. Oto teraz wystawiają w Berlinie „Don Carwsa" i
wieczór w wieczór podczas tyrady
markiza Pozy, gdy ten, zwracając
się do króla Filipa, powiada „Daj
nam, panie, wolność myśli" - na
widowni zrywa się burza okla·
sków. Klaszcze młodzież.
Niepokoi to prasę niemiecką,
która pisze, że „mniej demonstrowanoby w teatrze, gdyby się zdolnym było barclziej politycznie

Poszukiwania

I

nafty

w Tarnowicy Polnej

Zawiedzione nadzieie

Ośrodki

Butelka koniaku z 1808 r. we

Wiednia

telewizji

Włoszech

@ Ch.c~sz

na liwiał! Ro~otnim IlR.

szybko-

Ś[l I Wygody-

Organizujcie Komitety Zbiórki!

wysyła:

SEKRETARIAT .
informacje i odpisy zezwolenia
GENERALNY TUR. WARSZAWA - uL Czerwonego Krzyża 20.

podrófuj

Wielkie zainteresowanie w Wiednhl
wiad<1J110Ki o rzekomym 1'·
dowaniu Lindbergha na lotnisku wie·
deńskim. Na skutek wiadomoiici z 7grzebia, że mial on stamtąd wysłar·
tować do Wiednia, udał się szereg
przedstawicieli władz oraz organizacyj lotniczych na lotnisko w Aspern,
aby powitać Lindhergha. Po dłuż
szym bezowocnym oczekiwaniu, do·
wiedziano się, że obrał on inną trasę
lotu.
wywołały

Wkrótce Rzym będzie posiadał
W poniedziałek sprzedana bę
telewizyj·
ośrodków
dwanaście
dzie z licytacji na korzyść jednego
z przytułków londytiskich butelka nych, stację nadawczą i sale prokoniaku z r. 1808, oszacowana na jekcyjne. Wszystkie urząc!zenia
będą jak najbardziej nowoczesne .
.500 funtów szterlingów.
Dalsze ośrodki telewizyjne będą
zainstalowane w Mediolanie i Tuwszędzie odbywac się będzie

l~iórka Pll~liuna

s. Materjały,

„Intraslgeant"

wielką reformę ~e znanej ugody
w pałacu Matignon, zawartej 7,
czerwca 1936 roku pomiędzy ro·

jako tanie źródło energii

nowy Program i nowy Statut organizacyjny P.P.S.,

•

łeczne.

To nam wystarczy. Wię~ niczego
od „Robof;nika" rrle chcemy. Bo
nie wyobrażamy sobie, by PPS była zdolna do realizaejd btolickich
7l8JSad społecmyoh".

Heine i Schiller

Nieustepliwe stanowisko Anglii

Kilka dzienników londyńskich
podaje wiadomość, jakoby postanowionem zostało, że z chwilą objęcia przez obecnego kanclerza
skarbu Chamberlaina premierostwa, kanclerzem skarbu zostanie
dotychczasowy minister spraw we
wnętrznych i g,zef stronnictwa narodowych liberałów sir John Simon. Wiadomość ta wydaje się
bardzo prawdopodobną, ponieważ

..Z opinią tą zga.&lamy &i~ ea.ł
klowicie, pofcrywa, się OM tale aatPM
w zaaadn~e; awej linii s f)Olitv·
ką, kt6rą kon.selcwentJrt.ie uprawia.
minister Beck''.

W ten sposób poutyka mln. Becka znalazła sobie jeszcze jeden
organ - „Dzien. Narodowy". Zwrot w endecji na 180 stopnl. ~o
na to endecy zaboru pruskiego?
Ministrowie: spraw wewnętrmych,
spraw wojskowych, skMbu, rolnictwa
DEMAGOGIA.
i refO'l"m rolnych, pr.r.emydu i han·
NiedaWtlo pismo nasze plsało o
dlu, komunikacji 0!1"8S oipieki społ~
nej delegują do komis.fi na wni~
otmią''.
antyhitlerowskiej encyklke papieprzewodniczącego po jednym urzęd
wygląda „konsolidacja • w skiej i oczywiście tym razem uzna
Tak
niku. Urzędnicy ci stanowią biuro ko
liśmy stanowisko Watykanu za
sanacyjnej prasie.
powierzyło Dyrektorowi Instytutu misji.
słuszne, natomiast endekom wyBadania Koniunbur Gospodartykaliśmy, że chcą być posłuszni
czych i Cen zorganizowanie w pofTACJA OB/ŁUGf
klerowi, a na każdym kroku wywyższym zakresie odpowiednich
rażają sympatie dla Hitlera. Co z
badań, które będą przeprowadzoUL.PROMENADA 1/ROG BELWEDERSKIEJ/
tego artykułu zrobił klerykalny
ne na konkretne wnioski zaintere·
TEL.9•19•31
dla
Potępienie
„Głos Narodu"?
sowanych.
WVDZIAt SPRZEDAŻY ZŁOTA5
marksizmu (!) i zgodę na ustrój
Dyrektor Instytutu Badania
m.6-00·m
Koniunktur Gospodarczych i Cen,
społeczny wedle wskazówek ency
po przeprowadzeniu szczegóło
Np. kliki.
WSZVSTKO DLA 'lA Pt. ONU.
wych badań, składać będzie odpo·
„Jest t.o m6w mimowolny hołd
ROZRUCHU, OŚWIETLENIA
wiednie wnioski Ministrowi Przeorganu PPS. dla lłpOlecznej konI SVG N ALI ZACJ I
mysfu i Handlu, który~ uwzględ
cepDji katolfokiej (!/), a r6wnoor.e
niając w całokształcie stosunki
śnie mimowolne potępienie marksi
gospodarcze, wyda odpowiednie
zmu (I I), kit.6ry sdę z ndą kłóci.

gospodarcze
tył

wynurzenła
cytuje
~.Czas''
„Dzien. Nar.'' na temat polityki
zagranicznej, w których endecja
wypowiada się za jakinajlepszyml
stosunkami z Hitlerią, I potym dodaje:

dniu wcz:orajszym z artykułem w
sprawie cen, którego niektóre nader cieTpkie uwagi nie spos6b jest
nie ~tosować do publicywt6w „Ga
z ety Polskiej". Z tego by wynika·
ło, że „Gamta Polska" organem
O. Z. N. bynajmniej nie jeirt. Mo·
że więc reprezentuje ona poglądy
rządu? Pewne miarodajne o.sobis·
zaprzetości ka.tegory07lllie temu

Ceny surowców i narzedzi
Ministerium. Przemyełu i Han·
'd lu komunikuje:
Zważywszy, że ceny surowców,
półfabrykatów lub narzędzi niezbędnych dla poszczególnych działów produkcji lub dla poszczegól·
nych przedsiębiorstw są nieraz
nadmiernie wysokie z powodu
bądź to nadmiernie wysokich sta·
wek celnych, bądź też ograniczenia przywozu lub nadmiernego
wykorzystywania monopolistycz·
nego stanowiska sprze.dawcy, i że
• tego powodu wytwórcy krajowi
znnleźć s · ' mogą w położeniu gor·
azym, niż producenci zagraniczni,
Ministerium Przemysłu i Handlu

zawodowy. Obydw!e cenfrate za·
wodowe połączyły się w końcu
marca. Republikańska władza ostatnio wzmocniła się. Madryt w
pewnej części został zburzony, ale tycie (handel, ldno, szkoły,
tramwaje) pulsuje niemal normalnie.
REWOLUCYJNA REFORMA.
40-GODZ. TYDZIEŃ PRACY.
We Francji radykalne społeczne
reformy Rządu Leona Bluma spo·
wodowały poprostu niemal przewrót społeczny. A największym
przewrotem jest chyba 40-godz.
tydzień pracy, który właśnie obecnie się rea!Izuje. Uprzytomnljmy
sobie dobrze: 40-godz. tydzień, td
5 dni po 7 godzin i 1 - 5-godzin...
ny. W praktyce n:łektóre sklepy f
zakłady przemysłowe poprostu zamykają interes na drugi dzłetł JalC
(poniedziałek) w t\;odn!u.
z tego wyn,fka, reforma to ogrom„
na, przekształca całe życie spo-

ENDECJA A MIN. BECK.

WZORY KONSOLIDACJI.
„Czas" zastanawia się nad tym,
czyim właściwie organem jest
„Gazeta Polska"? Niegdyś była
organem BB„ potym „pułkowni
ków'', a teraz? OZON-u?
Wcale nie:
„W~ wiedzą., że oficjalnym
organem O. Z. N. jest „Kurier Po
iranrny'', a pisco t.o wystąpiło w

Lotem

Po~~·!:::u~!:YCH

I

ROBOTNIKóW

Komitet p p
. ..

zł. 41.-.

w żYRARDOWIE
s w Pruszkowie
.

Niech dzi,eń 1 Maja

b~dzie

dniem ~a mego i solidarne"10 wystąpienia . całęgo świ~ta Pracy Polski
•
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Doszliśmy już

Zda~enie bardz-0 drobne, ale
charaktery·
doprawdy etycme.
Niejaki ks. Kwiatkowski, kie-.
rownik jakiegoś „naukowego''
btytutu do walki z komuniz·
imam, ery też do badania komu·
nizmu (dokładnie nie pamiętam)
„naukowe"
wygłaszał równie
odczyty w miastach Pomorza.
I doszedł ten ks. Kwiatkowski
do wniosku, że ja.d komunizmu
sięgnął również do szeregów
chrzet ... ~ ·Ą ~' ·ej demok.rac~, a
specjalnie do redakcji „Polo·
nii", do duiszy i do myiśli p. ~oj-'
ciecha Korfantego.
„Polonia" zareagowała ostro
i zareagowała słusznie. Sprawa
ma jednak ponadto pewne ma·
~enie zasadnicze. Warto wziĄć
do ręki niektóre wydawnictwa
typu wydawnictw „Ins.tytutu"
ks. Kwiatk.owskiego i... przejść
po kolei rMme odłamy i kierun·
ki ideowe w społeczeńsbwie poi
Sik im.
DOKA O SIĘGNĄL „KOMUNIZM" W POLSCE?
•

co· OGARNĄŁ?

do absurdu

,Wyciągam wnioski logiczne.
Komunizm podminował tedy

I to

••
"'

ciat ten żart przestaje być żar
tem. Robota delato.rska w rodzaju tej, jaką prowadzi łrw „In·
stytut" kis. Kwiatkowskiego,
przeobraziła się już w robotę
antypaństwową bez cudzysło·
wu. Gdyby jakiś cudizoziemiec
chciał poz.nać Polskę na zasa·
.zycjęi
dzie prac „naukowych" owych
5) Żydów, oczywiściel wraz z „fachowców od komunizmu'',
rabinami i .z cadykami i rozumie musiałby odnieść wrażenie, te
się samo przez się, te i. Ukraiń· Polska jest fakąA koloni, Stali·
caw, i Białorusinów.„
na.
Ratu,1cie, święci paóscyl
Dość tego be.z<:zelnego tero·
Któt to pozostał na •traty wa.nia ludzi całikiem nieodpo.
Ojczyzny?
wiedria1.nych.
Albo do kryminału, Jeteli jest
Ks. Kwiatkowski ze SIWOim
,,lnstytutem"i ora.z p. sen. Wie· zła wola, albo do Tworek, jesner z hitleroweami nianuecki· teli jest choroba umysłowa.
mi.
M. NIEDZIALKOWSKI.

Związki

Za·

NOdowe? T.U.R. 7 Stronnictwo
Ludowe? Młodzież „Wiciową"?
No, to już oczywiście. Tu sytuacja jasna. MaJJły do czynienia po prostu z „ukrytymi ko·
munistami", albo - w najlepnym wypadku - z naiwnymi
baranami, któryttni kieruje z ukrycia wytrawna i doświM
czona dłoń komunistyczna.

z. Z. z. 7

n.

ta instytucja prze·
:tarta jest „komunizmem" od
ezczytów do dołów. N. P. R.7-łak samo. Pocqtajci• sobie
"Obronę Ludu'' czy ,,Demokra·

„„..

Chrześdja6ska Demokracla 7

włamie ka.
Wał Juno,

Kwiatkowski wy·
jak na dłoni. Za·
pełni• niepewni ludzie. A po·
niewa.t do chrzekija.ósld~j d• ·
mokracfi naletll i księta. wi•c
ł ko4ciół katolicki w Padslwie
Polskim jeet najwidocmiei podminowany.

m.

Ob6z Zjednoczenia Narodowego pułk. Koca 1 Bo Ja wiem?
,.Naprawiacze'' 81' bardzo po·
· dejM:ani, chociu p. Gratyński
rehabilituje się ostatruo gwał·
łownie na Górnym Sląsku w
pnyjemnym. towarzystwie p.
Fessera.
„Gazeta Polska"? Bo ja
wiem? czytałem. wszak, że jest
to dziennik ,,antypaństwowy",
jako te nie akceptuje cichutko,
a 1milcZ1lcO kartelowej zwyżki
cen, jako że nad biurkami re
dakcyjnymi „Prostego c„fo.wieka" powiewają - według opinii
pp. hU01D.ów węglowych-„wia
try od wschodu".

IV.
Stronnictwo Narodowe? Wca
le niewiadoma. Sądząc z ulotek
0.N.R., „wpływy masońskie"
zagnieździły się tam bardzo
frtmłownie od czasów Ś· p. ZygUlUnta B~licktego; a „masony"
- to, wiadomo powszechnie
organizatorzy „fołksfrontu" od
Meksyku at po Tokio.
O. N. R. 1 nie bądźcie tacy
epokojnil czytajcie ulotki wza-

i~e" młodzie~ w;sze~'hpol
akie1.

„Radykalizm' 7

„eta-

SAMOCHÓD ŚWIATA

t

wszyełko ...

'.·

~11
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Karykatura Imperium Rzymskiego

PŁASZCZE

K O S T .J U fi Y OSTATNIE KREACJE HODY NA SEZON WIOSYIY

Faszystowska blaga kolonialna
p •••••

(W.) Z ok~ji afrykań6kiej po- co „zrealiz.owano" w Trypolisie i
Rola kołonlf półnoefto - afrykafl
dró2y Mussoliniego, praea faszy- CY,renajce, ma być zaipowledzlą sldcb w tydu
gospodarczym
stowska i ofkjalna propaganda wyczynów kolonizacyjnych w. Abi- Włoch jest znikoma. Bilans hanWARSZAWA, MARSZAC.KOWSKA 182, teL 8.19•91 włoska nie omieszkały rozgłosić synil. ·
dlowy Włoch z tymi koloniami za
- ·
-FILJA I-SZA c Inn Ie.... , 4, l•l. 6.56-93,
kolonizaefektów
wspaniałych"
myka się w śmiesznie niskich ticzosadnictwo
wygląda
jak
więc,
·A
FILJA 11-<lA Wler•bowe e, „ 5.44-07, (&HACH HOTELU AH61ELSKIE&O) 11
To,
włoskiego„.
fasZ)'.ZilllU
cyjnych
Import jest mikomy, eksport
bach.
Pół·
Afryce
włoskiej
we
włoskie
HURT-DETAL
nocnej? Przecid niektóre jej ob- kilkakrotnie nłtszy od importu
szary zapewniają warunki n.iegor· (278 I 43 miliony lirów w 1933).
Włochy na tych koloniach wy·
sze nit w Afryce Północnej francuskiej, dokąd - dodajmy - dość chodzą _ jeśU chodzi 0 stronę fi.
chętnie podążają emigranci włos- nan.sową _ „jak Zabłocki na mydie".
cy I.„
Ludność Tripollsu Jllczyła wedBudżet kolonij półnO(ltO - afry·
ług ostatniego spisu ~udnościoweW dniu 6 kwietnia o godz. 23.30 polskiemu. Oczek~emy teraz polskiej (z epoki Sasów), .te
za r. 1934 - 35 wynokańskkh
mieszkań.
_
(1931)
go
.szef bezpieczeństwa na · wio·
552 663
przybyła do lokalu PPS. we Wio- śledztwa w stosunku do winsił:
clawku policja, w asyście kłerow- nych nadużycia władzy. Bo wła· cla'ln1dej zagroctsJ.. - ~ we. ców, w czym 18.003 Włochów (a
Dochodyr właene (tamycb koEuropejczyków wogó~ _ 29.749).
nika Wydziału $ledczego l refe- śnie w mieresiie · padstwowym jewodsi._„
Ludność Cyrenajki Hczyła w lonlj}-70 milionów lrów, dopła.
A poniekt6ry wio;.woda chce
renta bezpieczeóstwa, okazując trzeba zerwać rad'ykalme z tą
poleceoie starostwa swoistą ps~hologią, · sięgajł\cą byd z kolei (wedle .tawu gro- ty.inte czasie 165.000 mieszkań- ta Rządu włoskiego - 165 mlUopiśmienne
ców, w czym _ Uł tys. Europej- nów llrów.
DOKONANIA ,,LU STR AC J I" twemł korzeniami wgłąb his.torii bla) równy.„ dyktatorowi.„
Wydatki: cywllft• VI mlllonów
ci~ków (,.głchvnłe Wtochc5w").
PRACOWNIWHyatklego w Libii wyliczono łlrów, wojskowe - 131 mllloaów
I INSTY - - - - - - - - - - - - - - - - - - - KóW KOMUNALNYCH
Włochów, wobec ~ A- Urów.
TUCJI U.tYT.ECZNOSCl PUBU·
,,at"
Oto Mll1JSOl1nł odbudonł lmptCZNEJ, ODDZIALU WE WU>rabów,~ namych I 23' %yd6w.
CŁAWKU.
A przecłeł I pośród tych 7 % rlum Rzym1kle ,,na odwrót".
Ta swoista ,,lustracja" nabiera
Włochów sporo pn:ypada na urzę- rożytny Rzym bogacił alt H kó·
specjalnej wymowy, gdy sit :r.wadrtlków, handlowców I t. p. Liczba deł, czerpanych ~ zawojowanych
ty, że od pewnego czasu miejscokolonistów jest kompromitująco przez siebie prowincyj. „Imperium"
wy kler jest mocno zaniepokojony
l Mussoliniego wygląda tak, te ludznikoma.
upadkiem związków chadeckich i
Wk~'de osadnictwo rolnicze w' ność ltalU mus{ ze swych środków
wzrostem związków klasowych.
Afryce Półno~ej włoskiej właścl· dopłacać do kolon~f. aby nowy
Cały hraj :ee st-Olicq n.a otele, a swego :tycia ~dzil 10 Kmkc>wie Należy podkreślić, że policja z
• „Imperator" miał... pozory potęgi.
wie nie istnieje.
urzędnikiem starostwa dokonała po o:eęści tai~ :ea granicą., oddały tam ~, taim ~ł i narair po
równiet innych rewizji, nie mając 1i.ale:im.y hold ~ludu przedw~emie śmief"oi ~ d60'/Pia. pochowani.a
do tego już żadnych uprawnień ze zmMlego Kcsrola Ssyma'tUnUekiego- yrooMw mn.oyka to (tolicy. Co sa
wsp6lczemego harmi.Mr podni68lby pewien bien:nik
nafiuybitnieja:eego
strony władz sądowych.
DOKONANO REWIZJI W AK· kompozytara polskiego. Szymanowa· hralww8kil Wyczytaliby8my 0 :tWlf·
TACH ZWIĄZKóW METALOWE ki, który wifke:eą cąśi5 swego życia c:eaja.ch. dawnych „1'7'1/WUli?tc&w", o
OO CHEMICZNECO ROLNEGO I spędził w Warszawie, tu twOll'zyl i zaborozolci „wM8Z<1/UMt6w", o zabie
peszy Mussoliniego, popełnił saZEMSTA MUSSOLINIEGO
Pomimo tu uczył, s~oczął na wieki w podzie- raniu w8Z1JBtkiego cennego Krakowo
w 'AKTACH OKR.
6
mobójstwo.
te
donosi,
„Espagne"
Agencja
ludzwrócenia uwagi przez tow. Dziu- -miach koś<Mla na Skałce wśr d Gro u-i, ~ nielk:ze:niu. aif • ~oża>mi
NOWE POSll:.KI Wł.OSKIE
nolci .Mał"P:'lski, kt6ra ~~StZe, c:ey Mussoliini po powrocie z Libii,
bakiewicza, że partia polityczna b6w innych Zasłużonych.
Ta sama agencja donosi z Ka·
Warszawa z godności,q, przystojną ohod~ 0 pozyczkę, .Ci&'Y 0 zbiórkę, Ci&1J wściekły z powodu klęski pod
nie podlega „lustracjom", zabrano
akty PPS., dotyczące sprawy od- wielmej stolicy przyjęła decyzję ko· 0 ofiwr_ę, zawsze pierwsza i .t. d., a Guadalajarą, wysłał do Hiszpanii dyksu, że w ubiełym tygodniu wydania pod sąd partyjny.•• Fr. Ba- mitetu pogrzeb<>wego o wywiezieniu W'l"eszci_e cały ten pełny świętego 0 • depeszę, w której nakazał d<„raź· lądowało w Hiszpanii zgórą 10
prochów Szymn„nowskiego do Krak-O- burzenia .wyw6d uk01'<mowany by b~l ny sąd nad wszystkimi przywód· tys. żołnierzy włoskich. Okręty
bika.
Zabrano akta Związku Praoow- wa, z ktMym Szymanowslci, bardzo przyslowiową „czapką Mon&m11cha/ • cami armii, czynnej na placu kię- włoskie z transportem tych żołnie·
Oto r6żnioa pimiiędzy stolicą a 11f'O skli. i natychmiastowe ich rozstrze· rzy przybywały osobno. Natychalków Komunahcycb, przyczym re- mało był z.wi,ązany, uważając, i:t
miast po lądowaniu wysłano ich
ferent bezpieczeństwa, p. Zygmun- wielkiemu kompozytorowi, należało 'wincją, a wlaJaiwie f)omi~ ludź· lanie.
OIO Sevilli, a stąd na front Ko!'do·
(kob h z l ·on h
si" miej
Gen. Franco jednak nie wykoas uz yc mi stolicy, a ludźmi zapadłej prO'l.Uin
ac
~e w
towicz oświadczył, że... „oddział "
byA. p ... ecle"' Mussolini "'-iero co
nał tego nakazu.
X. Y. 21.
zamyka" ( l) ZAMKNĄć ODDZIAŁ na Skałce, pomimo, iż w rozmowach cii.
uvł'
.„ Lprywatnych m6wiono, i:t Szymanow·
MOŻE TYLKO SĄD!
komendant wojsk ponownie „zaręczył'' min. EdenoNatomiast
•:
Zabrano akty Związku Spożyw- skiego należy pochować w podźieNie wynłka stąd OCZywiścłe _ włoskich na froncie Guadalajary wi, że więcej wojsk do Hiszpanii
czego i protokół z lustracji oddzła· miach katedry Sw. Ja:na, gdzie 11po·
łu Związku Robotników Rolnych czywafą Pforwszy Prezydent R. P. wcale - by Kraków miał 'bye gen. Bergonzoll, po nadejściu de· wysyłać nie będzi~_.
Gabriel Narutowicz i He'Tlll"Jlk Sien-, ,,zapadłą prowincją". Tylko pp.•
z dnia 5 kwietnia.
redaktorzy „I. K. c.· są - PSY.
Rewizja trwała do godz. 5 rano kiewic:z.
w chwili jednakowoż żałoby i CHOLOGICZNIE - typem ludzi
7-go kwietnia; poczem aresztowazapadłej prowłncJI.
•
. l za odp<>wie·
. uwaza
.,~ nie
no 18 towarzyszy, z których 8 wy smutku, ntn>•
1
1
puszczono wieczorem o godz. 20. dnie i właściwe podnosii5 zgiełk z
11

Włocławek
l

KSIĄO ZWIĄZKU

pasta

„m i ki" odnawia buciki

7-

sta:

Stolica a prowJncja

........._...

„„„...

„„„~..,„„„„„„„„„„„

Wiochy i Hiszpania

PPS.

I

Lekt ura dIa dZI.eCl.
Ankieta „Daily Herald a'

•:

PIYLIRIKI

v.

Boy -

SA L US
.J

•••

w

na 100 km.

IOCO W&UIAWA.

powodu wywiezienia nczątk6w S:eyNAJTARSZA SZl<OlA M'10CHODCHIA
T ak brzmi - d.osłOWttlie - manow:rkiego do Krakowa.
nie u.sypiają gruszek w popie·
Redakcja soojaliatye?lnego dziennilei...
ka angielskiego ,,Daily Heral,d" oA tertu proszę sobie wyobrazić, :te
wiadomość, otrzymana przez
nas z Włocławka. W pierwszej KOh'ol Szyma:Mwski więknt1 ozęM WARS1A~ JEROZ.OLIMSKA21 głosiła ankiet§ na 10 dzieł, pi-zeznaLiterackie"? chwili sądziliśmy, że zaszło ja·
„Wiadomości
czonych na lekturę dla dzieci w wie·
Że1eński i Tuwim, Sło kieś nieporozumienie. Ale roz·
ku lat 15. Z nadesłanych odpowiedzi
nimski i Maria Dąbrowska, mowa telefoniczna potwierdziredakcja zestawiła utwory, kt6re O·
11 Honluszkl 7, tel. 3.18. 66 tnyma.ly najwifknq ilo~~ głos6w 4
Krzywicka i Grydzewski-„ży· ła informację w całej pełni. Jest Zakład Połofnlczo- 11
WARSZAWA uzyskała następującą liBtf 10 naBt§•
.IANINf°CHMIELEWSKIE.I
do·komuna" bezsporna ... „Szko rzeczą ooz;ywiistą, że nastąpiło &lnekologlczny
da katde słowo" .„
pu.jqcej kolejnolt:i.:
PORODY - O P E R A C E - P O RA DY
nadużycie władzy wbrew oho1 Biblia, J Well.!, (Zf#l'1/s bie/61.u)
ustawodawstwu Pokoje pojedyflcze i wspólne.
wiąziującemu
Nowoczesne komfortowe urzl\dzenia

tyzm"? ostrożnie! „komllliliśct''

6

Ułr6w

a.eoo.-

11..

POLSKI FIAT S. A. Waraaawa,

I.

P.P.S. i klasowe

·NAJOSZCZĘDNIEJSZY

I

Odłóżmy tart na stronę, cho-

w Polsce:
1) ruch S<>cjalistycmy i ruch
ludowy;
2) ruch chneścijań.sko • d~ ·
mokratyczny 1 nawet ruch „narodowy"i
3) kościół katolicki, literału·
rę, naukę i szłukęi
4) obóz rządrzący i cał.2' opo·

----------------------------------------

8 dzieła SZeks-płra, ..J PaJ{/'ro11•

(Zloty slroirb poezji), 5 G'l'een (Kr6t
ka hi9toria Anglii), 6 Dickena (David CO'pp117"field), 'I Fisher (I/i.st.ona
Europy), 8 Ray La.nkester (Wiedza
:e biblioteki podr~cmej), I Wiktor
Hugo, (N~dznicy), 10 Gibbtm, (Schyłek i upadek Imperium R~
sldego) •

dn. ••1„„„„........
„„„l!llml„„„

Maia
przeprowadzimy wsz~dzie propagandą masow~ na rzecz prenumeraty
naszego organu centralnego i całej polskie) prasy socjaJis ycznel
"

we
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Bochni

poniedziałek,

5 kwietnia wy- r
w Bochni strajk robotników
ziemnych na tle ekonomicznym.
Robotnicy pracowali 3 razy w
tygodniu, przyczem dniówka wynosiła od 1 zł. do zł. 2.20. Poło
wę miano wypłacać w naturze a
połowę pieniędzmi, tak, że na rę
kę, gotówką otrzymałby robotnik
TYGODNIOWO 3 zł. (!). Po c:iłu
gim okresie przymusowego bezrobocia zimowego, robotnicy są ekonomicznie zupełnie wyczerpani,
a 2 zł. tygodniowo w gotówce nie
może starczyć na opędzenie najbardztiej choćby prymitywnych zasadniczych potrzeb, przytem wy
nagrodzenie w naturze jest też niec>.
wystarczające.
Od pięciu dni w malutkiej salce
Sytuacja jest rozpaczliwa. Rostrajkujący
postanowili
leży na betonowej posadzce 150 botnicy
ludzi„ ,..,... r f •
wytrwać ·- ' ~
,
1
ł ' ...
, •
. •
t' '
,
W

buchł

0

·

· z·Zagłebia
Trzeba jak najszybci~j dostar·
odpowiednich funduszów celem pełnego zatrudnienia. Wyma
ga tego nie tylko interes robotników, ale wymaga tego interes

Kącik

W

Zagłębiu Dąbrowskim

wydaw ostatnich dniach szereg
nieszczęśliwych wypadków
przy
pracy w zakładach przemysłowych
W Górnośląskich
Zakładach
Szmotowych w Rogoźniku uległ
wypadkowi .robo!nik ;An~oni Mauk
Podczas zmiatania w16row w sto. d
ł
k
h bi k
larm ?tkną rę ą n.oża
~ ar i,
będące1 w ruchu, ktora odcięła mu
4 palce.

państwa.

I

••

,... .::,t·

r.,

radlowL
TWóRCZOść

W Hucie Bankowej w Dąbrowie
Górniczej w czasie pracy w jednym z oddziałów poparzony został ciężko gorącą szlaką robotn1k pieoowy Tomasz Kisiel.
Na kopaln1 „Jowisz' w Wojkowicach Komornych doznał w cza11ie pracy ciężkich ran robotnik
3tanisław Andrzejski.
Wszystkich trzech rannych robotników umieszczono w szpitalu.

rzył się

!

KAROLA SZYMANOWSKIEGO
A RADIO
RadiJO. było tą. gigaaityczną mównicą, z której Karol Szymanowski
mógł swobodnie wypowiadać swoje
myśli muzyczne zarówno wobec ro•
d~ów, jak i słuchaczy
zagranicz•
nych.
W spaniały utwór religijny .,Stabat Mater" nadano 4 ra.zy, w CZyla
tran~ja do Włoch na kilka dm
przed śmiercią kompoa;ytora, Kilkakr~ie wykonywane były w radiofo•
nii p.olskiej oba koncerty skrzypcowe
oraz IV Symfonia t. zw. „Concertante". Ostatni utwór wykonali niedawno w HHversum artyści, wysł:wi
przez radiofonię polską do Holandii.

Wypadki przy pracy

czyć

W związku ze strajkiem skoncentrowano na terenie Bochni silne oddziały policji. Pod „Domem
t-'icz „ g 0 ad a s· .
Ro -...
.., m
ym
r m z 1ę zony
i matki strajku'ąc eh z dziećmi na
rękach.
J y

Dąbrowskiego

, .• „

Zjazd robotników cukrowni ~~~~:?:?

W dniu 21 marca rb. odbył się w wooda.nie Sekretarz Generalny tow., Sobieszak z Józefowa, J. Cholewicz ! te~~- ~:n=jch=ści~t
Warszawie w lokalu stowarzyszenia F. Nowakowski.
z Gosławic i A. Marczak z Kremen· fonii z Wielkim Muzykiem, zalicey6
b.
W:ęźniów Politycznych XXVI I Po wyczerpującej dyskusji nad ; !'owa. Na ~tępców Grzeszczak z n:iieży rę~opi.sy, k~ są "". posiada·
Zjazd Związku Zawodowego Robot- sprawozdania.mi, w której zabier.Uo Brześcia Kl\jawsk:iego i But z Prze· mu Polskieg~ R:a<Ua. ~k<Ypii!Y t.e ot.oj
ik' Cukro ·
p l
ł
·
del ~~
· ek
k
czone są na.3wyzseym p1etynnem, i&n ow
wru w o sce.
g os . ~e1u
. ~"':'w' na "?1108
WCYrS a.
. .
. . .
. ki należy się .spuściźnie duchowej jeW Zjeździe wzięło udzial 83 dele- KonusJ1 RewizyJneJ, ustępuJącemu . Do KOllJUSji Re<w.iey]lleJ wybrani d!neg-0 z najwybitniejszych kompozy·
gatów od 28 oddziałów Związku, na Zarządiowi ud1liel0II10 absolutorium.
zOstali: A. R6życld z Dobrzelina, Z. torów naszych czasów.
ogólną liczbę i14 Oddziałów.
W przedłożonej IJl"ZeZ Za.rząd Głó- Kokot z Borowicrek i St. Karpiński
POLSKI STRAUSS ·-,
wpy rezolucji XXVI Zjazd stwier· z Ostrów. Na zastępców E. Ziarko z
i.EOPOLD LEWANDOWSKI
Zagaił i przewodniczył na Zjeździe dza.:
Horo<ienki i Nowożeński z Częstocic.
Starsze po.kolenie pa.mi~ jemlCz•
Z sali sądowej
przewodniczący Związku tow. J. Rad
•
.
dobrze kim. był Leopold Lewamdow·
wański.
1) że użyje ~eh środków ce.
1:~· Ja.ma~ omówił sp~awę ~Y skj, Nie było jednego balu, jednego
n1•edoszłego
W . . .
K . .. Centr ln . lem zmuszenia kogo należy do re· scc}JlohstyczneJ - na..<ltępme
ZJazd festynu w Warszawie w końcu ubieU
U
Z . k~nneruzu d olllJIShJl Z. zd a. ełJ s.pektowania przyjętych w umowie uczcił pn.ez powstanie pamięć Wo· głego stulecia, bez orkiestry Lewa.n·
wiązAowZd awoki~wyc
Ja wita zbiorowej na rok 1936-37 zobowią· dza i Trybuna proletariatu polskiego d<l!Wskiego. Tak, jak ętrat1SS w Wi.eOnegdaj późnym wieczorem za- czem Sąd zaznaczył, że odrzuca tow. .
anows .
,
to
D ~ Jej
rł h dniu, tak Lewandowski w Wa'l'Sza•·1e,
kończona została sprawa morder· przypuszczenie, że oskarżony zaS
d ·
d · ł 1 ' · z
! zan,
w. , as-.y•:s ·ego oraz ~ yc. był osobistością populaJrną, '>taczaną
prawoz ame z z:a a no~i arzą
2) Zjazd d.oonaga się od Za.rządu czł001kow Związku. Na za.konczerue sympatią i serdecztrOŚcią,
cy kapitanowej .Mańko Al bera. Sąd bił kapitanową na jej żądanie.
du za rok 1936, z ktorego widać by· Głównego aby przy zawieraniu urno- zamknięto
obrady
odśpiewaniem
Temu to polsldemu Straussowi poskazał go na I~ I. więzienia, stwier
Obrona zapowiedziała apelację. ło zn:iczną. popr~w~ pod względeu wy sprawę odszkodowań dla zwal· „Czerwonego ~daru".
święca
P. R. sohoibnią. audycjt o godz.
1
dzając w motywach bezczelność
I. K.
orgaruzacyJnym i finansowym odczy niany".h pracowników orm wdów na19.30.
i komedianctwo oskarżonego przy
tał tow. Jam Janiak. Uzupełniał spra
. .
bw
ał
PRZEM. WICEM. GRODY~SKIEGO
1e~~Cl~j:zd 7ma~a się od Zarządu
śląskie
w dn. 10 b. m. o g. 18.50 wygłosi

Sk:azanie z2bo"1·cy ,.

I

I

samobo'1•cy

I
1·

I

________..__________________________ I

Cał a M·a ł opoIska man,. fest u·1· e
Po olbrzymim 5 tysięcznym wie
cu w Krakowie, który odbył się
w ub. niedzielę, w niedzielę U.go
kwietnia 1937 roku odbędą się w
szeregu miejscowości MałoPolski
zachodniej wielkie wiece ludowe,

rocznicę pamiętnych

walk o pra·
wa obywatelskie stoczonych przez
lud byłej Galicji pod wodzą lgna.
cego Daszyńskiego.
Rocznice tych walk w świetle
dzisiejszej rzeczywistości nabiera·
zwołane przez Polską Partię So- ją
szczególnej wymOWy.
jak
cfalistyczną pod hasłem: Chleba! przed laty, tak i dziś, w wolnej już
Pracy! Wolności!
wywalczonej przez robOtników i
Zgromadzenia te odbędą się w chł<>pów Polsce, rzuca Polska Par
n
F

Radio

·

l~ł:e::g~ro~::U~e=bu
~w;: I
nairua ac o izony<:.n przez

II
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"An~n
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SOBOT

6.00

Pieśń.

k ·

·

tó3 ~~a:i~~~i. ~ają

s .r

ty

h

ł

lki

stam.11

:rJ:t· p~'ak~ą~a::s:. i:t:

(płyty). 7.25 Wiadomości b1ezące.
11-.
•
_1.
7.30 Same marsze (płyty). 12.50 Nasz Ece pierwszą po ...... ,,.zy'Sle rvwnowagę
program. 13.00 Koncert życzeń. 18.lS budżetO'Wą".

falę drożyzny,
4) Zjazd jaknajkat.egoryczn.iej pl'O Przy lampce węgierskiego wina (pły
Ja ~Cja IS czna as o wa mas testuje przeciwko obecnej gospodar· ty). lfl.l? Muzyka lekka {płyty).
pracu1ących o swe prawa, o pra·
Ube . alniach S ł
eh • 15.85 tycie kulturalne śląska. 15.40
1
wo do gospodarzenia we wlas..1
w „ zpiecz
. . P0 • ~zn:
~ hiszpa~skiej tawernie - refreny i

f

odczyt radi-OIWY podsekretan

I

ce
I

Radio warszaws k•1e

SOBOTA, 10 kwietnia
nym państwie, o wolność, o wła- . tend~cJI,, wykoszlawiaJąeeJ tdeJę u- pio_;enki spiewa Piłat A~ (płyty).
6.80 Pieśń. 6.83 Gimnastyka. 6.60
dz dl I d
·bezp;eczen społeomych,
18._5 . S;va.czyna u Dorotki - awł. Muzy.ka (płyty). 7.l5 Dzien. por.
ę a u u.
.
.
5) Zjazd domaga się wprowadze· dla dzieci. 18.4 5 Program.
7.25 Parę informacji. 7.80 Muzyka
Jak przed laty, tak 1 dziś, lud ·nia powszechnej 7-mio Klasowej
N~EDZIELA . 11 kwiet!'ia
. (płyty). 8.00 Aud. dla szkół. 11.30
Małopolski, zaprawiony w bo1'ach 'i koł
'-- • tak
. ,_.
6.00 Pieśń. 6.03 Na ludoweJ zabaW'le śpiewajmy piosenki" 12 OO He]Dał.
SZ'
y
w mle,,.,1e. (płyt
) 8
s
· · ki
·
"
·
· ·
o obywatelskie swob<>dy lrroczyć . . . powiszecm1eJ
.
Y · ·21 usreme 1 • sz~e pasz UW3 Zespół Stefana Rachonia. 12.40
1 •
.
'
Ja>k i na wsi,
z:elonych. 8.33 Koncert zyczen. J 0.45 Dzien. połud.n. 12.60 Skrzynka rołni·
będz1e• na czele mas pracujących
6) z·Jaz.u
_„ domaga &1ę
. usprawn·eI11a
. . Wielki koncert m.uzvki
lekkie;~ (pły- cza. 14.o"O .I.ilu
T-•em"nki ...,.,.,n
T --t~i..
.
3...., Polski.
d ._, ln , . · ·· .<.J-•-'-'- b"u Fu
ty). Ok. godz. 13.00 „Co słycha<! na wesoła a.ud. dla dzieci. 15.00 Wiad.
Z'=a
osc1
woJeWVU:l;IU.\;.11
1
r
n·
J
ku
„"
d.
Adam
Mikul
ki
·
·
1
· t k'
dh"'d
• I.
. .
~ ąs
· re
s · gospo;i. 15.15 PJ.OSenki włoskie (pły·
Z?romad zema
~ te o "'i. ą Się crnszu Bezrobocrn w ~;e zimo. 16.00 Robotnik i książkar-pog. mgra ty). 16.00 Nasz program. 16.10 Zy·
m. in_. w następujących mtejsco. 1wym w tym kierunku. aby bezrobot· 1Edwarda Waiwrzonia. ;9.16 Koncert cie kulturalne stolicy. 16.15 Wesołe
wościach: CHRZANOWIE, LIBIĄ. 1ni nie potrzebowali czekać na zasiłek rozrywkowy w wyk. Tria salooowego wspomnienia - ork pod dyr. Adama
żU,
JA WORZNIU,
JELENIU,! po dwa, trzy, a często f wi~eej mie- ~~głomi Kato~ck:iej. ~ 9.50 ,,Br~ I Hermana (z Krak~a). 17.00 Kon·
TRZEBINI SZCZAKOWIE KRZE .
ci.a . - roichowisko. Sta.Itlsława Stud· 1~ert solistów: M. Zuder (śpiew) i 1,
•
,
s1ęey •
ruck1ego wg. noweli Artum Sclmiłm· Chasyd - skrzypce. Przy fort prof.
WYROK NA DEFRAUDANTóW ty należnej zarządow'i m. Łucka
SZOWICACH,
ZABIERZOWIE,
7)
Zjazd
wypowiada
się
przeciwkfJ
lera. 20.35 Wiad. sportowe.
Urste.in. 17.50 Przegląd
Z MAGISTRATU M. ŁUCKA.
sumy 2.339 zł. do dnia 1 stycznia
CZYżYNACH,
CZERNICHOWIE,, w~zelkim tendencjom zmierzającym
•
•
uictw. 18.00 Pog. akt. 18.10 Przem.
Sąd Okręgowy w Łucku, po 1938 r.
KOSOCICACH,
.
BORKU
FAŁEC'Ido
ograniczenia
działalnośd
klasowe
IO
Kier.
Okr. Urzędu w. F. i P. w. dwudniowej rozprawie, ogłosił wy
SKA WINIE WIELICZCE go ruchu zawodowego
Oskarżonych Kazimierza Klim- KIM
SOBOTA, 10 k . t '
Poznań. 18.15 Wiad. sportowe. 18.2ó
rok w sprawie b. wiceprezydenta
'
'
'1
•
•
.
.:wie n.a
!>iuzyka lekka (płyty). 18.45 Prokego i Andrzeja Imielę sąd skazał BOCHNI, MOGILANACH, MYśLE S) Zjazd solidaryzuje s.ię z uchwa7.25 Kilka informa.cJ1. 7.30 Muzyka gram. 18.50 Pog. akt. 19.00 Aud. dla
m. Łucka, Stefana Wasilewskiego
NICACH NOWYM SĄCZU KRY· ln K . .. C t ln • 1· p 0 1 , - · poranna (płyty). 12.50 Trybuna mło- Polaków za granicą 19 30 .Polski
i innych, oskarżonych o naduży. na rok więzienia z zawieszeniem
•
'
"'ł
omisJ1
en ra eJ
SKleJ dy::h„. 13.20 Koncert życzeń z płyt.
·
·
'
'"
wykonania kary na lat 5.
NICY,
a nadto w TARNOWIE i Partji Socjalistycznej w sprawie de- 15 16 M
k (pł t )
k. s_trauss Leopold Lewanri<>wski .
cia pieniężne, popełnione w czasie
15
30
0
r
h • •
oś ' h kr
·
uzy a
y Y·
·
r h.onc w wyk Ork P R pod dyr Z
w tcznyc m1e1scow c1ac o ę. klaracji pułkownika Koca i w spra· Marka
Webera g1:a ... (płyty). 16.00 G' ·• ki
· 20 30 N ·ości lit· ·
urzędowania.
ECHA WIELKIEJ WOJNY.
gu
przemyskiego
z
PRZEMYśLEM
wie
jedności
ruchu
zawodowego.
Pog.
akt.
16.10
Wiad.
z
dnia~
18.25
c~~~g_ 4 :g~.~en." wiec~~ 20.55 ; : :
Sąd uznał
winę
oskarżonego
Po uchwaleniu bu<lrźetu na rok 1937 Muzyka lekka (płyty). 18·\to Pro- akt. 21.00 Koncert mieszany. Wyk.
We wsi Przewłok.i obok Bucza- na czele.
1Wasllewskiego we ,wszystkich
•
·
·
ref tu
to
gram.
Chór Dzwon" pod dyr. F. Janickie·
punktach oskarżenia i skazał go cza niejaki Wasyl Czuchrij znalazł P rzez ca!ą Małopo!skę. rozbrzmre 1 wygł ?sz:ruu
era
pnez
""':•
NIEDZIELA, 11 kwietnia
go (z ''.Katowic) oraz Hoherman (wio
na łączną karę pięciu lat więzie· na polu pocisk armatni z czasów wać będzie w tę niedzielę ltasło Radwansk1ego n.a temat: „SytuacJa
8.21 Krakowskie piosenki ludowe lonczela) i Wł. Trocki (fortepian) nia i pozbawienia praw obywatel wojny światowej. Czuchrij usiło nowych wy?orów na podstawie w cukrownictwie: a warunki pracy i w W:k. :1"z:· ~ieńka (płyty). ~.25 Po~; (z Warszawy); 2~.00 „W~~ła. ~Fordynacji. płacy", przystąpiono do wyboru no- cla ro~~ow. „U?rawa lnu i konoi;.
na": „Rozmowki Zakop1anskie w
skich na lat 1O. Oskarżonego Ły wał rozebrać pocisk, który spowo pięcioprzym1otnikowej
· · d .
· ku
wvgł. rnz. Fr. Szienk. 8.40 Krak. p10- nprac T Czyścieckiego. 22.40 Muz.
sonia Sąd uznał winnym części za dował wybuch. Siła wybuchu ur- wyb orcze1, zą anie pracy, chleba wyeh wł ad2 z Wląz
·
s~nki ludowe w wyk. Fr. Bieńka (pły t
• · k Małej Ork. p R pod
rzuconych mu przestępstw i ska- wała nieszczęśliwemu lewą dłoń, i wolności, . wołan1e o Rząd Ludo - W tajnym głos<>waniu do Zarządu ty). 10.45 Ok. godz. 13.00 pog. p. t. d8;:
'&,~yńsk:iego z utb. C~órki
zał go na łączną karę dwóch lat oraz poszarpała go w wielu miej- wy, Robotniczo • Chłopski, który Głównego wybrani zostali.: tow. tow. ~~statn~e premiery" omówi. J?zef Wi Radiowej.
więzienia i pozbawienia praw na scach. Czuchrija w stanie bezna- wyprowadzi Polskę z dzisiejszych J. Radwański z Ostrów, Wład. Kie· 1auowsk; l6.00 Konrert sohstow (pł~
NIEDZIELA, 11 kwiefnJa ·
• •
l
· G sł · W K bo k'1
G
ty). 19.15 Program. 19.20 Wypa-ze.ct.az
lat 5, zawieszając wykonanie ka- dziejnym odwieziono do szpitala. tr ud nosc1.
er z 0 a.wie,_ -·
· arBo ws . z k u""..<;ezo.n~
z
cyklu
Wędrówki
mi
' 8.03 Au dYCJa
· . dla W&l.·
w r-~
8.00 Pleśn.
ry na lat 5, pod warunkiem spłazowa, Fr· K ozb i,.,. z
rowicze • · krof~u. 20.35 W'llad. sportowe.
8.50 Dz.ien. por. 9.00 Trans. na.b. z Jro.
ścioła OO. Bernardynów w W.iii.nie. Po
nab. ok go<b;. 10.30 Muzyka (płyty).
10.45 Koru:erl rom-ywllrowy (płyty).
wrócić do rów1D.owagi... Wygląda pan na zupełnie
pewme odiznacze.nie w sporcie, zapewnia mi wobec 12.00 Hejnał. 12.03 - 14.00 Poranek
22)
~·
roztrzęsionego. Proszę sprobować.
chłopców silniejszą pozyciję, niż mógłbym mieć muzyczny. Wyk.: Ork. Tow. Muz. w
, J
Katowicach pod dyr. Z. Dymmka i J.
Verney spoj~zał na niego z wdzięcznością.
w jakkhkohviek innych warunkach. To, że nie palę, Salacza (skrzy'pce). 14.00 Rozdanie
- Dziękuję, weZilllę - rzekł, wyciągając trzęsą·
okazało się także dobre„. Nie może pan sobie wyo · nagród uczestnikom biegu Raszyn Warszawa. 14.20 Radiowy abonent
cą się rękę w stronę pudełka, które mu pod.sunię·
braz1ć 1 w jakim stanie znajdują się drogi oddechowe stolicy nr. 100.000 przed mikrofonem.
to. - Znam się na tyitoniu i wiem, co może zdziafoć iniektórych z tych młodzieńców, którzy palą bez J4.30 l\1alllll'Skie pieśni weselne z o·
kolie Siennicy pow. Mińsk Mazowie(przekład Z angielskiego B. Kopel6wny) papieros dla człowieka, ale dawno już nie paliłem. końca najordynarn.iej52:e papierosy. Co się za§ ty· cki.
15.15 Zespół hairmoniistów Wł.
Trent popaitrzył w zamyśleniu na s,w ego gościa.
Zapalił papierosa marki ,.Virginia" i zacią&nłł się
czy 1ekikoatłetyiki, to nie ma niczego, co by mogło Kaczyńskiego. 15.30 AU!dyeja dfa
wsi. 16.10 Muzyka lekka (płyty).
1
To, c·o powiedział mu w tej chwili Verney, uczyn!- głęboko.
się z nią równać dla nas.zych chłopaków, jeżeli na· 16.30 Wz.nowienńe słuch. M. Kossakło bezspornym fakt, że Trent musiał być jedną
turalcie są zdrowi fizycmie; - wytężone ĆWl<:zenie J asnorzewskiej p. t. ,,Biedna mło
- Widzi pain, w pierwiszym roku, kiedy byłem
dość''. 17.00 Podlwieco..orek przy milao
z ostatn.i!ch osób, które widziały RandoJpha zaw Oksfordzie, paliłem o wtele za dużo, jak wielu na świeiJym powietrzu, odpowiednie po całodzien fonie. 19.00 Z życia Oi-Leszkowej nim został zamordowany. A Trent miał p<>waż··
początkujących. Potem. kiedy zacząłem mieć am·· nej pracy i nie pociągające p~awie żadnych kosz· 19.15 Program. 19.20 Muzyka an•
gie-lSka (płyty). 20.20 Tran.;;m, za·
ae powody tyczy-ć sobie, aby jego rozmowa ze
hiic~e sportowe, zar2'JUciłeun to zupełnie.
tów .•.
końeTAmia meczu piłk. „Wal'SZ'awian- „Cracovia". Wiad. sportowe.
starym mtłionere.m została utrzymana w tajemni ·
- I został pMl wynagrodzony, co?
- I dla pana jest to także dobre - rzekł Trent.- ka"
20.40 Prz.eglą.d politycZill.y. 20.50 Dz.
cy. Dotyczyła repttfacji kobiety, do której młodzie·
Vemey u...-muechnął się, zapominając na chwilę
Przypuszczam, że ćwiczy pan dosyć ,aby utrzymać wiecrz. 21.00 Młty mo1J9 - komedia
muzyczna wg. P. W aroblciewfoza.
n1ec octnosił się z głębokim szacun1ciem, - a przy
o tragedii.
się w formie.
21.40 Pieśni węgierSktie. 22.10 Ork.
tem miała zdecydowanie nieprzyjemny ,nawet skan- Czy interesuje się pan tymi rzeczami? Tak,
- Tak, dMyt. Ale jeżeli nam powdedizieć praw· wileńska pod dytr. Wł. SZC2epańskńe·
dialiczny cha.ralder. Trem był zdania, ie.. ,im mniej
jeżeli już mówimy o tym - tnyimilowy rekord
dę - mekł Vemey tonem człowieka, przyznająceg~ go.
się o tym po.wie, tym będzie lepiej - przede wszyst·
w vliosłowaniu. .• a także 1ekikoatletyka„.
się do jakiegoś tajemnic.z.ego gnechu od czasu,
kim dla tych, którzy zachowali W1S1pomnienie o Ran~
Po chwili jednak oga.rnął go mów nasrój prż.ygnęgdy
w golfa przed
laty dolph1e, ja.ko o uczciwyttn człowieku. C,o się zaś tyhienia.
partię golfa od wszelkiego innego sportu na świe ·
w sprawozdaniu z powieści M. Ru·
c:r;y policji - to, oczywiście, należy jej o tym zako- Widzi pattl, przydało mi się to wszystko, kiedy
tym powietrzu, a mam pod tym wrzględem dośwfad- sfuka (,,Pluton .z dzikiej łąki'), dramunilrować; przede wszystkim informacja ta
czenie. ILekroć mogą sobie na to pozwolić, zawsze koowamym w „Robotniku" z d. 2 b. m.,
zacząłem pracę cła Racidolpha. Najbarc&iej odpo·
określi w jednym kierunku granicę czasu, kiedy
vriada mi zajmowanie się klubami dla chłopców. Sły· jadę do Matcbam na partyjkę. Jeteli chodzi jednak wskutek b'ł.ędu dirukarskli~ zn:e. .
f
.
. .
d kształcony został zupełnie koin.tee
morderstwo mogło zostać popełnione.
szał pan chyba o diziałalności Instytutu Randolpha 1 o utnzymame
llę w onrue, to rizeczywiśc1e mam o pierwsej i początek drugiej 9Zpt1.l·
Trent sądrził j~dnak, że nie ma potrzeby wtajem·
Nic sekciarskiego - tylko kształ.cenie, rozrywki, itego wszeJikie sposobności. Na to jednak najleps,ze ty, U!!tęp ten brzmi~ powinien:
n:ic~ać wtę sprawę Vemey'a.
sporty. Stras~ie to lubię„. prawdę mówiąc,' spę jest biegame.
„Igna.4 jest w twym kontilirze psy
- Niewątpliwie - rzekł Trent - dobrze jes-l,
- Upłynął jtl!Ż fa:kiś czas od kiedy go wid~iiałem~
chologioznym blady i niewyratn,Y'
dzam tam większość czasu; mam w Tnstytucie po·
rzekł Trent nieszczerze. - Nle ma na celu częstować kój, krtóry mi służy jako rodzaj biura dla załawiania gdy takim.i impre.zanu z.a.r1tąd.za ktoś, kto się na ty.ro pozbo~~:ajś~ ~b':"'-~0 .Jrońea ~wieści
oso i,.,.,o mą ·~J meznainą., Jeezca:e
pana wódiką, co? - zapytał. Verney potrząsnął głowszystkiego w związku z dobroczynną działaln!> · zna.
ba:rdziej ~owo potrakt.owanł so.
wą. - Afe często papieros pomaga człowiekowi
ścią Randolpha. A oczywiście to. że ołT':ymałe:m
(D. c. n.)
lltaH".„ i ts. d..

•

ladom ości
I

I

I

z cale:;
Pols i

..,;yaaw-

Rad

krakowskie

I

1

E.

Bentley
,

I

i.

H. W. Allen

St11ERC FILANTROPA

zacząłem grać

I

pięciu

wol~

S
I
prostowan e

I

•

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~--!"..!!!!!!!!!!!!!!!!!!-~l0~.~4~.3~7:__...!!!!!!!!!!!!!!~--!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Łódź

robotnicza

Wiadomości

odpowiedziała

·strajkiem na

o przebiegu strajku na 1-szej stronie.

rozwiązanie

Rady Miejskiej

Szczegółowe wiadomości

podamy jutro.
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NIA, ŁODZKA ODPOWIEDZIALNA JEST
ELEKTROW
.
ZA NIESZCZĘSLIWE WYPADKI

Na szerokim
świecie
Powstańcy

zamordowali uczonego

Nie pomogą Elektrowni Łódz su, gdy miała ona możność nia przepisów o ochronie się z żadnymi względami na- Prasa francuska donosi, że po·
klej pracowite ealboraty, ani w Polsce realizować swe po- pracy poniosą konsekwencje tury ogólnej kalkulacji. Zakład wstańcy ~amordowali rektora •minie wersytetu w Oviedo prof. Leopolda
użyteczności publicznej
prawne.
powoływanie się na suto o·pła- stulały.
Na tym jednak sprawa może być fabryką niebosz- Alas. Organizacje kulturalne państw
Jak obszernie już o tym do·
conych zagranicznych rzeczoznawców, zbadane przez wła- nosiliśmy z polecenia Urzędu nie może się skończyć, że czyków i kalek, obliczoną na demokratycznych wydadzą w najjaknajwiększych bliższych dniach oświadczenie do
dze miejscowe fakty stwier- Prokuratorskiego w Łodzi jeden, czy kilku za dany dział osiągnięcie
odpowiedzialnych zysków dla kapitalistów i całego świata kulturalnego, potę
dzają, że system oszczędno- specjalna komjsja przeprowa- urządzeń
I ściowy tego kapitalistycznego dziła badania na terenie elek- inżynierów, czy kierowników magnackich dochodów dygni- piające barbarzyńskie metody po•, przedsiębiorstwa doprowadzo· trowni, gdzie został porażony zostanie pociągniętych do od- tarzy zasiadających w ciałach wstańców hiszpańskich •
ny jest do stopnia, zagrażają- prądem o sile 30.000 wolt powiedzialności. Ci funkcjo- zarządzających.
Ponadto współodpowiedzial Kto fałszywie
cego bezpieczeństwu publicz- monter Kosiński, oraz miejsce nariusze Elektrowni byli wyjest za fatalną gospodar- informuje?
nym
rozkai
poleceń
przy ul. Targowej 55 gdzie konawcami
nemu.
Serce na rozstaju
Trzeba było dopiero stra- przy transformatorze o sile zów idących z góry od zarzą kę elektrowni również i za· Onegdajsza prasa doniosła o wyWszystkie drogi prowadzą
szliwej śmierci dwóch mon- 3.000 wolt porażony został du i ten zarząd musi odpo- rząd miejski, gdyż miasto po- buchu strajku w elektrowni i gaDo Rzymu, tak twierdzą,
monter Ciecha- wiadać za całokształt skanda- siada pakiet akcji i nie wolno zowni w Lyonie (Francja). Robotterów, pracowników wysoko-, śmiertelnie
Lecz nasi katolicy
licznej gospodarki, której zba- bezczynnie przypatrywać mu nicy rozpoczęli strajk rzekomo bez
nowski.
doskonale
i
ukwalifikowanych
Bardzo się na to sierdzą.
Komisja w dniu onegdaj- dany dział jest tylko częścią. się temu, co się w elektrowni wiedzy i wbrew woli kierowników
obznajomionych z wszelkimi
urządzeniami elektrotechnicz- szym opracowała już specjal- Ulec musi zmianie system wy- wyrabia!
związków zawodowych.
Gdy wyszła encyklika,
nymi, by dotyczące władze, ny protokół, z którego jak zysku, opartego na nieliczącej
W relacji wczorajszej prasy franZrzedła nader im mina,
nadzoru, nas informują wynika, że elekmające obowiązek
sprawa wygląda zgoła ina·
cuskiej
Bo ich drogi prowadzą
wkroczyły i zarządziły do- trownia łódzka odpowiedzialczej, a mianowicie: Właściciele elekProsto do„. Berlina.
na jest za oba wyżej wymiekładne badania komisyjne.
trowni i gazowni w Lyonie zwie·
Tad.
rokowań
Skandaliczne stosunki w nione śmiertelne wypadki, a
kają z wprowadzeniem 40-godzinElektrowni Łódzkiej okazują całokształt opinii wypadł ujenego tygodnia pracy. Wszelkie
umowę
że Inspekcja Pracy pracuje w mnie dla dyrekcji elektrowni.
załatwienia
próby polubownego
Opinia ta ze względów zawarunkach bardzo trudnych,
oświad sprawy nie udały się i robotnicy
Miejski
Zarząd
skutku.
Zaw
wczorajszym
dniu
W
Pod ostrym kątem
że bogate i o potężny kapitał sadniczych trzymana jest w
tego
rządz i e Mieiskim odbyć się czył, że pragnie rozpoznać po- zmuszeni byli chwycić się
zagraniczny oparte przedsię- tajemnicy i w dniu wczoraj- miała
waśrodka walki, jakim jest strajk.
robotników
strony
ze
przedstaz
dane
konferencja
biorstwa mogą uchylać się od szym przesłana została urzę
wicielami związ k ów zawodowych runlri i na tei podstawie opra- Strajk wybuchł z wiedzą i zgodą
obowiązków, ustawowo ściśle dowi Prokuratorskiemu, który
sezonowych, celem cować odnośny tekst umowy. C. O. T. W wyniku konferencji,
robotników
określonych, a będących zdo-1 w tej sprawie wyda swą deNa razie nie wyznaczono no- która się odbyła pod przewodpracy i
warunków
omówienia
Na ostatnie posiedzenifi Ra- byczą klasy pracującej z okre- cyzję i winni nieprzestrzega- podpisania umowy zbiorowei.
wego terminu rokowań.
nictwem ministra E. Herriota, ustady Miejskiej nie zjawili si~
lono, że do końca b. miesiąca
Konferencia ta nie doszła do
Nie przybyli
radni endeccy.
wprowadzony zostanie 40-godzinny
również sjoniści. Czy to tylko
tydzień pracy. Tak wyglądają bezZwycięskie zakończenie
Sjoniści
zbieg okoliczności?
stronne informacje prasy burżu
i endecy razem złożyli proteazyjnej.
sty przeciwko wyborom, czym
odroczyli ukonstytuowanie się
Jak iu!t donieśliśmy, w fa- rajszyrn konferencja w inspek- Jedność organizacyjna
Rady Miejskiej. Teraz znowu
pończoszniczej p. f. „Szwaj- cji pracy XlV-go obwodu. W robotników francuskich
bryce
oba te stronnictwa umówiły iądają
Łodzi
caria" (właściciel Aizenberg) wyniku konferencii właściciel 1(omitet porozumiewawczy francu·
się i nie przybyły na ostatnie
przy ulicy Kopernika, wybuchł fabryki zgodził się na podział sklej partii socjalistycznej (S.F.1.0.)
posiedzenie Rady ...
Na zebraniach robotniczych przyjmowane są rezolucje które strajk na tle nierównomier11ego pracy, wobec czego robotnicy i partii komunistycznej na posieJak widzimy, burżuazja ży stanowią sformułowanie żądań politycznych klasy robotniczej pod ziału pracy, zastosowanego straik przerwali i opuścili mu· dzeniu z dnia 6 b. m. obradował
W związku r.v fabryki.
dowska od pierwszej chwili
nad sprawą połączenia obu partii
obecnej, a które wyrażnie opowiadają się za tezą P. P. S. przez fabryk anta.
do ostatniej idzie rączka w w chwili
z ty m odbyła si ę w dniu wczorobotniczych. W wyniku obrad
rządzić krajem ".
ma
kto
rozstrzygnie
samo
społeczeństwo
„niech
r~czkę z endekami. I są jeszwybrana została kom1sja połącze
cze ludzie, którzy dziwią si~,
Robotnicy Łodzi domagają się:
trykotaży niowa, która rozpocznie prace już
że tak ochoczo adwokat Ko13 b. m.
1) całkowitej wolności organizacji, słowa i zgromadzeń.
walski podia,ł si~ obrony fazobowiązała się do stowienia,
fabryka
Rubinowicz,
Firma
brykanta Torończyka w spra- Nikt nie powinien być zmuszany aby należał do "Obozu Zjednotr.vkotaży ul. Południowa 46 sowania podziału pracy w razie
wie przeciw polskim robotni- czenia Narodowego" stworzonego przez pułk. Koca,
udzieliła wymówień robotnikom, zmnieiszenia produkcji, zaś w Wczorajsza konfiskata
K.
kom...
2) rozwiązania Sejmu i Senatu, gdyż izby ustawodawcze nie zapowiadając unieruchomienie wypadku całkowitego unieruW artykule "Po rozwiązaniu
chomienia fabryki gwarantuje, Rady Miejskiej" konfiskacie
zakładu.
odpowiadają swym składem rzeczywistym poglądóm ludności kraju,
W wyniku akcji przeprowa- że po ponownym jej urucho- uległy poszczególne ustępy,
3) rozpisania nowych wyborów do Sejmu i Senatu,
dzonei przez oddział pończo  mieniu zostaną zatrudnieni sta- odnoszące się do wyboru za4) aby te nowe wybory odbyły się na podstawie naprawdę sz n i czo-dziany związku klaso- rzy robotnicy.
rządu i nieuchwalenia budżetu.
Znana jest historia „wsi po- demokratycznej ordynacji wyborczej, (t. zn. na podstawie 5-cio wego firma wycofała wymó·
tiemkinowskich". Kochanek carycy Katarzyny, kniaź Potiom- przymiotnikowego prawa głosowania).
zł. wypłaci
kin, chcąc wykazać swej do* * *
stojnej kochance, jaki to doW dalszym ciągu rezolucje przyjęte zostały na następujących Fajwlowicz
w drukarniach chustek
brobyt panuje w Rosji pod
jei rządami, zapropoMwał jej zebraniach robotniczych:
Na wczorajszej konferencji, \ca b. r.
W dniu wczorajszym podJako
Należność zostanie wypłaco 
podróż po całym kraju.
59) dnia 9 kwietnia w firmie Karol Eisert - Żwirki 19 iJrzy którą związek klasowy odbył
została w okręgowym
pisana
sprytny impresario, udał sit; udziale 1.050 robotników (podpisali za zgodność: E. Mużdzyński, w Inspekcji Prticy z firmą na w 4-ch ratach w dn. 1o, 17 inspektoracie pracy umowa
sam w podróż po trasie wyFajwlowicz, ul. Dąbi:_owska 87, i 24 kwietnia i w dn. 1 maja. zbiorowa z drukarniami chuDo dnia 20 maja firma przed- stek.
znaczonej dla carycy i organi- S. Nowiński, Szulc Jan i inni).
1 został podpisany protokuł, na
zował „dobrobyt". Cała a.rmia
60) dnia 8 kwietnia w firmie Scheibler i Grohman - Emilji łl zasadzie które go firma zobowią- stawi wykaz płac, celem stwie:rUmowa obejmuje 19 przedmalarzy malowała dekoracje 24, przy udziale 150 robotników, (podpisali za zgodność: Jan zuje się wypłacić robotnikom dzenia czy tkacze wyrabiają siębiorstw na terenie Łodzi,
pięknych domków wiejskich,
1330 zł. 57 gr., jako wyrówna- stawki zgodnie z umową zbio· Zgierza, Konstantynowa, Rudy
Andrzejak i Alfons Borsfawski).
wybierano d0rodnych kmiotnie do stawek do dn. 20 mar- rową.
Pabianickiej, Pabianic.
61) dnia 9 kwietnia w firmie Scheibler i Grohman - Emilji
ków i szyto dla nich piękne
Umowa przewiduje podwyż
ubiory. A gdy caryca Kata- 20 (oddz. odpadkowy), przy udziale 62 robotników, (podpisali za
kę płac od 15 do 20 procent
Zwycięska
rzyna udała sit; w podróż! zgodność: M. Adamski, J. Jędrecki, M. Adamczewski i J . Widla nowych artykułów. Umo,.
własnymi oczyma widziała jawa obowiązuje do dnia 1-go
śniewski).
1936.
r.
z
urlopy
i
bowe
klazwiązku
Przedstawiciele
ki to dobrobyt panuje na wsi,
1938 r.
kwietnia
zatwierd7+edotyczący
Spór
konfewczorai
odbyli
sowego
62) dnia 9 kwietnia w firmie P. Frydlender - Rzgowska
w jakich to pit;knych domkach
nia no wowybranych delegatów
rencję z fi rmą „ Wulka".
mieszkają kmiotkowie, jakie 26/28, przy udziale 50 robotników (podpisali za zgodność: J. Klado
został załatwiony w ten sposób,
zobowiązała się
Firma
jest
to ogromne szcL~ście
czyński, L. Szpiro, Pastusiak i nieczytelne podp.).
że w dn. 4 maja odbędą się
uregulowania
i
sprawdzenia
udziałem „jej" ludu. Nie wiezwłokę
wybory dele gatów,
zw.
ponowne
przedst.
z
sznuropólnie
ws
fabryki
stawek
Zjednoczone
firmie
w
kwietnia
9
dnia
63)
działa mądra caryca, że piękne
się
Wfirmie Klat wynikł zatarg
domki były zwykłymi dekora- wadeł - Bandurskiego 16, przy udziale 80 robotników (podpisali klasowego, oraz do wypłacenia których firma zobowiązała
należności za godzin y nadlicz- uznać.
na tle nieprzestrzegania obocjami podpartymi drągami i że za zgodność: Fr. Szejner, R. Zahn, A. Szulc, 8. Miniszewski).
wiązujących stawek.
cała ta jej wspaniała podróż
Karolewska 38,
Pik
M.
Ch.
firmie
w
kwietnia
6
dnia
64)
Na wczoraj s zą konferencję,
była świetnie wyreżyserowaną
długptrwałego
przy udziale 60 robotników (podpisali za zgodność: I. Widawski,
zwołaną przez Inspekcję Pracy
maskaradą ...
firma nie stawiła się, wobec
i Szudlarek).
Ta historia o wsiach potiem- K. Gomulski, J. Gomulski
czego Inspektor zarządził wy65) dnia 9 kwietnia w firmie Skosowski i Cynamon - Wólkinowskich przypomina mi się,
W Zgi erzu, w fabr_v ce Bron- zgo:izili i ostatec~nie zatarg delego:vanie urzędnika na ter~n
gdy czytam wezwania do sa- czańska 66, (oodpisał: Zieliński).
spra~dzema
• fa bry k1 cele!?
chera od 6 t ygodni trwał strajk został zlikwidowan y.
dzenia drzewek na ulicach, do
Sierakowskiego
Wajn
K.
firmie
w
kwietnia
9
dnia
66)
i . ustalema .. terpłac
w;ykazu
famury
opuścili
Robotnicy
przez
mowany
proklll
okupacyjny
ozdabiania balkonów i okien
ro botnikó w, z powodu prz yj ę- bryki i od poniedziałlm 12 bm, mrnu ponowne] konferenc11.
Są to 21, przy udziale 40 robotników (podpisali za zgodność: Józef Przypi~knymi kwiatkami.
cia do pracy robotnika żydow- podejmuią normalną pracę .
wszystko dekoracje potiemki- bylak, J. Jędrzejczak, Witkowski, K. Ticz i inni).
•
skiego.
nowskie, za którymi kryje się
67) dnia 9 kwietnia w firmie Przygórski - Żeromskiego 107,
straszliwa nędza przedmieść,
Wyrównani~
Prz ed świętamijeszcze część
za zgodność: I. Graczyk,
domki z ciemnymi norami, w przy udziale 220 robotników, (podpisali
robotników. zrzeszonych w klapodpis).
nieczytelny
i
W tkalni Rembiszewskiego
U
których gnieździ się gruźlica M. Kurzejamski
sowym związku opuściła mury 5
otwarte śmietniki i kloaki, hę
Wczoraj odbyła się w Inspek· przy ulicy Cegielnianej 66 po·
68) dnia 8 kwietnia w firmie J. Karczmar Spadk. - Po · pozostało natomiast 27 robotniróżnych
tlące rozsadnikami
morska 109, (podpisali za zgodność: E. Predel, Wawrzoński, E. ków należących do związku cji Pracy konferencja przedsta- wstał zatarg na tle nieprzeAle kogoż obchodzą
chorób.
wiciela związku klasowego z strzegania przez firmę umowy
zaw. Praca.
te siedliska nędzy, chorób i Antritt, Grzelak i inni).
Fin ster ul. Dowborczyków. zbiorowej. O powyższym powiafirmą
Inspektora
u
Na odbytej
rozpaczy?
69) dnia 9 kwietnia w firmie Kalisz - Sienkiewicza 77, Pracy XV obwotlu inż. SzumFirma zobo-wiązała sią wy- domiono ~nspekcję pracy, któOzdóbcie balkony i okna przy udziale 20 robotników, (podpisali za zgodność: J. Jesionow- ski ego konferencji udało się płacić tkaczom kortowo-żakar- ra wyznaczyła w tej sprawie
ostatecznie osiągnąć porozumie- dowym różnicę do stawek 7 konferencię na poniedziałek,
kwiatkami, a już zapanuje ra- ski i nieczytelny podp.).
Robotnik, o którego to- zł. 64 gr. za okres ubiegły ' od dnia 12-go kwietnia rb.
nie.
Ob.
dość i szczęście...
70) dnia 9 kwietnia w firmie A. J. Sarna - Gdańska 138, czył się spór, przesunięty zo- dn, 15 lutego br., oraz do przeprzy udziale 40 robotników, (podpisali za zgodność: Mróz, Miko- stał z oddziału drukarni na strzegania w przyszłości taryfy
farbiarnię, na co się robotnicy płac.
łajewski, Blum, Szatan, Małec.ki).
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Nocne dy2ury aptek
są
Nocy dzisiejszej dyżurują apteki·
M. Kasperkiewicz, Zgierska 54, A.
zasiłku
Rychter i B. Łoboda, 11 Listopada 86,
J. Zundelewicz, Piotrkowska 25, S.
Ubezpie czalnja Społeczna w kiecie, opatrzo nym datą, pieBojarski i W. Schatz, Przejazd 19, Cz Lodzi informu
je, że celem unik- częcią i podpise m osoby uprawRytel, Kopernika 26, M. Lipiec, Piotrkowska 193, A. Kowalski i S-ka, nięcia trudno...ści, na jakie na- nionej do podpisy wania, doRzgowska 147.
potykają niejedno krotnie ubez- kładną da~~ rozpocz<
:cia pracy,
pieczeni przy starania ch o za- dokładną datę przerwa nia prasiłki chorobo we, ubezpie czony, cy z powodu choroby lub
rozpo uznaniu go przez lekarza wiązania pracy, zarobki za
Teatr Miejsk i
domowe go lub komisję lekar- ostatnie 13 tygodni przed zaSródmiejska 15.
ską Ubezpie czalni za chorego chorowa niem,
które spowoW sobotę o godz. 4 po poi. po raz i niezdoln ego do pracy, powi- dowało przerwę w
pracy.
42-gi i bezwzględnie ostatni kapitalna nien przedłożyć w najbliższym
Jeżeli zaś ubezpie czony zarew61lacja Wernera „Ludzie na krze". od miejsca
zamiesz kania ob- ti udniony był krócej - za fakCeny zniżone.
podobw odzie lub o- tyczny okres pracy, dokładn~
Dziś i jutro o godz. 8.30 wiecz. ko- wodzie,
media Huxsley'a „Wiosenne porządki" środku lecznicz ym Ubezpie - dat~ przystąpienia do pracy
po
w koncertowym wykonaniu Kossockiej, czalni następujące dokume nty:
przebyt ej chorobie lub datę
Ankwiczówny, Kalinowskiego, WinaLegitymację ubezpie czenio- stwierdzającą, od którego
wera, Tatarkiewicza i innych.
dnia
W niedzielę o godz. 4 po poł, - wą, poświadczoną przez pra- nie pracował z powodu choroby
po raz ostatni - wyróżniona ostatnio codawcę, zaświadczenie pra oraz przyczy ny i okresy przerw
nagrodą
literacką
Leona Reynela - codawcy , który ma stwierdzić w pracy.
świetna
komedia Iwaszkiewicza „Lato na ustalony m
druku lub blanw Nohant''. Ceny zniżone.

Jaki e doku men ty koni eczn e
do uzys kani a
chor obow ego?

o całokształt wyżywienia chorych
stwierdzić należy, iż szpital nabywa
przeznaczone na ten cel artykuły
spożywcze pierwszorzędnej jakości.
Mięso przy przyjęciu jest kontrolowane przez lekarza dyżurnego,
jak również posiłki po ugotowaniu, więc nie może być mowy o
tym, by jedzenie było złe i tym
bardziej by zasługiwało na nazwę

Nieszczęśliwy

czyć

z wagonu kolejow ego, w
chwili gdy pociąg znajdował
się jeszcze w ruchu.
Przy wyskak iwaniu potknaJ
Na dworcu Łódź-Kaliska się i dostał pod wagon odnozdarzył się nieszczęśliwy wy- sz~c bardzo ciężkie obrażen
ia
padek, ofiarą którego padł ciała.
26-letni Bolesław Grodzieński,
Ranneg o opatrzył wezwan y
pomyj.
robotnik z Koła.
lekarz
pogotow ia i w stanie
Jak wynika z powyższego, nie
Grodzieński usiłował wysko- groźnym przewiózł do szpitala
.
było żadnego powodu do zgłasza
nia ze strony chorych protestu n a • • • • • • • • • • • • • • • • • •
••••••••••
tle złego odżywiania i protest taki
a tym samym i jakiekolw·i ek przyrzeczenia ze strony dyrekcji wogóle
nie miały miejsca.
3) Nie odpowiada rzeczywistości
jakoby chorzy zmuszeni byli na
koszt własny dożywiać się, wzgl. SPOR T ROBO
TNICZ Y
korzystać z pożywienia dostarcza nego im przez rodzinę a w przeciwnym razie ci, którzy nie mogą
się
przełknąć
"potraw" szpitainych
skazani byli na głodowanie. Również nie jest zgodne z prawdą
jakoby w szpitalu nie były prze- Sport robotn iczy przeci w Lidze Okręgowej
strzegane żadne wskazania lekarskie
Nadzwy czajne Walne Zgro·1ZdobywajmyPaństwową
odnośnie diety,
- prawdą natomiast jest, że cho- madzeni e R. P. A w Warsza - Odznakę Sportową
T:ragłczna śmierć
rzy otrzymują pożywienie w zujednogłośnie
Teatr Polski
Członkowi~ robotnic zych kłu
pełnie wystarczającej ilości i nie wie postanowiło
było wypadku od szeregu miesięcy, nie przystąpić do
Ligi Okrę-, bów sportow ych
zdobywają
Cegielniana 27.
by ktokolwiek z chorych podnosił gowej tworzon
e
i
przez
kluby,
POS
na
bois~~
_RTS.
„Widzew "
kwestię
Dziś, w sobotę, dnia 10 kwietnia ojedzenia. Tym saDonosiliśmy o straszne j śmier-1 Według wszelkie go prawdo- mym nie ilości
może być mowy 0 doży- w.
P. N. stojąc na stauo- przy !-11· R.ok1.mnskieJ 28-b.
raz jutro w niedzielę, 11 kwietnia b. r. ci robotnik a Jana Kubika
w podobieństwa Kubik został po- wianiu się tych, co mają pieniądze,
.
.
.
o godz. 4.30po poł. (po cenach zni- fabryce
.
..
Cw1czem a 1 próby do POS
garbarsk iej „ Ursus". chwycon y przez obracający się gdyż w zn;:1jdującym
wisku JaknaJszers~eJ autonom n odbywają się w godzina
żonych) i o godz. 8.30 wiecz. w dalsię
w
obrębie
ch poWczoraj
udała sią do fabryki bęben, który rzucił go z wiel- szpitala
szym ciągu arcyzabawna komedia Misklepiku
dła
sportu
mogą
robotmc
je'dynie
zego.
napołudni
owych
codzien
.
'l
nie prócz
kł
chała Bałuckiego p. t. „Klub kawale- kom1sia s e d
papierosy czekoladę, cucza w s a d l rtóre1· k ą si ł ą na drugi koniec sali. bywać
kierki i gazety. , Pożywien
niedziel i świąt.
ie dla
rów".
wchodzi li przedstaw iciel<il urzę- Podczas upadku nieszczęśliwy chorych sporządz
ane jest ściśle wg,
w~
du prokura torskieg o, urzędu doznał śmierte
Teatr Popula rny
lnych obra~eń przepisu lekarzy i wydawan ie im
J
.,.
śledczego i inspekc ji pracy, i zmarł przed przybyc iem le- przepisan
.y~h potraw odby'Ya się_w Kalen darzyk na dzi"ś • J"utro
·
(Ogrodowa 18)
·
·
k
·
l
obecnośc
i
1
pod
kontrolą
pielęgma
ce em ustal em a kto ponosi wi- arza pogotow ia.
1
I rek, przy czym dodać należy, żeDziś w sobotę o godz. 8.15 wiecz. nę w tym wypadk u
i stwierDochodz
enie
trwa
w
dalszym
żywieni
dietetycz
ne
stosowan
e
jest
Kalenda rzyk imprez sporto- W sali YMU~ .przy u.l. 'l'raui w niedzielę o godz. 4.15 po poi. i o dzenia przyczy ny śmierci
ś, p. ciągu.
inclywidualnie.
godz. 8.15 wiecz. jedna z najświetniej
wych na dzień dzisie.isz-y: i nie- gutta o go~zm1!' ~~-~J mec.z~
Kubika.
szych komedii Wł. Perzyńskiego „Dzię
4) Nieprawdą jest jakoby chory dzielny, zapowia da się mezwy- koszykó wk1
Mnsk1e1 l męskieJ
kuję za służbę".
Koncertowo zgraną
Miniszewski zmarł na skutek spó- kle bogato. Odbędą się mia- o mistrzos
two okręgu:
obsadę tworzą:
J. Kossowska, H. Ło
źnionej operacji.
nowicie następujące imprezy :
puszańska,
Z. Bończa, K. Wichniarz
kłótni
Kolar.stw o: Utwarci. e .sezon~
- natomias t prawdą jest, że choi M. Zoner.
kolarsln ego. O godzrnie B:e1
ryMinisz
ewski
zmarl
w
następstw
ie SOBOTA .
są .obrazą
rano zbiórka kolarzy na dz1ekomplikacji pooperacyjnych nie maSzermie rka: W lok. alu Elek- dz1·n' cu Resursy (Kilińskiego I 23)
jących żadnego związku
przyczynoCharakt erystycz ny proces. to szym odbyła się
wego z dniem przyji:cia do szpitala. trown i przy .ul. Prze.Ja~~ ~6 O i o godzinie
11-ej na Krzywi u
przeciw ko Zachorował on 12 stycznia r. b. i godzinie t 0-eJ !ano walki cw1erćczył się w dniu wczoraj szym nim sprawa.
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