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Prasa angielska o stanowisku i s1tuacii .Polski.
Pomoc Anglii.dla Europy środko
· .. ·

„Trzeci" .Rzesza chcialabr

niedopuścii

do

zbliżenia

w Anglii :'.1- takie zobowiązania,· o ja.kich ty. zek Oficerów Rezerwy urządził w cie na cześć bawiącego w Paryżu
:owls~iem Polski J_est coraz więk dzień lub dwa tygodnie temu nikt czwartek wieczorem w salonach gen. Władysława Sikorskiego. Pre
z~ Prasa ~ondynska poświęca nie myślał. jako o możliwości prak klubu wojskowego wielkie przyję- miera Ua'ladier reprezentował gen.
tez coraz. więcej miejsca przewl- tycznej. świadomość znaczenia
dywanJom Jąk się ułożą dalsze Polski w europejskiej równ~wadze
stos1111!d Polski z „Trzecią" Rze- sił - zdaniem tego korespondenta
są ł czy antypolskie wystąpienl - od niedawna dopiero utrwaliła
~ Niemczech kryjf jakieś da1sz się w futglił, ale szybko spÓwodowa~a akcję gi>.binetu · wyjątkowa
onse'<wencje.
Zna.:iy publicystt „New Chror:i- aktywność w tej chwili dyptoma·
cle", ;x>sęl Verr:of1t Barlett pisze tyczna, która może mieć daleko
7.e w kołach dypbmatycz~ych U· idące następstwa dla przyszłości
tnvata się pogląd, że antypolska całej Europy.
ptopaganda prasy niemieckiej, nie POMOC ANGLII DLA EUROPY
SRODKOWEJ.
ma na .celu prz~gohwania do wojny, ale wpłynięci na rozmowy
i.eh politycznych Londynu
W
min. Becka z Chattberlainem gdyż
Niemcom za wszeką cenę ~hodzi twierdzą. że Rząd angielski radzi
o zapobieżenie zwlµaniu się Pol- obecnie. nad praktyczną po~ocą
ski z ~ngłią. BarHt twierdzi, że dla paru;tw Europy środkoweJ, a
Ni4!mcy nie mogą >becnle myśleć przede wszystkim Polsld, Rumonil
O· wojnie, a ·Jeśli clodzi 0 zaopa- f Jugosławji w razie agresji niemlełrzenłf! . Po~kł w .na!erł:łł wojen· ckłej.

Załtiteresowanie

••!lml•••••••••••••••••• •••Współpraca

sztabów generalnych

Franrii i Wielkiej Brrtan;i

~~~~~ ~~ru;.-:tr: Manilenalie unYiatni
cyplomatyczny
Korespondent
,.óai~y Telegraph" ' tvierdzi, że od
czasu, gdy eksperci -wojskm·•' brytyfskiego sztabu zakomunikowali
g~Nn~tl}wj ~w'\ opinl~, że w swoim
interesie narodowym
w:~asnym
Ą_Rgli? OOWinna dOp<lmagać W U·
t~maniu bezpieczeństwa Polski,
Rumunii ł Jugosławii, gabinet rozważa praktyczne możliwości udzie
lenia ~ państwom t<>mocy, które ewentualnie mogfvby sie stać
przedmiotem agresji riemłeckłej.
J~crt- dalej id.zie 1-0respondent
dY.Plomatvcznv „Mandlester Ouar
d•an" stwierdzając, że sytuacja
eąropejska stoi obecn:e pod znakiem stosunków angi?lsko - pols~ch. - Stosunki te ulegają obec·
nł« . ,zybkiej przemianie wskazuJą·
cej, · te Anglia przyjm~e na siebie

Szef sztabu jmperią)~ W:ił!l~i ej Bł'fła!iił.gen. GQrt wraz z . szeJak uonosi 1cores.pondent pary.ski
„Kuriera Warsz.", Francuski Zwią fem sztabu Francji. gen. ,.,game~n ' zwiedzają Linię . Maginota.

manifestacją

przyjaźni

• francuskiej.

w Anglii

.Aingielskie ministerium

ogłosiło

Gen. Esp!nosa de los Montero$
dowódca garnizonu madryckiego
oświadczył, if stan wojenny w Ma
drycie i okolicach trwa nadal. Wy
dane zostały zarządzenia natych·

borowi. Należy zanotować, że kan
celaria prezydenta nie oglosiła
komunikatu,
wczoraj wieczorem
któryby · precyzował ostatecznie
stanowisko prezydenta, z czego
można wnioskować, iż Lebrun za
strzegł sobie ·jeszcze powzięcie de
cyzji. Naogół wyrażane jest ży
czenie, aby prezydent Lebrun zgo
dził się na ponowny wybór przy·
najmniej na okres tymczasowy.Sądzą, że premier Daladier starać
się będzie przełamać dziś opór pre
zydenta.

.

.

uf nowoiorskiei kolei podziemnej
W ·nowojorskiej kole\ podziem-1 fiarą wypadku jest około 100 ranttej wydarzyła się poważna kata- nych, w czym t t osób odniosłO

słę mianowicie 2 bardzo
siebJe pociągi. O·

ciężkie obrażenia.

l~roienia

moukie

lmerrki

Amerykański

departament ma·
rynarki podpisał wczoraj umowę ·
o budowie nowego lotniskowca w
stoczni Newport. Koszty budowy
tego okrętu wynosić mają 31.800
tys. dolarów.

w pańitwie Hitlera .
Czasopismo „Deutsche Justiz"
powtarzanie
te
przypomina,
przez obywateli niemieckich wia.
słysza.
domości antyniemieckich,
nych w obcych rozgłośniach, karane jest więzieniem do dwóch
lat, a w razie powtarzania w więk
szym gronie do lat 5-ciu.

!łlaik Arabów ·
nielaszvsto11skich audrc.ii radia11Vch Hien~ałJ
Strajk arabski zapowiedziany

Zakaz straik6w, zawieszenie prasv i zakaz

traszna katastrofa

Z4erzyty

po~sko

Stan wojennysłuchaniaw·Madrycie

bedzie ponownie wrbranr1

idące nap-zeciw

czystość

otwarcie zaciągu ochotnlczego dla
dodatkowych 210 tysięcy rekrutów. Zaciąg otwarty jest dla wszy
stkich mężczyzn w wieku od l!J.Ł
18 do 38, z tym jednak, że pierw- .
szeństwo m::iją mężczyźni od lat
18 do 25. Komitet obrony imperialnej rozpatruje obecnie kwestię
zw:ększenia stanu licze.bnego ~r·
mii regularnej, lotnictwa wojsko·
wego i floty wojenne.

Gen. Miaia udaje sie · na ·stale do Meksvku

.

~ofa.

Dosse; a ministra lotnictwa gen.
de Vasselot, ministra marynarki
wojennej - kontraqmirał Docteur.
Ponadto obecnych było wielu wybitnych przedstawicieli generalicji
francuskiej z gen. Weygandem na
czele. Prezes Związku oficerów
rezerwy podkreślił nierozerwalność węzłów, łączących Francję z
Polską i w podniosłych słowach
wyraził hołd polskiej sile zbrojnej,
jej walorom duchowym, jej dacho·
wi bohaterstwa. /
Następnie gen. Weygand poświę
cit kiJ,ka gorących stów wsipom·
nieniu swej współpracy z armią
poliSK<' w r. 1920.
Gen. ~lkorski podziękówał gosprzemówiep')darzom krótkim
niem.
Prasa paryska nazywa uro-

latiau otbntnirzy

polsko·francuskłei

Lebrun
.Prez1dent
.
Rókowania, związane z wybo·
rem prezydenta republiki, weszły
wczoraj w fazę czynną. Cały senat Pra.gnie, aby prezydent Le.
r un., pozostał na tym stanowisku
na'' następne 7 ·lecie. Zakomuniko·
wał o tym prezydentowi przewod
ni~~~ senatt jeanneney. Z kolei
deputowaprzewodniczący izby
nych Herriot o'dbył z prezydentem
serdeczną rozm'lwę, w toku któ.
rej przedstawił poglądy partyj.Prezydent Lebrun w zasadzie prze
clwny jest ponownemu swemu wy

polsko-angielskiego

miastowego zw~otu broni i amuni wieczorowe, oczywiście faszystow Na odcinku Walencji wzięto do
cji posiadanej przez ludność, za- skie. Wszystkie inne pisma zosta· niewoli 35 tysięcy jeńców i boga·
tą zdobycz wojenną. Również na
słuchania ły zamknięte.
zakazujące
rządzenia
frcmcie· andaluzyjskim obsadzono
•**
wrogich reżimowi audycyj radio·
Gen. Miaja wedtug wiadomości wczoraj wiele miejscowości. Z
wych, zakaz publikowania, nieo.
cenzurowanych wiadomości, wre· pochodzących z jego otoczenia - ważniejszych wymienić należy u.
szcie zakazano wszelkich straj· zamierza udać się niebawem na 1 beda, Guadix i Baza. Na froncie
Levantu obsadzono miasto Alistały pobyt do Meksyku.
ków .
can te.
· W Madrycie przedsiębiorstwa
**
*
wojsk
Komunikat dowództwa
publicznej podjęły
użyteczności
już normalną pracę. Od wczoraj g~n. Franco donosi, Że wojska fa·
zezwolono na wolną sprzedaż o. szystowskie obsadziły we czwar·
woców, jarzyn i innych środków tek dalsze terytoria. Między inny·
spożywczych. Dziś otwarte zosta- mi obsadzona została w zupełno·
ści Walencja. Obsza.r położony na
ną kawiarnie. bary I restauracje.
W ciągu nocy ubiegłej dokona·
Szefem urzędu prasowego w Ma południe od Walencji został cał
drycie mianowany z.ostał Manuel kowicie oczy&zczony z oddziałów no szeregu zamachów bombo·
Aznar. W Madrycie wychodzić bę nieprzyjaciel~kich, tak, że droga wych w Liverpoolu, Birmingham
Madryt jegt .„olna. i Coventry. Około północy nastą·
dą tylko 3 dzienniki poranne i 2 Walencja pił pierwszy wybuch w centrum
Liverpoolu, niszczą<: kratę o·
chronną na jednym ze sklepów.
~ czasie doch-0d.zeń policyjnych
znalezion-0 wkrótce 3 inne bomby, które policja rozładowała.
Bomby były ·ykonane dość pry·
· Według doniesień dziennika sprzętu techn1~:~neiro. \V S)'rawic> mitywnie. W Coventry nastąpił_
„Die Zeit", organu Henleina, zo. te.i, jak podaje dziennik, wdrnio· wybuch bomby w pobliżu garażu
stały· wstrzymane prace nad wy· ny 1ostał proces (J ods11kodowan;e.
Niezależnie od tego, pisze „Die
dobywaniem radti w słynnym ua
cały świat zdrojowisku St. Joa· Zeit", dotychczasowe urządzenia
chimsthal, gdzie, jak wiadomo, techniczne zakładów St. Joachima·
znajdują się najbogatsze złoża r:t• tahl nie odpowiadały wymagadu w Europie. Unierucłiomienie niom bezpieczeństwa, tak, Że uru7ak•adów spowodowane zostało, chomienie zakładów będzie połąjclk podaje „Die Zeit". wywiezie- czone z milionowymi kosztami.
Napływ złota do Stanów Zjeniem przez Czechów, przed oku. W najbliższym czasie władze gór·
trwa nadal. Dziś o·
duoczonych
deostateczną
powziąć
mają
nicze
p=?l'ją Sudetów, wszystK•·~h z.tJ>a·
sów surowca i materiałów ~1omoc· cyzję co do dalszych losów zakła· \ czekiwane je · przybycie trans·
portu złota ~'. artości 3 miliony do·
n;, zych oraz 111etl1•;dnl'g<.• 11<' WJ· dów radowych.
Policja zawczasu wydała
larów.
·
radu kosztownego
dobywania

na 7 dni, w większej części kraju
wyga.sł przed upływem terminu.
Mimo to, ogólale podniecenie wzra
sta, a w niektórych miejscowoś.
ciach dochodzi do krwawych incydentów. Wczoraj zabito 2-ch A·
rabów. Wojska brytyjskie aresztu
wały około 100 ludzi w Galilei.

Nowe zamachy w Anglii

Najbogatsze w Europie

kopalnie radu zostalr unieruchomione

i stacji benzynowej. Wybuch bom•
by nie był zbyt silny, tak, że uszko·
dzeniu uległ tylko szklany dach i
okna budynku. Szczęśliwym zbie.
giem. okoliczności nie nastąpił
wybuch pompy benzynowej. W
Birmingham bomba wybuchła w
d2;ielnicy willowej, nie c-.zyniąc
większych szkód. Policja prowadząc śledztwo, wpadła na trop
sprawców zamachów bombowych,
którymi są członkowie irlandz·
kit:j armii republikańskiej.

złota
Dalsza ucieczkami1Jon6w
dolar6w

Do Ameryki przywieziono 175

I

..

odpowiednie zarządzenia ochron·
ne. W tygodniu bieżąeym do Sta·
przybyły
Zjednoczonych
nów
trmsporty złota ~artości 175 mi·.
lfonów d(lluów·

Sp raw a Kl aip ed r .lfiarnou 11ołeueń1twa wolim nie Iawomił
Milrzare posiedzenie sejmu lit wskiegD

KOWNO (Pat). W czwartek o
godz. 10.20 odbyło się posiedzenie
sejmu litewskiego. Z członków
Rządu przybyli na posiedzenie pre
. miar gen. Czernius oraz minister
spraw zagran~cznych Urbszys.
Po za~.tjeniu posiedzenia prze2
przewodniczącego
sejmu zabra.
głos min. Urbszys, stw:erdzając
w kilAu s:owacb, te w dniu ~1 bm
na poufnym posiedzeniu sejmu
przedstawił przebieg pertraktacyJ
w Berlinie z dnia 20 b. m. ł zakomunikował o podpisaniu układu
niemiecko • litewskiego w sprawie
od&tąpienła Rzeszy
niemieckiej
kraju kłajpedzkiego.
Po Urbszysie zabrał g!os .Poseł
Pu.wun3kls, oświadczaj1-ti.:, ze bio·
rąc pod uwagę sprawozdanie min.
Urbszysa oraz obecną sytuację,
proponuje przyjęcie nascępująceJ
rezolucji: „Sejm udziela potrzebnej zgody na ratyfikowanie ukła
du niemiecko • litewskiego".
Przewodniczący sejmu Szakeriia
zapytał, kto jest przeciwny temu
wnioskowi, a kto powstrzymuje
się od glw) v:.mia. Na pytania te
sejm odpowiedział milczeniem.
Wobec tego należy uważać wniosek posła Putwinskisa jal<o przy·
jęty. Należy podkreślić, że pytania - lcto jest za wnioskiem w ogóle nie postawiono. Cale posiedzenie trwało około 15 minut.
„FRONT PATRIOTYCZNY''
KOWNO (Pat). Związek ochotników twórców armii litewskiej
podjął inicjatywę zorganizowania
W

A+PllW!dP*#"'tW :'t4R&a&s++i

Za 75 zl.

plerwszo~y garnitur tmyty na
Jni~ 200 najmodniejszych wzorów
z materiałów kan1gamowych, sze.
-.1otowych, samodziałowych l Ł p.
Bespłatn& konserwacja
garnituru.

75 zł. garnrtur na miarę
DEC AN
M.. !O.

Rz~d „jedności

KOWNO (Pat). Na temat now~go ł<~ądu i jego z_a~an wypow1ada się prasa kow1enska.
„Lietuvos Aidas" podkreśla, że
n-owy ~ząd sklada się z ludzi
wszystkich wielkich partyj lhewskich i swoim
jeskładem

wyraża

wszystkich kierunków polity<el.>ny.ch. ,,Sklad nowego Rządu,
pisze „Lietuvos Aidas", wykaz·aje,
że będzie on miał zaufanie całego
narodu ,a także będzif' on silny i
zdolny do rozwiązania wszystkich
trt.td•nych i zawi.ych spraw, j2kle
mogą powstać dia naszego naro~
du".

,.Lietuvas

żlnios''

twierdzi,

że

zadań nowego
ł{ządu należeć będą zapewoienie
spokOlll wewnętrznego oraz usa·

do poelstawowych

Dobra mina do

zlel gry

1

(PAT). - W 1owań, cieszą się w całej pt!nl t
czwartek wieczorem premier Tiso powstania państwa słowackiego.
wygłosił przed mikrofonem radia J Państwo słowackie i słowacki naw Bratysławie dłuższe przemówie ród są <.becnie z sobą nierozerwal·
nie, w którym charakteryzując o- "1e :1.lączone. Sytuacja jcs~ o'>tcnie
~tatnie wypadki, podkreślił m. in., 1poważna i walka narodu slowac.
że naród słowack• liie je~t może kiego n:e jest jednak skończona.
w 100 procentach zadowolony z To, co się obecnie dzieje w Słowa·
obecnej sytuacji j z pociągnięć cj4, musi wywoływać wśród Sto.
rządu słowackiego. Przede wszyst waków różne przykre refleksje
kim nit: są zadowoleni ci, którzy i wątpliwości. Wszystko to wys;~ Z:\w1edłi w swych osobistych maga ze strony ludu i rządu sło
ambicjach. Natomiast IUdL1c, kttl· wackiego wielkiej czujności i ofiar
rzy nie doznali osobistych rozcia. ności.
•

I

I

Wegiersko -słowackie
rokowania
BUDAPESZT (Pat). Członko
BUDAPESZT (Pał). Det~ja
wie delegacji słowackiej do roko· siowacka w odpowiedzi na pro·
wań granicznych w Węgrami przy jekt węgierski z d. 28 b. m. zg~o
byli do Budapesztu. Wkrótce po słła pretensję do terytorium wę·
ich przybyciu podjęto wspólne o- glerskłego, co delegacja węgłer·
brady.
ska stanowczo odrzuciła. Deleg•·
cja słowacka zwróci się do swego
rządu po dalsze instrukcje.
INCYDENT GRANICZNY.
BUDAPESZT (PAT)). O god~.
23.35 dosZlo w okolicy jotsva do
BUD!-..;>ESZT (Pat). Minister dr incydentu granicznego siowac:koGoebbels został przyjęty w czwar- węgierskiego.
ProwadZone je8t
tek przed południem na audłeacji obecnie śledztwo dla zbadania
przez regenta Horthy'ego.
przyczyn incydentu.

fioe~~el1 nHnrt~ye10

U~la~ lan~Iowy franrn~ko-romuńiki

narodowej"

naszym są.siadem. z
l'ołs.ką związa:a nas historia również za pomocą wspólnego losu.
L~s ten, jak si~ z~aje, sięga z prze

ry geograficznej Wydaje się więc,
ie dobre stosunki litewsko-po:skie
nie sto!ą bynajmniej na przeszkodzie rozwojowi dobrych stotun·
sz.-ośu w przysz:ość. Przyciyną ków z Innymi panstwamf''•
tego są przeważnie względy nata__._._..._ _...._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __.

Obronf

raźną,

która w pierwszym dnlu W1"
niosła ponad dw~;ysllłce trz,.llta zł.

•
Wielkie 1 zasobne przedslębiorstwa publiczne, spó:dz.elcze i Pl'f·
watne stają do wyścigu z najbied·
niejszymi gminatru miejskimi i wiej
&kiml. Ca)a wielka masa osób pry.

:~~~=~=~~~~:.sumy do

:~:~a.:~~~~~yC
~~l;Zr~~~]za~yyz::
rzędmczych, rzem1esłmczych, ro-

kasy

botniczych, wiejskich, młodzietowych oraz po&21czególnych osób
NA OBRONĘ PRZECIWLOTN . z całego kraju z zapewnieniami
Personel robotniczy, admini.stra· rotowości złożenia życia i mienia
LONDYN (P~t). W ~o:r1ek przed. ~o?udniem. odbyło slę nJe- cyjny i lekarski szpitala sw. Duch.1
obronie Ojczyzny.
O<:_Zekiwane posiedzenie g~..,··1~ bryt~J5.dego, .ktore trwa.o .prze-, oraz mieszczących się na terenie
Wraz z tymi meldunkami, płyn=a
sz.o 2 godziny. Fakt ~bycaa ~st~~1a ~ab~e~ we ~artek, po szpitala trzech klinik u. J. P., na bez przerwy na ręce pana marszał
odbyciu w środę zwykłego pooieuzema gauine~u, stał się powodem wspólnym zebraniu, odbytym w dn. IJ<a Polski, Edwarda śmigłego Ry·
plotek. jak się d~właduje korespondent P. A. T. pos!~en:e gabi· 28 marca r. b., uchwalił Jednogłoś· jl:!za, ofiary, złożone na Fundusz
netu zwo1ane by.o <Ua&..ejo,O, ze 31ooowa narada po.swięcona oyia nie wzią.ć jaknajllczniejszy udział w Dbrony Narodowej"„
sprawom postawienia armil terytorialnej w stan pogotowia wojennego i powięksienia jej do liczby 340 tys. ludzl. Dlatego omówienie spraw mł~dzynarodowych orll% a&&talenłe stanowi&ka W. Brytanii w tym względzie pnelotone zootało na czwartek. Premier
Chamberlain uwa!ał, ie odkładanie omówienia tych spraw na dalszy termin jest ttlemotliwe ze względu na konleczno~ powzięcia
PAT donosi, ie w najbliższych
jak się dowiadujemy, obwie5%pewnych decyzyj przed przyjazdem mi.-ti3łra Becka do Loodynu. dniach opublikowane zostanie ob- czenie m. in. mtała, te stN>skrypPo dysku&ji na odbytym posiedzeniu gabinetu odbyło się po polu· wieszczenie Min. Skarbu w spra· cję przy}mow~ będą kasy urztdnła po&ledze.tło podkonałtetu gabinetu do epraw zagranłcmycb, na wie subskrypcji pożyczki i bonów dów skarbow~ch, Bank Polski,
którym zajmowano słę stosunkami angłelsko-polskJmL
obrony przeciwlotnicze j.
BUK, PKO, Ptistwowy Ba-n·k Rolny i Ich oddzaly, banki prywat..
ne, zrzeszone v Syndykacie zwią•
ków banków .v Polsce, komuna!•
ne kasy oszcz dności, zrzeszone•
związkU w
KO w Warszawie,
Lwowie, Kat<lwica<:h i Poznaniu.

Przed przyjazdem min.

B~cka

PERSONEL

do Londynu
1

KLINIK UNIWERSYTECKICH

I

Poirczka przeciwl tnicza

Tekst not

włoskiej

do, Francji

Następnie

z dnia 17 grudnia 1938 r.
I

następuje:

przyjmują

S'"Jibskrypcj~

Centralna kasa spólek rolnloycłl
i ihne ·1powa~nione instytucje.

PA.Rn (PAT). Tekst noty •los- całego UtJTegu ~gadnlm\, rot:W6J cusTdch, w cltDłlł obeCMJ, t1łe motkiej z 17 grudnia r. ub, Skierowanej pr1:1naznyc1& stosunków między lttl. na uznać za podstawę układu z ro.
przez min. Ciano do ambasadora lią 11 Franc1ą oraz wt:now~enie u/neJ: 1'u 1936. Zwlancza, gdy pragnłe eif
ll'ra.ncjl, ll'rani;;ois Poncet'a, brzmi jak współpracy mi~dzy obu państwami. poprawy, st11je się oczywistym, że

PolskG·węg~erskle

rokow nla handlowe

1tkich. Odpowie~łltłem Wa.'!zej Ekscelencjł, że spr11wa ta ma charakter
ł imczc~łe zbyt tstotne, abym mógl
mu daó natychm"IQ,8t odpoiv1edź ostatecżną, która tC1Jmagałaby glęba%ego eb4d4>ała..
óbecnłe mam ~a3żczyt podać do
pań.'łkłej witulomośCł, co następu/a,
11 co potwierdza moje ówczesne pr-y.
wCJtne biformac,e:
Układy /rancuako • wloskfo ta 1
atycznfl& składają stę, ;ak to Jut

Specjalnie Wlochy układem 11 roku atosiin1" te powitmy być rozpatrzo1995 zgodziły aię ponieść .mac.tne a. łlE' na nowo, o to w celu zawarcia
BUDAPESZT (Pat.) W czwar•
fiary 3<Lrówno jeżeli chodzi o prawa młędzy obowa rządam4 nowego uklatek przybyła do Budapesztu delewloskie w Tuni.'lie, jak też co do u- du.
gacja polska do rokowań hanprawmeA, opartyck M art. 14 ukla-.<iłowych z Węgrami.
du londyńskiago I: r. 1916, 11 to 11uJ
wzg~du tit.I aluazne zrozumłenłe '
zgodną. postawę w 8prawie koniecz.
no8Ci ekspansji Wloch w Afr~e
WsohOdnWiJ. PostaMa, 1:aj~ta prll!eZ
Francję w chwili, . gdy Wlochy zo.
OBN. MIAJA W ALGIERZE.
szy opór beznadzte}ny. Wojna
stały zmuszone akc3ą Negusa do oALOIER (.-'at). _ Gen. t.Uaja }eSt sKończona".
statec11mego rozwiqzc:mw $ag11dnienła przybył w środę pociągiem z: OraSTAN WYJĄTKOWY
swych stosunków z Abisynsą 9 w o· i nu, gdzie po opuszczeniu samoloMADl{YT (Pat). Dowód-ca gaf\o
kresie następnym, nie była 11:godna tem Walencji, wyl(dował w środę mzo•nu Esp1ttosa de Los Mon~eros
z Jej poprzednim .iamła.rem..
wraz z płk. Casado.
wyidał zarządzenia, wprowadzająPoatawa ta była wręcz Bpr:rec1;na..
Gen. Miaja, wysiadają~ w Ora- ce w stollcy i prowincji Madrytu
N11 cóż się przyda ponowne , bea. •n-ie z samolotu oświadczył: „W strut wyjątkowy. Zarząd n:ti~jski
81'~zne praypominanłe pos11JctJeg6I. chwili,
gdy opuszczaliśmy Hisz· przeszedł w r_ęc~ mianowanej 1esznych faa wypadków, Jakie rozegrały panię, wszystkie fronty były już cze prted za1ęc1em stolicy_ RiłdT
Bił} od roku, 1995'
ł opu~tl:ZOiJ..! przez ooro •.ic;:>w, a dal miej6-kiej.
Uklady e 7 stycmiłn, 1tt6re zrea~ą 1

wiadome Wtu11:ej
IJ traktatu, reguZujqcego w11:a;emne łntere-ay w Afryce ł ~ s:urregu tJkt6w lei•te a nłm lltDłqll:tUltJCń. Art. 1 tego
traktatu usta.Hl, że ma on być raty•

nigdy nie byly wykonywane, Jak to
Was.m "fil~celencj11 mcata okt1111j~ z~
11Jnaczyć w rozmowie z dnł11 B b, m.,
zo&t<tly po.ebaWio116 lłto6J treScł ł ft.'Je
'IMUQ być ocl/Jywiścłe ute<tżane ZIJ bę-

..,Panie ambasi:uhlr.oe, 1t1 rozmolofe
li! tlnła S grttdnUt. Wt16zll Jłkscelencp
wyrazUG żyO#eliie Rządu francuskie.
go pej7'formowama ałę, Cll'JI Rząd
wloaki uważa układy franCUBM-wloakie ;a 'I stycl:nła. 1935 r. jako pozoatające jeszcze w mocy i czy układy
te, jego zdaniem, mogą lłtUŻllć za
pod8taW(' stosunków fr<Utcuako·wło-

Ekscelfmcjł

a jego weJ6cłe w {sycie
uzależnłołle tost<ilo od tvvmtany dokumentów rcityftkaoy/wuch. WymiaM taka fłigdy nłe nastqpila. Ustalo.
no wprcłl.Odz1s, l>e.l!lpo&etlnio po pod-

W podbitej Hiszpanii

I

fi"kow11ny,

bq.ce obocnłe w mooy, Są Otte nawet historycznie pr~estarzlJle; odno-

pfsaniu trtJktatu, procedurę pr~gotowawczą do ratyfik<Jcjł, lec111 nłe zottała oM ntgdy pr.eeproioadzoM.
Nie rozpoczęto nawet rokowoo w
celu atyptdtJC/ł umowy apecJatneJ, do.
tyCIJtłC61 TuntN. tlmotoa, ktdra W&.
dlug tirt. J traktatu mtala 'llJeJM f.O

tek W'!Jpltdkóio,

tytk w tym

lłamym dnłtt,

co sam

Tak

łDłęc łMkttJt

t»l.o8ko-fro:ttCUa-

kł, dotyczący Ul"&gtttowanła. w11:tijem.

trzeba równteź Wtatąć pod
uwagę, że ~r6wno traktat, jak ł łn
ree akty, byly mwarte t1a Z(Ua.dzłe
aprecyzoioanych postulatów i te postulaty te nie znalazły nigdy potwier
dzetiia w z,.-aktyce.
Jak wiadomo, traktat te roku 1996
mi<U na cełu, drogą uregutOłOQ.nia

przyzna1·e

t1usso11n·1

&
,&

J"

.

e 0 n w a i c .il. Jl I z li •s J;: pa n Ją
'
1.3

'

RZYM (Pat). Mus.solini w swej bryjskiej w chwili, gdy serca Wło
podróży przez Kalabrię zatrzyma! chów przepełnione ~ą dumą z.i
słly aitJ one w swe1 ocloocł do og6l· 1się w czwartek przed po:udniem zwycięstwa wojsk gen. Fratt<.'O ł
ne; sytua.cJi polłtyczneJ, któm ul.e- w Cosenza ,gdzie wyg:osil krótkie
legiortów włoskich w Hłsz.panłl.
gl4 blysk<JwfoMn111n :amianom fllJ sku~ , przemówienie do
zgromadzonej Mussolini zal<0ńczyl przemówienie

które nastqpay po ludności. W przemówieniu tym stwierdzeniem, :te w:osi
nie pozastosowaniu sankcji.
Mussolini wyraził radość, iż ma zwolą w fad.nym wypadku więzić
Ufundowamo Imperium łtt.00'/'zylo możność odwiedzenia ziemi kala· się na Morzil Sródziemnym.
nowe prtJwa i ft0-Ult9 łntereey 0 maa.
czcnłu poclstawowym.
w tych W11runkach, majqo M ce.
lu popraw~ atosunk6to wlOlłko-fran

I

Kto ~~~1ie pre1J~!nlem frantii1

łmkta;t.

prt1i1Dfl!3J,

(PAT). Pan Prezydent R. P. przyjął w czwartek Władysława
Witka i Wacława Krzeptowskiego , członków Rad Nadzorcze.I StronllM;twa Ludowe&<>•

na

a jednOcześnie ce.
lem zaakcentowania. swej gotowośd
do dalszej ofiarnoścl, rozpoczeli po.
nadto wśród personelu zbiórkę do-

o:

nh,~dy
an111• lin1tb1•e110
UU
UU 11~h1·ne1u
UB
~I\

PARYŻ (Pat). W czwartek wie- Ceremonia podpisania układa na- nyc1a łnten!86ło w Afryce, nie byl tt1.
gdy partifotMny.
czorem parafcwany został układ otąpł w pł~tek o i;:1t. 15.
~t:ależnie od atioierduń Mturv
handlowy francusko • rumuński.

Ludowcy u Prezydenta

Poeyezki

Przeclwlotniezlł,

Dn:a 30 bm. Wydział Wykorw watoycb przekazuje na cele obroczy Zw. Dziennikarzy R. P. )· ny przeciwlotnicze j rozmaite dary
stanow:l:
w pOstacł złotych p·erścienł, bro.
1) Zobo~ązać członków Zwit. szek. bronzolet, kolczyków I t. p.
ku do bezinteresowne go udziałuv i wzorem 1914 i 1920 roku-zto.
propagandzie za pożyczką Obro, tych obrączek ślubnych.
Przec'.wlotnicze j;
Ilość ochotnie i dobrowolnie
2) we:!wa~ zorganizowany, oddawanych klejnotów Już ~ee.
dziennikarzy do sub~krybcji paż· nie stanowi bardzo poważny zapas
czld w jak największych rozm'.t pe~nowartościowej rezerwy Banka
rach, ustalonych pnez zespał Polskiego.
••
redakcyjne l zatw'.erdzonych prze
. •
zarządy syndykatów;
PAT ko!11u~1kuje: „P~ Marsia1 • Ry~
3) zalecić wszystkim syndyka lek Polski, ~ward śm1~.y
tom zakończenie zbiórki na FO w dals~ym ciągu bez przer~y
do 15 kwietnia rb. i przekazać na. trzyrnu1e depesze ?d organ.1zacyJ,

Jjest stałym

dnosć

subskrybcjl

1

na Litwie

Przemówienie premie'! Tiso
BRATYSŁAWA

p~k. Ouzas o rat iJrledstaw iclele
studentów litewskich wszystkich
kierunków polityczny•ch. Uchwalono rezołu~ję, która domaga się
m. in. amnestii dla wszystkich
emigrantów politycz.nych, Po wiecu uformował się pochód studen.
tów do grobu Nieznanego żołnie·
rza, na którym złożono wieniec.

------um_______________________,_____

modzielnienie i uodpornienie ca:ego narodu. „Litwa - pi~e dziennik - pragnie wszelkimi swoimi
silami wspótżyć w pokoju ze wszy
stkimi swoimi sąsiadami. Litwa
nie może nie zrozumieć swego
po~ożenia.
Litwa wie, te b~dzie
ona sąsiadowała zawsze ze swoim wielkim sąsiadem, z którym nie
mote nie miec więzów ekonomicznych i kulturalnych. Dobre stosunki z Niemcami są tet Jednym z
wa1Jnych żadal'l państwowych.
Z Polską wiąże nas przeszłość
historyczna i państwowa. Polska

i·

NIEBYVIAlA OK AZJA!

Zł.OTA %S

frontu patriotycznego, którego za·
daniem ma być skupienie w swych
szeregach wszystkich Litwinów
bez różnicy dotychczasowyi :h prze
:wnań politycznych .•
Na hasło, rzucone przez związek
Jchotników, odpowiedziała litew3ka m~odziet akademicką, zwo'u·
ią<= wiec. Na wiecu tym przemawiał prezes związku ochotników

O tym, by Rzeczpospolita Polska · zamknięcla subskypcji naal'łj do·
ula potrafiła zmobilizować ws~yst- ro 5-go kwłetnła,
Web zasobów materialnych, n:kt ! Równocze.;nfe PON wzr:ta z
n:e mógł wtltpłć. Potencjał obron- 'i godziny na godzinę, a sk:adte na
ności był i jest Oparły o ofiarę fOM ofiary też poczynają J>IYn'.e tylko krwi, ale i mienia.
wać masowo.
Nie spoSÓb w tej chw.li wymie·
Nie możemy-. ze. względó tenić wszystk:cb instytucyj i oaób, chnłcznycb-wym.en.ć nawet eo.
których ofiarność 8prawlła, ze w wo nam najbUtszyc~ organłicyJ
chwili oddawania numeru na pra. oraz osób I musimy ~ę ogtaniyć
sę, jut ponad 65 mJ.llonów zostało do najcbarakterystycznłejszycl
zadeklarowanyc h chociaż termin
UCHWALA
ZWIĄZKU DZIENNIKARZ l

u ~reiy~en1a
WARSZAWA (PAT). Pan Pre·
zydent R. P przyjął w czwartek
na audiencji zbiorowej pp. prof.
Franciszka Bujaka, prof. Stani•sła
wa Grabskiego, prof. Stanisława
Estreichera, Stefana Olasera, Zygmunta Lasockiego, prof. Lehr Spławińskiego, prof.
Stanisława
Pigonia i Cyryla Ratajskiego.

I

O PONOWNĄ KANDYDATUR~
LEBRUNA.
PARYż (PAT>.
Lewica demokratyczna senatu poleciła jedno·
myśłnie przewodn:czącemu senatu
jeanneney aby w~póln:e z przewodniczą~ym Izby deputowanych,
Herriot podjął u prezydenta Le·
brun kroki w celu skłonienia go
do przyjęcia stanowiska prezydenta republiki na następne 7-lecie, na skutek rozmowy jeanneney
z Daladier interwencja ma być mo•

l

że przeprowadżona w czwartek
przez jeanneney, Herriota i Dała·
dier.
UEP.RIOT NIE ~!.>~DUJE
PAP.Yż (Pat). Pre~J~,un! lz~y
Dc!)utowunyci1 Icomumku,e, ze Ed·
vrnnł Herriot nle będzie kandy~o
wal na fotel prezy~enta repub[ld,
nuw~t g~JbY odby.y się kilkakrot„
no g!o!iowa.-iia> w któryth Jego
kandydatura mJgM>y być wysunięta.

•

Str. 3

Polityka łatwych zdobyczy
Jeieli kłoś

i tanic h trium f6w
bacznie obserwJje polowaniu. Drugi atak na Czecho· daje

wydarzania czasów ostatnich, ucie

stowatJę był

jeszcze lepiej przyO wątpliwościach co
do powodzenia nie mcglo być tu
nawet mowy„ · Kłajpeda zaś 1:1yła
kęsem jesz.cze łatwiejszym. J'o
prostu tylko sięgnąć i brać. I po
tej samej łinii idą dalsze zakusy.
Przewidywanym przedmiotem atakow są nadal małe państwa: Uania, lielgia, Holandia, Szwajcaria.
jeżeli przyjmiemy zasadę, że wy
starczy mieć wielką przewagę, aby
niepokoić, nękać 1 wreszcie anektowac wszystkich słabszych, dojdziemy do aświęcenia me~od wykluczających wszelkie spokojne,
s.praw.~dłiwe współżycie narodów.
Polska opierając się na takim czy
innym uzasadnieniu historycznym,
mogta w różnych okresach doby
powojP.nnej, korzystając z swej
p:zewagi, zawładnąć Gdańskiem
czy Litwą, czy jeszcze innymi terena:ni.
·
•
Hzucanie si~ na małych jest
taktyką łatwą, jest kroczeniem
drogami
najmniejszego oporu.
Przynosi to bezwątpienia pe···ne
dorażne korzyści. Pozwala poży·
wić się. Oaje satysfakeję odnoszenia sukcesow. Ale nie przesądza
w żadnym razie o przyszlości. Nie

nyt '" musi jeden moment cha- gotowany.

zwłaszcza zaszczytu równej
watki. Osiągnięcie takie nie są ani

Przegląd pr
LUDOWCY NA ZAMKU.
„Kurier J>Olskł" wyjaśnia powo„
dy, które skłoniły działaczy Stron
nictwa Ludowego p. Witka, wł·
ceprezesa Stronnictwa na Małopol
skę i p. Krzeptowskiegl l, prezesa
organizacji ludowców w pow. No
wotarskim do udania się do p.
Prezydenta Mościckiego na Zamek:
,,Audiencja ta dotyczył&, ja,k
słychać, amnestii dla emigrantów
politycznych.
Panowie KrzeptoWllkl I W1tek
wręczyli P. Prezydentowi petycję
w spraWie amnestU politycznej,podpi!!a.ną przez blisko pół mlliona obywateli„•

decydujące, ani ostateczne. PytaWszystkie wielkie
nie, które stoi w tej chwili przed
łllkces.y panatw totalnych,
tak
ludzk')Ścią, polega właściwie na
rozdmuchiwane przez uslużną retym: jak daleko możr.a zajechać
.kłam~, maJącą stworzyt złudę nie
na tej podwójnej spekulacji, na
zwal.czoneJ potęga tych panstw, są
s.pekulacji na słabości ma·:ych i na
.z reguły odnoszone nad przec!w·
spekulacji na przywiązaniu do
nłkiem stabszym, nad przeciwni·
po1<0JU i niechęci prowadzenia
kiem, ktorego siły nie mogą Iść w
wojny · ze strony wielkich.
ładne porownanie
z atakującym
Uecydującym momentem jest tu
na,Jezdzcą taszystowskim. flligd)
pewien czynnik niedostrzegalny ,
jeszcze dotąd totalizm nie próbopo:tornie maiy 1 drobny, czynnikw.zcząc walki tam, gilzie jest
psychologiczny . Idzie po prostu o
jaka taika równowaga sil, gdzie
W HITLEROWSK IM ODA~SKU.
tę krótką chwil~ dachowego przemote oyc jakieś ryzyko, gdzie
lom:J ,w której czlowiek spokoj·
Ten sam „Kurier Polski" w ko·
przyszłoby mu wafr':yć jak rowny
ny, miłujący pokój, ale mi;ujący respondencji z Gdańska podaje no
z 1ownym. ł"aszyzm przystępuje
jest.cze więcej wolin-Ość, powie so- we szczegóły o bezceremonial.
do akcji tam, gdzie posiada przybie jasno, stanowczo i odważnie: nych poczynaniach hitleryzmu w
gniata1~cą przewagę, gdzie arr ·' e
walka Jest rJeunikniona. W takim Gdańsku.
jecl.,ym tiosem druzgota~, gdzie
„Do GdWka sprowadzono okomomencie skończy się uganianie
w stosunku do przecawmka Jest
ło 1000 członków policji niemiec.
za - drobną zdobyczą, zacznie się
kolosem, jest olbrzymem, gdzie nie
kiej, którą przydzielono do poll.
żyw101owe starcie potężnych sił,
.ma ni~ do &tracenia, gdzie musi
cji gdaAsklej. Odbywaj, oni częś·
które ostatecznie zadecydują o
,odn;is"' ukcesy. Poluje na łatwe,
ciowo słutbt jako policja mundu·
przysz!ości, czy będzie przyszloś·
aiew~ipUwe trycmty.
·
rowa. ueywajfłC oczywiście mundu
cią wolności, czy tef przysz:ością
To polOwame na drobną zwie·
rów policji gd&.rulkiej, częściowo
niewolnictwa. Co do nas, dwa·
„...nyn~ jes.t swotstą cechą
państw
zaś jako wywiadowcy, wysta.jJł na
dzieścia lat niepod!eg:Qś.ci, nie po·
totalnych. Jest to po-lityka znęca·
rogach ulłc, czy w bramach l ob.
zwoli1'o zapomnieć o smaku go~y
nia ~lf; naa ma1y1t11 narodami . cuserwujfł przejawy tycia gdadskie.
czy, który postawna po sobie s1u.ropa zam1~ua si~ na dz1k11 dżundwooziestoletni a niewola.
go.
&Ił, w klurej ma.e 5o1>011.~zenstwa
Ostatnio etudencl Niemcy, w I•
ADAM PRóCHNIK
chocby b1fy naJdz1eln1eJsze, cbocby naJprac..-owitsze ,cho~by naJ·
wtęeeJ wnos1.y do ogo.noeuropeJakltj ~ultury ,chocby repr~ento
wa!y największe wartosc11 drżec
muszą o swój byt, o swoje prawo
istnienia, albowiem ~okół nich
kr~ nienasyceni drapieżcy. fa·
azym wybiera takie punkty ude·
rzenaa, gdzie aibo po&iada olbrzy.
mił przewag~ ilościową, albo olbrzyml;a przewagc technicui_ą, al·
bo & jedq i drugą •
faszystowgkie Włochy doltona·
ły napi'du na Ab\synię 1 korzysta.
lłlelRlk
DlbJIJ Dl
j~ ze awe) ko\osalnej 1 niewfltpUMłRWłlGWSll 150 (WeJJcle od lredJtoweJ)
wej. przygniatającej potęgi nowoczesnego uzbrojooia. Mimo to
wnystko nie poszło to tak łatwo,
jak przypuszczano. Najmniej na·
w~t kulturalny naród broni'łCY
.sweao prawa do życia, posiada
su~, której nie na1eży sobie lekceważyć. Cóż dopiero naród o w1eł
Podczas gdy wiadoma prasa dowładze faszystowskie, oraz wojsłona z Monachium do lnsbruokieJ kulturze 1 tradycji, o silne1 szukuje się tonów ugodowych i po-• skowi niemieccJ l włoscy.
ku, gdzie zacznle funkcjonować
świaaomosci narodowej
i przy- kojowych w ostatniej mowie Mus-~
z dn. l kwietnla. Nasie władze
Włochy prowadzą gorączkowo
wiązany do wolno5ci.
solinlego, ludzie trzeźwi wolą pa-~
wojskowe 5' zdania, te tylko coPrz„ciw ludowej Hiszpanii ra- tneć na to, co robią szefowie „osi"' swe pr.tygotowania. Donoszą nie
le wojskowe mogły podyktować
szy1a armia regularna, armia ko- zamiast słuchać tego co mówią. ~ tylko o przybyciu materiału wotę zmianę, do której przywiązu
jennego z Czech, lecz także kilko
łonia~a. armie dwu-eh panstw la·
jemy największą wagę. WszystDo tych ludzi trT.eźwych należy
eskadr
niemieckich i licznych ~
szystow~k1ch, 1 znow rzucona zoko się odbywa tak. Jak gdyby
poseł francuski de Kerillis, który
lementów z armil nietn~eckłej.
stała na szalę olbrzymia przewaga
wkrót.ce olbrL;ymłe transporty
w swym pi.śmie „Epoque" donosi:
Specjaliści l technicy wszelkich
techniczna. l znów <>por naroau
wojska miały ruszyć przez BrenkategorH przeszli w tych dn1ach
okazał sie niespodziewani e twar·
,,Marsz. Goerlng, który zało
ner do Włoch a przez Przedara..
przez Brenner.
dy, mocny i długi. Ula każdego,
żył swój sztab generalny w San
lani\' do Szwajcarii''.
który obserwuje wydarzenia, aby
Remo przed zajęciem Pragi, poNasza służba wywiadowcza
A właśnie z Genewy donos7.ą do
1. nich cos zrozumieć i .czegoś się
wrócll tam po raz drugi. DonodowiedziaJa się również, że cen· „Daily Hera.Ida":
nauczyc, są to wskazania ogromSZllJ że prowadzi tam liczne roz
tralna organizacja niemieckich
..Szwajcaria obseiwuje bacz.
nie youcza1ące.
mowy, w których blOJ'ił odział
kolei Południa została przeni~
nie koncentracJ\' wojsk niemiecZwłaszcza Niemey wr..pecJałl·
kich w pobliżu Jeziora KuIUttanc·
zowaly się w mes.podzianych atakiego. Aczkolwiek ponad 200
kach .ta małe organizmy panstwo·
tygięcy
wojska
niemieckiego
we, mezcołne do stawiania oporu.
zmobilizowano na samym połud
Najpierw Austria. liył to smutny
nio Niemiec, wład7.e awaJearobraz r.aiirawama się nad sl~Jo
skłe są przekonane, ł.e nie ma
ścią. Wybrano moment, kiedy kraj
bezpośredniego powodu do alarten w:.rzbywszy się wtzelkiego o·
mu. Wobec tego, chociaż prace
parcia na krajach zachodnich, zofortyflkacy jne wzdłuż Rema I
stał
najhaniebnie.J
opuszczony
granicy aostrlackleJ post.ępaJal
przedstawic~elami
przez swego protektora totalisty- złożone
dalej, ludności pogranicznej dacznego. Wybrano moment, kiedy
Muszę alę z panami podzielić momenty polityczne, odpowiedziano znać, by zajmowąła ało norkraJ ten osłaoił się lekkomyślnie niezmiernle radosną wiadolllOŚCiłł łem, że jestem spełniającym roz..
malnie ewą praatprzez !'ozprawę orężną ze swą Oto do komitetu pożyczki zapr~ kaz żołnierzem, nie politykiem, tak,
Koncentra.cja wojsk Jest naJwłasn11, dzi~lną klasą robotniczą. liśmy zarządy 7 największych pol- Jak pożyczka rozpisana jest na ~
~ksza w i>rzedarulanii, azęś
I ud~rzono ,)aK sęp rzuca się z go- skich stronnictw politycznych.
le państwa, a nie dla robienia po- .
clowo dokoła Feldklrch, ale q
ry na ofiarę. Nie bylo tu żadnej
Wszyscy wyrazili zgodę na nale- litykL
też poważne zbiorowiska b&J\o
szan&y obrony, żadnej proporCJi żenie do komitetu i na podpisanie
To moje zapewnienie wystarczy·
dziej na północy, zw~zcza przy
sit l żadnego, chociażby najmniej· odezwy, zaw.adamłającej o rozpi- ło l zarJ:ądY strorui:etw zgodziły
Konstancji I Sztutgarcle. W tych
szego ryzyka ataka. Szlo się po sarlio potyczkL
si~ na współpracę z komitetem popunktach
zbudowano pośpiesznie
zdobycz, jakby po swoje.
Tym, którzy mieli zastrzełenla, życzkL
ogromną Dość baraków. a wszy·
Czechosłowacja była równie! czy w odezwie nie będą poruszone
stkie Już zajęto. Zauwaiono J~
nieprnporCJonain1e słat>sza ou pan
dnak, że wiele z tych wojsk nie
stwa totalnego, które przypusci-!o
11
zatrzymuje ało długo w barana nią szturm. A i w tym wypad•
kach, lecz rusza dalej. Naprze.
ku atakując nie liczono tylko na
kór zaprzeczeniom nlemlecldm
własne Ili), ale wyzyskano w ca·
sfery urzędowe Szwajcarll q
łej pełni moment wewnętrznego
przekonane, że wojska te przez
rozbicia ~epu\>liki czechosłowac
Brenner są kierowane do LlbU.
kiej, kraju o mieszanym sk:adzie
Te same sfery twiercl74. że w •
narod<'wościowym. W reszcie woj·
Polska Partia Socjalłstyczna, w cJn. 2 kwietnia o godz. 11 rano
statnich 8 dniach ruch wojsk I
ska niemieckie 'tając i. granic te- Stowarzyszenie b. więźniów poił·
Zaproszenia na Akademię otr.cy·
sprzętu wojenego przez Brenner
go 1'raju, wiedzia.~y dobrze, że i z tycznych i Towarzystwo Uniwer- mać można w lokalach: W. O. K.
był tak intens)'lvny, li wszelk1
dwóen innych stron zostały wysu· sytetu Robotniczego cbą uczcić w R. P. P. S. (Warszawa, oL Długa
inny ruch był CZ\'Sto wstrzyma..
nięte t1dania
terytona~ne. Wie- dwud:ziesł.lł piątą rocznicę zgonu
21), Stow. b. więźniów politycz.
ny. Panuje przekonanie, że zgodziaty, że .Zachód i Wschód do
nycb (ul. Senatorska 36), T. U. R.
PAMI~ B. A.
walki w obronie Czechosłowacji
dnie • okładem wojskowym
(AL S-go Maja S).
~BZEIOWSKIEGO,
się nie porwfl. A więc mow wszy·
„osi", części armil niemieckiej
N a ~ artyst)'CZJUł złoilł lllt wywspółzałożyciela P. P. 8. I wspól·
stko Dylo pewne, bez ryzyka, bez
s~py Chóru Drukarzy. Trio pod kiezaiillają dywizje włoskie, na
oba wy ,te ~dzie się walczyło z kierownika Jej pracy l walkl w la- rownictwem prof. Gocławskiego I
wzór praktyki z czasów wiei·
przeciwnildem, zdolnym do sta- tach niewoli
śpiew artysty Opery p. Łoczyilsklego.
klej wojny kiedy ~ sam.11 me1oo\'
wJenin oporu. ~ukces był z góry
UROCZYST~ AKADEMIĄ.
stosowano w armil au.strłaow sali Handlowców tul. Sienna
eewn1-· jak na reprezentacyjn_ym która odbędzie &l~ w Warszawie, Nr. 16).

rałcterystyczny,

..,„

I

najmłłszy
to

podarek świqteczn~

eleldQanr

ntf w SALONIE ELEKTROWNI MIEJSKIEJ

Ruchy wojsk niemiecko-włoskich
1

Sprawa DDirczki lolnic1eJ
wrozmowie z

prasv

Pamieci „Baia

~ole1ława

Antoniego J~~ueiowikieoo

I

sy

Jośct około

70 proc., zdawali egza
PO MOWIE DALADIERA.
miny w politechnice, w czasie -1 'rzemówlenie premiera Francji
kiedy oficjalnie politechnika jest spdkało s:ę w Polsce z dobry_m
zamknlot-.
prz~ęciem. Prasa podkreśla obu.
Po wsiach gd&ł'Ulkich, a nawet 1 i"1iifi~;:iiijij"jjiiiij~jijji]i
w mieście, właściciele domów wy- ~ '/
I
1
powiedzieli reszti; mieszka.il Pola.
•
•
kom. Do tej chwili Die nie wska.
ZUje na to, żeby wypoWiedzenia !
te miały być cofnięte, bowiem par. !
tła narodowo • socjalistyczna u.
ruchomiła specjalne tundusze dla 1
tych, którzy nie wynajmlł miesz.
kań. po usunięciu Polaków.
Zwracaj, tu wreezcie uwagę na ,
przygotowania, czynione w Gdail- .
8ku dla utworzenia. obozu odo. ·

I

I

I

sobnienfa.

Powodem ma być nagłe ~y
wienie działalności opozycyjnych
ugrupowati".
TO ME ZASŁUGA O. Z. N.
,,Dziennik Bydgoski" pilsze o
megalomaństwie O. Z. N. i polemi
zuje z przemówieniem gen. Skwar
czyńskiego:

. .
. .
.
.P gen. s~sld powie. dzen1e się opinii tanstw antyhlłle
~ał; Stwierdzam te DMtrój
I rowskic? i ich komolidację. ,,Czas'
·
"
'
spo m in pisze·
łecz,tmstwa jest jednolity i bojo· ,,Francj~ mote ?.czyt!, te trak.
wy' • - Owszem, tak jest w lato.
taty sojusznicze, ktArymt stv
cie. Ale czyt to zasługa p. gen.
zała z innymi pa.Mwami, m!QSkwarczyil.skiego i jego obozu?
1 dzy Innymi z Pol.są_ zostanlł do.
Jetell ta.k sądzi, to jest w błędzie 1 trzymane. Tak sarno nie ulega ·
l to grubym. Nie mieliśmy nigdy
wątpliwości, t.e solidałnośó mio-.
wielkiego respektu dla talentów , dzynarodowa w tych dniach krf•
politycznych p. gen. SkwarczyA- 1 tycznych, w obliczu Jeclnakowycb
skiego, ale t~ chyba błąd najgrub.
niebezpieczeństw, które zagrataj!ł
1
szy, j~ell nie rozumie, że nie je· I poszczególnym narodom, bardzo
go IUll 02onu za.sługą. t.e ludowcy
poważnie wzrosła".
1 polski odłam socjalizmu g10SZ4
,
N od „
t
•
•
0 .o~ _ar
gotowość stawania w szeregach o.
u zakstóan.a_W1a s~ę
broilców Ojczyzny, te rolnicy wiel ra py a~1em po .
. rej ttron1e
•• y za„-nuna.l'ir
ł„ o bo''""""
eh winna się wypow1edz1eć Polska
kopo......
"ł"""'a
·
........ d ... ··-·•ftj „ d b k .
w wypadku gdyby doszło do kon"'°'• g Y~ u„..._. ą. „e o ro raJu frt
t
.
d
F
.
.
musi "'órowaó nad inte ami ,A„ 1 c u mię zy raocJą ' WłOCha• ,
„
res
"'" mi·
warstwy. Nie. to nie jego zasługa.
• ,,Mimo wszystko ~)' .,.
lecm dowód dojrzałoilcl narodu, w
dzieję, te choćby w osta.tnieJ cJar1
Jd.6nt pewni ludzie doqd wlen:y4 u, dojdzie do zblltenla ł&k rodJle.,
n1e cbclell„.
tnych na ra.zte atanowisk P
Dalej cytowane pismo dowodzi,
t Rzymu. Ale, gdybJ do tep &bi
te na przeszkodzie zespoleniu naten1a nie doszło, gdyby etc a,,..
rodu stoi OZN. J StroMictwo Na·
aował konflikt między tJml ~
rodowe.
ma mocarstwaml, sympatie Polald
Podobne stanowisko w stosun·
malazłybf l!lię po monie Franc~
ku do OZN. zajmuje w „Polonii" DecydujlłCYID dl& nas momenteM
Karol Popiel, który ptne:
jest stosunek do zaborczych M.„z trosq l niepokojem atwter- miec. Kto ldzle przeciw Dim, kto
dzlć mualm1', ie tej mobillz&c:Jl uhamuje ich impert&tłzm - łila
csu6 ł naatrojów nie odpowi&daJlł
działa tak.te na rzecz Polski•.
·
praktyczne ~gui~cla polltycz·
FUHRER f ALANOI WRACA
ne. 7.e atrony tych, którą od H
DO Z. M. P.
Jut bez mała lat posiadaj, wybJcz
„nustrowany Kurier CodZICftftJ"'
ność realnej dyspozycji poiltycz. podaje za agencją „Echo" nieponeJ w państwie, ałyszymy n.ieu· zbawioną swoistej pikanterii wła
stannie, iż ostatnie wypadki, Jako. domość:
by ich wcale nie zaskoczyły (!).
„W Warszawie rozeazły sto po.o
że jesteśmy wobec te1:o całkowi·
głoski o ponownemu nawflµ&D111
cie przygott>wani do sprostania •
kontaktu wodza „Falangi" p. B.
ogromowi zadań, które przed nami
Piaseckiego z mjr. Galinatern, w
stoŃ i te w tych warunkach
sprawie współpracy ze ~w. Młopierwszym nakazem winno być...
dej Polski. Jak mÓW'ilł. p. Plaaectaclnych fmian!- awteżo znowu
kl, po ostatnich DiepowodMD'•ds
dowiedzlelUmy co z ust szefa o.
w ..Falandze'' coraz ~cej prseZ. N., że za zmianami tymi wy•
chyla się na strono ruchu młodopowiadają się _ i to jakoby bar.
narodowego Zw. Ml. PolskL Wy.
d7.o... mgliście - jedynie ,,niektó- razem tych dą.żetl miałyby być ros
rzy politycy", reprezentujący, jak
mowy p. Piaseckiego z mjr, Qa.
wiadomo, ugrupowania t. zw. opo __
11na_te_m _"·-------- zycyjne.
Nie trzeba jednak b~ wcale t.
zw. opozycjooiq, wystarczy tyt.
ko wczuć sto w nastroje najszerszych mas całego kraju, wielu k6ł
W Mediolanie odbędzie 1it
obozu „pomajowego" nie wyklucza
JlłC, aby ocenie!, jak stra.sznłe nie- pienvua międzynarodowa wy.._.
pokoją.cym jest takle
beztroskie wa bezpieczeństwa ruchu na droupraszczanłe sobie sytuacjł wew- gach. Posiadać ona będzie aaet~
działy:
eygtema.tyaaeji
notrznej kraju, jaki ogrom odpo. pujące
wiedzłalności blo1' na swe barki dróg, sygnałów drogowych. rucha
policyjnej
cl wszyscy, którzy tak llc:zne I ey- miejskiego, kontroli
wiolowe przejawy patriotyzmu ze ruchu na drogach i t. d.
atrony niereżimowych kół spole.

m.
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Pierwna W11ta1a

bezpleczeA:twa ruchu

czeństwa oreni&Jlł wyłlłcznie

pod

widzenia„. t. zw. rozp)'Wek
partyjno-politycznych„.

kątem

T.U.R. 11 111irczlla
przeciw lotniaa
Zarząd G»wny T. U.

.„

rował Zł. 500 na

Pokwitowanie
Na

&botnlme Towarąstw•
1"n1Jad6ł

Dzlec:L
Tyczydski Ignacy zł. 20.
Na Budo~ Doma
Im. Ignacego Daszyilaldegd.
J. J. w dniu pami~tnej rocz..

składa

nicy

zł.

15.

ciwlotnicą.

R. zadekla
prze..

pożyczkf

Zarząd Związku

ZaWOdOwelO

Drukarzy i Pokrewnych ZaWOdów
w Polsce - Oddział warszawa
na posłedzen!u w dniu 30 marca
1939 roku, postanowił przezna.
czyć 1.000 zł. (tymac aotycb) u
Poiyczk~ Lotnłczt.
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Ofens 'rodkowo
wa „Trzeciej"
_
R
zeszy
wschodn1·e1· Europ1·e

.....,„„„„„„...„„„

.i„„„„„„„„~„

Walka z chrześcijaństviem

Dnia 30 stycznia b. r. Hitler po- strii w Niemczech protestanci sta- nie został zamknięty. To ponle•
wiedział w swej mowie w Reich- nowili 64 proc. ludności. Przypusz kąd prawda..• Ale prawda - nieNajpierw zarejestrujemy najwa. Kłajpedy przez Pragę, Bratysławę morze Północne jest definitywnie stagu:
czan&, że po aneksji Austrii kato- prawdziwa. Albowiem 1) Najwytżniejsze fakty, dokonane ptzez i Budapeszt do Bukaresztu. Sto- ustalony z totalnym, bezwzględ„Wobec całego narodu niemiee- lickiej kurs złagodnieje. Ale gdzie sza Izba Finansowa po drakońldm
Niemcy w naszym bliskim sąsie- suje zaś metodę ultimatum woj.
kiego składam u-roczyste oświad- tam! Dzieje kard. Innitzera są opodatkowała wszystkie darowizn7
dziwie:
nym wyłączeniem polityki Londy-. czenie, iż w Niemczech nikt t1ie szczególnie wymowne.
na rzecz kościoła, legaty, a nawet
skowego. Kto nie jest zdolny do nu i Paryża. żaden z narodów
byl i . nłe będzie prześladowany
.
•.
dobrowolne opłaty, uis1.CZalle p..w
Dn. 11 marca, jak stwierdza oporu, popada w zależność poli- Europy sch d · · · b łk · k" · · spowodu przekonań rellgiJ"nych"
Dziwne
tylko
jedno,
że częsc nauv
w o n:eJ I a ans iej
•
wstępowaniu do zakonów; 2) bup. Bonnet w parlamencie fran- tycz-ną, gospodarczą, a nawet woj n·ie ofiaruje się na kompromis l Co jest w tym prawdy? Natu- szej prasy nie chce nic pisać 0 dynki kościelne istotnie nie zosta.
cuskim, kskoncentrowały Niemcy skową. Zdaje się, że Rumunia zdo zuchwały i niebezpieczny.
ralnie, prawdy bardzo niewieleM. tych prześladowaniach. Np. prasa ły .amknięte, ale uczyniono ....."""'
7
swe wojs a nad granicą czecho- łała w drodze kompromisu utrzyJest prawdą że hitlerowcy prowa OZN-owa nie pisze prawie nic.
--,,,.
.
.
Gdyby
miało
doj"ść
do
skutku'
.
'
.
1
·
stko,
aby - s+nh. pusto.. W•-+„.._
!
ką. W t rzy d ni później woj. mac sowac
dzięki wielkim ustęp- oś i d ż ł M
r .
.
tląc w swych wydawmctwach ide- Dlaczegóż to? Przecie dek aracJa
J.„.-.ska te wkroczyły do Ctechosło- stwom gospodarczym - swą niewa c ~
us~o mi w swej pro. ologiczną walkę z chrześcijań- płk. Koca z lutego 1937 r. była ba.: czy wskazać na to, że setkom eyi.
wacji, a PP· Hacha i Chvalkov-1 zależność polityczną, podczas gdy pg;~J~~;e1 mowtf d. 26 . ma~c\-:- stwem, uderzają przede wszyst- dzo katolicka!
sięcy młodzieży zaszczepiono mit
sky, postawieni wobec faktu do- uzależnienie gospodarcze wyma- , przec· okwane t U·. worzenite toat ICj kim w tak zw. „polltyczqy'' katorasy i krwi, a chrześcijańatwo akonanego, podpisali d. i5 marca gać b d . dl .
iw o us rojom au ory a yw- li
A .
'b
Jakie formy przybierają te prze stąpiono „zgermanizowanym chrJlB r . k
.
Po ęhózdie Tuzsz~g~. czRasu.
k nym, wówczas ustroje te pr~yję- cy~
:"'1ęc - w pro Y uzy- śladowania? Zaczyna się od dy- stianizmem" - w _„,u d · - w er ime apitulację t zrzecze.
c
,, rzecieJ
zeszy u ł b
.
i
ł b
·d skama politycznego wpływu ze skredytowania polityki Watykanu
IBJ...
J„ ..... „„„.
nie się niepodległości państwowej. środkowej i wschodniej Europie · oybryonwydzwantte . przesz Y Ytk.0 h strony katolików. Ale to są ra· Rosenberga.
R-ząd Rzeszy zamianował w Sło n·
. .
b ć dl .
.
y o na arc1a we wszys tc
.
. .
.
Broszurę prop.~gandowę. „Miinkner Trzeba przy tym pami~ doI~ powmren y
a nas mespo- punktach kuli z'emski
j
czeJ puste słowa. O Jakim „polity- um den Papst
(„Ludzie do oła daJ·e cyto""any autor - "'- - --1
:wacj„ rze komo niepodległej gabi- dz1anką.
e·
cznym" katolicyzmie może być dzi
hni
.._
•
.
t
k
.
.
N"
Papieża")
rozpowszec
ono po.,- wi·e Hitlera m·e brak ..;,,•b. Np.ne ' manone e 1 zawar 1 z nim
„Niemcy musiały przegrać woj.
1emcy już dawno przeszły „do siaJ· mowa? Uderza się w chrze- b
.
b"
t
,_
&•„z
340
dn 23
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marca umowę, na po s nę światową - pisałem w bro-1 na arcia". Wszelkie groźby „świe- ściJ'aństwo wogóle a w katolicyzm
A v··lkischer
Beobac'-tcr·•
"
u o„..., .....
0
wie której objął nad Słowacją
szut'2e, wydanej w pierwszych .tnego seku11danta" są tedy zbę. specjalnie. Zasadniczą księgą do rzy.
"
•
Pi
XIl)u. . przeciwko państwu będ.Zie ścigaDlł
„ochronę". Dla przeprowadzenia dniach stycznia ubiegłego roku . dne. : „żaden kraj, sąsiadujący walki z chrześcijaństwem jest da- (przed k~rona?Ją . u~ . . P_I· tak jak przestępcza działalność a
tej ' „ochrony" niemieckie siły
p. t. _„Ku czemu idzie Polska" _ z ~iemcami - · .oświadczył lord lej nieoceniony „Mit" Rosenberga. sal, że ci ludzie się me ZID.lemaJą żdego innego wroga Rzeszy".
zbrojne mają w każdym czasie
żeby stanąć wobec bankructwa 1. Haltfax, w Izbie Panów dn. 20 1 A politycznych argumentów do -: zawsze prowadzą tę. samą po- Ze swej strony dodamy, że CSJlprawo tworzenia wojskowych u.
swych dwuch głównych celów po-,1manca - nie jest teriaz pewien walki z katolicyzmem . dostarcza litykę; to znacey antyniemiecką. Dione są gwałtowne wysiłki cel~
dZądzen oraz utrzymywania w
1itycznych: Mitteleuropy ' rozbicia: dnia jutrzej~zego. ~rz.eba so~ie ten.ie Rosenberg w swej książeczce
Dalej prowadzi się propagandę stworzenia NOWYCH organizacyj
trich żałóg.
Rolłjł na pańlłtwa buforowe (Rand; zadać pytanie, czy nie jest kome-, „An die Dunkelmli.nner". Stwier- za WYSTĘ:POWANIEM Z KO- pseudo • chrześcijańskich i nawet
Trzecia Rzesza stała się więc
staaten), związane z Niemcami , czna zgoda dla dalej .idących wza I dza tam, że Watykan stara 'się pro SCIOLA. Neopogańskie pismo pseudo-katolickich(!). Czy czytelptotektorem Słowacji z prawem
unią celną, monetarną i wojsko· jemnych zobowł~ń JUŻ. ze wzglę· wadzić własną politykę; że wpły- „Reichswart" (Reventlowa) pro- nlk wie np., co to jest ,,Narodo..,..
przl:fllarszu wojskowego i budoWił· Książki Hitlera i Rosenberga j du. na w!asne bezp1eczen~two. każ- wy niemieckie w Watykanie są ni- wadzi kampanię za jednolitością katolicki związek?" Po niemlecl!o
wy fortyfikacji w Karpatach, a
świadooą., te Nłemcy hitlerow- dego panstwa. Rząd angielski wy. kłe bo większość kardynałów nie przepisów w sprawie występowa- ku to się " nazywa „Kato~che ua.
Rząu słowacki jest zobowiązany
skie podobnych planów nłe tylko i ciągnął konsekwencje z wypad: jest niemiecką; że wobec tego na- nia z Kościoła. Odtąd - pisze tionalkirchlicher Volksverein". Y..,
do p1owadzema swej polityki zasię nie wyrzekły, lecz propagują ków. Rozpoczął szczegółowe • 1leży walczyć z Watykanem z ka- te przepisy będą jednakie: trzeba my przed sobą jedno z oatatnicll
gr:.111i~~n1..j w „ścisłym porozumie·
je Jako główne zadanie tta ·1.mey- p_raktycroe kOnsuttacje (narady) tolicyzmem w ogóle.
'
tylko zawiadomić władze, a te wy- wydawnictw tego związku p. t.
niu" z lłząd"m niemieckim.
szlośff'.
nie tylko z dominiami, lecz także
1 prześladowania TRWAJĄ DA- dadzą odpowiednie zaświadczenie. „Katolicki Kościół a polityka ralO!i
Dnia 23 marca . Litwa zmuszona
Mitteleuropa jest na drodze do I z innymi rządami.
LEJ- wbrew cytowanemu oświad J~ ,,Kurier Pol:ki" do1!osi, na te- I wa". Jest to odczyt P• Wagnera.
była na skutek niemieckiego ulti- urzeczywistnienia. Kanclerz Hitler Dn. 24 marca półoficjalnie ogło- czeniu Hitlera. Przed aneksją Au- reme .<„wolne~o ) G~ans~a wła-1N~ o~ładce czytamy adnotac~o PR
matum odstąpić Trzeciej Rzeszy obejmuje dziedzictwo habsbur- szono, że wzajemne zobowiązania
~tler~wskie. wywieraJą ~ tyJneJ ce~y - ł.e komisJa dla
Kłajpedę i podpisać zobowiązanie, skie. jeżeli monarchia austro- ~nglii i Francji w razie niemie;
~
g~lmc duz! naClsk,. by c~łonkowie 1 ochr?,~Y litera~ nar:·socjalist?- ·
:te nie będzie stosowała wobec węgierska nie mogła się uratować kiego ataku na Europę zachodnią
.JZłfHł~tlerows~c.h or?anizacyJ występo ! c~eJ .nie ma me przeciw~? wydaNierriiec przemocy. ani popierała mimo propozycji odrębnego po- są dokładnie określone 1 weszły
,
t.. ~wali z Kościoła 1 pr.~stall posyłać mu teJ broszury_
wywo.
użycia przemocy, skierowanej prze koju, to przede wszystkim wsku- by w życie także w razie p ośred~hbJ..J dzieci na naukę religii.
dów autora jest prosty: Bóg stwociwko Niemcom przez stronę trze. tek sprzeciwu Włoch. Obecn.ie ·n iego napadu przez Holandię,
/lcn,h..~~r~
W jezuickim miesięczniku „Prze rzył różne rasy - a wobec tege
eią. CZylii przyjęła :t0b0wiązanłe Mussolini; robiąc dobrą , minę do Belgię lub Szwajcarię.
';~:_~ tilt. glą~ Po~zechn~' (marzec) ks. dobry katolik (,,narodowy") mWli
neutralności w stosunku do Nie- złej gry, usiłuje przekonać naród
.:"T:~
Kombowicz pośwtęca obszerne roz. stanąć na rasowym stanowisku.
młec; Traktatowo stracha więc włoski, że zbieranie ziem habfi~
waianie prześladowaniom religij- Dlatego te.i potrzebne są (etr. 9)\
swo6odę ruchów i decyzji.
sburskich w postaci Mitteleuropy
~
n~ w ,,In-ej R7:8szy", a.specjał- takie usta~, jak ustawa aryjska
Qn. 23 marca· podpisała Rumu- ,,stać się musiało".
~
·
me cytowanym meprawdziwym ~ (z r. 1935) 1 ustawa sterylizacyj.
ai<Cz' Niemcami traktat gospodarA Ma _
·sa1 Ti
„ (d 20
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świadczeniom Hitlera. Nie ma prze ru;. „Heil Hitler!" końezy ,,Daroeey, który im oddaje bardzo zna. mar~:) _ bp~ z; im:Sprz ·•
31adowań? zapytuje ironicznie. Ale dowy'' katolik swe wywody. W~
Qną część. rumuńskiej produkcji n okr żen"ay Na. wl sz
ectw.•
np. katolicy nie naleł.ący do „Hi- to przeczytać - by jeuc7.e ru
1ecz po11.ro1nej 1. surowcowej.. 1 te ro kowa- tyka
ą
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iem ee
. praktycznie pi ff'Acna
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s.tę, Jak faszyści hitJe.·
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n 1zowane p
naci- ich metody, czynią okrąfenie zja·
za
ę • a erę, Je
!es
~ r~wscy w
ę ~acJon
•.~ •.· raskiem niemieckim. . O ultimatum wiskiem naturalnym a nawet
ną od panstwa. Zamknięto setki sizmu podkopuJą chrześciJan.qq
niemieckim do Rumunii pisał „Tl· nieuniknionym.
'
.
zakładów opiekuńczych i nauko- zasadę POWSZECHNOSCL
Zam-es'\ a sowiecka agencja praso.
.
.
wych. A w tej liczbie znany fa- miast bliźniego stawiają awój nawą. Tpss~ podała, · że „Rząd anNikt rue mógłby przypuszczał kultet teologiczny w Innsbrucku ród i rasę. Ta walka dwóch zasad
gielsk.i dn •. 18 marca zakomtmiko- odparła
„Berliner
Boersatzei(b. Austria), a także (ostatnio) jest bardzo ważna.
,wał Rządowi sowieckiemu, fe tung'' - fe .!"ałe .Pań.stwa sta~ll
Według wiadomości, udziela- ~iach zostały wykupi~e;. obec. podobny fakultet w Monachium
WALKA TRWA DALEJ! Mowa
istni~je poważny powód do oba· do dyspozyc11 pohtyk1 okrąten1a nych przez ludność pogranicza na nie tubylcza ludność c1erp1 głód. (w Bawarii).
Hitlera bynajmniej sytu •·1 ·e
wy ,iż nastąpi akt gwałtu prze. N~em;: Cwła~: wcj mome_nc;ie, Zaolziu, mieszkańcy Czech i Mo- ~kładody ?1wda~te ~ tylko po kit·
Ks. Kosibowicz obszernie pole- zmieniła. Albowiem ta wa= .:;..
dw Rumunii oraz zapytał, jakle g y s zec o owa i pow1n1en raw odczuwają już w całej pełni a g zin z1ennie.
mizuje z „dowodami" Hitlera: po nika z istoty ruchu hitl
ki
stanowisko zajmie Rząd sowiecki być dla nich ostrzeżeniem.
skutki nowego protektoratu.
Wiadomości te zostały zaraz pierwsze, powiada Hitler, państwo g o, - z „1·deałó--''
b
ero~.
.,. za orczosc1 e-i
w tym przypadku".
Europa jest znowu w· ruchu Z Morawskiej Ostraiwy, Frydku, wykorzystane ~ospo~arczo prz:z udziela pomocy wszystkim kościo- wojny!
<;o ·'Oznaczają te nagie fakty?
pisały oficjalne „Relazioni Inter•. Mistku i pozostałych mJast oraz handlarzy Zaolzia, ktorzy poonw1e łom; po drugie ani jeden kościół
K. CZAPIŃSKI.
. "Trzecia" Rzesza rozszerza swą nazionali (18 marca) .:..... pod dy- z terenu Moraw doooszą 0 ogrom rali sobie przy wszystkich punk„przestrzeń życiową" w środ'ko- namicznym parciem osi · Rzym nym braku artykułów żywnościo- tach granicznych kioski żywno
wo . : . wschodn-iej Europie: od Berlin. Statut Bałkanów af po , wych, które już w pierwszych ściowe, cieszące się wielką trek.
płyn do czyacz. metan.
1. 11 5 REB RO L„
azkła I lost.ei
wencją przybyszów z terenu „pro·
proszek do czyszcz. alutektoratu", a w szczególności ze
2. 11 5 REB RO L 11
minium. szkła I metali
strony pcln.iących po drugiej stropierwszy chem. proszek
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nie służbę posterunków cell1ych
do mycla podłóg
~AC WSZĘDZIE?!!
i służby bezpieczeństwa.
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naiwne obrazki, sprzedawane pod
ówczas za byle co, a dziś ocenione. na setki tysięcy franków mają
przedziwny czar szczerego
malarskiego przeżycia, gdzie ów
artysta - amator, odgrodzony od
świata niebotycznym murem doemerytowany urzędnik clowy i ma browolnie przyjętej ascezy i zalarz.amator - jedna 2. najbardziej patrzony · tylko we własną wizję
frapujących postaci, jakie sztuka malarską, z uporem prehistorycz.
francuska. wogóle wydała. jego nego prymitywu, tworzył swoją
własną rzeczywistość na piótnietak, jaik ją po swojemu pojmował
z całą przekorą i wnikliwością
swego plastycznego instynktu. By.
ła to więc pewna umysłowość w
stanie absolutnej doskonałości, umysłowość ekskluzywna i niejako
„samo.wystarczalna'',
doskonale
dająca sobie radę bez sztuki muzealnej i dawnych tradycyj_ malarskich, kojarząca ponadto harmo,nijnie
pierwiasttki
przeszłości,
tkwiące potencjonalnie w duszy
każdego osobnika, z teraźniejszo
ścią i z nowoczesnym na świat
poglądem, w sposób dyskretny a
oryginalny.
I Zdawałoby się na pierwszy rzut
I oka, że sztuka Szczęsnego Rutkowskiego, który otwarł swą wystawę zbiorową w Salonie Oarft'ł
skłego (Mazowiecka 8) w War1
i szawie, podąża w ślady owego ge
nialnego „celnika". jest w tych
jego lkompozyajach pejzażowych,
urozmaiconych małymi figurkami,
ucharakteryzowanymi na rycerzy
z bajki i „zaklęte krółewne", spora doza naiwnej I niewymuszonej
Polowanie. fantazji, jest pewien patos i nerw

Wrstawr warszawskie
Będzie temu lat około 30, kiedy
w . ubożuchnym mieszkanku na

przedmieściu Paryża zmarł głośny
już .dziś „ce!n.ik", Henri Rousseau,

I
i

SZCZIJSNY RUTKOWSKI.

epiczny, oraz niemałe poczucie ; Artystów Plastyków w Polsce
szlachetnej dekoracyjności,
ale (Długa 26), są oczywistym dowo.
nie ma owego malarskiego prze.. dem gwałtownego obniżenia się
życia w takim stopniu doskonalo- aspiracyj artystycznych wśród pia
ści, w jakim widzimy to u Rous- styków żydowsk'.ch równaczeseau i jemu podobnych, nie ma śnie zaś dość chaotyczn.ej organiowego
„powodu" malarskiego, I zacji ich imprez wystawowych w
który podszeptywał „celnikowi" ostatnich latach. Gdzie podziały
takie, a nie inne traktowanie po- się te dobre czasy, kiedy podziwierzchni obrazu. Wizja artystycz wialiśmy tam nie tylko niezłe
na Rutkowskiego, czasami riawet „Salony" doroczne, lecz przede
śmiała i oryginalna, nie znajduje wszystkim
niektóre świetne wygodnego sobie odpowiedn-ika w stawy zbiorowe tej miary artysjego środkach malarskich i wra- tów, jak: Menkes, Mane Katz,
żliwości na kolor, chociaż przy- Sterling, Aberdam itp.? W „Gruznać to trzeba, artysta pracuje · pie lwowskiej", w lokalu żTKSP,
usilnie nad sobą i w ostatnich jedynie H. Streng zainteresować
swych kompozycjach posunął się I nas może swą oryginalną wizją
znacznie naprzód. Chodzi tyłko ptastyczną i dobrze wyrobionym
o to, .by ów „postęp" skoordyno- 1 poczuciem koloru - obok niego
wać ze swym instynktem piasty- zaś, słabo mu sekundujący H.
cznym, idąc śmiało naprzód nie w Langerman, A. Richter, oraz zbyt
kierunku modnych dziś . sztuczek i
efektów malarskich, lecz wyłącz·
nie w cieniu swej wizji pierwotnej
a szczerej i z tego stworzyć ca-·
łość oryginalną i w swej wyłącz· I
ności niezależną. Można nie zga.
dzać się ze sztuką Rutkows.kiego,
można jej nawet „nie uznawać''
niepodobna jednak przejść obojęt
nie obok jego szczerych wysił
ków, podjętych samotnie, zdała
od bombastów malari;kich pseudo
modernistycznej filisterii.
Dwie wystawy sztuki żydow·
skiej w Warszawie, a mianowicie: „Grupa lwowska" w lokalu
<>:·:·: ..„ . .
0
~fę~ny~ (oran~~=:i~~~~ tu~~~~~
.„,. , , . . „,.;:;· .,.i·

I

l

„Salon jubileuST.Owy" Stow. żyd. OTTO HAHN.

brutalny w kolorze O. Hahn.
Nieco lepiej przedstawia sit
„Salon jubileuszowy" w . Stow.
żyd. Art. Plastyków. Malarze z
tego zrzeszenia mniej może maj'
światoburczych ambicyj, ale za to
pojmują swój zawód poważnieJ
i sumienniej; nie dają oni wpraw•
dzie żadnych rewelacyj .i krocz:tc
dobrze znaną drogą tradycji lm-r·
presjonistycznej, mog~ jednak poszczycić się przynajmni·ej solidniejszym rzemiosłem malarskim WI
pracach: A. BtaufUksa, B. Cukier•
mana, P. Frydmana, Htrsztanga, I
ROinickiego, Z. Menkesa itp. RzełJ
ba nieźle reprezentowana w głp.; '
sach D. Petera, zaś mataloplasty.
ka w gustownych kompozycjadi
J. śliwnia.ka.
K. WJNKLEa

I
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Str. 5

190lska :Partia Socjalist yczna
z·wołuje

w nledzlelq, dnia 2 kwietnia r. b. o godz. 10 rano w sali „ Filharmonii" przy ul. Prez. \Narutowicza 20

W-ielkie Zgromadzenie Robotnicz
';

na którym przemawiać b'=dą:

ttow. Artur SZEWCZYK, Henryk WACHOWICZ, Józef POTKANSKI, i Leon MALINDWSK
wejłcia nabywać

Bilety

motna w Dzielnicach P.P.S.

„„„„„„„„...„„...„ ...„„„...„„„...„„.............„„„„„„......„ ...„„„„„„......„„„.
•
Ro tnicr
~twia~uenie R1ą~ów lnolii l ffBD[jj W wyborach w za.JCladach I. K. Poznańskiego na cfozbrajlnie
arm1i
w sprawach Polski
wyci~żi1

'

·P.A.T. don-0ai z Londvnu:
Chamberlain złożył . w piątek

na~tępujące oświadczenie w spra-

wie Polski:
Premier powiedział:

Jak
siada

oświadczyłem . Rząd nic po·
0 licjalnego

pogłosek

potwierdzenia

jakimś pmjcktowa·
nytn ataku na Polskę.

o

siłami naroc; , Rząd brytyjski uważałby, iż jest zobowi,cpany do
okazania Rządowi polskiemu cał·
kowitego po parcia, jakie będzie

w jego mtJcy.
Pod tym względem udzielone
i:pewnienia Rządowi polskiemu
Rząd fraucuski upo'fażnił Rząc

1
nytyj~i do wyr<:Źneg-0 o.świad·
Nic n i leży przeto przyjmować czcnia, iż w tej sprawie zajmuj .
id: jako prawdziwych.
takie samo stanowisk.o, jak Rzą t

Chamberlain oświadczył dalej:

ryrytyj:;k1.

kl asowcy

Remont domów wlodzi

Nocne
aptek

I
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S. Wi-

na zebraniu

odbytym w dniu 27-go b. m. na
wniosek delegatów klasowców oSzalony wyzysk i mordercza ra· ouezwę do robotników i robotnic cą z administracją a będą stale podatkowali się na rzecz dozbroje
cjonalizacja przystosowana w za- firmy 1. K. Poznański:
nia armii w wysoko/cl dziennego
bronić Waszych interesów.
zarobku miesięcznie y ciągu 3-ch
kładach I. K. Poznańskiego były
R o IC !
1
·
·
ROBOTNICY! TOWARZYSZKI
OB TN Y od Was za ezy Ja miesięcy.
pewodem - szczególnie w ostat· h
b'
· d I
tó
k
nich kilku miesiącach - cichych
I TOWARZYSZE!
kic wy ierzec:e e ega w, omu
Na wniosek delegatlw i pobor. powierzycie czuwanie nad przezatargów. Adm:nistracja nie naDotychczas na fabryce Waszej ~trzeganiem ustawodawstwa socjal cy kl. Zw. Zaw. robotnky Zakła·
dów Włók· R. Biderm.an (ul. Smu
trafiając na żaden sprzeciw że stro panował chaos tak pod względem r.ego, urnowy zbiorowej l t. p.
gowa
11) uchwalili opaiatkować
,1y enperowsko - endeckich de- piac jak i pod względem warun-1
. .
w
się na F. O. N. w wysokości je.egatów, wybranych przed kilku ków pracy. Narzucano Wam róż·
Towarz~szk~ l Towarzysze 1
,aty raz po raz łamała umowy zbio ne systemy płacy i pracy, chciano dniu 3 kw1etma r. b. odbędą się dnodniowego zarobku.
:ewe,
me honorowała stawek Was uszczęśliwiać nowymi regu- 1· .1. Vv as na. fabryce wybory delega.
)łac, przeprowadzała redukcje i laminami pracy, racjonal:zacja i re tow. Zw1ą:ek Kl~.o~y Włókma·
dyżury
' p.
dukcje pracy groziły Wam na ka- rzy wystawił na hs.ę delegatów
,,Niebezpiecznych"
klasowców żc!ym kroku.
t~ch kand~datów, do których maNocy dzisiejszej dyturują apteki:
"ć d
Jdministracja potrafiła zmus:
o
Obrona Wasza była słaba gdyż Cie zaufa.me.
s. Kon i S-ka, Plac Kościellly 8,
milczenia. Dzielnie sekundowały w nje byliście zorganizowali klasoRobotnicy! pamiętajcie, że Iist!l A. Charamza, Pomorska 12, W. W'l.gtym dziele różne organizacyjki -- wo . Delegaci Wasi w swej w;ęk- Klasowego Związku ma Nr. 1 (je. ne!" i S-ka, Piotrkowska 67, J. 2'.ajączkiewicz i S-ka, ~eromskiego 37,
stworzone specjalnie w tym celu. szości nie byli W?szymi delegata- c_, nka}.
z. Gorczycki, Przejazd 59, M. EpWreszcie miarka s:ę przebrała. mi, a raczej byli delegatami admiROBOTNICY! pamiętajcie, ż~ sztajn, Piotrkowska 25, Z. Szymań
Na teren fabryki wkroczył Zw. nistracji, to też walka Wasza by- tak jak żeście solidarnie podcza.; ski, Przędzalniana 75.
Ki„ który zaj:ił się pracą organi- ła trudną i tylko dzięki Waszej so "kcji protestacyjnej stall na pod·
zacyj.ną wśród robotników, roz- lidarności i zdecydowanej posta- wi1zu fabryki, na mrozie, czekał6dzkle
poczynając akcję 0 poprawę wa· wie, przy pomocy Związ.ku Klaso·, jąc na przyjazd przedstawicieii
SOBOTA, 1 kwietnia.
runków pracy i płacy. W zrozu- wego potrafiliście przeciwstawić .Związku Klasowego, .n:e dając się
5.35 „Taki jest Wiedefl", muzyk&
mieniu ważności iflstytucji delega. się zamierzeniom adm.in'stracji.
obałamucić nikomu, tak 1 w dn·1U poranna
(płyty).
6.35 Gi.tUU1Btyka..!
tów fabrycznych, zw. kl. posta- TOWARZYSZE! TOWARZYSKI! 3.go kwietnia r. b. solidarnie jak ll.50 Muzyka. (płyty). 7.00 Dziennik
wif sprawę wyborów delegatów na
ROBOTNICY!
jeden spe!n'.jcie swój obowiązek. poranny. 7.15 Muzyka (płyty). 8.00
czołowym m!ejscu. Po długich sta
głosując na listę Nr. I, na listę Audycja dla szkół. 11.00 Audycja.
raniach cel został osiągnięty.
By popraiwlć
dotychczasowy Klasowego Związku Włókniarzy. dla. szkół: „Spiewajmy piosenki':.
11.25 Romanse (płyty). 11.57 Sygnał
Rozporządzeniem Inspekcji Pra stan na fabryce, by stale czuwać
Niech żyje solidarność robotni czasu z Warszawy. Hejnał z Kra.ki>T
cy wybory delegatów odbędą się n.ad warunkami pracy i płacy mu. ków firmy 1. K. Poznański!
wa. 12.03 Audycja południowa z
w poniedzia:ek dnia 3 kwietnia. I sicie mieć swoich prawdziwych de
Ani jednego głosu rozbijaczom Warszawy l Lwowa. 14.00 Muzyka
rozrywkowa. 14.50 Łódzkie wiad<>: ....
Do wyborów staje 5 organiza- legatów.
jedności klasowej!
·
mości giełdowe. 15.00 „Ciuciubabka
cji. W wyniku lo~owania lista kl.
Music'.e mieć delegatów, do kt6
Wszyscy głosują na listę Nr. 1t radiowa", wesoła audycja dla. dzieci.
lw. otrzymała Nr. 1.
rych będziecie mieć całkowite za·
Niech żyje Związek Klasowy 15.30 Muzyka obiadowa 16.00 Dzien·
nik popołudniowy. 16.08 Wiadomości
W poniedziałek robotnicy i ro- afar.ie. Delegatów, którzy nie pój Włókniarzy!
.
gospodarcze. 16.20 Kronika literachctnice zakładów I. K. Poznańskie
ka w oprac. Konstantego Idelfonsa.
gL oddadzą swoje głosy na listę
Gałczyńskiego. 16.35 Motety Orlan·
klas. zw. Nr. 1, na której figurują
do di Lasso - audycja chóralna.
18.00 „Wesoły Dymek z Komina".
nazwiska ich najlepszych towarzy
18.25 Wiadomości sportowe lokalne!.
szy, wypróbowanych obrońców
ce±
18.30 Audycja dla. Polaków za grani·
sprawy robotników.
cą. 19.15 ,,z tajników mowy" feKl. Zw. Włókniarzy wydał w zwołuje w Dzielnicach P. P. S., dziś, t. j . w sobotę, dnia 1 kwiet- lieton prof. Kazimierza Mielooza. .
19.30 Koncert rozrywkowy (z Pozwiązku z wyborami następującą
nia o godz. 7 wiecz.
znania). 20.35 Audycje informacyj-

I

W ro.zie jakiejkolwiek akcji,
Chambcrbin dodał, iż obccni1
która wyraźnie zagrażałaby pol· o/bywają się z innymi Rządam
.slr:iej niepodległości, a której włącznie z Rządem sowieckiru
Rząd polski uważałby za koniecz· konsultacje.
ne przeciwstawić• się wszystkimi

\z

z

Robotnicy fabr. filców

leński (Długosza ł3)

Wobec rozpoczynającego się
władzami budowlanymi i sani·
sezonu badowlanego lnSipekcia tamymt Akcją tą objęte będą
Budowlana Zarządu Miej1>kiego w przede wszystkim te posesje, któLodzi, niezależnie od stałego nad- ' re w ~oku ubiegłym z różnych
zoru nad nowowznoszonymi bu- I przyczyn nie wykonaly zarządzeil
dynkami, podejmuje (jak w latach I w~adz, a wykazują zaniedban1e.
l.fbieg:·ych) wzmożoną akcję usuCały szereg budynków fabryczwdma niebezpieczeństwa budo· nych . mieszkalnych podlegać bę
'.\ lanego i róz.pierającej się tu i dzie otynkowaniu za wyjątkiem
1wdz1e szpetoty, a to zgodnie' z bar<lzo nielicznych obiektów, które
za!i:ceniam1 p. Premiera, jak i bez- z awagi na swój materiał i charak
' 1J~reh1ch władz nadzorczych.
ter tynkowaniu podlegać nie bę\v żwiązku z tym w ciągu o- dą.
,
atrt1ch 2 tygodni marca r. b. . Podw~rza, po.ożone przy gl.adtnspe1<c1a 8udowlana wys1aJa 7000 kie~ nawierzchni - będą m~s1aly
przypomnien do w !aścicieli zarów byc wybetonowane, wzgl~dnte asno posesyj tabrycznych, jak i f~lto~an~, przy czym dopuszcza
m1cszkalnyc.h (na ogólną ilość się z1elence.
15,000). Przypomnienia te są oElewacje bud)"t1ków o nadmier~tatnim apelem władz budowla- nej ilości ozdób, o często wątpli·
n)cli przystąpie'nie· do badania i ·wet wartości architekto.nicznej,
remont.u częnokroć przegnilych które zagrażają odpadnięciem, bę
belek stropowych, przerdzewiaJych dą mogty być uproszczone za u„
zbiorników z wodą, nadwyrężo· przednim zezwoleniem Inspekcji.
~~z:,t~~
nych, przegniłych balkonów, oraz
Niebezpieczne „pulapki" w poczęsci fasad, jak konsole, gzymsy staoi zejść niezabezpieczonych z
Dzfł
etc:, by wypadki, jakie zdarza'.y chodnika do suteren będą musia·:y arcyfilm polski według powieści
na temat:
M. BALUCKIEGO, scenartusz
się w ro.ku abiegtym, wię.cej się ulec oclipowiedniej przeróbce, wzg!
,,SYTUACJA PC>LITYCZNA I SPRAWY SAMORZĄDOWE''
T. Dołęga - Mostowicza, p. t.
nie powtórzyły.
skasowaniu. To samo dotyczyć
. będzie zewnętrznych stopni na
w Dzielnicy Chojny - ref. ttow.: J. Endrych i W. Matula.
~?nadto . kontynuowana będzt~ chodn!kach,
prowadzących
do
Czerwona - ref. tt ow.: B. Kruczkowski i K. Sobczak
„
akcia 1ozb1órek zruderowanych 1 sklepóW o wysokim parterze.
Symfonia rozpaczy, miłości
Fabryczna
- ref. ttow. H. Henrykowski i K. Wita.
1 szczęścia.
z~gratających budynków i muBrudne, zaniedbane klatki scho
"
sze•Nski.
Film, który chwyta za serce,
row P" ."'P.a.Ionych fabrykach. Na dowe będą m•isia:y być odnowioporywa, rozmarza, upaja..•
Julianów - ref. tto w.: Z. Szulman i S. Pietrzak.
ogółną 1losc 200 budxnk?w, prz~- ne, a znajdujące się często pod
ROLE GLOWNE:
Koziny - ref. ttow .: j. Potkański i B. Brzeziński.
znaczony~h ... do rozbiorki, będ~ie biegiem schodów mieszkanka doTamara
WillznJewska,
Baśka
"„
śródmieście - ref. ttow.: mgr. A. Papier i L. Glowac.
w .r?k~ h1e1.ącym rozebranych je· zorców opróżnione. To samo doOrwid, !\l. żwiklińska, J. Plchel•
dy~1e :>O, ~ to z~ względu na brak tyczyć będzie mieszkań wilgot·
ki.
ski, A. żabczyńskl, Józef Węma ych m1esz~an. Po~ost~ł~ 150 nych w piwnicach i su-terenach, a
grzyn, St. Grollckl 1 inn1.
Widzew - ref. tto w.: adw. K. Hartman i E. Krauze.
„
bud)m'ków, mimo wadliwbsct, bę· wlasciciele obowiązani będą doUwaga: Pase - partout, bilety
Zielona - ref. ttow .: J. Karbowiak i M. Sumerow·
„
ulgowe nie ważne.
d~ podstemp~o~ane, ~y z~pew- starczyc dozorcom mieszkania, od
ski.
'""
mo~e byto w nich b~z,~Iec~ens.~wo powiadające przepisom.
do czasu ostatecznej hkw1dacj1.
Jak widać z powyższego, akcja
·
Dziś
Wesoła, zabawna, rozkoszna, szalona, wspaniała komedia!
Równolegle z akcją Inspekcji w bieżącym roku dotyczy glów111ie Il I N O
organa Policji Państwowej będą usanię~ia niebezpieczeństwa buWILLIAM POWELi. I MYfłNA LOY
wzy"".ać właścicieli do porządko- dowlanego i' z całą energią będzie
wania swych posesyj pod wzglę- tak prowadzona, by bezpieczeń
godz.
dem sanitam-0 - budowlano - po- stwo mieszkańców było zapew- ł-ej pp. w soboty o godz. 2-ej p. p.
W niedzieli,: i święta o godz. 12 w pol. ----WESOLY FILM O SZALE~STWIE I MILOśCI!
rządkowym w ścisłej współpracy nione.

Raiio

I

Pa Iska Partia Socialistrczna

o

GRANO-KINO

MASOWKI

I

llAlY MU AZYN

·-

T O N

Począ~~::e ·::w~~dl~:~

Klno-Tea tr

----1

•

•

'{ „

•

·„

. - ' . • ·•

::~:w;;~k:~~. t.

Bilety ulgowe I passe pa.rtour nieważne u do odwołania.

D. TONDOWSKA
u,. P~otrkowslla 15 l, fr. 2 11.

teL 174-US. Pnyjmuje od godz. 9-t

l Pd S -

Jl wlecz.

LEKARZ·DENTYSTA

Piotrkowski 165, tel. 226-02
przyjmuje od 9-1 i od 3-1.

godz. pr:z.yji,:ć 10-2, ł-8.

W ROLI

Poa. o g. 4

GŁ.:

Engelówna, Wysocka, Cybulski,

Sielański

i Orwld ANDRZEJA 4,

I

CAPITOL

I.EKA.RZ DENTYSTA

DZli wri ~rietla sfe:

MET R OI
Pl\ ZE.IAZD 2

.DZIAŁ LEKARSKI~

HENRYK
po owo" JNE wEs ELE LEJZEROWICZ

pod~it~:O:

„ ...„„„„....„ ...„„„„„„„„„„„

ne: Dziennik wieczorny. Wiadomości
meteorologiczne. Wiadomości sportowe. Nasz program na jutro. 21.00
„Kto, co, dlaczego?" wesoły koncert
z udziałem ,,zna.ku zapytania". W
przerwie o godz. 21.45 „Gwiazdy
sceny, radla i ekranu przed mikrofonem" - '3.Udycja w opracowaniu
Antoniego BohdziewicZll.. 22.55 Wla·
domości bieżące. 23.00 Ostatnie wia·
domości dziennika wieczornego. Komunikat meteorologiczny.

DZ IS

I dni

naste1nvc11

SUE Z"

W rolach

teL 221-12

głównych:

Łodzianin

MIGAWKI Z RADY MIEJSKIEJ

::~E~~~!~!~ Dlaczego endecy~ głosowali za budżetem Dzis i dni
O kulturze ,,narodowe)'' CLAUDETTE
Skutki nadużycia alkoholu
COLBERf

i

n~~~p;::~

„Josette" -

siedzący

odległości

wracać głowy.

przybył

Mogliby panowie z Obozu
w stanie nietrzeźwym. Poznać Narodowego z większym szato było natychmiast, gdy stanął cunkiem odnosić się do sali na
przy mównicy i rozpoczął prze- której obradują przedstawiciele
mówienie stekiem obrzydliwych łódzkiego społeczeństwa i nie
przybywać w stanie nietrzeż·
słów.
Podpił sobie
zapewne tęgo wym do Rady Miejskiej, w któów radny, gdyż radni socjali- rej wiszą godła państwowe.„

ZAZA

~~!ep;a:~!:~~!u, jed~::!iw~ttl~

& tysięcy dzieci
otrzyma paczki na
święta
Wydział Opieki Społecznej
Zarządu Miejskiego w Łodzi
informuje, że w związku z nadchodzącymi świętami wielkanocnymi Zarząd Miejski przystąpił do przydzielania paczek
dzieciom szkół powszechnych

tura i sztuka „przemówienia"
na temat kultury wygłosili pp.„
Schweidler i Grzegorzak. Mówili, oczywiście. o kulturze
„narodowej", bez wpływów masońskich i żydowskich.
. .
Próbk! teJ „narodow~j" k?ltury dah nan;i natychmias~ Die·
którzy radni endeccy, Jak p.
adwokat . <:7~oc~owski, Czernik,
Rakowsk1 i IDDJ.
Padały słowa plugawe i wstrę·
tne, jak w podrzędnym szynku.

- -

~· · --

. ~st.ro zar~agował prez. Kwapmski przeciwko tym zwrotom
lecz p. Schweidler szybko sta:
w ogólnej liczbie 8.500. •
Jednocześnie Miejski Komi- nął w obronie swego kolegi (w
tet Pomocy Zimowej poprze czasie przemówienia r. Rakowusiłowania Miejskiego Komitetu skiego):-Przecież to robotniki„.
Pomocy Dzieciom i Młodzieży
Piękna "obrona" pana mec.
i rozda 7 .500 paczek dzieciom. Schweidlera. Więc
Rakowski,
Łącznie więc paczki świą
zqaniem panów endeków, nie
teczne otrzyma 16 tysięcy dzie- może zachowywać się
kulturalci szkół powszechnych.
nie i ma prawo w miejscach
Wydział

Plantacyj

zmienia siedzibę
Dziś, dnia 1 kwietnia, Wy
dział Plantacyj Zarządu Miejskiego w Łodzi przeprowadza
się z parku im. ks. J. Ponia-

publicznych rzucać słowa
przyzwoite„.
Społeczeństwo

nie-

łódzkie widzi

zachowanie się prZ(!dstawicieli
robotników - klasowców, pełne
powagi i godności, oraz zachowanie się tych osobników z
towskiego do nowej siedziby frakcji Str. Narodowego.
przy ul, Piotrkowskiej 234/36.
„Kultura" propagowana przez

na ostatnie posiedzenie

z

codziennych walk
robotników

obsługi
ciężarówek

Iem omówienia sprawy zawarcia
umowy zbiorowej.

Zebranie

a robotnik

zostą.ł

ławie oskarżonych Sądu
Okręgowego
Łodzi zasiadł w
inż, Tadeusz

Markowski, dyrektor naczelny
firmy N. Ejtingon, Sp. Akc.,
oskarżony o nieumyślne spowodowanie kalectwa robotnika I·
gnacego Zawiei.
Zawieja zatrudniony był w
charakterze robotnika w fabryce przy ul. Radwańskiej 30.
W dniu 7 grudnia 1938 r. o·
koło g. 15.30 reperując tył ma·
szyny t. zw. „postrzygarki" na
skutek braku zasłony na jednym
z noży, Zawieja uległ obcięciu
4-ech palców u prawej ręki,
wskutek czego pozostał na ca·

Jutro w niedzielę dnia 2 12 kwietnia konferencja
kwietnia r. b, o godzinie 11-ej
z fryzjerami
rano odbędzie się w lokalu
W dniu onegdajszym udała
Związku Transportowców przy
ul. Piotrkowskiej 28 ogólne ze- się do Inspektoratu Pracy debranie członków sekcji praco· legacja związku pracowników
wników zatrudnionych na mię· fryzjerskich w Łodzi z żądanie
dzymiastowych autobusach cię o zwołanie wspólnej konferencji
celem omówienia wysuniętych łe życie kaleką.
żarowych,
Na żebraniu omówione będą żądań przez ogół pracowników.
sprawy organizacyjne.
Przedstawiciele pracowników
OGŁOSZENIE
oświadczyli, że pod
umowę
Podwyżka płac w fabryce zbiorową muszą być podciągnię Zarządu Miejskiego w Łodzi z dnia
papieru
te wszystkie firmy, to też pro· · 1 kwietnia 1939 r. o oddaniu
szą o wezwanie na konferencję · kanał6w miejskich do u!ytku
W fabryce papieru koloro· także przedstawicieli drugiego
publlcznego.
cechu fryzjerów.
Zarząd Miejski w Lo dzi podaje
Inspektor przychylił się do do publicznej wiadomości, iż zgodktóry następnie robotnicy przerwali z warunkiem, że ustalenie tej prośby i wyznaczył wspólną nie z § 2 Zarządzenia Ministra Rokonferencję na 12 kwietnia rb. bót l'ublicznych w porozumieniu
wyższych płac i zawarcie ukła- na której obecni będą przedsta z Ministrem Spraw \Vewnętrznych
dnia 2 września 1930 r. w spradu nastąpi w toku rokowań z wiciele obu ist..iiejących w Ło zwie
przepisów miejscowych o skaInspektorem Pracy.
dzi cechów i zw!ązku zawodo· nalizowaniu i połączeniu nieruchow dniu wczorajszym ustalomotici z .kanałam i ulicznymi oraz
no nowy układ, który przewi- wego pracowników.
o warunkach korzystania z tych kaduje podwyżkę płac w granicach
nałów w m. Lodzi (L. Dz. Woj.
nr. 28, poz. 335), zostają oddane
od 10 do 14 proc., wprowadza- Strajk okupacyjny
z dn iem 1 kwietnia 1939 roku do
jąc zarazem stawki akordowe.
W dniu wczorajszym wybuchł użytku publicznego kanały miejskie
strajk okupacyjny w f·mie Rzep- na 1,astępujących ulicach lub ich
Ak •
b t .k,
kowicz Pomorska 77. Strajk częściach:
CJa ro o ni ow
1. Karolewskiej od Towarowej
wybuchł na tle niewypłacenia
ce"ielń
do Kwiecistej
Et
zarobków i z powodu zamknię
2. Kwiecistej od Karolewskiej
W związku z nadchodzącym cia fabryki bez uprzedniego 2
do granicy miasta
sezonem robotnicy cegielń po- tygodniowego wymówienia. Po3. Kątnej od Wólczańskiej do
djęli starania o zawarcie umo- wiadomiony kl. Zw. sprawę skieNowo-Pańskiej nr. pol. 1-9
i 2-2lj
wy zbiorowej.
rował do Inspekcji Pracy.
4. Rembielińskiego - całej
W sprawie tej na odbytym
5. Wolowej - całej
zebraniu ogólnym uchwalono
6. Nowo-Obywatelskiej od proRobotnik-hitlerowiec
tekst nowej umowy zbiorowej
jektow. przedłuż. Nowo-Pań
Na tle żądania usunięcia roi wyłoniono komisję, którą u·
skiej do ul. Rejtana
7. Obywatelskiej od Nowo-Obypoważniono do przeprowadzenia botnika-hitlerowca wybuchł w
watelskiej do granicy miasta
dniu wczorajszym strajk w f·mie
ogólnej akcji.
8, Piotrkowskiej od nr. 2811 i 307
Obecnie komisja wystosowała Winter Rzgowska 26/28.
wł. do Pabianickiej
Zw. kl. wszczął starania w
już wniosek do Inspektora Pra9. Wólczańskiej od Pięknej do
Pabianickiej nr. pol. 261-265
cy o zwołania konferencji ce- kierunku likwidacji zatargu.
i 260-266
10. Bednarskiej od Unickiej do
Pabianickiej nr. pol. 24.-42
i 23-25
11. Zacisze od Południowej nr.
pol. 1-7 i 2-12.

71egLis~~:ad~a~;;;~~!1t~lyst~~jii.
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„„„„„„„„„„„„„„„....„„
Urzędnicy gotowi
do największych ofiar

na

Dyrektor zwala winę
kierownika

__„„„„„„„„„„„...„„„„„„ dniuNa wczorajszym
w

Robotnicy
na dozbrojenie

d d k
o at owo.

Jto wi,zanka.
O S E T T E
dowcipu, bukiet humoru, wieniec

na)wspamalszych melodyj.
Inne role: DON AMECHE - ROBERT YOUNG.
Ceny miejsc.I-1.091 Il m. 90, In--0.50. Kupony ulgowe po
70 gr z prawem za~mowania dowolnych miejsc. Początek
przedstawień w dm powsz. o g. 4 w niedz. i święta o g 12.

przy pierwszym
to
endecy na „narodowców" napawa nas tyl- styczni
HERBERT
stoliku, w bliskiej
posiedzeniu Rady ko obrzydzeniem.
'
od mówcy, zmuszeni byli odobstruk*
*
MARSHAL Miejskiej zapowiedzieli
*
Jeden z radnych
endeckich
przewlec uchwale·

w najpiękniejszym
cję, mającą
romansie miłosnym nie budżetu do 3 miesięcy, w
czwartek zaś nietylko, że zaprzestali obstrukcji, ale głoso
wali nawet za budżetem?
Otóż w czwartek rano, gdy
po mieście rozniosła się wieść
o niesłychanym stanowisku raPoczątek w dni powszednie dnych endeckich, które hamo·
o godz 4-ej w 11iedziele i ~wię wało tok pracy samorządu i
ta o godz 12.ej w południe
Na pierwszy :;eans wszystkie mogło , opóźnić rozpoczęcie robót publicznych, do poszczemiejsca po 54 gr
gólnych przewódców Str. Narodowego przybyli ludzie z ich
obozu którzy w dosadny i nie
przebierając w słowach, powiedzieli „fuehrerom" endeckim, co
o nich myślą robotnicy łódzcy
Robotnicy
firmy
„Rubin" i „radzili"" endekom, aby nie
(Wólczańska 50} na zebraniu przeciągali struny. gdyż clerodbytym wczoraj uchwalili na pllwośt robotników I bezrowniosek zgłoszony przez tow. botnych jest na wyczerpaSzambelana - członkatp. P. S., nlu„.
odda.: jednodniowy zarobek na
To właśnie stało się przyczy·
cele związane z obroną Kraju. ną nagłej zmiany taktyki ra*
*
dnych endeckich, którzy zro·
*
zumieli, że w swojej tępej roRobotnicy firmy Biedermann boc~e na szk~dę ~lasy robotniuchwalili również podobny wnio-· czeJ posun~łt . się . za datek?.
sek, aby jednodniowy zarobek Zacho~yw~łt się tei: względnie
przekazać na obronę Kraju, spoko1me 1 głosowali za budżeprzyczem robotnicy uchwalili tem.
•
•
z wrócić się do dyrekcii firmy
•
e1by r obotnikom pracującym 3
Przy omawianiu działu: kul-

Żeromskiego 74-76.

Telefon 129-88.
Do1azd tram. :i, 6, O i 8 do rogu Kopernika i Żeromskiego.
Dzll I d~I następn~c~I - . SIMONE SIMON - synteza
francuskiego charme u 1 prawdziwego sex' appealu-w swojej

następnych

Cóż
się stało, że
środowym

PRZEDWIOśNIE

n

W

myśl powołanego

na

wstępie

§ 2 przepisów miejscowych, właściciele nieruchomości przylegają-

kaleką

Inż. Markowski, jako naczelny dyrektor, odpowiedzialny za
wszystkie działy pracy został
pociągnięty do odpowiedzialności karnej.
Oskarżony nie przyznał się
do winy. Oświadczył on, że
nie może jako naczelny dyrekt or wchodzić w detale. Jego
zdaniem winien odpowiadać za
wypadek kierowmk sali albo
kierownik administracji. Sąd uniewinnił dyrektora.

Wulkanizacja Pospleszn
Reperncje: O pon
f

Dętek nakładanie

protektorów LÓDŻ,
- Sienkiewicza 2!> ,Piotrkowska se.
Telefon Hi0-01.
Uwaga! Wulkanizujemy na poczekaniu

li DZIAŁ LEKARSKI j)

HALT RE cHT
DR.

Pi•otrkowska 161
tel. 245-21.
Specjalista chorób skórnych, ~en~
rycznych ; seksualnych przyJIDUJe
od 8- g rano. od 12-3 pp.
i od 7-9 wiecz.
W niedziele I lwl•ta od 10-1.

„

DR. MED.

H. LUBICZ
Chor. skórne weneryczne i seksualne
Piłsudskiego

69

(róg Narutowicza)

teł. 141-32
od 8-10, 12- -2, 5--8 wiecz.
w niedzielę i święta od 9--11.

DR. MED.

PAULINA LEWI
Specjalnośf

c ho r 6 b kobiecych
I poło!nlctwo
Śr6dmlejska 28 telef. 240-10
przyjmuje od 12--2 i od 4-8 wiecz.

Dr J NADEL

•
•
Akuszer·
ginekolog
wolności i granic kraju
cych do wyżej wymienionych ulic
.
1'
k
z
b
•
N d
.
lub ich części, obowiązani są skaprzesunięcia
godz. przyjęć 10-2, 1.1.-8.
W dniu 31 bm, w sa ,1 .on-I " e ram na . a zwycz.a1nym nalizować swe nieruchomości i poferencyjnej Urzędu Wo1ewodz· 1Walnym Zebranm w dom 31 łączyć je z miejską siecią kanalizatel. 228-92
Zarządzie
kiego odbyło się z inicjatywy marca 1939 r. urzędnicy Urzę· cyjną w ter!Dinie je~neg;o roku, liI
Okręgu Rodziny Urzę- du Wojewódzkiego, Starostwa cząc od dnu~ 1 kwietma_ 1939 r.,
Na raty i za §Oł6wkfł konfek?ję
Z dniem dzisiejszym w Za- kretarz Prezydenta Miasta mia- Zarządu
.
.
.
. u· G rod'f' k'iego i. p owiatowego
.
pod skutkami
zastosowama wyko.
k
1
c c d WICZ
w nania
zastępczego, jako środka męską 1 dams ą po ~ca : u 0
rządzie Miejskim
przeprowa- nowany został kierownikiem dmczeJ i Stowarzyszema rz~
17
dników
Państwowych
zebrame
Łodzi:
przymusoweJ!o,
przewidzianego
w
Piotrkowska
·
Dział
miarowy.
dzone zostały następujące służ Oddziału Ogólnego Wydziału
wszystkich urzędników admini·
1l Wyrażają całkowitą goto- an. 4 lit. c R11Zp. Prez. Rzplitej STOPI Firanki, kapy, story i obrusy
bowe zmiany i przesunięcia:
Technicznego.
(Urzędu Woje· wość poniesienia największych z dn. 22. BI. 1928 r. o post. przym. najtaniej poleca pracownia I. Gold•
Tadeusz Braun, kierownik
Sekretarzem Prezydenta Mias· stracji . ogólnej
· St
t
G d
ofiar w obroni W 0 1 ś · C
(Dz. U. R. P. nr. 36, poz.
Oddziału Personalnego przeszedł ta zostaje Aleksander Sałaciń wó d zk 1ego J
aros ~a
ro z·
, ,
. .e
!1° Cl! a- w342),adm.
zmienionego rozporządzeniem berg, Ł611f, Nowomiejska 3, w połosci Gramc 1 Potęgi Panstwa. Prez. Rzplitej z dn. 28. XII. 1934 r. dwórzu, sklep Nr. 9, tel. Nr. 172-66.
na stanowisko kierownika Od- ski. Referentem prasowym w kiego i Pow. Łódzkiego).
HURT
DETAL
Na zebraniu tym, zabrał głos
2) Przeciwstawiają się wszel- (Dz. U. R. P. nr. 110, poz. 976) oraz
działu Aprowizacyjnego Wydzia- Zarządzie Miejskim zostaje tow.
w imieniu obu powyższych or- kim próbom siania zamętu i w . §. 3 wyżej cytowanych przepisów Kurtki sl<6rzane, palta, spodnie
łu Przedsiębiorstw i Aprowizacji. redaktor Zbigniew Micner.
·
· urzę d 01czyc
·
h , Ja
· k o niep~
·
k <?JU.
· wsro
· 'd o b ywat e l'1. i· o- m1e3scowych.
ganizacyJ
Szymański Roman, kierownik
i kamizelki oraz wiatrówki i kamijeden z ich członków Pan Wo· słabia01a ich zdecydowane) po·
PREZYDENT MIASTA
zelki zamszowe. "Kurtkopol", No- .
Oddziału Ogólnego Wydziału
Technicznego przeszedł na stajewoda Henryk Józewski, Po stawy obronnej.
•••••(illl)ill•Ja•••K•w•a•pill•ll•s•klll.••w•om•iellij•sk•a•4•,•s•k•lellp•7•1•,•te•l•.•1•8•8-.4.2.
przemówieniu Pana Wojewody
nowisko kierownika Oddziału
3) Zobowiązują się do soliuchwalona została jednomyślnie darnego wzięcia udziału w subPersonalnego.
PONCZOCH
Tow. Henryk Skałecki, se- Łodzianina
następująca rezolucja:
skrypcji pożyczki lotniczej w
POLECA: pończochy, skarpetki chusteczki, szaliki po cenach ściśle
• • • • • i • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - ramach przyjętych dla całego fabrycznych. Specjalny dział pończoch z małymi skazami.
Dziś i dni następnych
Niebywały sensacyjny podwójny program. świata pracy.
PIOTRKOWSKA 82,
Kino-Teatr
0
1
4) Apelują do wszystkich praw podwórzu parter
• ~~::;i~~?~~ t~
il
cowników administracji państwoW rolach gł. M. Douglas, Virgina Bruce i W· Wiliam.
1
11
0
II. Dzieje brawurowej fantastycznej wyprawy RAKIETĄ NA MARSA
z udziałem Buster Crabbe i pięknej Jean Roberts:
·
t
•
PIOTRKOWSKA 67 pasai „Casino"
d o k umen t owa1I. SWOJe
tODt, Zgierska 26
s anowis- NOW05CI w 4 JĘZYKACH LEKTURA SZKOLNA BEZ KAUCJI
Początek przedstawień w dni powsz. o g. 4-ej w soboty i świ~ta o g. 12-ej
ka w tych sprawach".

Zmiany i
w

w obronie

l

A d

•

n rzeJa

Miejskim

4

,

-1

Czytajcie

CENTRALA

Po wrót A r s e n L u p i n a

ZACHĘTA

CORSO
Początek o godzinie !-ej w soboty
i niedziele o godzinie 12-ej

Cen7 od &ogr.-Sala wentylowana.

:b: ~i~~~ł!gfce::;t~;0:Si!' ~~i~1 Wypożyczalnia książek „Unl)wersalna

Na sezon letni najkorzystniej obstalujesz ubrania, palta oraz kostiumy

~:~~!~~:A. Romanowicza Ł6df, W61czallska 101

PO RAZ PIERWSZY W LODZI

I. CZARNY UPIÓR
II.

dramat sensacyjny.
W roli głównej:
śpiewający Cowboy Bob Walker.

Niebywały

PENSJONARKA

z Deanne

Durbłn

na dogodnych warunkach. Wykonanie solidne.
UWAGA! Wykonuję płaszcze impregnowane.

Ceny konkurencyjne.

PŁACĘ NAJWY!SZE CENY za używane złoto, platyn111 srebro
Rafineria metali szlachetnych na mie.1scu S. Sendowskl Południowa 5,
fr. I p. tel. 188-82.

Odbito w Drukami Ludowej Piotrkowska 83.

