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Delegaci a· Polskiej Partii Socialistrcznei
i klasowych

związków

zawadowrzh

u p. Prezydenta Rzeczypospolitej
l

'·'!

I

członkowie delegacji
poszczególne punkty.
P. Prezydent w dłuższej rozmowie z delegacją omówił naczelne zagadnienia pruistwowe
w atmosferze zupełnej szczerości wzajemnej.
DALADIER
Audiencja trw~la dwie godzi- wygłasza głoane przemówienie w
ny.
od;:iowiedzl na pretensje MusSC>Jl..

Wczoraj o g. 12 w południe Pre_zydentowi krótki memoriał
uzasadniając główne te'
p. Prezydent Rzeczypospolitej
przyjął delegację wspólną Polskiej Partii Socjalistycznej i 1111.1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111
klasowych związków zawodowych. Delegację stanowili tow.
Tomasz Arciszewski, Mietow.
·~
czysław Niedziałkowski, Kazi· · ldlihi8lo deklaracja w sprawie Pol,itlll ...,..olała ogromne wrażenie w mierz Pużak i Wilhelm 'T:'opinek.
Tow. Arciszewski przedłożył p.
eałej Europie.
., '.. l • . ·

zy. Inni

rozwinęli

„„......„ „.........„ ...„ ...„ ......„„:...
·swiat o cre~laracii Chamberlaina

dJplomacii angielSlcieii
. .
. ,historii
c.
'.

ii•. '
!."' , AMERVl<A O DEKLARACJI

starczy, by kryZys. który tak nie-:

spodziewanie wybuchł w :europie E
wschodniej, minął. Możemy się E
wówczas spOdZiewa~, że Bert:n:
nam powie, że cala sytuacja była E
najfałszywiej oceniana. że · Niem· :
cy nie miały zamiaru grozić Pol- •
sce, że w ogóle pragnęły tylJco za. :
in'.cjować, jak najbardziej przy_Ja-.:
cielskłe rokowania. Jeśli tak, to p.
Chamberlain osiągnie swój bezpO·
średnio ceL Ale tym samym otwo·
rzy nową erę, gdyż gwarancja an.
gielska i francuska raz dana Pol.
sce, nie będzie mogła być c:Ofnię·
ta J będzie utrzymana na dtugo po
przem·n:ęciu ob~ego kryzysu jeślł istotnie kryzys ten przem!nie
pokojowo. Będzie ona jednocześ·
nie bariera dla Niemiec i punktem •
5
zwrotnym -w historii Europy<•.

CHAMBERLAINA,
• iJ:
!~ Wiadomości, Jakie nadeszły do

z Londynu o decyzji rzą
angielskiego przyjścia z pomo.
, ',q 'Polsce, nłezwylde wzmogły po
:i~Jarność Anglii w Stanach Zjeditoczonych .„Decyzja angielska ~e „New York Times" - wpły
• dęcydująco na przyszłe tosy E·
Id-opy. Być może, i7 takie oświad·
·mnwe ~owoścł angielskiej wy'. ~ki
·~

.
.

5
NIEZADOWOLENIE
:
W BERLINIE.
Wiadomość o wygłoszonej przez 5
prem. Chamberlaina zdecydowa-:
neJ deklaracji, zapowiadające.'5
przyjście Polsce wszelkimi środ· :
kami z pomocą w razie ag1·esji nie 5
mleckiej, wywołała w berlłńsl<łch:
kołach politycznych wyraźne nie-:
zadowolenie i złośliwe koritenta·
rze, usiłujące zbagatelizować znaczenie deklaracji.

.••
•.

Niektóre dzienniki angielskie za-\ nie wizytę premiera Bulgarłt ~
wskazujące na sciwanoffa, ~ .który_ zaniepokojony
: rozpoczęcie przez Niemcy pewnej ma być jakoby niemiecko - rupi.µft
5akcJi dyplomatycznej wobec Bułga skim układom handlowym, mogą.
: rii. Depesze na ten temat z Berlina cym znacznie zaszkodzić ekspo~
5ogłasza m. in. ,,Daily Express" ł wi bułgarskiemu do Niemiec. '
•wskazując na oczekiwan11 w Berii:

EWi("..rają info.rm.iu:je,

Czerhr Staia sie

zwvkla kolonia „Trzeciei Rzesu
11

W Pradze czeskiej ukazał się d:Ug szacunku czeskich kół gesdekret Henleina, w.prowadzający podarczych, majątek znajdujący
zakaz dysponowania prawem wlas się w rękach żydowskich, wynósi
ności majątków znajdujących ·się oko~o 70 mild. koron, z czego 30
w rękach żydowskich. Szereg in- mild. przypada na majątki roł~e.
nych zarządzeń antyżydowskich Zakaz dysponowania tak ogrorrillą
natury gospodarczej (zablokrwa- częścią majątku, znajdują.ce.go, się
nie w~~elkich wk~adów w instytu· w Czechach i na Morawach, umocjach pieniężnych, zamknięcie sa- żliwi Niemcom niewątpliwie··Mlł
fesów I t. p.), wywołały w kolach kowite opanowanie życia ' gos9oczeskich zrozumiały niepokój. We- darczego Czech•

,,Anschluss'' .Hataiu
do Re11ubliki

~ „Piechota

Tureck~ei

~- „

.'

..

Prasa stambulska podaje pogłos- dżaku Alexandretty) uchwatt ·p~
• k~, że w dniach najbliższych zgro- łączenie tego kraju do republiki 'ta
: madzenie narodowe Hataju (San- reckiej.

Nowe zamachy w Anglli··

•

I , „,

~

niemiecka
Akcja
przeciw BulgarJi1

5

-~.>~Przełomowe · wydarzeńie I
· „ WRAżENIE W PARYżU.
· Dełclaracja prem. Chamberlaina
WZl>udtila w Paryżu oddźwięk tym
i:liliejszy, że szerszy ogól nie ocze
1 kJ't'*ł tak jasnej I stanowczej fOr·
rńy zaangażowania s!ę Anglii w
„,N~ku agresji niem:eckiej wo~ti,fć~ Polsł'd. C7ynnild rządowe n:e.
znały najdokładniej
.1Wtłtp~wie
lbln· rzeczy, będący wynikiem p0.
~umienia m'.ędzy Paryżem a Lon
c1ynem, lecz prasa oczekiwała ra~j zapowiedzi bloku angłelsko
~ncasko - sowieckiego.
'···:Pierwsze komentarze prasy, ja~e ukazały się wieczorem nazy"8Ją . deklarację prem. Chamberla
Ina "Zdar.zeniem przełomowym w
łri.ltOrił · dyplomacji angielskiej l
;fAk>ln)'fll wprowadzić głębokie
:-.łany , do europejskiego układu

niego.

angielska w marszu .

•I

•

\li Aut;W :...i,1aa{)b.}WCY lrianuzcy l' .;<.l<,lJJ b\..v•v~ i.:..-„ J -.,1 J.Jilll> Da
gmachy publiczne. w Londynie obok dworca, . jak włda6 na zdJ~
cłu,
: ·i • .

J>ltUWs·

pułki ir;

ochotniczego

zaciągu

w AngtU.

wskutek eksplozjl

wszystkie szyby w domach okolicznych.

wyleciały

Deklar~cia

oremi rtl w·elklel Brytanii

razie atak

An gli a
-

.

jakiejkolwiek

pana, ale wolatbym
O godz. 10-ej rano gabinet bry
Złożyć nieco póź· tyjski zebrał s:ę na krótkie posie

bądź

ległości P~lski

.

Francuskie Ministerium Spraw Zagranicznych wydało w dnJu 31

ran Ja zacie 'ni.
Rada m~nłstrów ma zająć się,
poza tymi sprawafni zagraniC:?nymi, jalde wysunęły s ę po przemó-..
wien'.u prem. Dala<ter i oświad
czeniacb p:em. Chamberlaina w
lzb:e Gmin.

Rozważone

przy tym

mają być stosunl<i gospodarcze.
łączące Franck z krajami środko

wej Europy, jak Rumun:a, jugosła.
wia i ~laka. Prem. DaJadier dąży
do polepszenia tych stosunków, o
p:erws:wrzędnym znaczeO:u poli~
tycznym. (PAT).

Z. Budapesztu donoszą urzędo· ła,
wo: Delegacje węgierska i slowac- za

me

że przyjmuje projekt węgier$ki
podstawę rokowań.

Jca do spraw ustalenia granicy
W ponledzia!ek odbędą rzeczo~
.Słowacko • węgierskiei na Karpa. znawcy na~ępne posiedz.err:e, ce~
torusi odbyły o godz. l 2 wspólne Iem szczegó:owego wytyczenia ogóln:e ustalonej hnii granicznej.
Nowa granica będz:e biegła o 15
do 20 km.; na zachód od dotychcza
sowej.

.Japońaycy sadowią ie
pod bo i m Indochin
Japońskie ministerium spraw za.

oznajm:ło, iż Rząd
japoński postanowił zająć wyspy
Spartly, położone w pobliżu Indo-

granicznych
chin.

O decyzji tej

Rząd fappński po-

uwa.żałby

eakcia ;

za

narodo~ siłami,

do

na deklarac

niezwłocz·

o~ania Rz~dowi polsłtlemu całeao

poparcia, jekie ~

od\

I

-

lokowania w11ienko -ił
pod przewodnictwem
ministra spraw
zagran:cznych, Voernle.
Delegacja słowacka oświadczy-

swymi

polski

rea

ą, Jugosław.I~

stałego zas~ępcy

przeciwstawlć się

Rząd

Reakcja w kuluarach Izby, zanim poS:owie rozjechali lit •
wee:c-end, uiawni:a bardzo silne poparcie premiera Chamberlalaa
dzie w jego moty.
wśród pG.s:ów wię?w:ości. rz~wej, również pa stronie opoqql
dekłarac;a_ ptemiera s~tka!a slę z uznaniem przy równoC'Lesn,_
Dałem Rządowi t>Olskiemu nod tym względem za;pewnłenia.
wysuwaniu życzenia, aby Polityka, j:t'.tą oznajmił premier uległa
Mogę dodać, if Rząd francuski upoważnił mnie, by wyraź
dalszemu rozwijaniu w s~aie doprowadzenia dł> maksymahtego
nie stwierdzić, że zajmuje takie same stanowisko, jak i Rząd stopnia wspó~dzia!ania mocarstw.
Premier natychmiast po zakończeniu obrad Izby odjedlał tlo
brytyjski.
Chequers, gdzie spędzi week·end.
Co do zamierzonej w poniedziałek debaty w Izbie Gmin na temat
Odpowiadając na d<>datkowe pytania, Chamberlałn pawiedz.ial, li
mięmynarodowej. to odbędzie si~ ona za.pewne tak,. jak to
sytuacji
oświadczenie jego pokrywa okres przejściowy.
przewidziano. Gk'>wnym mówcą Rządu będzie w tej debacie premiet
**
zał tnówcanll opo:iycji - posiowie Green·
*
ZAPYTANIE TOW. GREENWOODA Nie wątpię ,iż zasady, na podsta- Chamberlain. Ołównyml
Party.
Labour
z
Dalton
i
woo4
całkowi
są
w dyskusji, jaka wywiązała się wie którycn działamy,
po oświadczeniu premiera.. przewód- cle oceniane ł zrozumiane prze.z
ca opozycji Greenwood powieclział: Rząd 60Wiecki.
,,Jestem pewien, U: Izba zdaje sobie
s prawę z motliwoścl, Ji.ide m:Jtrą po- PRZED WIZYTĄ MIN. BECKA
•
Wiadomym jest ,zbie, iż oczekuwsta.ó na. tle OŚl'tiadczenla pr~młera.
Może być ono NAdn,_:.tu.•w„- iemv w przyszłym tyigocmiu wizy·
SZYl\1 OSWIADCZEN~ JAKIE • '
czelnych mie~sicach, uważają.~ je
w IZBIE TEJ ZLOżONO w CIĄGU ty :Jk. Becka, polskiego ministra Na giełdzię. paryskiej, która
za ledno z na!d<>Qioślejszych wy.
ten·
dużą
wykazywała
dni
kilku
oka·
to
Da
spraw zagrunicznych.
OSTATNmGO cwmr..owmczA.
politycznych ostatnich lał.
wrażen:em
pod
zniżkową,
dencję
mini·
z
ia
1 tbruń
zo~r:.~~c~~on!"pr:!iiwi:::;:i~~ zZę do przedys:m~owan
podaje deklara<:j~ p.t.
„Tem!}s"
nastąpiia
Londynu,
z
wiadomości
kroków,
dalszych
Beckł;m
strem
Jego
na
wlela
powiedzieć,
clno jest
dostarczą Pol·
Francja
i
„A11iglia
premieDeklarncja
z:m:ana.
nag'.a
temat, ale chclałhym zapytać, czy jakie mogłyby być przedslęwzięte,
.tk·
d k
t 1 ,
Ch .., 1 ·
o świadczenie, jakie premier odczy- jale to określił Greenwood, ABY
am;}er ama, zo~ ~.a &i<:om.,,en. sce na wypa e ata 1cu wsze. aej
t al, Jest uwamne ZA PIERWS~Y SXUPić MAKSIMUM' WSPóŁPRA fa
roz4Jorząodzają".
KROK W ROZWOJU POLITYKI. CY WE WSZYSTlCICH WYSIL- łowlfta pr;e1 ko.a g1e.~owe 1 P1'0 pomocy, jaką
o Polsce
deklaracja
Hrytyjs.~a
punk.
z
doda·?i
ruezwykle
czy~
DONA CELU POWSTRZY- ICACH JAI<IE MOGĄ BYć
koamerykańskich
w
się
.MAJĄCEJ
spotka:a
Dliędzynarotuacji
WidZenła
ta
KRES
POLOżYć
ABY
KONANE
E
OGRANICZENI
~f~UB
przy
gorącym
z
kierowniczych
:ach
, GDYBY DO NIEJ DO- dowej.
· ·
Jeżeli jest tak, czy .R7.ąd zamierza AQRESJI,
Jęciem.
ustąpiła
owa
zniż
Tendencja
ADZlć
WPROW
ABY
I
SZŁO
energiczp rzedslęwziąć niezwłocznie
n e kroki, zmierzające ku temu, aby BARDZIEJ ROZSĄDNĄ I UPO· nagle zwyżce, która ogarnęła ren· ;;;;:;:;::;::::::;-;:P:::;;U-;O;::;;:;E:=;~~ro,,
do tego uI;ładu przyłączyły się 1 in- RZĄDKOWANĄ METOD"' DYS· ty, obligacje państwowe i pap:ery
PUSZ.Ll'llilit
k ł
k.
B k f
f
~
n e pa.ństwaf Czy zwróci on specjałUl•
a
zys
1
rancus
an
ne,
prywa
ną uwagę na Związek Sowiecki wraz KUSJI.
z innymi państwami, wielklml 1 ma- 0 MAKSIMUM WSPótPP-~CY 200 franków. ~ielkie akcje ~iędzy
narodowe, ktore zazwyczaJ są u.
łyml, l czy uczyni to w rozsądnym
t ł cz·· Cha
Gr.een 0 0 d z
j
k dl k 1't 1· t"'
m. ·
~
apy a ,
w
·
MAKSIMUM
utrzymania
celu
a . ar> • a :s v~ euro~e •
maksimum ci~cz 4
powii.a,by
WSPóŁDZIALANIA w DZIELE o- berlain
B RONY POKOJU l czy R:iąd uważa, w~ó:pracy mocarstw na konfe- s~1~h w razie n1eP_O~OJOW, row~S
(PAT)
meż lekko :Dwyżkowa.y,
l ż właściwym byłoby odbycie nie· rcncji włącznie z Sowietami.
;rL 1,
zwłoc=te konierencjl tych państw,
REAKCJA PRASY
Chamberlain odpowiedział: _,
które mogą być gotowe do zajęcia
Prasa paryska podaje oświads tanowiska po stronie pokoju prze- TAI{, PRZYCHYLNIE POWITA„
clw agresji 'l
MY MAKSliłiUM WSPóŁDZIA- czenie prem. Chamberlaii.na na na- ~fl~.tił.li:J..\.l•illl••
OKRES PRZEjśCIOWY
·Chamberlain odpowiedział: Uważam, iż oświadczenie, które
u::zyniiem, wyraźnie wskazuje, "ż
to co powiedzia:em m!a!o na CELU POKRYCIE TEGO CO NAW AŁBYM OKRESEM PRZEJ·
Po podpisaniu francus!~o • ru- • szy po~ożenie gospodarcze Rumu- wych elemen.tów polityki pokoJu.
ś CIOWYM.
handlowegn nii, ambasador oświadcz:··: „ł{u zgody i ws.pó:pracy mlęd-zyaaro
muńskiego traktatu
Rząd brytyjski, jak już oświad·
min. Bonnet oświadczy:: „Je- mania nie udzieli:a i nigdy nie u- dowej
czono, odbywa konsultację z rćż·
stem bardzo zadowolony ze szcz~ dzieli praw do monopolu na swo·
nymi innymi krajami. Oczywiście,
śliwego zakończenia naszych ro- iln teryitc:rium. świadoma tego, że
sięcz1le
równleż z Rządem Sowieckim.
zł.
kowań, Uk:ad, który Wasza Eks· stosunek wasalstwa eko:iomiczne~
Sekretarz spraw zagranicznych
p:)ź.
lub
wcze3tliej
si~
zamienia
go
han
· oina łatwo
ce'.encja pod:pisal z ministrem
widział się z ambasadorem sowiedlu i ze mną, jest nową i poważną niej aa wasalstwo polityczne, Rutylko zaopatrzyć Blę w nas
Należy
ckim w piątek rano i bardzo ob- manif Pstacją wspó:pracy i ścis~ej munła broni swej niezaleino~ct
szej finnie w .k.siężkę „Domowy fa.
sprawę.
tę
nim
z
szernie omówił
zawsze istnia:y polłtycznej i integralności swych brylę;,ant'\ która zawiera setki róż.
przyjaźni, które
i praktyczny-Ob wek&
pomięozy Francją i Ruanunią i któ- granic. Krai mój z zadowoleniem nych przepisów
wyrobu artyku
domowego
Jo
zówek
re - g: ośno to stwierdzam - są przyjmie nowe u?{!ady handlowe, łów pie.rwsi:ej potrzeby.
nadal niezbędne dla utrzymania ktćre ~oc)pisaliśmy. Ta podyktoPo zapoznaniu się z tll kal~
krajów (podręcznikiem), każdy będzie w
wana interesami obu
pokoju".
Ambasador Tatarescu zabiera· ws.?ó~praca może ty~ko wzmocnić stanie bez specjalnych umiej~tno6cl
samodzielnie, bez żadnych apecjal·
jąc g'os wyraził swoje zadowole-, przyjaźń f~ancusko-('umuńską, któ
nych przyrządów 1 maszyn, a SWJ·
podstawoz
jednym
J!OZostaje
ra
jakit
perspektyw,
nie z nowych
Jtłym domowym sposobem p~
otwiera zawarty traktat omc>wiw.
dzać:
mydło d9 praMydła toaletowe,
n!a, mydło i ~stę do z~bów, putt
do obuwia, proszek od potu. koame.
tyltę, jak: k1em do twarzy, puder.
ró.:.ne pomadki, środek na piegi, la.
kier d.:> pazaoltcl, farbę da włosów,
pt:rfumy, wodę ltolońską, ezampoon
aztuczPrzewód::f!. cze3k:ch or[ia::iiza::yj 1nie wzywa gen. G:\jda WS...""Ystkie do mycia gtowy oraz:i ognie
wiele, wiele
n~. ral;iety, kit, Jtlej
faszystowsldch gan. Gajda prze- organizacje fa:::zysto-;7Skle, by coli· Innych powszecr.nych artykułów co.
31ał na ręce prezesa totalnego cze- darnie poszły je30 śladem. Wszy. dzlenne:;o uzytlm.
skiego stronnictwa „wspólnoty na stlde dotychczasowe organiza~ja :"a
C;en:i. tej ksll)tki wras z przeayłq
Pan Prezydent Rzeczypospolitej rodowej" Adolfa Hrubego list, w szystowskie - pisze gen. G::ljda- wynoSi zł. ;J.S5, płatne przy ()dblorze.
przyjął w p:ątek w po!udnie gen. którym oświadcza, że w porozq- będą współpracowały w ramach
Nłe zaniedbuj okazji l napisz do
broni w stanie spoczynku. Józefa J mieniu z przewódcami polityczny. wspólnoty narodowej pod moimi nas zaraz!
Hallera, prezesa rady naczelnej mi narodu wstępuje w szeregi rozkazami.
Adres: Wyd. „SELECI"'. Warsu..
wspólnoty n&rodowej. RównoczeStronnictwa Pracy. (PAT>
wa 1, Komitet.wa 1, dz. Il.

neg"

marca następujący komunikat:
Londynie,
W związku z projektowaną wizytą min. J. B~ka
przed miesiącem z inicjatywy Rządu francuskiego była rozważana
możliwość spotkania ministrów spraw zagranicznych Polski i Fran(P T).
ta tego spotkania zostanie wkrótce ustalon
cjJ.

pos1eazenie

wyraźnie zagrażałaby N1eno:ł·

Rząd brfłyjski uważałby, iż ie~t zo.bowiazany,

trm. eck s alka sie zmin onnetem

Ag. Havasa donosi, że w uzu:nicniu uchwal. powziętych w
Ubieg~ych dww:h tygodn.ach, francuski Rząd uchwali w sobotę szereg dals:?:ych zarządzeń wojsko·
wych i finansowych. M, in. rozpa.
trywany ma być projekt wykorzy.
stania na wypadek wojny obco·
krajowców, przebywających we
l'tancjl, oraz projekt~ dotyczący
pewnych oszczędności w adm·ni·
llłracjl publicznej.

akcji, która

i. której wobec tego
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W~\ A S
dzenie, po którym okOło g. 11-ej w którego łon'e, przy ud~iate wyi. LANIA. S rawa konfer ej je t, · iż
NIA.
ZAPEWr'
sprawą
poproetu
nas,
wedlug
zaczę.
Z.,
s.
M.
przed po;udnłem rozpoczęly się na szych urzędników
wał,
przy Lora Ctan me zap
rącfy spec}ałnego podkomitetu ga- to opracowywał złożoną pótu:ej pt"aktyczną. łe upieramy się
za.
po!Uykł
ie
spra
w
o!>rady
aby
fest
iż
&1ę,
okaz~o
gdyby
i
teorii
binetu dla spraw zagranlcznych, 41.eklara~ję premiera.
ponie·
to najlepsza droga. aie zawahali- gi:aJ.LczneJ, wyznaczone
jeżeli ist- dzia1ek, zoo~aiy odłożone ze wzglt
Cbamberiain zjawił się w Izbie Gmin na krótko prze godziną byśmy się jej przyjąć.
na obe::ną delikatną sytuacj~.
pro
drogi,
skuteczne
oieją ba,rdziej
trzecią, ażeby złożyć oczekiwane w kołach polityczaych oowJadGre2nwood wyrazi nadzłeJt, łi
wadzące do osiągnięcia naszego
cunie.
celu, możemy się bez niej obejść. Izba obec powagi ytuac:jł
ofi·
posiada
nie
Rząd'
oświadczyłem,
Jak
powiMzial:
Premier
DOMINIA SĄ POINFORMOWANE ~te obrady W PONIEDZIAŁEK.
ZGODNIE ZE SWYMI NAJLEP·
ataku
pro;eMowanym
jakimś
o
cjalnego potwierdzenia pog~osek.
Poseł Denman zapytał, czy Rząd
prawdzlwyeh.
jako
mial czas naradzić się z domiria· SL:YNU 'flW.h'CJAM.
na Polskę. nie należy przeto przyjmować ich
Artw łlender50a za.pyt.at. czy
mL C~in odpo.wiectział:
Jak Izbie wiadrmo, odbywają się obecnie z innymi Rząda DOMINIA
jakakolwiek bądź akcja ze
by?a
BYŁY W PEŁNI INniemleclde} do Rządu
y
•
o~
FORMOWANE.
mi rokowania.
sk:ezo, w CELU ZAPEW IENIA
John Morgu, przedstawiciel PO \OjOWEJ DYS·\USjl SPOR·
· Labour Party zapytał, czy nie ma NYCH SPRAW, Chambedam ocł
tyjskiego, zanim te rokowania zostaną zakończon~, postano- bdnych ideologicznych przeszkćd pow;edzia!, iż MU NIC NIE IĄ·
razie mi~dzy Rządem brytyjskim a So-1 DO O O PODOBNY PO U~
wiłem ooinf<>rmow"'ć Izbę, iż w czasie tego okresu
wieckim. Chamberlain oświackzył, NIĘCIU

We wczorajszym numerze poda· niej, w c'.ągu dnia. zanim Izba ia.
skrót ośwla.dczenia Charnber- kortezy dziś swe obrady„. .
lalna. Dziś podajemy cały przc:bieg
Pos. Greenwood zapytał dodatposiedzenie Izby, na którym oświad kowo: Wobec powagi sytuacji.
czenie to złomno.
nikt z nas nie chce nalegać na pre.
miera w obecnej chw:li, ale prag
W piątek o godz. 1l przed po!ud ną!bym uzys!tać od niego zapew
n'.em rozpoczęły się obrady Izby nien!e, że wobec wszystkich poGm1n.
głosek ł alarmów, jakie krążą, iż
Wchod.3ącego !la saJę obrad pre będzie on w stanie alarmy te roz..
miera Chamberlaina Izby przyjęła wiać, pragnąłbym również, gdyby
żywymi oznakami sympaW. .Za· prem:er mógł mn:ej więcej określić
raz po rozpoczęciu posiedzenia godzinę, kiedy będzie dla niego
pos. wygodnie złożyć to ośw:adczeni e.
szefa opozycji,
zastępca
zapy.
Party
Labour
z
GreenwoOd
Premier Chamberlain odpowiełał premiera, czy JEST W M0ż- lfział: „Przewiduję, że będę w mQ
0$CI ZLOżYć IZBIE OEKLARA- inOści zIOżyć to Oświadczenie
CJ~ NA TEMAT SYTUACJI EU- dziś około godz. 3·ej po poi."
OPEJSKIEj.
E DEKLARACJI.
Premier Il ip<>w:edz!al~ „Ow. OPRACOWANI
liśsny
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Po deklaracji Relleksle
Chamberlaina
P.

premie~·

Przegląd ·

Zespolenie

Rządu Wielkłei

ROLA

SPOł..ECZEŃSTWA.

snro

don.Josł)ml momendziiejowym, rola e.połea·eń·

W obecnym

cie

Rozkaz nigdy nie wyk'l'zesze wielkir go erituzjazmu, wielkiej woli i
wielkiego poświęcenia.. Wykrzesać
Utycznej nie
je
może tylko wola narodu i prze·
dzialność i 'nie czas ..wyszukiwać
winowajców obecnego porożenia świadczenie o konieczrwści wysil·
ki:, obrony.
matyczniłt' PELNE POP ARCIE państwa.
DLA POLSKI ze strony Wiel- Pewnie: - tylko ~ tej spóźnio Dlatego dz'iś chcemy zespolić
kiej Brytanii i ze strony Fr~ncji. nej nauki trzeba wyciągnąć jedno sp1Jłeczeństt1't> nie przez "rozkaz",
Mamy wszelkie dane dla stwier doświadczenie: te ponad wszelkie który by mógł narzucić narodowi
obcy dla niego światopogl.qd - i
dzenia, że i STANY ZJEDNO- frazesy, ponad wszelkie :zapewnie- nie przez „oddanie się" w ręcti koCZONE AMERYKI PóLNOC- nia i buńciuczenia aię - odpowie· mukolwiek, lecz prze:1 prowadze·
dzia.lność sa 8We losy ponosić bę·
NEJ NIE POZOSTAŁYBY NA dzie .sawsze CAŁY NARÓD - i nie polityki, która by wskazała
UBOCZU.
zawne wszystkie błędy, popełnio całemu narodowi, zgodnie z jego
Doceniamy najzupełniej war- ne przes grupy czy poszczególne wolą, CEL i śRODKI OBRONY.

•

WIEDZIALNOśCI. Dziś czytam,

ciężkiej .ytuacfi poczaa ustalać odpowie·

tośó .i wagę deklaracji p. Cham- jednostki, akrupiq aif na n.im i n11
berlaina; świadomy l komek- losach Ojcz:yzny.
wentny wysiłek naszych przyfaTo nie jese "clq.stm1,e• Ile na wla
ciół
p
p
snq Ojczyznę - jak pisze „Ca.zeta
' z
artil ucy (Labour Pol&ka"-jeieli ktoś nie zgadz11 się

Party) z tow. Daltonem. w pierw
szym szeregu odegrał rolę niemałą w fakcie, że TAK.A DECYZJA nastąpiła. Ta decyzja
powstała nie na skutek czyjejkolwiekbądź „prośby'', tylko na

sku.tek

Wł..ASNE.J ROZUMNEJ

OCENY

sytuacji ogólnej w kołach klerowniczych mocarstw zachod-

nichDla nas, dla Polski, pozostafe·
W wn.nrw ZASADA NAJWAż-~-,

NIEJSZA:

wyrazem Ojc:yzny. OJCZYZN~
TWORZĄ WSZYSCY W RóW·
NEJ MIERZE: i ci, co aą zadowoleni • dzisiejszej polityki - i
ci, co ją potępiają, - a istotne
prawo przemawiania. w imieniu
Ojczyzny ma tylko aam NARóD,
względnie jego większość, jeśli ktoś
nie chce atanqć na atanowisku „liberum veta" i prawa przywłaszcza
nia aobie reprezentacfi interesów
całości prze:: jedną grupę czy ko-

Gd

w)llstarczal

GO N ARO DU, i która by pod \
odpowiedzialnością
wszystkich,

PRZYSZŁOśł.

Podobnie ,,Kurier Poranny" łą·
cl.a w pi.ęknych słowach „skupienia wszystkich nl,, ale nie drogą
porozumknia. i kompromisu", lecz
drogą podporządkowania ich „je·
S7'ł

W imię ,,POKOJU" Benesz zgo· 1granic.
&:il Bię na kapitidację przed ulti·
A oto od szeregu dni wojska wę
matum Anglii i Francji i p1'1ryjąl gie?'8kie, przekroczywszy granicę
IOaf"lłnki Monachium. Skończyło Słowacji wojujf{ • tym pupilem
aif na wykre.śleniu Ozechoalowacji Niemiec, a opiekun ani palcem nfo
•karty Europy.
ruszy. Jakgdyby nie bylo układu
W imi§ „pokoju" 1atopiono w o gwarancji granic, ani ,,opieki"·
morzu krwi niepodlegloś6 ł woZNiemcy wzamian M u1clad hannoa6 H isapanii.
azowy s Rumunią równiet obieca1 t0 imi{l tegoj „pokoju" Japo- ly jej nietykalnoś~• . gran~c ·' n~
inła od dwóch prawie lat azerzy podlegloś6. Oczywiscie w im~ „po
'mier6 i tniszczenie w Chinach.
koju". Minłster ttprat.0 zagranicznych Rumunił Ga/e·n cu o.fwiad..
. W łmi§ ,,POKOJU" Litwa oddaje podpisał układ I Niemc<Jm Niemcom Klajpedt;, aądząo, te czyl,
mi, by dać wyra1 woli pokojowe;
t4 drogq okupi niepodległość swe· 8'W6gO kraju.
·go kraju. A.le juj Litwa aposobi
A oto Węgry, zajqw3zy Rui, o'b
li§ do obrony zagrożonej niepod· sadziły grani~ rumuńską woj·
1eg'lo8oi, Niemcy bowiem, choć skiem, a Rumunia odpowiedziala
tDZamłan •a Klajpe~ ,,gwaranto- mobilizacją kilku roczników.
"allf' nłepodleglołó Litwy, nie
Wiadomo, u Węgry nitł zrobłą
ohcq dopuścić do wzmocnienia li· nic bez r.gody Niemiec. Niemcy
tcioakie1 aily zbrojnej i posel nie· za3 - wiadomo - cokolwiek romieckł w Kownie zapr-oteatował bią, robią w imi{! ,POKOJU".
1
prreciw temu wzmocnieniu, jako
„POKóJ" więc wymaga, by na·
„aprzeoznemu", • awieżo zawar· padaó na Blowację, które; Niemtym paktem niea{Jreaji. Litwa te· cy zagwarantowały granice. ,,PO·
dy gotowa napaść na „bezbronną" KóJ" dyktuje najście granic RuRzeszę! Niemcy chcialyby widzieć munii, której się obiecywało ąo·
łUJ cze~ Litwy swego Waldemara- kój ł bezpieczeństwo.
aa. Posel niemiec1ci Zechlin udal
No, i w imi{I ,,POKOJU", ale
li{! do Berlina po instrukcje. ,,Po· jut europejskiego, przygotowuje
kól' klajpedzki ;est wstępem do się teraz w·i.elka akcja. „osi" na
'Wojny.
Zachodzie.
W łmfę oczyioiście ,;pokoju"
Czy nifl byloby dobrodziejNiemcy laskawit: objęly „opiel,ę" stwem dla ludzkości, gdyby na o·
nad Słowacją, aby za8 lepiej tę kres i8tnienia faszyzmu zapano·
opiek{! IJPrawować, obsadziły woj· wal analfabetyzm p(ł'Wszechny ł
ekiem duży szmat kraju. Niemcy ludzie powSf:echnie eaniemówilit •••
tagwarantowaly Słowacji obronę
B.

s.połe.

\Otói na temat Nm<azu l
czeństwa

ny

umieszcza ,,Czas"

wstęp
a1 1'tykuł 1 ał.usznle stwieroizając,

że obeona postawa spolec:2eństwa
. pols·~le.go poka~Je, lt epołe.azen-

Uwagi bardzo trafne, aczko·I·
wiek my sformułowaJ.i1byśmy zapewme tę sAmą myśl '111nym.i słowy.
Ozonowa prasa zachwY'ca się co
prawda postawą społecrzeńs.twa
ale z tej postawy w.yipl'()wad.za fal
szywy 1 s.zkodliwy Wllliosek, :te

Nie na czamq godzjnę nędzy,
lecz na~ jasnq godzinę dobrobytu
składaj swe oszczczędności w PKO.

przed

~elką wojną

An-

glia nie chciała \>rać na siebie te·
go rodzaju zobo\'tlązań.".

Dzi.ennik słt.11s2'!lil podkreśila, że
do tego rodzaju zct:iowią·zania by
nile doszł-0, gdyby tle stanowcza,
na wszystko gotowa postawa
narodu pobskiego. ~.glia urznała
Poliskę
za go-C!ną sie·bie

Komi!ia [entraloa lWiftlków Iawo~OWYl~ l~Et~~~~~g~ ~;;r~~~=:f?i~'.
na obrane przeciwlotnicza

Wydział

żYCZKl NA OBRONĘ
CIWLOTNICZĄ.
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K. O.

~~~ po~ o~~~;;.hl~~}mu najwaeś-

„Czas" wyrafa nad·zleję, te O·
Komisja Centralna przeznar stat·nie a~diencje illa Zamku są
czyła na ten cel od siebie zł. zwla'9hmaml M1°iam, Oby.I 11Czas"
2,000. Po.nadto wezwała wszyst powiada:
kie związki i robotników dO za,,Wlaśclwe
wyzyskanie
tego
kupywania pożyczki..
problemu (społeczeństwa) umożll
wt należyte wyzyskanie energU
apolecan,J, o/farno.tci ł patriotv•-

Na wczorajszym posiedzeniu
Wykonawczy Komisji
Cent„alnej
Związków ZawodoA głos, podnoszony : dołu: kół
robotniczych i~ Ml chłopskich.- wych rozpatrywał sprawę PO-

terię.

ak
Y t a wola łstnłefe, gdy PRZEPROWADZIŁA OBRON~
łalfa decyzja Istnieje, - można i ZESPOLIŁA W TYM KIERUN.
patrzeć w przyszłość natblitszą KU CAŁE SPOŁECZEŃSTWO.
spokojnie.
Zamiast takiego uspolenia "Ga·
W POLSCE TAKA WOLA zeta. Pols"4" propaguje ogólnika.
I TA.KA DECYZJA ISTNIEJĄ wo .„odtfanie .warstkich sil i wszy·
•
•
· stkich 1rodkow" - "Polsce". Dzi.§
Dlatego właśiue mozemy trak- nls cza. na niedomówienia, r.a nie
towa6 oświadczenie P• Cham- określone słowa i na frazesy. „Pol·
be--laina. jako ZAPOWJEDż ska" eo wlaiHie eoly noród.-to wła
REALNĄ.
śnir my wszytcy• Komu więc marny
oddać twe tiły ł irodki? Takie
M. NIEDZIALKOWSKI niookreilone „oddanie" byłoby
równocześnie ZRZUCENIEM Z
WŁASNYCH BARK ODPOWIE·
DZIALNOśCI
ZA
WŁASNĄ

Z OPATEl'fTO'MNYM l'RiEWIĄZA·
NIEM ZAPOSIEGAJĄC'l'M PLĄTA·
NIU SIĘ 075czĘOZĄ WAM PRACY, NĘR"" W I CZASU .~ 1!,~I

I w mieście.
~rasa ozonowa NIE CHCE, po
prostu 111le chce tego rrozumiet.
Powtal"Z'a jedno w kóltko: rOZkaZ

go ocenić, wystarczy przyponm!ed,
li nawet w okl'esle najwy:t:szego
fQzkwitu „entente
cordiale" z

Francj!ł

z dzisiejszą polityką i na nią się
„dąsa.", - bo a.ni „Gazeta. Polska„
ani Rzqd ntiwet nie aą przecież

PRZEDE WSZYSTKIM
NASZA WOLA OBRONY, NA- dom4ga aię polityki, która by
SZA WŁASNA DE~YZJA NIE- stała. •ię wyrazem WOLI c\;AŁE·
ZŁOMNA.

stawy społeczeństwa zależy barozo
wiele. A mówimy nie tylko o gc>rnych waristewkach społecznych„ tych bogatych, wyksztatconrch
i t. d., - lecz przede wsz}'$łkim O
MASACH PRACUJĄCYCH na. wsi

ia w obecnej

NA ZAUFANIE.

„Konaekwencj'
godnej
oraz
łwtadczącej o dutym wyrobieniu 1
poczuciu odpowiedzialności poetawy waMyatkic'll. warstw apołecz.
nych powinno być uświadomienie
sobie przez czynniki rządzące, te
tego społeczeli.stwa nie na.Idy trak
tować tak, jak ałf traktuje maloletnłego, bo · ono wykazało swą
dojrzalo~ó, ani tak, jak się traktu
je kogoś nieodpowiedzialnego lub
wręc• podejrza.nego,
bo óno w
sposób dostateczny dowiodło swe.
go wyrobienia 1 patriotyzmu".

Brytanii Chamberlain oświad Pn:es z górą dziesięć lat •polednemu rozkazowi i jednemu auto- s1rwa w Potsee Jest uczegól·nie
czył
IMIENIEM WIELKIEJ czeństwo polskie dyszało sawsze rytetowi".
wle~ka. Czy trzeba to szczegółowo
tłumaczyć? Od nastrojów, od poBRYTANII I ZARAZEM IMIE- zapewnienia o ponoszeniu ODPO-

NIEM FRANCJI, że „jakakol·
wiekbądź akcja", która zagraża
laby Polsce l jeJ niepodległości
spowodowałaby niejako "auto-

zasługuje

pr·a sy

• :

,•

"

~

Naturalnie. Powloo:zmy po pro-

stu - WZMOCNI

PAŃSTWO!

OśWIADCZENJĘ

Przyjmuje subskrypcfę Pofyczki

CHAMBERLAINA.

Ostatnie oświadczenie Chambef
Obrony PrzeciwlofniczeJ I zał.ałwia bezpłatnie laina (w sprawie Polski) jest czy-

telnikom naturalnie dQbrze znane.
Piszemy
o nlm na ln111ym miej5cu.
wszystkie czynności · zwiqzane ze· zgłoszeniom i
Prasa 1es-zcze nie zdążyła wyipo·
wiedzieć &I~ o nim naletyicle. Te
wy,powledzl, które jut są, gtwłer·
I wpłatami subskrybentów.
ózają DONIOSLE znaczenie angielskiego oświadczenia. Np. „Ku••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• rier
Polski" pisze:
,,Por°"' płenoa.g zatym od lat
przeszło stu, t. m. od wojen napo.

Nasz numer światerznr

leorutk!ch Wielka Brytania MJfWG

UKAżESDJ

•

W PO~KSZONEJ OBJĘJTOaCI
W SOB~, 8 KWIETNIA, RANO.
Zamówienia przyjmuje ADMINISTRACJA CENTRALNA: WARSZAWA, WARECKA 7, tel. 513-80 do piątku,
7 kwietnia, godz. 14-a (2-a -po poł.).
Wydział Ogłoszeń pr-.tyjmuje zlecenia CODZlENNJE DO
GODZ. 18-ej, a w piątek, dnia 7 b. m., do godz.17-eJ.

dot31chczaa01D'J

a}onłml.tł

I

tradycją łzola

zobowilłZ\Jje

sit zgóry do zbrojnej interwencji na. rzecz

pa.rurtwa kontynentu
go.
Z punktu widzen!a
angielskiej jest to
fakt

europejskiepsychologU
niewątpliwie

nłealycha-nłe donło.!l21

-

teby

r

DL

nn·

„Prasa włoska ocenia mowę spo
kojnle, ubolewa, te Daladier po.
wstrzyUtał ISit od wypowiedzenia
cieplejszych akcentów, a głó~
uwagę zwraca. na uzasadnianie po
glądu Włoch

te prasa

o

nieważności ukła

193~.

du z roku

Znamienne jest,
prowadzi juj
a.taków antyfrancus..

włoska nłe

namiętnych

kich.
Reakcja prasy ntemlec:.ldej jest
iea,stanawlająca.
Berlin wystąpił
mianowicie Jako gorący orędow
nik wloskich pretensyj l z tego
punktu widzenia krytykuje mowę
Daladiera".

11111311111111111ial•

elektrycznoścbt

najtaniej

W KW.ETNIU ·
W SALONIE
ELEKTROWNI MlfJSKIEJ
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25
wtorek
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Prez1denta

• 17 Pokaz gotowania.

Zawiadomienie
Zan.ąd Główny

I Sekretariat O-

mimo inicjatywy znaCZJl'lej więk~ośoi Senatu, która ZWll'ócliła się
rlo Prezydenfa Lebrun z pro·śbą,
a:by z.echiciał .pon()wnle słanąić dQ
wyboru. P.rzecłwiko łinlcjatywie
senackiej, która znalazła poparcie

17 Pokaz p. t. „,o- kręgowy ZWIĄZKU ROBOTNI·
b1ad wiosenny".
KóW PRZEMYSLU METAWWEGO W POLSCE mieści si~ obecnie
• 11 :Pokaz gotowania. w Warszawie, prey ul. ORDllNAC• 17 Pokaz p. t. „Przy
stawki a JWwalJ.· KIEJ Nr. 13 m. 8, n p.
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ll-ej oraz
o
dla pomocnic kw-s gotowania:
17-go 0 godz. 17-ej.
W okresie zakupów świątecznych
Wcześniejsze
zapisy na kursy: dobra gospodyni utywa do babek,
osobiście w Salonie lu.I,) tel, 311-02 w tortów 1 ciast wyłącznie e.rtylru.lów :
godzinach od 9-ej do 19-ej.
krajowych. Proszek do pleezenia., cu-
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śmiert

Z Paryża donoszą, że W eidmann Bla nic na 20 miesięcy więzienia, Ca
i ~illion zostali skaza111l na śmierć, lette Tdcot ~tała unlewlnnlo111a.

dn.

gotowania:

niew1iaśniona

na, lctóra wychodzi z założen1a, żo
ponowna kadencja Prezydenta Republiki, pomimo wszystkich posta•
nowleń formalnych
konstytucjłj
jest w sprzeczności z Jej ducltem.

skazany na

GŁóWNY

SEKRETARIAT
2-dniowe pieczenie ciast awi.tecz... GOWY 352-28.

trycznością, rozpoczynają się:

jeszcze

Morderca kobiet Weidmann

•

jek",

Lelłruna

Wolslla I-Irak.
Pnedm. 89
(róg SenatorSprawłl. W)'lboru Prezydenta Re-1wśród iposzcxegMn~ti \ligruip<>wań
llkiej 1 Pl.Zam. publild F1rancusklej dotyohcza~ nie centrum a ipra.wicy Izby, wystąpiła
.zosta~a ostatecznie wyrjaśniooa w ostry sposób grupa socjaUstycz·
lMN'8gO)

ne".
l'l Pokll.Z p. t, ,,Po<ie.na.rańozowe
Mcy".

p:ątek

Bezpłatne

Sprawa ponownego wyboru
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l\1ARSZALKOWSKA 160
(wejście od Kredytowej).
g. 17 Pokaz p. t. „Snla
4
danie wi~
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MUSSOLINI I DALADIER.
Od wzajemnych stosunków Pran
cji i Włoch zależy w Europie bardzo wiele, także w Europie środ·
kowej.„ Po mowach Mussolin ie-go i Daladiera wyglądia sytua·cja
ta.ok, :te może dojdzie do ja~iegoś
poro2l'i.JJJTlienia, bodaj chwilowego.
„Kurier Pora:nny'' poświęca te.·
mu problemowi wstępny artykuł. ·
Podkreśla, te Rzym i Berlin reaigują rOZimaicie:
i' „ '
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Ołosy prasy francusiklef w łej
sprawie podamy ju~ro. Cz.ęść tej
prasy jest przeciwna najmniej.nym
nawet koncesjom na l"Zeiez Wloch.
K. cz~ .
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Maksymi lian Robespie rr
na tle dziejów Wielkiej Rewolucji
I

AULARD I MATHIEZ
najbar<llziej
umany
z awtorytetów - świetny historyik
Aulard jest równiet pochilebnego
mniemania o Robe6pierz.e, jako o
bojoW111iku lu·du, któremu. szczerość, głęboka uczciwość surowość pozyskały przydomek „Nieprzekupnego". Wadą jego było
czynienie własnych zaMuig przedmlotem
bałwochwalstwa
oraz
gwałtown.a, niepohamowana za.
wi~ć„.
Mathlez, :miakomlty badacz spałeczmo • gospod•a.rczych zagadnień
Rewolucji jest wielbicielem Robespierre'a, natomiast histor~y ~
wleocy uważają Robesple1ire'a za
„drobnomieszczanina" zarówno w
ideach i CZY'llach., jaik równłet w
iyd·u prywatnym.
Thompson, którego dzieło zalecamy czyte~nikom ze względrJ na
gruntowność opracowania I ja&ność wykładu, łdzle na ogół za
Mathiezem.
Zres-ztą

i'

ROBESPJERBE
Obra& oleJDf Greuze'a

KRWAWE Pl~NO

Z pośród crołowych pootacl
Wielkiej Rewolucji FranCUiSkiej potominośc najsurowiej bodaj
obeszła się z postacią Maksymiliana
Robespierre'a.
Do dziś przeclet w popularnym
ujęciu Robespierre występuje jako
czarny charakter Rewolucji. Ujęcie to mało odbiega od tego, jakle
IDEE MAKSYMILIANA
apotkać można we współczesnej
ROBESPIERRE'A.
biografii Hobes.pierre'a, wydanej
?rzed.stawlanie Robesplerre'a,
w r. l 7<J7 przez p. le Blond de jako awanturnika politycznego,
Neuveglłse „pu~kownlka lekkiej który dorwawszy się pomyiślnym
piechoty" pod wielce wymownym zbiegiem okoliczności do władzy,
tytułem ,,życie I zbrodnie Robes- trzyma sł~ jej kurczowo, przelepierre'a, z.wanego tyranem.••" I wająic morze mwl - nie odpoz rówinie wymownym dopisem włada pirawdzle.
„Szczęście ucieka z ziemi, na lclóPrzede wszystkłm Robespierre
rej rządzi zbrodatia".
miał mocno zarysowany profłl
PRZED SĄDEM NAUKI
Ideologiczny I - cała jego działal150 lat, które przeminęły od ność od pierwszych wys.tąpień na
wybuchu Wielkiej Rewolucji był to progu Rewolucji a:t do krwawych
nie tylko okres ścierania się prą- 1 dni r. 1794 jest dążeniem do udów politycznych, które nie mogły twierd'Zenia panowania owej „vetsię nie ustosunkować do zagad- tu", owej cnoty politycznej, będą
nień, jakie podniosła Rewolucja, ale cej synonimem miłości własnego
i okres skrzętnych badań histo· kraju.
rycznrch. Dziś stać nas jUtż chY'ba
Tymro, te w imię tej onoty, sank
na obiektywizm wo.bee tej postaci, cjonującej prawa człowie·ka, najktóra dla wielu hlSitoryków jeSlt pierw nf.eznany adwokat z AKas
uosobieniem rewolucyjnego ducha potępia &tare praikitytki sądowe,
ludu francuskiego.
deputowany Zgromadzenia NaroTaiką 0ipinię sformuąował m. in. dowego broni wo~ności, kJtórą bęj. M. Thompson, profesor hł<}torii dzle deptał Robespierre - dykta.
na uniwerisytecie w Oxl'ordzie, tor w imię tejte samej „onoty".
autor Wi!i4paa:tiałej monografii p. t. Dojdzie bowiem do przekonania,
„Robespierre", wydanej po pol&ku ~e droga do Sipołeczeństwa atO<tliw wydawnictwie J. ~rzeworskiego wego, demokratycznego, zjed110(II tomy, dobry przekład Aleksa.t- ozonego I pracowitego wiedzie
dra Dobrota). Na podstawie ogrom przez okres przymusu.
nego bogactwa materiałów, histoI 1u właśnie - ulwbiona Idea
ry<k kreśli postać wlel1kłego rewolucjonisty, kreśli w zbyit niekiedy Robesipierre'a ponosi klęskę, kttt>róiowym świetle, J"ednak zawsze rej symbolem jest historyiczna data 9 termidora.
ma na uwadze mądrą zasadę:
„.„ł.e Rewolucja Francuska nie . Terror znłszczyt powiada
była dziełem jakiejś kWd, Jeez Thompson ,,te właśnie źródła
całego narodu, że wszystlde JeJ cnoty I zdrowego rozsądku do
stadia musimy rozpatrywać Ja.ko których
Robespierre zamierzał
ezęścl Jednego mchu, t.e ludzle,
"
którzy tu i ówdzie zdawali się te- sięgnąć... •
mu mchowi przewodzić, w gruncie rzeczy 8Zll tylko za. nlmJ."•

Historyk, zbrojny we współczesny oręż metodologii i krytyki,
wystawHby sobie złe świadectwo,
gdyby chciał szukać przyczyn
terroru... w charakterze Robespierre'a. jest rzeczą możliwą, ie
ciężkie dzieciństwo chło.pca, opuSl)czonego przez oj.ca, trudności
w karierz.e adwokaia z Arras, cięż.
ka walka w poprzednich okresach
Rewolucji siprawiły, te „gdy za·
znał władzy był zazdrosny, podej·
rzliwy I mściwy", Jednak, jeśli juź
mowa o charakterze, nie zapominajmy, że Robespierre przeszedł
do historii jako ,,Nieprzekupny",
jako bojownik rzetelny I szczery„.
OPINIA LOUIS BLANCA
I JEAN JAURĘSA
Jaż Louis Błam: w swej „Historii
Rewolucji Fran·clllSkiej", mająieej
du~e walory naukowe, wystawia
na ogół Robiespierrowi śwladectwo pochlebne, pis.ze jed·n ak o nim
jako o „mroźnym udeleśnieniu za.
sady", o człowieku, który ma
wszystkie uczuda w mózgu. „Przy
łóżcie dłoń do jego serca, a nie
znajdziecie tam oznaki życia".
Przeszło pół wiek.u później, znakomity socjalista Jean jwres
w swym kapitalnym dziele o Rewolucji zwraca uwagę na stronę
socjalną zagadnienia, która uczyniła J{'obesipierra „oschłym, krótkowzrocznym przewodcą",
która

Sankiu!Oltów", stwierdzający pra·
się,

DEPUTOWANY Z

ROBESPIERRE W SWYM SKROM NYl\I POKOJU
Obraz aao.nhneweg@ autora

ARRAS.

o doniosłym udziale Robespierre'a
we wszystkich etapach Rewolucji.
• jako deputowany z Arras rozwija w Zgro.madzeniu Narodowym
bard"zo ożywioną dzlalamość. już
6 czerwica 1789 pO'r)'!Wa Zgromadzcnle przemówieniem, wzywającym duchowieństwo do wy"lbywania si~ przepychrJ. ,,Nikt go nie
znał I dopiero po paru minutach
poczęto podawać z ust do U6t nazwłsko, które w trzy lata później
miało przypcawiać Francj~ o drlenie".
Wkrótce tet Robespierre jest U'"
watany za jednego z najllepszyoh
mówców Zgromadzenia, a także
za bezkompromisowego obrońcę
demokracji I praw ludu, zagrożo- członkiem dopu~cJI sfo aajoktuł·
nych nie tylko przez knowania niejszego terroru".
dworu, ł..le l przez wars.twy zaI pozostaj11 lak1em - moment
motniejmej burżuazji, za przeciw- osobisty. Robespierre jut nie od.
nika królewskiego „veto", oraz różniał wrogów osobistych od )>O"
burtu~zy}nego oenZU6U ma]ątko- litycznych - wrogów osobistych
wego.
wpędzał w opozycję polityczną, a
Umiera Mirabeau - 1który dQtąd przeciwników politycznych zmu·
jeszC'Ze stanowił wcielenłe pierw- szał do nienawiści osobistej. Wzra
szej fazy Rewolucji, a zarazem sta~a liczba wrogów, połączyły
symbolizował próbę pogodZenia swe siły szczątki rozbitych ugru.
Rewoluejl z monarchią. I oto - powań. I stało się, że nędzny IRprzed Robespierre'm otwiera się trygant Fouclte, późniejszy wietonowa perspektyw11 - następcy Mi krotny zdrajca zatriumf<>wał nad
rabeau. jak to się wyraził jaures, tytanem Rewolucjł.
lud ustawić miał w sw~h loka.••
lach puibUcznych ,,popienie Ro·
Potępiony przez Konwent, kfó·
bespłerre'a Nieprzekupnego tuż rego niedawno był wszech~ład
obok popiersia Mirabeau, oS<ario- nym panem, spOCZfW3 niedoszły
nego o przekupstwo".
samobójca na stole z ptzestrzelo..
WODZ JAKOBINóW.
ną szczęką, z której sączy sit
. .
ó
m krew. Wyczerpany głodem I upłr
Robesp1err~ był tet gł wny wem krwi leży pół godz.iny pod
celem napaśc• arystokratów. Na szafotem oczekuja'c na ściecie. ł.o
tym tle, po nieudałej ucieczce kró skot, sp~ającego. ostrza byt sy.
la do V~ren~e~ (21 ~zer.w.ca 1?9I) gnałem triumfu łudzt Termidora,
formułUJe opinię, że 1stmeJe S.1J1se-k
ebo
_. ___
• a zarazem - pogrz
wym '"'w'0 •
arystokracji, ~mier;ony przeciw nem Rewolucji.
Francji t... przeciw memu, jako bo
jownikoWi wolności. To, do pew.
C~~ pozostało? Zwycięstwo but
....
·
dnione mn·ema żuazJI? Zapewne! Ale pozostało
nego :.-lopn1a uzasa
1
ś .
j p
t ł tr dycJa denie (a przynajmniej mające pozo· co wtęce . ozos a a a
ry uzasadnienia) miało przybrać I ml okrśl"aćc]I, ~t6rej nide .zd?łałyt przeł t 1
form za terroru ..• w każ· . cre 1 • ant ziwyro menia erroru,
a a ne .
Y
. R land 1 1ani wo1skowa dyl<'tatura Bonapat
dym razie naw.et _pani . 0 .
P • 1tego, ani restauracja Burlbonów.
sząc z więzienia Jakob1ńsk1ego -;:musi przyMać,. że .w ty~ okresie
L BUKOWSKJ,.
w Zgromadzenm Robespierre był

I

I

I

poli-

<.:óż było siłą rozpędową Rewolucjt? Bogate mieszczaństwo?
Nie ono przecież 14 lipca 1789 r.
zdobywało Bastylię. Marsz kobiet
na Wersal w pażdziern~ku r. 1789,
szturm do Tuiłieriów w s·ienpniu
1792 r. - wielkie, zwrotne wyda.
rzenia w dziejach Rewolucji były
dziełem mas ludowych, zwłaszcza
ubogiej ludności Paryża. Robespierre nie zamykał oczu na ten fa.kt.
Wręcz przeciwnie głosił, że
prawdziwy patriotyzm, prawdzl·
wa cnota istnieje tylko wśród ubogicb, właśnie dlatego, te Ił u.
bodzy.
·
I tu zasi!o tragiczne nieporozumienie. W myśl tych poglądów
dążenie do zniesienia podziału na
bogatych ł biednych było zgoła
podejrzane.
Zwalczenie biedy
mogło doprowadzić do... zaniku
patriotyzmu i cnoty, towarzyszą·
cej biedzie. Robespierre solidaryzował się całkowicie z as.piracja·
mi politycznymi ludu, praginąl się
oprzeć Q jego silę masową i bojowość, ale w dziedzinie sipoł~cz
no - gospodarczej, jak cały zreszspowodowała dziw.ną mieszaninę tą jakobinizm, ideologia Robesoptymizmu - wiary w moralną plerre•a jest całkowicie bezpłodna.
wartość l1ud'u z pesymizmem Udy w klubie jakobinów Boisz un ikaniem zagadnienia walki set, przyjaciel Robespierre'a, od:z monopolem bo~actw a .
czytał p.rojet<t „Deklaracji Praw

Mo~111aby pokusić się o udowod
nlenie, te lfobespierrowi zbrzydł
terror, te pragnął „przejść wyżej
- od spraw tych czy innych oso.
blstości do zasad". Niestety Jednak
nie ulega wątpliwości dążność je.
go do uwiklanria Heberta, Clootsa.
Dantona l Desmoulinsa „w zbrod
nie Anglii I Prus", zaś polityka wo
jenna wobec Angllł lłuiyła częś·
clowo - oo sam przypisywał Pit·
łowi „Jako środek zwalczania
opozycji". Jest - to fatalizm wła.
dzy terrorystycznej. Na nleszczęś·
cie dla reputacji Robespierra-jak
pisze Thompson - „uwagJ" jego,
które posłużyły jako matertał do
denuncjacji Dantona są dokumentem świadczącym, do czego mote
doprowadzić fanatyzm.
w każdym razie - wbrew pozorom - zarzut, te Robespierre •
terrorysta dzij.łał za plecami Ko·
mitetu Ocalenia Publicznego I posłu,gi.w1ł się Tryibu.nałem Rewolucyfnym dla własnych celów - nie
może się ostać. W ogóle ocena ludzi Tennioora nie b)"la w najmniej
szym stopniu bezstronną. Pozosta
je atoli faktem, że „Rząd, którego
byl„.
najbardziej
wpJywowym

•

poniósł klęskę socjalną, ściślej
mówiąc - ujawniła się socjalna
nicość jego ideolo.gii, mającej tak

kontury

giczna rozgrywka Robespierre'a
i jego grupy :r: lewicą (hebertyści}
i prawicą (dantonlści).

materiał, udało się uzasadnić tezę

JAKOBINIZMU.
A przede wszys.tikim Robespierre.

silnie zarysowane
tyczne.

I. J. 'DANTON
:Wedlu1 tła.rej lltografll

W kaJldym .razie ThOlllllpSOOowł,
w opardu o ogromny tródlłowy

SALA KLUBU JAKOBINGW

KLĘSKA SOCJALNA

ciem różnych faz Rewolucji, a raczeJ tą odźwierciadleniem tego,
jak się te fazy przewrotu załamy
wały w świadomości Robespierre'a.
I pod1kreślają·c z naciskiem oSltat
nią naszą mysi, możemy powie·
dzieć wraz z Thompsonem, te
wielkość Robesple.rre'a polega „na
dokładności, z Jaq ucieleśniał
idee I etapy Rewolucji od entuzjastyczn"io liberalizmu 1789 r., po
przez demokratyczne aspiracje
1792 r., at do rozczarowań dys·
cwliny 1794 roku".
Twiefldzenie to będzie · słwme
o tyle, o ile krwawy terror uwatać już będZiemy za objaw zała·
mania się Jakobinizmu, za przed·
smak Tennidora. Danton, ofiara
Robespierre'a, pociągnął za sobą
dY'ktatora. Idee terroru były więc
ucleleśnie11lem w)"koszlawlenla glnlłCej Rewoklojl.

Bezpłf>dność
jakobinizmu w
dziedzinie SfPOłecz.no - gospo~:f.ar·
czej S!powodowala to, ie stracił
żywienia i utrzymania gatunku roz 1legł się huraganowy śmiech. on kredyt u ludu. Kraj stanął w
Jakobini zwrócili jedynie uwagę obliczu zwycięstwa dyktatury wojna niezbyt zresztą fortunlf!e sfor- skowej.
mutowanie tego ostatniego „upraw
FAZY REWOLUCJI.
nienia".
Gdy zaś Wlkrótce po uchwałeniu . jakikolwiek jednak daleka była
Konistytutji z r. 1793 przed Zgro- by droga od obrońcy wolności w
madzeniem zjawia się ,,socjalis- r. 1790 do dyktatora r. 1794 - Die
tyczny proboszcz" z przedmieścia wolno uważać Robespłene'a za
Jacques Roux, I Jego obsza41Jlani ucznia Machiavella. Różne sposoparafianie - nie udzielono mu, za by, jakimi pragnął wcielić w tycie panowanie „cnoty" - 8' odbl~rawą Robespierre'a głosu ...

wo naturalne do przyodziania

I

Jedynym niepokonanym
zasad demokratycznych.
Do następnej tegistratury Robespierre nie wchodzi. Sam zapropo
nował uchwałę, wyłączającą depu
towanych od udziału w Zgromadzenlu Usfawodawczym. Byloby
przesadą twierdzić, te wpływ Robespie[ra był wyłączny w tym okresie, gdy inicjatywa przesunęła
się od Zgromadzenia do bezpośre
dniej akcji ludowej oraz do zwią
zanych z ludem sekcyj Komuny
Paryskiej I do klubu jakobinów.
W każdym razie rola Jego w klu·
b!e jakobinów, jako „stróża czystości zasad" nie ulega wątpliwo
ści. Niewątpliwa też jest rola je·
go w Kc111wencie, w walce z żyrondą, w procesie króla, w opracowaniu konstytucji roku 1793,
która jednak była dziełem jego par
tii a niie jego własnym.
kłem

1 ~CZY$'1'.KA." :W KLUBIE

JAKOB! NOW JAKO KUCHARZ

Kar1katura

z r.

OOBESFJERRE

1793

H. G. B. l\llRABEAU

Portret }Voldemarsa vea Seldlitza,.
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CUD TECHNIKI NOWOCZESNEJ

Automat • Pistolet „Grom" kal.
6 mm. jest
uznany przez
znawców za najlepszy. Zabezpłeea
od mimowolnego strzału. System
belgijsY.1, pięknie oltsydowany. Repetuje się przed strzałem, automatycznie wyrzuca gilzy. Huk kolosal•
ny. Wykonanie luksusowe. Rękoje.
ści wykładane masą bakelitową.. Wa
ga 200 gramów, długość 100 mm.
wysokość 65 mm. Idealna
obrona
przed napt,dem l kradzieżą.. Cena
zł. 6.95, dwie sztuki 13.50 zł. Setka
naboi system „Flobert" zł. S.65. Po•
zwolenie nie potrzebne. Wysyłamy
na listowne zamówienie. Płaci ste
OKRES TERRORU.
przy odbiorze. Adresujcie: Fabryka
pistoletów E. Jakubiński, Warszawa,
Zbllźa si~ rok 1794, a z nim tra Leszno 60.
R1ł.
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Monopartia jest CZJnikiem słabości
W epoce niebezpieczeństwa
zewnętrznego monopartia stano
wi niebezpieczeństwo wewnętrz
ne. W epoce, kiedy naród musi
wydobyć z siebie maksimum si;
ły, monopartia jest niczym innym, trzeba to wyraźnie powiedzieć, jak czynnik·iem słabości.
Należy raz bowiem rozwiać S7.erzoną z uporem legendę, jakoby
monopartia była jednoznaczna

ze zjednoczeniem narodu. ZJednoczenie narodowe posiada bowiem tylko wtedy istotną wartość, tylko wtedy jest wyrazem
wielkiej, potężnej siły, jeżeli
jest aktem świadomej woli. Monopartia, jako czynnik narzucony społeczeństwu przy pomocy siły fizycznej, jako wytwór
gwałtu i przemocy, nie tylko nie
posiada w sobie tej siły moralnej, która jest podstawową cechą prawdziwej jedności narodowej, wypływającej z poczucia
łączności i z instynktu obrony,
ale stanowi źródło wzajemnej
nienawiści, posiew gniewu, przy
czynę nieubłaganej walki domo
wej.
System monopartyjny nie oznacza bowiem wcale, ze faktycznie istnieje tylko jedna partia.
Potężnych prądów, które z siłą
żywiołową działają w społeczeń
stwie nic nie jest w stanie usunąć. Są one bowiem rezultatem
głębokich sprzeczności, które
istnieją, które kształtują na3zą
kt0tych
rzeczywistą realność,
taki czy inny rozkaz me zmiecie
z powierzchni życia, gdyż ?ł-ro
sły w to życie korze~uami. Nil:
znikną skutki, jeżeli ni~ zo.sfm.•:1
u8Unięte przyczyny. Nie :miicna
kierunki ideowe, j€Hdi nie wstaną usunięte sprzec.!n·.i..<:d, z
których one wyrosly.
System monopartyjny nie oznacza więc wcale, że istnieje
tylko jedna partia. Oznacza ona
tylko, że jedna partia została ob
darzona przywilejami, że posiada ona monopol, że korzysta sama jedna z dobrodziejstwa lega!
galności. Jeżeli jest to jedność
jest to jedność fikcyjna, pozorna, sztuczna, nie znajdująca od
bicia w życiu. Czy można się kar
mić tym złudzeniem jedności,
zwłaszcza w momentach poważ
nych, decydujących, wymagają
cych jedności istotnej, wymagających świadomego współdzia
łania, w momentach, gdy na porządek dzienny wysuwa się interes państwa 1

Monopartia jest to partyjnictwo doprowadzone do najwyż1zych granic. Jest to identyfikowanie interesu partii z interesem państwa. Państwo staje się
w ręku partii narzędziem. Nie
trudno zauważyć, że stanowi to
osłabienie państwa. Pomniejsza
się w ten sposób przede wszystkim autorytet państwa. Podważa się bowiem to, co jest podsta
wą państwa, to znaczy wiarę ob:VWateli, że państwo jest ich
wszystkich wspólnym d.obrem.
Miast tego stara się wmówić w
obywateli, że państwo jest do-

brem monopartii. Buduje się
mur między obywatelem a pań
stwem. A teraz wyobraźmy sobie jak trudna jest obrona kraju, jeżeli jest on poprzedzielany
takimi murami, jeżeli znaczna
część obywateli czuje się wyrzucona poza nawias pśJ.ństwa:
System monopartyjny rozluź
nia poczucie odpowiedzialności
co jest
za losy kraju. Wszystko,
\
poza monopartią, wszystko co
jest w niej bez przekonania,
wszystko co nie należy do grupki rządzącej, ogląda się tylko
na nią, od niej oczekuje decyzji
i ją tylko obciąża odpowiedział
nością. Większość, olbrzymia
większość, czuje się odciążona
od wszelkich zobowiązań mo-

Mały

ralnych, Krótko mówiąc monopartia to wrogość wielu, to obo
jętność znacznej, przeważającej
większości, to zainteresowanie
niewielkiej grupy, to prawo decyzji w ręku garstki. Z punktu
widzenia obrony kraju, stan taki byłby w wysokim stopniu poMonopartia
żałowania godny.
posiada w sobie zarodki bardzo
niebezpiecznej słabości. Oddaje
ona los kraju w ręce jednego obozu, a nie w ręce calości spoleczcnistwa.
Obrona kraju z monopartii
żadnych nie będzie czerpać ko·
rzyści, ponieść może natomiast
szkody. Naodwrót jednak mono
partia ,pragnęłaby uzyskać korzyści z obrony kraju. Próbuje

felieton

Spotkanie z ·p. Dementi
Nie wiem, po co w takich czasach, jak obecne, drukuje się gazety, z których czytelnik może się
wiele dot:iiedzieć, tylko nie tego,
co go najbardziej interesuje i o
czym całe miasto mówi.
Prze(/, tygodniem powiedziałem
sobie: Niech mnie kosztrLje! Zrujnowałem się i kupiłem sześć dzien
ników. Zamknąłem się na cale po·
południe w mieszkaniu, przeczy·
tc:.łem od deski do deski, szukałem
między wierszami i co? I nic. Po
przeczyta.niu byłem tak samo m<l"
dry, jak prze-! przeczytaniem. O
tym, o ~ym całe miasto mówi, ani
słówka, ani mru • mru. Tylko nie·
potrzebnie wykosztowałem się„.
Dopiero wieczorem zaszedłem
do kawiarni i w ciągu niespełna
pól godziny dowiedziałem się rzeczy, od których włosy mi na gło
wie sztorcem stanęły. Już patem
dla mnie nie było żadnych tajem·
nic, ani zagadek. Innymi oczyma
patrzyłem na świat i już rozumiałem, co to b ytn za limuzyna, któ·
ra rano pędził11 w stronę ul.Wierz
bowej, że mnie omal nie pruje·
chała, i co to byli za wojskowi w
tramwaju, co to znacząco do sie·
bie uśmiechali się i co to była za
kompania wojska., która w połud
nie maszerowała w stronę głównej
komendy miasta.
Wieczorem wśród publiczności
wychodzącej z kina zauważyłem
pana Dementi,
Proszę nie utożsamiać pana De·
menti a sędzią śledczym o podob·
nie brzmiącym nazwisku. Ten ostatni wszystko potwierdzał, gdy
pan Dementi ma :::wyczaj zaprze.
czania wszystkiemu.
- Witam pana, cóż to, ni.e daje pan maku życia? Nic o panu
nie słychać.
- A. co chciałby pan sł-yszeć?
- Ha., ha! Dobre pytanie/ A
może opowie mi pan, jakie szczegóły a bitwie pod Boguminem?
Co?
-Bzdura, głupstwo. Nie powtarzaj pan u.kich bredni.
- Ha, hal Bzdura powiada
pan. A. jeśli ja panu udowodnię,
Że była.

- Owszem, proszę, sł-ucham.
- Jeśli nie było bitwy - po·
wiadam - to jak zdobyliśmy dzie·
sięć czołgów? MoŻe w prezencie
nam dali, co? Dla pięknych oczn,
co?
- I to dziesięć sztuk powiada
pan? Bo ja sł-yszałem tylko o dzi.e

więciu.
- Dziesięć,

Pttyczynq pcwatowonla ró•
opelrłi
hrorzq cłQ pczemlonę moterlL
~alety dbod o normalne fu„.
lclonawonle łalqdko I kJszek
prze& regularne wyprótnlenl&

llOlA Z GÓR HARCU
O•• lAUERA
1łoe~ sill przy ob1trułe"
11ormufq trawienie, czy szcza lca.
godnie I bezboletnie, pr1eclY1o
dz1alafq tworzeniu 1lę tluucz11o
wvdofajq 1ubstancle gnlln'
f:!I• wywolufq przyzwyczalenlo.
f>łosowon• 10 równiet 1kuteec.
•le w clerplenloc:h wątroby.

••r•li I pęcherza, kamlct

l411ciow•f, reumofy1mle, artre•
frtmle. hemoroidach I otylołcł,

Dnia. 80 marca r. b. przyjęta. boprzez p. Dyrektora Rakowskiego w Ministerium Skarbu del~
ga.cja w sprawie obecnej sytuacji,
związanej z bezrobociem na terenie Gdyni. .
Z ramienia klasowych Związków
byli obecni na konferencji ttow.:
stała.

Dalsze „etaDJ1 ofensrwr
11

gosła.wia poc7.llła się osłabioną i

są ściśle związane

z JugoCiekawe, że autor agituje za utworzeniem Wielkiej Jugosławii, t. zn. za przyłączeniem
Bitlgarji do Jugosławii. Wówczas - powiada - W. Jugosła,
wia będzie dysponowała Bałka
nami! wówczas Jugosławia speł
ni swe dziejowe posłannictwo
na Bałkanach, - stanie się mostem, łączącym Europę i Azję?. .•
Z tych słów widać, że „koncepcja" niemiecka na Bałka
nach sięga daleko, i że p. Lubomir Kosier jest przedstawicielem tej „koncepcji".
Trudno naturalnie zorientować się, jak dalece aktualne są
już dziś zamiary Wło,~h i Niemiec. Przed paru dniami p. Tabouis w „L'Oeuvre" donosiła,
że dla Mussoliniego cele jugosło
wiańskie są BARDZO aktualne,
właśnie dziś! Termfay są niezna.
ne, ale TENDENCJE są widoczne.
Nie wątpimy, że waleczna ludność Jugosławii będzie się broniła, będzie broniła swej niezależności, - jeżeli ostatnia wybije godzina! Położenie jej jest
trudne - pomiędzy Niemcami a
Włochami. Do niepodległej Jugosławii, wracającej powoli ku
formom demokratycznym, żywi
my wielką sympatię.
K. OZAPI'hSKl.
czo

sławią.

.-u u
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na terenie Gdrni
IQ

Jugosławia?

Po rozbiciu Małej Ententy Ju niemiecką mniejszością jest zna
na.
Drugi możliwy chwyt - to
osamotnioną. Rtitd pamiętna wi
zyta premit>ra ~toJadinowicza wyzyskanie sporu Serbów z
w Berlinie i jej dalsze konse- Chorwatami. Spór to stary; dla
kwencje. Obecnie, z pewnej per- Jugosławii bardzo bolesny i mospektywy dziejowej (chociaż te że nawet niebezpieczny. Agentu„dzieje" są krótkie!) widać do- ry włoskie starają się wśród
brze, jakie znaczenie posiadała Chorwatów budzić sympatie
Mała Ententa: nie tylko była pro-węgierskie i pro-włoskie. Aczęścią „francuskiego" strategi le i Niemcy chcieliby wyzycznego systemu europejskiego i skać ten rozdźwięk. Serbowie
zarazem równowagi europej- (wedle statystyki jeszcze z r.
skiej, lecz także dawała pań- 1921) stanowią 52% ludności;
stworo Małej Ententy łatwiej- Chorwaci-22%; reszta - Sło
.szą możność przeciwstawiania weńcy (9%), Niemcy, Węgrzy,
intrygom i penetracji Albańczycy etc. Ostatnio słysię
państw faszystowskich, przede szeliśmy, że Chorwaci rozumieją niebezpieczeństwo, i że „przy
wszystkim ,,lll-ciej Rzeszy".
Ale Jugosławia została samB. kład" Słowaków ich bynajmniej
Sytuacja stała się trudną. Róż- nie zachęca, - stąd chęć porozu
ni hitlerowscy „rajzenderzy" mienia się z Serbami. Ale Niem(podróżnicy) zaczęli ją odwie- cy i Włosi mogą jeszcze „grać".
Trzecią metodą jest „wsp6łdzać, proponując korzystne goszą?
- A co mają pisać, skoro nic spodarcze kombinacje. A za „go praca" gospodarcza. To znaczy
spodarką" przyszła polityka _ próba uzależniania Jugosławii
mu się nie stało?
~ Je~nak całe miasto mówi. i oto Jugosławia staje się obje- pod względem gospodarczym.
Moze nie ma w tym 100 proc. pra- ktem marzeń i czynów- nie tył Niemcy hilerowskie potrzebują
wdy, ak 50 proc. • pewnością I ko zresztą Niemiec, bo także ł jugosłowiańskich środków a pro
prasa wizacyjnych i surowców. A saFrancuska
Włoch. _
jest.
- To jak pan to sobie wyobra- („L'Oeuvre" np.) ostatnio kil- me gotowe dać w zamian rnaszy
kakrotnie donosiła, że nie tylko ny, broń i t. d. Proceder znany
ża? Zabity ~ ~O pro.centach?
- A moze i to nie~r~wda? :- Jugosławia staje ,,na porządku z umowy rumuńskiej. Ni~tlawno
zaf?Ytałem p. Dementi i opow~· dziennym" polityki Hitlera, lecz ukazała się obszerna niemiecka
działem. mu. na ucho bardzo cię. , że także Mussolini sądzi, iż Ju- praca Kosiera p. t. .,Wielkie
gosławia może stać się jego ła- Niemcy a Jugosławia" „{l)i:sier
• .
kawą historu;.
twym łupem, _ tak jak Cze- wykazuje, że jugosłowiański im- A to skąd pan wze1
- St~d~ ~moja siost~zenica .bie_ chosłowacja stała si~ łatwym łu port i eksport wiążą Jugosławię
r~e ks1ą:ki .w. czyteln_i: w ktore~ pem dla Hitlera. Zwłaszcza, że z Niemcami. W r. 1937 - pisze
bi~r7e row~iez poko1owka pani w Jugosławji można będzie wy- (str. 175) - eksport jugosło
ministrowe/· Czyta ona zawsze .a~- zyskać (tak sąchą włoscy fa- wiański razem do Niemiec i Au
tua~n~ r~eczy. Gdy było spo.ko1nie szyści) sprzeczności narodowoś- strii wynosił 38% całego ekspor
na swzecie, t~ czY!ała „:.lacowkę„: ciowe, _wszak dzieje Słowacji tu. Jeśli dołączymy Czechosłowa
cję, otrzymamy przeszło 50%
gdy zacz_ął si.ę n~epoko,~, to czyta: pamiętamy....
. całego eksportu Jugosławii. Ala „Ogniem i mieczem , teraz :tu
czyta przekład z rosyjskiego „Dwa· . Czy w ten sposób zarysowu~ą nalogiczna cyfra dla importu da
naście krzeseł". Rozumie pan. .• :ę no~e tar: r;:i~ zill-cią 52%. W ten sposób - konkluzes~ą a . oc .a : y.rłasz- duje autor - Niemcy gospodarzainteresowanie dla krzeseł.
P. Dementi parsknął śmiechem, cza, ze P:~e~1kame N1em1ec..d0
J~gosł~wu ~est. zarazem zb~1zaodwrócił 5ię na pięcie i poszedł.
mem się N1em1ec ~o Aan_a,tyPrawdziwy duch przeczenia/
A ja co wiem, to wiem i nie dam ~; a tego Włosi nie lubią: o
me.1 Jednakowoż zastanawiać
sobie wytłumaczyć••• Ho hol
się obecnie nad tymi „tarc!ami"
ULTIMUS.
było by może przedwcześnie.
Zastanówmy się lepiej nad
drogami „ill-ciej Rzeszy". Wyzyskuje ona na razie okoliczno-

Sprawa bezrobocia
•vch chorób, odblerofq

płynące współdziałanie różnych

obozów, aniżeli fikcja totalistycznej jedności.
żebym tak zdrów
ADAM PRóCHNIK.
nic opuścić - po·

Nie mogę
wiadam.
- A par. je widział? - pyta
pan Dementi.
- ]a nie, ale służąca moja kupuje mięso w jatce, do której przy
chodzi także służąca pewnej pani,
której brat jest pułkownikiem
sztabu.
- Bzdura., głupstwo - śmieje
się P· Dementi.
- To może i temu pan zaprzeczy, że są ranni w szpitalach?
- O nie, temu nie zaprzeczę, bo
codziennie s~ wypadki przy pra·
cy, codziennie kogoś przejeżdżają,
lctoś spada z rusztowania, codziennie są rozprawy nożowe. Innych
rannych nie ma.
lnnej odpowiedzi po panu D.
nie mogłem się spodziewać. Zresztq nie przekonał mnie, a ja co
wiem, to wiem. Całe miasto się
trzęsie, a on powiada bzdura· Komiczne!
- A może zaprzeczy pan i temu, że b. prezydent Bacha jest za
mordowany.
Pan Dementi roześmiał się.
- Naturalnie, że zaprzeczę.
- A dlaczego nic o nim nie pibył.

na obronie kraju odbł6 piętno
swego monopolu. Traktuje J2'
jako środek reklamowy dla swej
akcji partyjnej i politycznej.
Pragnie po prostu na obronie
kraju upiec swą pieczeń. Nie są
dzimy jednak, aby było dopusz
czalne podporządkowanie obrony jakimkolwiek celom nic z
nią wspólnego nie mającym. W
momentach ciężkich, trudnych i
odpowiedzialnych należałoby o
swoich odrębnych celach zapomnieć. Obrona kraju nie moł.e
być sprowadzona do roll środka
taktycznego dla dobra monopartii.
W chwilach tego rodzaju pozostaje tylko jeden środek, który jest zarazem rozsądny i uczciwy; odwolać sig do ogółu. Mechanicznie zlutowana monopartia ogółu nie odzwierciadla.
Z punktu widzenia obrony
kraju o wiele większe maczenie
posiada szczere i z przekonania

ści następujące:

Przede wszystkim organizuje
NIEMIECKĄ MNIEJSZOSó w
Zdanowski, Cymerman I Rusinek.
Jugosławii. W „Deutsche Volks
Jednocześnie poruszona. została.
sprawa powiększenia kontyiigentu handbuch" (Leistritza) czytal jaknajszybszego uruchomienia my, że Niemców w Jugosławii
jest 700 TYS. Zapewne przesaŁuszczarni ryżu w Gdyni.
bo np. dla Polski to samo
da,
P. dyrektor Rakowski obiecał,
źródło podaje 1,2 mil., podczas
że sprawy te w najbli!szym czasie
gdy statystyka polska - przerozpatrzy I zadecyduje.
szło 700 tys. Ta mniejszość niemiecka w Jugosławii stanowi
coprawda tylko, wedle niemieckich źródeł, 4,2%. Jest to mniejszość słaba, rozproszkowana.
(procentowo) tej
Najwięcej
mniejszości jest nad Dunajem i
w Belgradzie. Ale nikły procent
hitlerowcom nie
bynajmniej
przeszkadza - przecie chodzi
·ścl
kt
t lk0
wyJ a, O preO pun
y
tekstJ :Metoda manipulowania
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oómowe weizbiorowa

dla sluibr hotelo
Dnia 30 marca r. b. przyjęta :::ostała przez p. Dyrektora Klotta w
Ministerium Opieki Społecznej delegacja w osobach ttow. Zdanowskiego, Cymermana i Rusinka.
P. Dyrektor Klott przyrzekł, że
w połowie najbliższego tygodnia
zwołane będzie posiedzenie Komisji Arbitrażowej dla Spraw Morskich w Gdyni, na której załatwio

KOSMEJYCl
NWF

wam.
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na okretach

ostatecznie sprawy,
z umową zbiorową dla
pracowników służby hotelowej i
kuchmistrzów.
P. dyrektor Klott został powiadomiony, że sprawy te omawiane
są obecnie ze Związkiem Armatorów w Gdyni i są już na ukończe
niu.

ne

zostaną

związane

ew•
GABL"lET ZOFII BIAJ.ER ALISKA
~y «
M. 9 tel. 627-13. Pielęgnowanie

twarzy najnowez. aparatami. farbowłol4w. Bupowrotne usuwanie owłosienia, lnuzajek. broda.w.Ir.
piegów. Lampa kW&?COWa.

6

Str.

·Sztuka pod dyktatura

Uciekać

-ale d

kąd

,Ucleoz:kr' ą ~ęśd4 drugą ey. Jeciz o najbardziej ogókte, a zara;.
klu Haliny Górskiej pod ty· zem jasne linie kierunkowe, Utułem
,.Barak płonie";
część nie, któreby prowadzić mogły ze
pierwsi~ „ślepe tory", omawiatiś· „ślepych torów"
beznadziei na
by uwierzyli w swą niższość, w
Jak dotąd U'slłowanła te nie wy- my w swoim czasie na tym miej· szerokie szlaki czynu, energii, wo.
swą bezradność, w swą słabość. dały pozytywnego rezultatu. Sztu. scu, podkreślając wysokie warto. li l zdecydowania. Narazie, ArtOdwagę czynu zachowali dla sie· ka niemiecka odrutowan.a szczegó ści dzieła, które w skrótach l prze drzej Bonior, wielce reprezenta.
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krojach życia suteryn na lwow· tywna postać cyklu i, jak się zda•
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owym 1 przep 1sam 1• za ru a pu"'act sklej ulicy Dek.ierta daje sugestyw je, tłwanacz wielu myśli autorki,
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przeciętności i tcbór:zostwa może z którego nJe ma drogi W z.wy!. czesn
• „ ciecz '
n "
rZCJ wte z a ' e r O ęsSił ro;1;wijać sztuka, której istota
k001pozycyjn1e, Jak
treściowo, kt tefy w człowieku, te człowiek
że nie jest to jed: ostronnym o- „wiirzane $Cł ściśle z pomysłem nosi w sobie znlszczenole 1 r<YZ·
jest tak niepo!l7 letnie związana z świetleniem sytuacji, ale ie taką „ślepych torów" - I podobnie Jak kład, które przekazuje każdemu
odwagą, co więcej - z zuchwałO- właśnie Jest „rzeczywi <:fa rzeczy. ta pierwsza część cyklu, odznacza swemu dziełu. Ale wiedział jut
śclą myśli? Tworzyć - znaczy wistość" współczesnej kultury nie Ją się orygłnalnośclą formy, dale- także i to, te bije w nim iródło
myś~ mg§lenłe w państwach tota! mleckiej tego dowodzą llczne wy- klej od powieściowych czy tet re. Inne, które nigdy nie wyschnie i
nych Jest nawet niepo~ądane. Oa nurzenla przywódców llJ Rzeszy. portażowych schematów. Górska którego nlc nie zasypie. że noSj w
myślenia Jest „wó~' _ Jest eH- Hans Hegemełer, S'Zef wydziału U· obrała sobie własny styl pisarski, sobie także i nlezmuczalne twór.
trs, która powotanG ;eat, by pr?:JI- teracklego, oświadcza w wywla. własne
metody
artystycznego erze Instynkty j wdecznle odradzagotOtoifwać plany według raz~ dzle w „Voelkischer Beobachter" kształtowania realistycznego su· Jące si~ tęsknoty. I dlatego trwa.
wodz<i, wprowadzać Jt1 w czvn, rzą z 30 stycznła b. r. te ,,w braku rowca. Zrótn.lrowanle dwóch śro. ją w nas jednocześnie wiara i zwąt·
®46. A~ Jeśli młmo w3 ~atko my- wybitnych książek trzeba mi« raz dowisk, przedstawionych przez au· pienie. Człowiek może odrzucić je.
.§lenia nłe motna zabronw, to mo- odwagę nieprzyzna'\\'.'ania nagród torkę, środowiska nędzy proleta- dno z nich, by uniknąć rozterki.
ŻftCI. llakMać przeftlwłania niepotą li:terackich".
riackiej i-:-f.ilantropil, bardzo szla· Ale mote wybrać także międZy
dan••ch my.łlł na z_,,,,..,,.,tn - mo-.
chetnie pojętej, prowadzi w roz. drogą wiary I drogą zwąłpicała,
"'
-~··-c
Dr. Goebbels ubolewa niemal w WOJU
• t em.a ty cznym µO ogam 1a j ą· nie
·
-..aj ąc ani zwą t p1en
· ia.
tM 1:apobtegać, 'b3f nw po;aun1y~
uu..i„uea
podniety do łch ro~Jania, do kry każdym swym
wystąpieniu nad cej obie grupy bohaterów synte. ani włary. Zapewne, zwą·tpienie
tyki.., A nłeprawomy6lnł, wyrata- trywializacją sztuki teatralnej 1 zy pojęciowej. Beznadziejność sy· (sceptycyzm, krytycyzm) Jest rz~
Jący 81DOje krytykł lub choćby o filmowej, tłumacząc niski poziom tuacji życiowej mieszkańców su- czą pożytee<tną, nawet t-.vórc:zą.
nie podejrzewani _znajdują po- wypowiedzi artystycznych przejś- teryn równa jest tragicmemu po· ZwątpienJe - to niemal to samo,
m~casenw w obnemych obo11:ach ciowym nieurodzajem na talenty. czuciu daremności podejmowanych co myślenie, a myślenie jest przeuolacyjnyc1r!' (Prof. BttudalawKu „Tworzenie geniusza nie może być filantropijnle wysiłków. Wyrzu. cież podstawową funkcją istnlenlr
trzeba: Pa11.&two Totalne).
zadaniem rządu. Talentu i geniu- ceni poza nawias ludzkiego byto- i napędową siłą motorów, prze.
szu nie budzi do żyda łaska Ja- wania bezrobotni, błąka1·ą si„ po twarzających świat".
Tak więc
· z m·e
'1 ....
.„c h sztuk·1 I kul• kiegoś systemu pofi.tycznego, ale ,,ślepych torach" tak samo, 1' 1"ak
Ale uznanie tego
t
sło
j jest b pośredn·m
... .,..,„ ..... ,~~1
ury urny we
ez
one same torują sobie drogę" - ofiarni htnnaniłaryścl, uSitujący nie przesłon~ faktu, te recepta
i nieuniknionym następstwem sy· twierdzi dr. Ooebbels.
plastrem dobrych uczynków leczyć Andrzeja Boniiora,
który wiele
stemu totatnego. Z faktu tego zda.
i koić straszliwe rany społeczne. przecierpiał i wiele zrozumiał, jest
ją sobie zresztą sprawę ludzie re.
l<Stotnłe produkcja geniuszy nie Wśród jednych i drugich powsta. przecież raczej ogólnikowa, nił
żymu. Inaczej nie padłyby z ust leży w granicach możliwości na. je naturalne, lnstyinktowne nleja· ogólna i w sensie swoim - potodr. Goebbelsa gorzkie słowa o sztu. wet wszechwładnego totalizmu ko pragn~nie - „ucieczki„.
wiczna, bo taki mats% międZJ
ce bez Odwagi (Kun.st ohne Mut) natomiast łamanie indywiduamośUcieczki są różne - I w roz· dwiema drogami zaprowadzić moo kroC'Zeniu utartymi, wygodnymi Ci i dławienie już w zarodku od. maite
strony
śpieszą w na. l że znowu na obszary ślepych i zdra
ścieżkami, O naśladowcach i epi- wagi twórczej, a więc za!!adn.l · dziej wyba·w.ienia ofiary potwor· dziecko poplątanych torów. Włęc
gonach. Co więcej, w trosce 0 czych walorów talootów wybit.
j
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przyszłość sztuki niemieckiej po- nych jest niewątpliwą specjatnoś- ne gmatwaniny „ or w epyc , 1 o, co m i
mor w za· o cz a
cl k id
st
t tal
wrogich I nieubłaganych. jedni „Ucieczek", uważać możemy rasunął słę dr. Goebbels doNheretyc. ą a ego sy emu 0 nego.
chronią się w zaciszu mistyk! re- cze] za pewien etap myślowy, ale
kiego oświadczenia, że " ie wirr.y
JULIA PEl.CUNO.
tigiJnej, transportowanej w niektó- 1 nie za konkiuzj~ ostatecmie dojstko można ująć w prawa i podrych wypadkach na nutę wizjoner- rzałą.
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,,Ucieczek",
w
połączeniu·
z umł~
wł
J t a1n
d""·.a ...u,
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ur temu k pę ~~i •••
rowań, kokonem apati"1 zamknlę,.;
1'ętnym operowaniem metodą .,,._
sta
T
~ ?I
~„
y-1
u w •
za ym omprcm s.. -;uJ;J.).Llji~•I1;i•lUJJ3 nie chcą nic wiedzieć o śwleeie ze- chologicznych skrótów i uprosz..
Próba połączenia dwóch przeciw·
/@t;::)JT7 ~(Ó) wnętrznym, albo fet Josy tego czeń, pozwala autorce zaludnić
legtych biegunów: wolności l przy
~~.t!:I ~ świata oddają - dla spokoju
ksiązkę mnóstwem do-brze zindy·
musu.
O\IVOGRODZKA 41 • TEI.i. '7.l
na łup fatalistycznych koncepcji. widualizowanych postaci i snuć ró.
Jeszcze iooi sprzeda Ją stę po pro- wno1eg1e wiete odrębnych, n·ie zaw
stu za <mruch doraźnych korzyści sze splatających się p(}mlędzy soIł
i-świętym swym dątenlom prze- bą wątków. Oórska celuje rwłaS?:.
Ucz l!lł~ fachu! Zatwter. przez Mln. w. R. l o. P. Karą
trąciwszy krę~""--wchod"Z"' we cza w charakterystyce typów ko·
Zawodowe !li. Gelbsteln-RaasoweJ, Warszawa, Rymarska 16 ~
6""'•wp-"'
m. o. Telefon 12-23-lL przyjmuj'ł w dalszym ciągu zapis)'
wrogie szeregi. Są wreszcie i ta- blecych, to tet tak ~etne I zde-

Sztuka w Ili. Rzeszr
MOTl'O:

„!Cl~

przeat&Jt

z literatury pozostało tytko, co
uznano za zgodne z „duchem narodu", a raczej z duchem programu nar.ndowo • ,,SOcJ'ali'styczne""'"•
'"'

"17•
jleć,

prr.eate.Jł malować".

Jtembr8Ddt.
Dramat współczesne' sztuki nie
'
mieckiej poprzedził protoa: płoną.
•
ce stosy ksiąiek. obrazów„ nut;
ptonące stosy myśli, 111tchdień, u·
czuć. Tłum, upojony 11ar1'ot1kiem
nienawiści. śwlłci misterium od·
rodzonego barbarzyństwa. Rety·
seria triumfuje. Akt l może si~ roz
począć.
Akcja rozgrywa Ilf w tempie
błyskawicznym, tadnych dłutyzn,
same fakty.
Nowa linła podziału odgranicza
jasno l zdecydowanae sztuk~ po.
żyteczn11
szkodliwej. Oczywiś·
cie potytecznym bfdzie to tytko
dzieło sztuki, które z łatwością
może słutyć celom propagandy

av

W końou - by wyłąMVć moż·
w-~
liwość jakiegokolwiek sprzeciwu,
czy chociażby wątpliwości o oe·
lowoścl nowej (>QłitYki kulturalne1
zlikwidowano krytykę artystyczną. W myśl dekretu Goebbelsa
wartościowanie I omawianie dzi~
ła sztuki Jest w Ili Rzes:i:y surowo
wzbronione i ustępuje miejsca
:lłw·l~złemu spr.awo~daBiu. Krytyk
staje się reporterem, krytyka arty
styczna - informacyjną notatkął
Na tak świetnie t skrqpulatnie
oczyszczonym terenie mógł już
swobodnie rozegrać sił akt dm·
gl: Bud<>Wa gmachu n<>~f, wolnej o<l miazmatów demo-liberał.
panującego śwlitopoglądu. Stąd nej przeszłości, narodowo„„socjateoria o situce „łatwej", zrozumla listycznej'' sztuki, Zaczfto od orłej i dosł~pnef dla najszerszych ganliacjl fycia artystycznego.
mas. Natomiast sztuka awangardo
wa, wypnedzaJlłea swych współ· • Jak w
ltalli, zazeregowano
czEisnych, 11:y;l>ująea swobodnie po wszystkich artystów w państwo.
bezkresnych przestrzeniach w<>l- wym wydziale sztuki, - Jak w I·
talii, zmuszono wszystkich artynej myśli I idei Jest „trudna", szko
· światopoglądu
6w do uinan1a
st
dH,wa a nawet niebezpieczna.
nazistycznego. Wzamian za rezy.
W konsel<wencjl usunięto z mu- gnację z praw do niezależności
zeów państwowych obrazy eb· tworzenia otrzymali artyśei za.bez
presjon1styczne i kubistyczne. by pieczenie materla•ne. Typowy akt
umieścić je na wystawie ,,sztuki kupna i sprzedaży. Ale Jakże strazwyrodn!ałej". Z muzyki wyklęto S!Złiwa jest wymowa tego cyrograatonalizm, a Pawła Hindemitha fu, w którym wartości bezcenne,
skreślono z listy członków Reich- wartości duchOwe zamienione zo'kk
( b
j stały na„. srebrnik.i.
smus1 ammer iz Y muzyczne ),
uniemożliwlaj11c tym samym je.
Bo cót stąd, te państwo łoży
dnemu z najciekawszych kompo. olbrzymie sumy na nagrody lite.
tytorów współczesnych wszelką rackie, czy muzyczne, cóż stąd, te
działalttość muzyczną.
przy pomocy subwencji rządowej
1~..
tył e sztu k
Teatr, Jako szczególnie watny 1wypro du„vwano
ty1e a
„ k, fe.
łnstrument agltac'i znalazł się pod , scen icznych , fil mÓw, k s lą"e
s
śl
6
eśnł
bezpośrednią opieką mfalstqrium
I r wnocz
e przekształcono
prNUgandy J.„ cenzury;
sz tuk~ w j eszcze j e d en Ś ro de k a· -rgitacji polityczMJ, jeśli zasYPano
fstotne fródła twórc:zQścl.
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Osaczony ze wszystkich stron
artysta ma tylko dwie drogt do
wyboru: milczeć, lub produkować

sztukę „stosowaną".

ay komplet ka1'I teraz U'""'"'"' si• akt UJ dra•
t Je ~ tant0 •
~„i·"
~ małym
• matu. Wypełnia go konnikt mł~·

.,.„

„

„_........,._

I
I

r

I

„, ... ,. ,. . .

-1

N

CHCESZ Sii: USAMODZIELNI(

~
::11'wt~!~~:!~~. ~fu~a~r:!~~;~~a:'~J;w~!~ ln3m~~~a::f:.m~~fe~~j;Y:;:~~~: ::;~~=~ ~
J:łJ
kupu;Ją.c na I
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I
kapeluszy dzłeo.. Zdobn tctwo, z kwiaciarstwem, Gorsectar.
necey
ksilłtki.

1 Ad. ragra am. ~e

ta n erówn.a wałka
musi się skończyć tragiczną kap!·
mowy. Wzory odwo. tulacJą situkl, to zdaje 9ię wynl·
ł4A
podatkowych 1kać Jut z samych założeń total!i-

::k&t

do~d~

d0:

~0 '::.~~ · mu.
dów.
Spn.wy es·
Syst~.

1
~~jekt~~:1cz~:Js~:e~:~:ir:!~
~:~~~~
:t~jak
Po?'c:':
ść
ń
El
Dziś Rudz

.

•two, R~kawtcanlctwo, Konfekcję sk 6rzaną. Piżamy 1 szla·
trokt. Kołdztarstwo, Kamasznictwo.
Kancela.na czynna cały dzieli.

UBIORY

MESllE

DAMSKIE

szło , w kra1nę wspomnie 1 prze- wa,
eonora
,
ka, Statyć najbardziej osobistych„. A 1w.arska, tłoblą trwały i głęboki
w6'Zystkie te ucieczki rtie prowa. ślad w świ.adomośd czytelnika.
dzą Jednak do zamierzonego celu, Andrzeja Boniora cechuje, powie-

LESZNO 73 stępnej

którego łsto~ &tanowi
kupisz Dll)t;°'nlej SOBOL
zekUcy;lne
m&Jlłt. absolutne podporiądkowanie jeUDZIELAM DlUGOtERMINaWEGO KRED y lu
kowe,
eksrniayjne, dnostkt racjom państwowym sy·
:e~e~=8·w~::!'::e, : : : : stem przekreślający prawo ~lnej
Bkie. Wzoey umów dzieriawnych, o- krytyki, woln~j myśli, wolnego sło Wątroba
fert, podd o praoo t t. p. - 2. Pol- wa jest z natury rzeczy zaciekłym
ekl sekretarz dla wseystklch. Wzo- pn:eciwniklem każdej wybitnej in"
Zanieczyszczona krew wskutek złego funkcjonowania wą.troby mo!e
ry listów prywatnych, ofert, powtn.
.
powQdować szereg rozmaitych dolegUwości, bóle artretyczne, łamanie
szowań l t. p. a. Zwyczaje 1 formy dywldualności. Wsiakże dewizą
w koścla.ch, bóle głowy, podenerwowanie, bezsenność, wzd~ odbijania,
towarzyskle. Kodeka dQbrych obycza faszyzmu jest: credere, obedire,
bóle w wą.trobte, niesmak w ustach, brak apetytu, sw~e skóry,
jów, ł. Zapobieganie ~y. 15. Studium combattere • wier?yć, być posłusz
r.kłonność do obstrul~cjl, plamy i wyrzuty na skórze, sklonn<>M do tycia,
o kobiecie. Ciekaw• myśli l aforyzmy nym walczyć ślepe po$?11S7:eńsłmdłości, j~zyk obłożony. Choroby złej przemiany materii nisZCZ!ł orga..
Cenna książka odslanJajfłC& duszo
•
•
•
ntzm t przyśpieszają starość. Racjonaln.fł., zgodnlł z na.tUI'lł kuracją je.st
kobieq. 6. &peranto drugim jozy. wo, ślepa karność. oto naJwył,sie
normowanie czynności wą.troby l nerek. Dwudziestoletnie doświadczenie
klem katdeso ezłowteka. Ca!)' ko:tn· cnoty obywatela państwa totalne- wykazało, te w chorobach na tle złej przemiany materil, chronicznego
plet zł. 3.95. Wysyłamy ft& U.towne 1go. Do maszerujących w takt roz·
zaparcia, ka.mieniach .żółciowych, tółtaczce, artretytmle ma zaatoeowanie
zam6Wien1e. - Płaci sit P""' odbto k
„CHOLEKINAZA" IL NIEMOJEWSJUEGO, BroaZUl'Y bezpłatnie wysyła
~ Adree: Praktyczne ksiJkt poi. l\?U szereg~ potrzebni są ludzie
laboro.toriwn fizj .•chem. „Cholekinaza" li. ;Niemojewskiego, Warszawa,
ekłe, Waraawa, LellllPo Nr. eo Rb, , - roboty, ludzie • pionki, którzy. NoW7 &wiat Nr. a, o.._ apteki i składy apteczne.

Jest filtrem dla krwi

I

nąłem błagahue.
Joe 11-ie dał się długo prosić.

KU.1T BAER

SZCZURY
z niemieckiego

przełofyłą.

Halina Pilicbowaka.
tf bistorił Joe.
Amerykanin, któ·
ry się urodził w pobHtu ·Pittsburga i tak, jak ojciec, był górnikiem.
Joe był nie tylko wysolci, ale był
zbyt wysoki. Brakowało mu zaledwie paru centymetrów' do drugiego metra i wskutek tak wybujałego
wzrostu nigdy w szybie węglo.
wym nie usiedział dłutej, nit dwa
miesi4ce.
- Jeślibym co mlesl~c nie roz·
}>rostowywał gnatów i nie włó„
czył się od Pittsburga do Nowego
Orleanu tub hen do Los Angeles,
to chybabym wkrótce zaczął łazić
na czworakach - tak uzasadniał
owo wałęsanie się po kraju, ale to
wcale nie nalety do rzeczy. Chciałem opowiedzieć o szczurach.
Siedzieliśmy z Joem na stosie
desek w now<ljorsk1m porcie, tam,
gdzie ti~ z Manhattanu t«ęga
Opowiedział mł

wysoki,

szczupły

fłJl'Oklelu

u eo Brocklp, i :wzma

ehiwaliśmy nogamł. Wymtnął nas
wówczas niski człeczyna o czer-

wonej, pooranej zmarszczkami twa
rzy. Był tak mały i tak szczupły,
że wyglądał Jak dziecko. Jedynie
duże wypukłe 1 podkrążooe 0<::1.y
wskazywały, że ta drobna figur.
ka, to mężczyzna. I jaki mężczr
zna.
- To jeden ze szezurówt-usły.
szałem cichy i pełen szacunku
szept joego.
- Szczurów? - powtórzyłem,
jak echo.
- Prawda, nie znau ich. W O·
góle nie wielu ich zna, Ąle w Sta.
nach Zjednoczonych jest ich tysią·
ce. Nagle się ukazują i równie na.
gie znikają. Nikt ich dobrze nie
zna. Tego poznałem dlatego tylko,
że po prostu trudno go nie po~nać.
Chciałem się dowiedzieć czegoś

w~ej.

-

()p_o:wiedz..że

ml,

Joe.~-

- To krótką historia-zaczął.Szczury to organi?;acja rewolucjo·
nlstów. Któt mote wiedzieć, cugo
ehcą kim są.
'
Syndykaliści? anarchiści? komunlści? socjaliści? - wszystko to
można do nich zastosować bez
reszty. Tyle tylko wiadomo, te by.
wają tam, gdzie się ~ś dzieje. Dlatego też nazwano ich szczuramt
U~estnicz~ w każdym. strajku.
Biorą udział we wszelkich rozru·
chach. Wszędzie podnoszą głowy.
Czasem tylko jeden-czasem setki.
I nigdy w drugiej linii. Zawsze
w pierwszej. Zlekka przygarbienJ,
ruchlliwl, podsycający tagiew bun.
tu, z winiesloną do góry pięścią.
Przewodią katdej akcJI I są strażą
tylną w każdym odwrocie. A p6źnlej znów inikaj~. Prawie niesamowicle. Każdy czuje, że ich odej·
ścle jest też tylko groźbą. Powr6.
cą. I dlatego wsz~dzlt na nich po.
lują. PollcJa, woj!ko, obywatele.
„Upolowany'' szczur ma dl.a nich
rilekiedy większą wartość, nlttł
złamany strajk Szczury o tym wie
dzą, to też wnika o pojmanego sta
now; w Ich rewolucyjnej dzłałal·

ności najbardziej bohaterską, a
równocześnie najbardziej zabaiwną

kartę. ~właszcz~, JeśU ~alkę tę
obserwuJe człowiek n!ezamtereso"'.any. Muszę el to Jedrlat dokładmej wyłuszczyć.
- A więc - Joe ópu!ei1 nogi
i przybrał skupiony wyraz - było
to pod koniec 1913 roku. Obijałem
się wówO'las akurat
pomiędzy
Huerfano a Sainta P~ hen w Colo.
rado, i przyglądałem' się wielkiemu
strajkowi węglowemu To znaczy
że f ja w nim brałem udzlał, o
le, o ile to było możliwe. Ale gdy
wskutek mego wzrostu malazłem
si~ pqd obstrzałem, musiałem się
przyczaić i pojaiwiić się znów jut
poza zasięgiem kul.
Nie chciałbym, abyś to uwatał
za tchórzostrwo, wszyl!Cyśmy tak
robili. Dlatego też wałka ani na
chwilę
nie ustawała; milicjanci
bowiem nie widząc przed sobą
wroga skłonni jut byli otrąbić
z.w)"Cięstwo, a my jak gdyby ni·
gdy nie, pojawialiśmy się na ich
tyłach i strzela·nlna zaczynała się
na nowo. Koniec był taki, jak w
każ<lym naówczas strajku. Zbyt
wielu mi eliśmy pl'ieciwn.tków. U·
stąpiliśmy tedy przed przemoc~ i
0

wróciliśmr

eo<f

ziemi~

ty:

Nalezy przypuszczać, te w na(i zapewne ostałniefi C"lęśJcl swego cyklu autorka, wykazu·
~c bezsens i jałowość tyclt w~y.
stkich ucieczek, postara się dać
nam pewien l'!a~ okrzepniętej
wśród burzy doświadczeń filcnofli żyolowej i wskaże, być mo:!e,
kl
ób
k ć
gdzie I w ja spos
m.t a należy nie złudzeń i mamideł, lecz
prawdziwie celowych środków ra·
towniezych. Nie chodzi, oczywiśeie, o Jakiś według punktów 1 paragrafów spreeyzowany program,

działbym, pewien nadmiar hamletyz.mu, specyficznego w naszej epoce i naszych 1Wl3ntnkach, Historia ,,Tereski bez rót" ociera sił
dość mocno
melodrama1yczne
WTOry, choć - prawdę mówłlJC>życie zna takle l nawet potwomief
sze - melodramaty.
Te drobne
.
ż ,
hoćby
uwagi ' zastrze en.a, c
WJmie-nić Ich więcej, nie odbiorą „Uciec-zkom" wartośCi spolecZnego
dokumentu, którego powstanie zawdzlęczamy w rowneJ ml~
wn.i.kliwej myśli, pełnema tro&kl
współczuciu i nieprzecięt!lym ktra
•) 8 ._„„„ <J<Jn'f«ł•
Ucłeci<:kł" l'f'ka .
.
Id
t ki.
-···...
· »
• 11 ej-Om pisars m au or
Warszawa, ,,lt6J„, 1930; str. 80ł.
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Stosunkowo dużo naszych wpa
d1o tym razem w łapy mJlicji. Nie
których ZW()lniono natychmiast
po ustaniu walk. Wielu siedziało
dłużej, a paru „szC'Lurów" (duto
ich brało udział w strajku, gdyż
zakrojony był na wielką skalę i
wielkie budzłł n.adz:ieje) skazano
na dotywotnie w·ięzienłe. Pod
mocną strat;i przewiezłono Ich do
Sama Pe I tak ich tam odseparowano od świata, te nawet m)"S'Z
by się do nich rme przedostał.a.
S-zczury, nie bacząc na to Wl!łZ)'S't
ko r<Ylpocz.ęły na.tychmiast akcję,
zmierza.Jąct do uwolnienda towarz)'$zy.
Rozpoezęło się to tak. Do Santa Fe ściągnęły najpierw wis-zystkie „szcxury", które uczestniayły
w strajku. Było ich ze 70 do 1OO.
Następnie przybyli i inni z n·a fbar
dz·iej nawet oddalonych kopalń.
Z Denver, z gór, słowem br
ło Ich niebawem około 400. Cały dzień krątyli po Santa Fe. Two
rzyli małe pochody l wygłaszali
przemówienia; nieoczekiwanie za.
czynaU wszyscy strzelać z rewol
werów w powietrze, a później
znów milkli.
Wieczorami zachowywali się
Jeszcze gwałtowaieJ. Za~wa

o

li Bogu ducha winnych obywate.
li 1 oświadczali im z caą powr
gą: w więzieniu w Santa f~ liedzi paru ludzi, i jeśli eł ludzłe w
cią·gu 8 dni me uzyskają wolności
to całe miasto Wflecl w ~
trzeł

Wpadafi do restamacyj I do ba
rów i wszędzie z.atp<>wiadalł to
samo. Radnym miejskim, komen.
dllie policji, burmistrzowi,
nym kupcom składano osoblilwe
wizyty, Jak równiet ostrzegano
ich łisrowniie, I całe miasto od 14
dni nękała be~.
Gdy Jednak uwl~zionych - mi
mo to ~ko - n.ie wypusz~
czono na wolność, to szczury zastosowały ostrnejszą taktykę: „U.
d&'I% się jutro do neryfa i popro·.
sisz go o wypll6"taenie więź
niów·! " Zmusza!JliO do tego rzeźni·
ka. golibrodę. obcrtyst~, wogóle
wszystkich ludzi. do których zdo.
lano dotrzeć i wywijano pn:y ty"'
olbrzymimi rewolwerami, wsku·
tek czego zacnym tym ludziom
włosy dęba stawały. Toteż steroryzowani obywatele biegi! natych
miast do władz. Za.sypywalł ich
prośbami i petycjami.

powar:
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Wiecznie uśmiechnięty Gaston Doumerge (1914 - 1931 r.)
był dopiero czwart1m prezyden
tem, który doczekal się końc:a .
kadencji.
Trzej następni prezydenci
pozostawali na swoich stanowi,..
skach aż do upływu 7-mioletniej kadencji. Byli to: ogólnie
powa<' any EMIL LOUBET (1899
- 1906 r.), wolnomyślny i ra- ,
dykalny CLEM.ENT AR.MANO ,,___-,...,,...........,___.......,_..,._ __
FALLIERES (1906-1913 r.), z~
którego rządów przeprowadzo no
I
ROZDZIAŁ KOśCIOLA OD
PAASTWA.
oraz znany d(\brze pokoleniu
powojc.mnemu RAYMOND NICOLAS POINCARE (1913 -

Loubet - Fallieres Poincare

Zamordowanie 13·11
PrezrIrenta Fr1ncii

1920).

I

I

·I, merPoważnyTRZYNASTY
ł ponury Pa.ul DonM prezybył

POINCARE.

dentem Francji. Wybrany został
dnia 13 maja 1931 r., a władzę
objął 13 czerwca tego roku. W
1 niecały rok później (6-go maja
1932 r.) Doumer został zamordowany w cz.asie otwarcia wystawy prze"L rosyjski~o biało
gwardzistę Gorgułowa.

Tragedia Desd1anda

Albert lebrun

Wybrany we wrześniu 1920 r.
prezydentem Paul Deschanel
musiał ustąpić 18 lut~o 1921 r.
Z POWODU CHOROBY
UMYSŁOWEJ,

kt6rą zapadł. Deschanel
zmarł w kilka miesięcy później

na

w na~tępstwie wypadku kolejo-

wego, kiedy wypadł z wagonu
w dość zagadkowych okolicznościach.

Karttl Lewi'!I usuwa
.

.Po upadku 'fhiersa, .l~roma
cłzenie Narodowe, składające
aię 1 większości monarchistycz -

neł wybrało Pre~ydentem m&r-

1za.łka Marię

Edmego Patryce-

go Mac Ma.bona. Prezesem ga-

został przywódca monar
~tów książe de Broglie. Mac
Mahcn rozpoczął
W ALKĘ Z REPU!'!.IKANAMI.

binetu

Ci ost!ltni byli jednak już zbyt
silni, aby można było rządzić
wbrew nim Pocz::~:rn.

rreg-

Warszawa· Praga
Zł.

10.-

•

AIR FRANCE
,.

Jnformacje:
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Następca Grevy e-go - M a
Franciszek Sacli Carnot wybra\ ny dnia 3 grudnia 1887 r. nie do
~ek.t się r6wnież ukończenia

'

1

VI samej Francji, jak i z.agra· 1łJ dotąd za niewzruszone pewni·
nicą utarło eię przekonanie, że ki. Wysuwa się więc tezę, że istot·
polityk obejmują-cy stanowieko na władza prezydenta może być
prezydenta republiki staje się zna-cznie większa, niżby się po„więźnicm pałacu Eli.zejs.kiego", w:erz·c hownemu
obserwatorowi
!lepym wykonawcą woli większo· wydawało i że zakres tej władzy
ści wyborcó·w· i większości parła· zależny jest od umiefrtności i
menta·m ej· Na potwierdzenie te• indywidualności PTe.zydoota.
go przrpu.szczenia przytaczało się Prczytacza l!ię na popaTcie tego
fakty, że l!ilniejsze indywidualno· twierdzenia, że prezydent Gre-ry
~ci czuły się żle na fotelu prezy· umiał przez długi czas nie dopudenta, że nie mogły na nim długo &cić do premier0&twa tak głośne·
Wlłrnmać i że z.a ich rządów do· go polityka, jakim był Leon Gam·
chochi10 do ko.nfliktów.
hetta i że podobnie uśmiechnięty
Wspomina l!ię również o tym, zawsze uprz'1jmy dla wszrstkieh
że wyMtni politycy, ludzie silni i Gaston Doumergne u.miał torpe·
bardzo za&łużeni ulegali w walce dować skutecznie ka:ndydatuTę Ed.
o fotel prezydenta i że w wybo· warda Herriota na gzefa rządu.
rach d<>konywanych przez Zgro- Wreszcie w grę wchodzi jCMczc
n. :.d.zenie Narodowe zwyciężają jeden wzgląd, majq-01
bardzo
normalnie sympatyczni, zręczni wielkie
znaczenie.
Prezydent
rutyniści, nie mający wrogów i nie trwa przez 7 lat na swoim poste·
wzbudzający podejrzeń.
runku, gdy normalnie rządy zmie·
Całe ro zagadnienie staje .się ni11ją się szybko- W skutek tenader aktualne w związku ze go prezydent znacznie hardziej
zbliżającym się terminem wyboru obznajmiony jest z rozgrywający·
prezydenta, który odbędzie się 5 mi się sprawami od krótkotrwa·
kwietnia. W obszernej dyskusji, łych stosunkowo premierów i mi·
która się wywiązała na ten temat, n~trów. To również por.wala mu
poczynają
i-neważać poglądy odgrywać bar li.o wielką rolę·
s:-,rzeczne z tymi, które uchodzi·~

MHeran!Ja

Obecny prezydent Francfl Al·
bert LEBRUN wybrany wstał
dnia 10 kwietnia 1932 r. więk
szością 633 głosów na 717 gło
sujących. Jest on 5-ym prezydantem Francji, który doczekał
się końca kadencji.

II

•
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Jedenasty prezydent Aleksan
der .Millerand (1920 - 1924 r.)
zawdzięczał swój wybór prawicy, którą potem przei cały czas
swej prezydentury czynnie popierał. Dnia 11 maja 1924 r .,
gdy wybory przyniosły zwycię
stwo !tartelowi lewicy, Millerand mU$iał l'odać s~ do d~-

i.i-..-.--,.
. „ ... - .&OGun:&GĄS E C:KIEGO
-··-....
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·Rozmowy Melosu z Ateńczykami

HENRYK KORA

o honorze

m.ote byd Jednoczemłe potytecZM
dla tla3.
ATEGCZYOY: Rze<m bartko pro.
ata. Przecłd oczywtśte jcat, te wam
pujący.
MELOZYJOZYQY:
Dzłf}kuJemy lt:płe1 ai{l opłaci poddać elf dobrowol
tt.rdec;atde
to, iłe cll.eeete • Mmł nła ' łlyd rząd.eonymt, nit by6 'łO'JI•
pertrakt<>W06 ł dyskutowo6. Nłe ma. tnordowonymł ł en'8zooonymł mate.
my 1ednok Alł/anitl do ~eł rłalnłe. Nam za.ł wygodniej Jest r.cą
clztd wamł aniżelł ni8zczyó waa.
narad.
MELOZY JCZYCY: A w takim raJellł botetem *"'1/cłęt1Jmy toa.a Mfl'ł
mentamł i umacntaJąo aitJ w słua~ ałe, czyż nie wystarczy wam, Jeżeli
no~cł zajętego pra61J M-' staMW~ka, będlliemy wa&zymł przyjaciólmi ais
nłe uatąpimy, toówozaa "'!J, którZ1J zachowamy oałkowitą neutralno4ó w
wasze; walce ze Bpartą1
jestucłe atTQn.ą ł sęd,iiq zarazem ATE"DOZYOY: w żadnym ra.fle.
1m1ocłe łfllko to, t10 co ltlA godalcłe
Wa3za
wrogo6ó to stosunku do tła.t .
sif, FZ!lchoctzqo tl6, Tel!!Ztf ~ od..
dałaby nam okazję pokazać awe af.
rlttłoicłe ' o4powłecie łłOtn UJOJ"fło ly, ten z~ rodzaj prR1yjaźni MUtrał•
Jetelł •114 ustqptm111 tcówc~ będ.ała
riej, Jaką nam proponujecie, bylby
my tłłewolnłkamj.
twae• wszystkich 8Tozumtany, jako
ATE~CZYOY: .TeieH clacecłe mó-

może

wMte11ch podeJnenłach ł nłB flow6d ntuze;
H/~cł do ntJa, w6woaaa przery11HJo
my rozm<>W(I ł odclwd.rimy.
jetelł
*a.ł okoeołe m6tDłt o •ratowant" wa.
azego pa'18twe, BIOB4-0 ..1BDNAII.
POD UWAG~ FAKTY, KTOBE MA
Clll PBZBD OCZYMA, WOWCtJAI
będ.riemy ko'lłtynfWWCl6 dyskuaif. -

wid

o

slabo~oł, ł

CAŁE

NA

.

••

mowaniu

ze

_

„

ne a w ~ pntellf'GfłfJ ał-.ote
ao14 1 ttp6r AłetWflA:dw Mefłłt„

_

Dlf.ało słe to w sposób nastepu.
f4ey (miejscami cytuję dosłownlt
ueydydesa, mleJseamł skracam
1 omawiam własnymi słowall)I>:
W roku 416 przed Chrysiustrn
Ateńczycy zaatakowali Melos, Jtdyną wyspf Archipelagu, która je.
szcze nłe była w Ich r~ku.
Zanim przystąpill do oblętenla
miasta, splądrowa11 okolice l wsie.
Wysłall też posłów do wład~w
Melosu, ażeby przekonać kh o
konleczności poddania alf. Pomlt

by!=;:r;- :,0,,łltglmg
11

,....„1

fll"Gd tatotłłN, gl1Jbyln'lll bitH ,..,,..,..
._·cłelom• 1 rabllałmn• "'" eł ..,..
~s
łl
ddw. Ww olemłfąełe N 61 Mrdl ł
Jego pmrinRłlcłe krd.eleJ lłf bot""
nM. PonłOO, Jalcą .,,.,,. aeeAoe ...,.,..
ttl4ł1tłe o'"'"6 Sparta, •łe:ł
naa "te~ Otłyb!f ' N-

.,.

totem 'r•egrolł MtDęł tDOjtłf, młeft
byllmy jedna.le po swojej atrOtlN M-

wrogów

„..,.

gotowują 4rodki do •niezależnienia
na&. Gdybylcie ~c WJ/ i waał
pr1:yjacłel6 • innych wysp arohłpela-
gu llaChowalł neutralnoló ł razem •
tym niepodleglośó, w6wczaa wuys.
C1I eł, którzy uwaA:ają ttaa
ciemłf}

życielł ł buntują

iMf

przecłw

aklotl11ł r.ądeł6

REUMATYCZNYCH,

pr.cemoC1J

artretycznych,
podaqrze i ner·
wobólacls alo:suje
aif lablelk,i Togcll.

uego

o

Jfeloaem

lłłe atoaająo

MOdtordł pmflllłO

UJG.

•~Ido ł dąłąe

do to.ea,letn•
nych, woa•ycll t łłtloUf/efa 1corliy4ct
(tu jtlił Atdct111C11 ,,,.,emdtDUf Jf1111·
kłem fl.złrieJnycla tmpenaHetdto, h·

Toqal uśmierza bóle.

eykłem,

'(o gal

m~JOMrą,

•bowłelqeflcla

kolon.fe ł narody Metako1111J.
MBLOZYJ()ZYCY: Nłe ro.1t1mtem11
\Oaa. Wytlumacecte bowłem. to jekł
apoaób wa&ze pc111owonłe nad llOm,,
ktdre ma przynoałt wum kor*Ykł-

n.ie pomogło, 1szczurom. Policja -

%YCIE
(i;\
·-

!

I

Bratni nam naród tltew·

tego, by r~~ ałf tlO naa ' t0frqcid POZOSTANIEMY WOL
·
NI.
chy. Nie
chciał rozpocząć nier6wnaa
przepaM.
PO TEJ ODPOWIEDZI NABT~- nej walki o miasto, które nie mia.
MELOZYJCZYCY: .TBtllLI 2'AB: PUJB DŁUtSZA DYBKUBJA .NA : ło rdzennej większości litewskiej,
JEST JAK MOWICl'l1, JBtELl JB· TEMAT NAOZIEI ORAZ NA TB· ' ale zachował się z godnością. deBTESCIB 'IAB ZAGROtBNI, JEZ.B MAT EWENTUALNYCH ZMIAN lV. mon.stracyjnie zaznaczył, te ust~
LI TYLB (JOTOWI JB8TBSCIB BY UKŁADZIE 811., WYWOl..ANYOH; puje tylko przed nagą przemoc4 I
ZYKOWAC, BY UTRZYMA.O BWB BWlflNTUALN.f
POMOCĄ BPAR- ' ustami naczelnego wodza arinłi
PANOWANIE I TAB MALO TRO- TY I JEJ BOJUB%NIKóW.
litewskiej, gen. Stanisława Raszti.
SKACIE Bill o TYCH, KTORZY
ATB$CZYOY: Pamiftajcłe, iłetDG ' kisa, wypowiedział swe głębokie
JUt WAM 84 PODLBGLI, TO ał «>jw1młcy z• Sparty w B10ych chłopskie przywiązanie do wolno·
CZYa Z NASZEJ STRONY NIB BY , sprawach wewnętrznych ł między ści, swą nieugiętą wolę wał·ki O
ŁOBY GŁUPOTĄ I LEE.IWMYSL-1 aobą poatępv.ją istłJtnie wedlug za- honor narodu,
. . ·
NOSCIĄ NAJWYtBZĄ PóJSC DO. sad honoru ł łlCzcłwo§et, ale w
„Wiemy dObrze - powledlfal
BROWOLNIB w WABZB JARZMO &u11ku do obi:ych barUiej nłt wszy- gen. RasZtikis - ie nfezald~
ZAMIAST ODWA.CYO Bił NA WAL eey łn1tł uważają za tl.obre ł al""1te ' jest najdrOiszym &karbem narodu,

'°

I

I
mam

zabezpieczenie,
do szy·
.::ia, haftu, endlowania 1 me.reż·
kowanta w Firmie „POLSKI
DQM HANDLOWY KRISCBER",
KBAKOW,
Zwierzyniecka 6.
Wydz 84, któq dostać można
gdyż

luż

obecnie

kupiłam

od al. 1&0

maszynę

JOt6wką

1 na bar·

dzo doc~ne 1Platy. ~aJci• cen•
nlk6w dumo!
1228

sto.!

I

Kii,

tylko to, eo Jest dla nłck korzystne, którego trzeba bronić wszelkimi
mou. Ale co przynosł łm 1111111', co 11god11e JNt J środkami, iG Jest z bronią W '1kU.
oJ&odsł o t008ze tycie ·' łch łntereaMn.
W tej walce jest lepłef polec z go-

ATB$CZYOY:

ll'Wmołe, 1e tu
' •D21JBt6flC}IJ

• rótottymł,
um„ ł mole
ł otJwan:

BJJ6

o nłe o walh{I r6umyc1ł

bil'.,..,,...•

.T'IJ Bill
romqdelc CZNY.

~7'1!1'1łDYJrO"I':

Wyprowadzenie . zwłok a kaplłcJ koAcloła tw. l'lortana
nubtpl pu naboten11twle dnia t kwletnU. r, b. o soda. 9-eJ rano.
o czym sawiadamla

lfa,omłttemp toGe

"''°°'"•

mojcłe

lff

hlwColOIOO ~· pojęć o

lu.I

Aonorn, kt6re tok cąato flllłpłcll
at doprotD.odztJJą do """"· Wielu
odczuwa JakU panleng drach prud
ełocDeM ,,llARBA• • rfted ałf t1tJ o--

Zw. law. Oruknrzy I Pokr. Zaw. w Polsce
Oddział Warszawa

pe llr6tlllcll d1rpleni11ll zmarł 11111 31 ..... 1nt r„
przei1wsz1 tit 41

DYSKUSJI BTA.

=

dnością, albo nawet przegrK ft

couz BARDZIEJ 'rBAGI- wzni~k~przedwko

po roa o.tatfłł. Nfe bądtełe
d.9laU to NYC• ombłojtJch, •łe tr · ·1·

wuonuw 1uuouu11
Członek

01.ĄG

D.A.LIJZT

gdłlfe wpł7ł Jut ttłepe-

uemasł
.__..H..: Y
etowi, ałł
ł ~....e.
Dlaczego? D1attCG, te przebft11
w takiej walce krwi bfdzłe arodzat
ną pbą, z której W)'1'0ll9' nowe
słly I nowe argumenty w walCll e
wolno~t narodu I nfezaletnotłt.
Oto dlaczego nie wątpimy w a

llt

szą nJepodłegłoAt I nle boimy
p<>wiedzieć otwarde. te, gdyby nie
llep
nłecilaJqce lłf ttapra'IDid awan be-zp:eczeństwo zagratało naszym
tury, po~kałlOJąo awą głupotf pra. obecnym ziemiom, a tym eamym
wdzhoą hońbf, która Ipoda t1tJ łch równiei ntepodtegtOścł naszef OJ-

'°

\

ołOWJł

'°

'°""""'
te

Pam~tajme,

oatateCheJ ldf&lri.

nłe }eat hm\bą ""''ł·

płd przed potężny'lllł pat\.!twem, któ-

czyzny, nie 0'1:1amy naszej złeml
bez walkl..

Ten nie jest godzien

w01nołc:I,

1ta10fa wam tak aprawłedttwe ł kto Jej nie brOnif"
1udllkłe wr1runlcl.. Dobrze rob"J eł,
Droga obrana przez Met&ąl..
ht6rzg t1le lł8t~ują przetl równymł czyków, była drogą honoru, dl'Ogł
aobfe silach ł potędze a to stoaun• nieustępliwej walki o kałdę płędł
k1$ do riln•eJazych zach.OWtłją respekt demi. Droga ta jest jedyna dJa
to lłtolłltnku ~a.ł cło alablłzyoh - la- i,)Btńotów.

re

I

'°

Władysław SIERADZIASKI
Członek

Zw. Zaw. Drukarzy i Pokr. Zaw. w Polsce
Oddział·

łlO

WarSZAWI

lr6tklcll derplenlach zmarł dnł1 31 •na 1939 r.,
przei,wszr lat 4&.

Gen. Rnsztłlds wypowiedział to,
co myśll i cz.uje cały naród poi.
tragiczna dla ski.

godnol" ł eimiarl«>tocnte.

Na tym

-

właściwie,

=~AtAl!iti:ml!!l!!!Llllll„„„„„„„„„.

z kaplicy kołelola Aw. ll'lorlana
dnia t kwietnia b. r. o gedz. 9-ej rano.
Caeł6 .lego pa1111,c1 I
Wyprowadzeni~

nutłpl

Po

zwłok

naboteństwle

na Ich roz- gdy się spotykali pod więzieniem 1 ale po częśct tet ż uznanła dła
lub na większych placach, skupia I odwagi i wytrwałości szczurów.
li się razem, w jedną gromadę.- Uważniej wsłuchiwano się w to,
Nigdy jednak szczury nie rozma• co szczury mówiły na ulicach. wiały z sobą,
zagadywali jeno Nie jeden nawet przyłączał się do
wojsko, oddział karabinów ma. przechodniów, policję, wezwania pochodu. Inni próbowali wespół
szynowych, dwa wozy pancerne. swe skierowywali do miasta. I ze szczurami atakować więzienie
Ale cót to W$Zystko znaczyło! wszystko to były tylko apele o a zwłaszcza my, górnicy, braliś
Większość ludności stanowili ro· puszczenie na wolność ł oswobo. I my niemal co dzień w ich akcjach
botnicy fabryczni i górnicy I ei dzen.ie więźniów.
co raz wydatniejszy udział.
zachowywali Się biernie. Gdy
Ody liczba szczurów według
jednym słowem minęło nie wię
przeto zamierz11no rozprawić się doniesień pra90wych do91!ła r2'e- cej nit trzy mit'$lące, gdy ojcowie
ze szczurami, osaczano zazwy- komo do łrLech tysięcy (nie było miasta i szeryf spokomiełi I saml
czaj spokojilych obywateli. Ody ich jednak w rzeczywistości wlę- nagle zgodzili slę na wypuszczepodczas demonstrat'yj utyto ka· cej nit tysiąc) ndepokój ogarnął nie więźniów. Przed tym jedn.akrabinów maszynowych, to rozwa· nawet szeryfa. Niepokój jego t;e miało się stać zadość sprawiełono tylko kilka domów I mury wzmógł się, gdy wraz z synami dlDwoścl, wobec czego zalnsceni.
cmentarne oraz ranione par~ dzle paru bogatych mieszczan znikł zowano wielką rozprawę sądową.
ciaków. Zaprawdę, ludzie ci po'P równie:! i jego syn. Przez klika To właśnie było najzabawnjejne.
jawiałi się. jak szczury, a gdy na dni krążyła pogłoska, te wlężnlo· Z zeznań setek świadków wynl·
nich napadano - błyskawicznie wie zostaną przenie.sieni do Den· kalo, ie więźniowie nie brafi w
pi~zchali ł równie szybko ur?ą· ver, do większego i · lepszego strajku CZY'fl'niejs7:ego udziału, nit
dzali pochód w Innym miejscu- wi~zienia. Okazało sie Jednak. Inni strajkujący, ie się nawet ledalej demonstrowali.
że Denver dzię. kuje za ten
za· piej I przyzwoiciej zachowywali,
Nie byli przy tym ujęci w kar- szczyt, gdyt dotarła tam wieść, w niż nie jeden z tych, którzy dotąd
by organizacji. Każdy spełniał tył jaki sposób szczury poczynają so bujają na wolności. Uwię:!ienle
ko swą J'4)wlnność. Wotny czas ble w Santa Fe a nikt nłe wątpił, ich przeto uznano za nieuzasad·
ofiarowywali więźniom. Nię urzą· że chmary Ich podążą za więźnia nlone, przy czym uwołn:ono Ich
dzali nawet tadoych mitingów a. mi choćby na kraniec świata.
od zarzutu dopuszczania
się
nj tajnych zebrań~ mogliśmy to
Wówf:'las właśn:e ludność San gwałtów podczas trwania akcji
dokładnte zaobserwować. Wszy- ta Fe zaczęła się przejmować lo- strajkowej i wypuszct<>no Ich te.
stko to, co rob:l.i, rodziło się do. sem więźniów i uwolnieniem Ich. goż dnia z więzienia.
.piero podczaa akcji. Tylko wtedy Wynikali) to po części z trwogl,
Wyrok uniewinniający ł wypu·

spełniono pierwsze groźby-pod· kaz od rana do nocy patrolo·
palono stodoły. Małe budynki wy wała uSlce. Każdy obywatel pici
leciały w powietrze. Porwano też męskiej otrzymywał biał4 opaskę
rozmaitych obywateli. Między In- i karabin. Wezwali na pomoc

teńczycy

nasze·/ Bill WBZELKIBJ NADZIEI, ZDO-

OKMA

mu panowanłu, nabrali~ •uchwala. BYWAJĄC 8111 NA ODWAGQ WAL ' ski oddał Hitlerowi Kłajpedę nie
4oł ' mieHby lepaaą koniunkturę do Kl MOtEMY MlEC NADZIBJ'/I, tB I poszedł jednak za przykład~ Ha-

ctMn~ou pr~e• t.ooa I Bpartf.
o tay.noolettle scłakanyola
naroddło, Kdtało afr Mm preekotuJ6 j

W C1ERP1EN1At\\

~/BERSO

•a

Wal~mw

Je, ie Jeałel"'y łcł priryjaołdhł I
dlatego
~ 1'M1dtacfe mu
abny .-wycłętyd. Clacetny to . Jednak
erobid be• przeletn krwi. Jeatelmł/

Zdrowie zaleine od buc:ika
Choroby źródło - noga.mokra
Przez co wilgoć nie przenika?
Przez akórQ gumowq BERS O N•
OKMA

8" od

gdybylmy

ft

"6Utralnyclł1

rody

'°

nymj pastora i kilku nauczycieli.
A w ciągu tego okresu gromada
szczurów wyraźnie rosła. Krążyli wokół Santa Fe jak sępy nad
padliną. Nie wiem, skąd się dowiedzieli, że są tu potrz.ebni. Przy
byli z Kansas, z Tu·komy , z L>al·
las, z Pittsburga. Z początku by.
li to niemal sami gómicy. Wynaj
mowaU się do roboty, bo musieli
się przecież jakoś utrzymać. Ale
zaledwie wychylali się z kopalń,
pr;ystawali n11 ulicach, hałasowa·
li ł organizowali pochody, urządzali zbiegowiska i pukali z rewol
·werów. Później przybyli równid
robotnicy ro•n;, pomywacze, lu·
dzie, któny aię ubiegają o każdą
pract i wkrótce zalali oni zarów.
iJo śródmieście jak I peryferie.
,,Jest ich już ponad tysiąc" - lamentowali obywatele tudiJid iclt
gazety.
Ojcowie miasta a zwłaszcza sze
ryf nie kontentowali się wszakże
pełnym lęku obserwowaniem zda
IJ'Zeń. Robili wszystko, co tylko
lllOtna było
uczywć prieciw

sobłe

ATBlWZYOY: Doceniamy to
ale mamy ważniejlłze
cele na oku. Oto na lądzłe aą ta.cy którzy w ukryciu ' namiętnie przy.

*'

°" '

UC%1J»icie

łOBZyBtkfch pań6tto

bezpieczeństwo

Jeb!f H4 nł8 martl01.Da6 nadaremnen
tet dostarczyć aMw, ~my, te bfd.riscłB tego •dtJ

*'

Gdy l to jednak

na to •goddlł, toby ""4ZY8C11 oł,
MBLOZYJCZYOY: Słua2nłel Ais Melosu rozmowa ·z Ateńc1y1rinsl
którzy jeazoze irac1łowali niepodle. pr81Jpomnłjmy sobie jes:icze rru, te
zakończyła się. Od tegoż Tucydy•
glo~o, my6lelł ~ aatod.a:lfczają to LOBY WOJNY MOGĄ BJ~ ODMIE.
desa wiemy, że Melos wybrał droswoje1 wlameJ :x>tędae ł M&żemu NIC I NIB MOtNA DOKŁADNIE
gę honoru i nie skapitulował.
tohórseostwu.
PRZ.EWIDl'WAO NA PODBTAWJB
'
MELOZYJOZYOY: C1y nie aąclri AKTUALNEGO UKŁADU BIŁ. Hai:ha i jego łud~e wybrałł
PODDAJĄC SIJI,
WYRZEKAMY drogę, którą Melosowi zalecali A·
cłe j"dnak, je dlliękł takłemu roz11-

.a

barwnych Ilustracji dla tych dra· "'°•
my, • .,-ozumłecńe,
W
matycznych dyskusji, które toczą BP/lA WA.CB LUDZlt.108 DBCYIJU
się dziś w gabinetach dyplomaty- JB Bill WBDLUQ PB!AW I BI.U•
cznych Europy środkowej I w świa . BZNOSCI TYLKO 7'AM, ODZl/I
domości narodów, zaciskanych IJEBT Rt>WNOIC BIŁ I SRODKOW
pierścieniem agresji niemieckiej. PRZYMUSU, PONIEWAI Bit.NIEJ • .
Chcąc pisać o Czechosłowacji, BI BOBlĄ 7'0, NA oo IM H:ZWA·
Rumunii I Litwie, będę pisać o sta LA ICB BZl..4, IAI BŁABBI 111u.
rotytnej Grecji, będę tłumaczyć BZĄ ZA WSZB UBTĄPIC ( At61ł
Tucydydesa. Dam uwiecinioną czyoy b!flł łDł{1c nac•nłe mnfflJuym•
przez niego acenę dramatycz·nej fa,ryzeusMm' oi.łeU t11apólcz~nł
dyskusji, która w V wieku przed łmperlalUołJ.
narodzeniem Chrystusa toczyła się llBLOZYIOZYUT: Nllldalob!I Je.
n wyspie Melois a która w XX dno7c pntJ~ •~ prouio odwleku Jeet inów r6wnle aktualna toałyu7onts lłf do aluunoloł ł1f'll •
Jak reportat dziennikarski z prze.. ti.łeJ.
Io.Ili t1111tJtt11 t oet~oo
bł eu ostatnich wydarieA.
~ołflthae •te
Jea,,,,_ pr"8fłdm
_

~

dzy posłami i P.r7!edstawicle1aml
Melosu doszło do ostrej wymiany
zdań, której przebiegł był na.stę·

Rozmowy prez. Haeha z Adolfem Hitlerem nie mają swoich stenogr;unów. Nie wiemy ile tam było dyskusji I krzyżowania się ar
gumentów, a ile brutalnego ultimatum zaopatrzonego w groźbę
zbombardowania Pragi. Nikt nie
stenografuje tet wszystkich tych
rozmów, które toczą si, pomiędzy
przedstawicielami państw, zagro·
1onych agresją niemiecką a Hille.
rem lub jego mandatariuszarpi. Nie znamy więc dokładnego tek·
stu rozmów Schuschnigga i jego
ludzi z Hitlerem, tak samo, jak nie
2:4tamy szczegółów rozmów niemlecko • rumuńskich c:zy niemiec..
ko • litewskich,
Sens jednak ostateczny argumen
tów, które decydują o walce lub
kłplłułacji je:łt uwsze ten sam.Drogi myślenia, na których zapada decyzja narodu osaczonego i
terroryiowaaego przez ImperialiStf, widoczne są nawet wówczas,
gdy nieznane nam są mocowania
Slf dyplomatów i Ich broń argumentacyjna.
Zamierzchła i obojętna fu! nam
przeszłość

i kapitulacji

szczenie na wolność było prawdzi
wym świętem dla Santa fe, dało
asumpt do olbrzymiej demonstracji i lłCZczenia więżn.iów. Aż do świ
tu popijano i wiwatowanQ n.a ich
cześć, i gdziekolwiek się który z
nich pokazał, podrzucał10 go do
góry. A gdy nazajutrz chcian-0 da
lej ucztować okazało s i ę, że miasto już opustoszało. Szczury zni!<
nęły.
Niepostrzeżenie, potajenmie
przedostali się znów do swych
dawnych miejsc pracy a i wypusz
Olieni Da W<>lność więźniowie wy
nieśli się wraz z nimi.
O nczuraclt nadał się .pochleb·
ni.e wyrażano. A gdy ci, których
porwano, zjawili się tej samej
jeszcze nocy i opowiedzieli, że
nie wyrządzono Im żadnej krzy.
wdy, prócz zamknięcia w &tarej
mopie, 'to poszkodowani usi~o
wali wyrządzone przez „szczury"
straty moż'.(wie zbagatelizować.
Puszczone z dymem stodoły mia
ły być rzekomo i tak zburzone, a
US!lkod7l0ne domy ukwaliłikowa
no jako stare rudery. Po wycofaniu się z miasta szczurów najbar·
dziej w umysłach obywateli z
Santa Fł utkwiło Io, it przcko·
nali się, że są wśród robotników
morowcy, którzy zasługują na

szacunek I wobec których bezllł·
ne są n.awet karabiny maszynowe
Ludzie, którzy o swój honor ł zn.a
czenie walcią jak lwy.
- A czy się te szczury WSZf.
dzie tak zachowują? - zapytałem
z podziwem.
Długi Joe znów zaczął wymadll
wac nogami..
- Widziałem to w Santa F~ I
to mi wystarcza. Podobno j.ednak
i w innych miastach postępują tak
samo. Na górze w Kanadzie l na
dole w Texasie. Nawet w małych
mieści'l'lach Ohio I Illinois.
- A czy po za tym nic o nlda
nie wiadomo? - dopytywałem sit
dalej.
Dlugl Joe trzepnął sit w act..
- A czy to konieczne - od·
r>arł. Wystarcza nam śwladoo
mość, że w ogóle są. że poJawia..
ją sfę tam, gdzie Ich potrzeba I
te nigdy nas nie zawodzą! I mówiąc to wstał: ZapamltłaJ
sobie, że są to droidte w naszym
cieście. Pierwsze bakcyle w syste
mie krwionośnym kapitału ł naj•
odważniejsze zuchy od Nowego
Jorku po San Francisco!
( •• FREIES DEUTSCHLAND").
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~~l!~ M. EISENBER6 s~ ":l~~-~~1

KNI

·Swiat Pracy stani)ł do apelu
ł

Akcia Poirczk dli

p

1-l

iet

gen. brm.ii Leona Berbeckiego.. 2 rakterystyczne. Jedno jest 'fak.
o postępach akc1i po tem - sp,ołeczeństwo zdaje świet·
nie egząmiQ ze swego patriotyzmu.
•
zyczl;owe1.
Wciąż napływają z całego kra~an. Preiy_dent wyraził glęboką
~aoosc z ogolnego e_ntuz1azmu1 . a ju wiadomości 0 spontanicznych
szeregu orgaoizac~j,
1a~mi ~ale. spoleczenst"".'o .przyięlo uchwałach
pozycz"ę, sntere~.u1ąc się z~wo ca· stowarzyszeń społecznych i t. d„
Zo_ksztalłetn a~c11 oraz udzialem w które deklarują kwoty na zakup.
nie1 poszczcgolnych afer apołecz· Pożyczki Obrony Przeciwlotnlczei.
Również i prywatne osoby , zgła'
nyclL
szają się tłumnie do biur LOPP•
P. Marszałek Ed. Smigły Rydz składając, w miarę swych możliprzyjął gen. Berbeckiego, który wości, rozmaite k'61oty na pożycz·
złotył mt!ldunek o przebiegu aulr kt lotniczą.
••
'
skrypcji.
*
Gen. Berbecki zameldowal rówZarząd Główny T. U. R. zadekla
MOC~eanłe Mał"szalkowi, te wszyst~Zdun k iem

••„

A;ie odlamy

1nyśłi

IJll>litycznych
r-

10

Pol8ce zglosily pelnq gotowość za
@.kumentowania swojej jedności
i ap01stości nCłrodowej w dziedzi·

ZL 500 na poiyczk~ prze.
rował
ci lotnl
*'"'
czą.
w
•

Zarząd Związka- ZaWOd ego
~ obrony państwa, zglaszqjąe Dru~zy i Pokrew~tb Zawadów
Oddttał W r9Z
rvlseea awa
-:
~ eo Naczelnego Komitetlił w
Przeciwlotni· na posiedzemu w dni~ 30 marca
Poż1oaki Obrony
ozej.
Marazalek i·nformowal

się

1939 roku;

o

postaoow1ł

pnezna..

tym czyć I.OOO zł. (t~ z19ł)'.ch) na

/tJkt6 afery. które dziedziny bio.:
suze:gólnie żywg udział w a.k-

rt

Pożycz~ Lotniczą..
•.-

Robotniey

łran~portow~„

dźcó.
„Cap Norte" przybyło do
llT?UgWajU. 27 żydów uchodźców: z
urugwaj
Nłlmtlee, którym władze
ekie odmówiły pozwolenia na wstęp .
Q.o kraju, ponieważ posiadali pa..sz- j
pol!ty Wizowane przez urugwajskie·
go wicekonsula. w Paryżu w rew!
wydany~ rozporz~ei;rlom r~u uwgwaju Uchodźcy Cl ptzybyli tpn
·eamym okrętem do Buen06 AiŃ8.
władze jednak argentyńskie nie po· I
zwollł.Y i.m wy~~o:wa.ć, ja.ko niepo-1
wi.z30' argentyńskiej. Wo- I
sladają.ey
ł;>ec tego byli zmuszeni odjechać z j
p.ow.rotem do 'Urugwaju, gdzie na 1
l'~ dęlegatów Chili na odby;wa• j
:jlłcy się w Mont '4deo kop.gres de- 1
Okrętem

z· ŚCi łej włelkłej liczby zgłoszeń, dałkowaU się po zł. 4() na rzecz
de t R
zeczypospo
rczy ~
,iltł
teJ. prZ1J?<łl kcmnsarza g~nerat~ego_ :aue r.apływają z ca)ego knlju. Pożyczki Obrony Przeciwlotniczej.
...
Po::yczki Obrony Przeciwlotnicze1 Podajemy więc tylko niektóre cha
n

Tragedia

zorga·

nizow,an~ -w Qd.dziale żeglu.gi Zw.
' ~aiw.. Trairtsportowców uehwal' i

I
t

pożyczkę obrony
przeciwl-otniczej: marynarze, pa- ~:~~!~:~ie R:;!~~~s~ B~~~,
laC'Zt', pomocnicy i sternicy po 2(:) Aires, y udZielił Wizy aszportowej
zł., ~01~trolerzy (JO 40 zł., kapita· na wta.zd do Chili.
nQ~1e t ma.~ynar~e ~ 60 zł.
~z:onkow!e oddz1a:·a ekspedycy;nego. Z~1ązku Transportowe W:
.zatrudmen1 przy pracacn to~aro- J.
wych na ł':K:P. ~.Warszawie zadeklarQIWah J«id;nc,niow·y ząrob.ek. __,. _......,.• ._._ ~
na Fuo,d"6z Obron)j- Nareoo~eł
Słowa
••
Barana• . W bieżącym roku przypada 130-a
Zarząd koła z.z.K.
wiczach na specialn.ej konfer~ncjł rocznica \1.l'odzią i 90-ta rocznica
zgonu Juliusza. Słowacldego. Polskie
nłozwłoczwe. Radio
"--ystąftM
uc!lwalił ..-nada cały cykl specjalnych
~
do dobrowolnych składek człon„ audycyj, mających rozszerzać w Polków Z.Z.K. ~ rzecJ; fu.n4uszu sce ltutt poezji Słowaekie~o 1 znajomo.ić jego tycia oraz tworów.
Ob.rOlJI Narodowej.
W ramac tego. eY,ldu w. niedzielę,
•.:
dn.. UV.. łl godz. 22.lQ PolsWe ~Na apel,, !akl ~~t '• \VI pra· diQ nadaje lł{lecjalną audycję pod ty!ile soctWłsty~j • o.inajnaie,• tulem zacz.erpnlętym z nleśmiertel
. l(e~ że pried$iawiciele- C~ {i, W. nego ,.Teątamentu•• ~ „N.tech pr.zyo:~WQ):tn :Jaęlele D).Oi ""'. ~y ętę zs-ron,w.dzą.".
P. P. S. wzltli a.Oi:aJt
suhskrybować

Frychłowa • Kato.w1~e
trotokolu: „Prałam
swoją bielizQę ym razem n o mydłem ~ołlontaya. Mniej
~y

Pani Anni

bo wystar·
1ę napracowała
~zyło namydlić każJą sztukę bicli~ny tylko 4-5 ra•y, a nie jak
w innych wypadkach, ~-lC razy.
Dlatego tez zużylam nniej my·
dla niż zwykle, bielizna \,yla jedl.\ak ładniejsl!a. Mydl~ dfo bar·
dzo ~iłną pianę. a co mnie naj·
więcej cieszy: moje ręce nic fiyly
szorstkie j popękane, lecz całkirn
Dotąd nie używałam
gładkie.
nigdy tak dobrego mydła i muszę
powiedzieć, ze „z nowego mvdla
Kolłontay z pralką" jestem h.1ri-apa'h bie-.
dzo zadowolona.
lizny iest teraz świeiy i przy-

,I

l(~cie

,P9-tyciki

ną

9br0Qt,

:?:'! s!~j~!t~ln:g~J~~~~w~ti!~

przec~wlotn.czą, robotnicy, zorganl 11tracją muzyczną, przenosząc nas w

Zarząd Kolą wacs.zawsklezo zowanl w Ktą~wYflt Zwi~Zk\ł za.
·
Pan Marszałek wyraził swą zgo Stow. b. Wi~źnlów Politycznych wodowym Włókieon:czym, •posta.
ft-,,. od pow1'ed nią k wo,
•.
·u o.1al'owp .
U
d
kt t
. ł
1
now•
Przebrony
ozyczkę
na
wp.ac
na
u
ora
prote
e
3ęc
na
9
ob
d

cji po!yczkowej.

„

1 modeli po cenach :re...elacyjaie niskich
0najnowszych

·

jemn y."

Nota francuska wrkazuie

n1eszczero$( po11·tyk1

I

atmostęrę. wielldej poezji romiu\tycz- I
nej. Ą.udycję tę o~eow~U Bolesław
P<ochmarski ł Tadeusz Białkowski, a

realizować j3< będzie Rozgłośnią Kra·
.
, tę na poiyCZkt ~a iakup aatnQIO.. kowska.
Naczelnym Komitetem Pożyczki ciwlotolczeJ zt 1.000.
Jl>n, 3.J;V. o god7l. 17.20 R-021gło!nła
tów wojsko\'IC}'c!1„
•.,:
Przeciwtotniczej.
W tym cdJt. Z~ąd Oddtiału Lwowaka nada na ~ ogólno-polwar
, J<etnerz f-m Lourse
.
:.
w zor • KL. Zw. Rob. Ptzem>;S.:u Włók.i.en- , akiej ~d~!M~ JuU~#zu. J~iwa.cNie możemy nłesteły z !Jraku szaw~ Yw ll~z'-'e
1'""'
opraoo-..""'„u P~"""' ""uaza
Bi '"'k ""..1""'..1„· dnia ~w
o
gą.· 1~
'
~leinera.
c7.ę· .nizowani w' zw: u-Klasowym opo- n"'ięa w e.., u ~.,,,-.e
tr.łt- )sca pGdać ' nawet drobnej
3 kwietn:a b. t. spec.jalnę- po&e·
'
•
'

„-----~~111~~-------------• dzenleł a w~ wtorek, Quta 4 kwie·
tnia b. r. po pracy-„ konterencj~
KA łlNA WYP ZEOvl I

.. \i

lfego

Kult

„

do

podaje

Raiio 16dzkie

Wł

"

• d.
cf
i ~
.
ryzu og.o„zono o powie z
na nofę włos.ką z dnia 17 gructn\a
ub. r,. Została ona skierow.ana i5
grudnia przez amb. Fran901s Pon.
cet do mm:stra Ciano. Ambasador
t · d
ole · ·
Franc„
J1 P m1zu1e z w1er ze·
niem, ie układy nie zostały za·
kończene. Układy z 7.1 1935 zastały aprobowane jednomyślnie
przez parlament francuski 22 I 26
marca 1935 r. jeżeli nie doszło do
wymiany dokumentów ratyfikacyjnych z powodu odroczenia sprawy
konwencji, dotyczącej Tuni~u, co
miało poprzedzać tę wymianę,
Francja n'.e odpowiada za ocenę
okoliczności, które skłoniły Włochy do żądania tego odroczenia.
Nawet przed ratyf; kacją układy te
ze strony Francji zaczęly być wy·
l<onywane na wyłączną korzyść
Włoch. Rząd francuski zapewnił
t . .
f kt
ee ywne us ąp1en1e p.rzez grupę
francuską towarzystwa eksploatu„

W Pa

.',

~

h

·.

p z1..b u k 1.
o e1ową
Adis Abeba, 2500 akcyj tego towarzystwa gruµ1e włoskiej.
W sprawie załatwienia kwe ji , ,
gospodarczych Afryki Wscho~·
,..
i
k.
· , kł d
niej, u a "':! rzyms te uwa ane v~ .
ły jakq dcstah:cznie ustalonę
były często cyt()wane z powoła
niem się na me, jako na podstąwę.
Sam Ciano, jeszcze przeq rqkiem„
n:e czynił zastrzeżeń co etą wpro.
wadzenia w życie pwych u.~ła·
dów, Sprecyzował nawd, {ź ~tl
slę tyczy konwencji w ~prawie ·
,,
Tunisu, wfoskie min·i.:tterium spraw
zagranicznyeh nie przewiduje łS·: ..,~
totnych znfian w tekście, ęropone„
wanym przez Rząd francuski · ' „ . t,:\\j
Nie powoływano $i" ną taden
"
~
ai.t polityczny 'Raądu franeuskię·
go od tej chwili. ażeby usprawiflt
dliwić zmianę ie etron R~ądu
ł k'
w os !ego..
,,

.
.
1.inię
IJącega

NIEDZIELA. 2 kwietnią.
wszystkich delegatów tabcycz.
'1.20 Koncert poranny, s.o.o D.zie _
nlch przemystu włókienniczego„
Klasa robotnicza ł tym razem tUk poraIUilY. 8.1S Audycja. dla wsi.
Fachowa obsługa t porady.
9,05 Mqay~ (płyty). 9.W Odczyta·
•elni swgj obowiązek.
nie prograµiu. 11.00 Muzyka (plYPOWSZECHNY ZAKŁAD VB~Z. ty). 11.45 Przegląd ezasopJam.. 11·57
PIECZElil WZAJ.Ei\INYCłf ZA.DE· ~r:a~o=~ ~~~Y~~~
KLAR,OWAł. NA PO~YCZKę O. na}, 13.00, Wyjątki z pism Józefa
PRZECIWLOTNlCZEJ Piłsudskiego 13.06 Rozmowa z dziećBRONY
SUM~ MILIONA Zł.., Pl.ATN"' mi. 13.15 „czary wioany", muzyka o·
1
~ bladawa. 14'"40 Rezerwa muzyczna..
·:__
.-,
NłEZWtOCZNIE
115 .00 Ąudycja robotnicza-„Książka
PoZa tym PZUW zgłe>sfł u w?adz na ptzedmieściach". 15.30 Audycja
l\IISTBZO~~~ ~~EBSIUE
h .... 1~~'J~~!'~~Au;8WE
zaldadlł udział w Poiyc?cę ąkolO dla wsi. 16.4~ Lif. n;ł.8tr. - ~oncert
•
'
17,15 „t.ywy Bóg" (CZ. I) „Hosand"
Dziś w Bali Gwiazdy" (~ 600 r d 'kó
:liar:i:fiJ ~WiitZKU .Polskich ~W1~u zę Ol w . we ·Ul norm, u· na•• - napisały Cita l Zuzanna J.le:-ó . ..,„uno~ł.)'Cll opiaco~a_ł już swe 74) o god;.19.-ej'~zpoczyDQsif in. I
Jard (Francja). Słuchowisko. 18.00
;·•mos10 na wa!ne .i:gromauzerue zz, dywidi..alne mistrzostwa bok;H.-s.\tie stalonych przez CKP~
.·. ·•:
OFICEROWIE, pODOflCERU. Koncert polskiej muzyki rellgijl)ej.
~tore odlX;dz.ie 111ę lti_kw1et.rua w sa·j ~vHSKO.
Finały walk w wedzielę 0 g. 19-ej. WIE URZĘDNICY ĄDMINISTRA· 18.50 Chwila Biura Studiów. 19.00ł~.....,----------------------------- , ';
li Ko.a...e~e1lCYJuej nuni.ster twa koI:[
,,Pawltante wlo8nY" - w:l.llzanka me·
RO O
'
Ceey we~; 'lG gr. i 50 gr,
uumr;acj1.
'lyl& de ayua. mei.P.
0 L'f
1.
B TNICY PRZED- lodii ludowych. 19.30 Koncert harcer·
CYJNI oraz
\\".a:aiieJsze z tych wniosków 11rzed
szkła l luster
SIĘBIORSTW WOJSKOWYCH, sltiego l{oł.a Ptzyjaciół aarcer•twa
.
sta'Hd.J<ł ii1ę nasi:ęp•1j~co·
fl'011&ek do ~·11~. aluI.li
R
• 11
ZADEKLAR()WALI DOTĄD NA przy glmn. ~stw. tm. Prez. Na.ru·
ee __.
.- •
a.i przyjlicie z zauowo:eniem za· ., „ *
minlwn, szkła. i metall
pow1e.uZ1 i1unis•.e rstwa oświaty w' Kalendarzyk niedzieb\Ych iiu.prea: PO.żYCZKe LOTNICZĄ KWOTĘ towicza. 20.00 „Pasja Chrystusowa
pierwszy ehem. l>fOSZek
3 „S R E 8 R O Llf
PO :AD 10 MILIONóW Zl.OTYC"" w Lucernie" - felieton. 20.10 Wia..~
6I>J:a\\1e pępra~1erua stanu usparto:- aportowych jest następujący:
da piycla JM)dł6
:-. domoścł aportowe ol<alne. 20.15 A'1·
·
w1erua. szko.!y 1 budowy inwes.ycyJ.
1lĄDAC WSQDZIEIU
Wiadomości
PAN· dycje Informacyjne:
FUNKCJONARIUSZE
A
W Warszawie:
b) konieczność poprawy sportu ag. 16 J;l8. f:ltadionie Wuązawtan- STWOWI PONAD 30 MILIO. aportowe z Rozgłośni P. R. ł'rzę_gląd
"8d~c1uego era.z, odnosnie wyst~
polityc2111.y. D~ennlk wieczorny. 'rY·
pów z~{ai11cznycn, wp1·owacraerua kl - mlo!cz ugc •• y ~~a.rezd.~·i.o.l.1.1.a. _ łltóW ZLOTYCH.
Poło·Aparatw

F O T O ft - S

MAB::~~?t~~~ ~.'

9

•„•

•

C WIADOHOSO SPOR10WE 71
r.o ... scu
-

DIS

02 El.itE IMllEZV

~eh !~o~t~~Yi:t~P~~:.

N1'w~ - Zarząd z~ Gm
~a~ !:.~=~r:~Yi_ a~~:i~f~~~ R~ck, 11 w 'l'ea.trza
Maka.bi _ Czecho- wydał do ogółu swych
członków .klubów nieakademickich; mt;cz bokserski
c) wyra.ienie nadz.ieji, że sprawa wice;

odezwę,

W

członków Małej Orkieątry F. R. l solletów.
iakończeniu której w.ńwi: 21.10 „Ńiech przyjaciele mol w nocy

dopuszczenia. części młodzieży szltol I godz. 10 w ~l'odk WF 11a •ta.- „Niech 3000 gmill w Rzeozypospoli· się zgromadzą ..." 23.00 Oatatlll.e
bi}· dłonie WP pierwszy krok szernUel'- •ej przeznaczy Wł Poeyciskt Obro• wiadomości dziennika wieuornego
Q.() !Uuoow pozaSZltolnych,
ny PrzechyloQliC3ej cona.)mn!ej po Komunikat meteo~ogi0ZDJ'.
czy;
dZle pozyLywrue załatwiona.
g?~·. 11. W: ~u WF fZf \łl.. ' 1000 _zł., ~ 42.000 ~~~ w
~>. wypowiedZ~e się za koniecz·
nosc1~ wybuuowarua lodowisk sztucz Mysliw1eck1eJ 3 - mistrzostwa War· Polsce zakupi, wedle możno§cl, po
nych, pływalni, rozszerzenie stauh· szawy W siatkówce i koszykówce k~ jednym czy więcej bonie obr0 ny
prgyn,ie.slemy
•
przeclwlotni~ej.
JW 'Wł'., budowli ha.U sportoweJ, to· biecej klasy Ił;
CłClłlliS~llił
godz. 10-14 i 18-20 w lokalu KS krajowi 1 sobie około 4 milionów zł. „
ru llolarsko • motocyklowego, toru
--.~'ll'lill,,~~
„ .....
-...
,..
wi~~o w Warszawie, wyli.oń R~ał indyw:kl\Jalne zapaśnieze 1111czenla stauionu miejskiego w .Po· strzostwa Warszawy;
godz. 17 w lokalu PKS - popisy
maruu 1 t. p.
•) aalt:ee.tue 1wrócalia\ w.„ltszej Volicji w boka.ie. gimnaatyce i t. d.:
prze..
godz. 10.30 na. Woli bieg
uwagi na wychowanie obywalelsKioa
·
ł •iJOleczne działaczy, ll<>Plet-anie łaj Orkanu;
godz. 10 w lokalu Orkanu - i;necz
~łi!u ll.1-ajowęgo,. nie dopusZ<:41a
politycznych do I bQJ:IBerski Orkan - warszawianka•
~e momentów
,,Małop1;>lsld Kurw Wl~rny'' ciu>ko p. OpoZ.,ldemu byl V,yre-,.tor
'
aportu, w·Z!łdzanle zawodów na cele
godz. 12 i .19. w lokalu Gwiazdy _ przynosi sę.ąsacyjną Y<lado:r;n~ o Fu1td14>8zu Pracy w Krakowie inż.
chal'&kteryatycino • społeczne, popleta.nie ~nys~ Polaków z zagrani· robotni.c ze. mlatrzoetwa bok.Benlde wsz~~ei~ doehodzeuia pmictwko XTZ'Jl~k. Na sk"tek tego oski:frże
cy, przyjmowanie 01·ganizacyj hu· W~rsz.aWY •
nia p. Opols7c\ przeąiedział nie~
godz. 10 W lokalu PUWi' walne b. dyr. Fundu~acy biż. IU'zY·
eersldch na Ulgowych warunkach;
o~o1<> 1. roku w więa:ieniu.
1.0imiis
obecnemu eekretarzowi
żakowi
f) nie ur~anie ryzykownych im zebranię centrali AZS'u.
go WYfUSZCZOOO i uzn<r
1'ońcu
W
Przyta~ą.
Ozonu'',
)trakQwsldego
PJ181 międzynatodowych. które nie
~a prowiacJh
?&O ~ ;est niewinny. Ale 1riC'J na
my dosłownie tfeśó notatk\:
CW&l'Qtu.14 rewanżów;
W Lodzi tumiej keszykawld :męs·
I) wyrażenie uznania prasie 1 ra,Głośną byla ąra'IO«I kierowni- tym koniec całej BprO.'W'!J· Pro'ku~
kiej czterech mia.st (Po~. TQr\ltl,
dju aa propagaa~v aportu•
ka ekspozytuT31 Fund~ Pracy ro.tor przy Sądzie Okr~gowym w
b) popieranie zbiórki olimpijskiej, Lublin Lódź)~
da1s.zy
W Krakowie mecz ligowy Wisla- io ChrZ4nowie 'I'• Qp<>lskiego, k,tó· Krakowi• nadal sprawie
opięka nad członkami kadr ollmplj·
skieh l ;laltna.llepsze przygotowaruę Polonia i miatr~twa Polski ~ rcgo okrZ3tezano jako de/raudantq, bieg. Ofo uznal, te należy poafą,·
w korzy~ówce tnęakiej.
łił do o!Unpi!Mly.
szkodnika i t. d. Ja'k 3i.j fłl\a.Zalo„ gnqó cl.o odpowiedzialności 'P• l{r~y
Katowlcącb ~ finały bQtwer· tym, który 311owoclowa.ł '!;Oytocze· żaka, obecnie sekretarza O. Z, N.
W
LODOWISKO
8Z1'1Jt..UE
skich mistrzostw Polski 4 ir~mecz nie dochodzeń o ntulutyci~ pne· w Krakowie. Jak aię dowiadujem:!l
POWtrlA.NU:. W DOl.lNIE
koszykówki męskiej ~towice, Soiszw MCA&SlilEd
pro&itratar postawil wniosek o
·
ęi,nowlec, Bie!sk.
wszczęcie przeciwko inż. Krzyta·
agromadzenta
walnego
Podczas
llgoWY
Cbormwie - nteeJl
W
Tow, Lyżwlarsll.iego powzięto sze• AKS .- Cracovia,
k~
\'eg uchwał odnosme budowy sztuca
W Siemianawicae!t - mistrzostwa
J\ego lodowiska w Warsz.awie. Wypo Polski
piłce ro\Wrowej 1 mecz pr.rwiedziano siw przeciwko budowie ło wacki w
Warszawa o puchar
Bląsk dowlua na Saskiej Kępie, a ze
młodych..
garnitur Uszy\? na
względu na tiewne trudnośc\ wybu•
~
W Brzezłnach ..,... mecz gimnasty- miarę. 200 najmodniejszych wzorów
dowania lodowiska na terenach Sta•
BrzezlnJ.
Wars:aawa
czny
sze-1
kamgarnowych,
materiałów
z
zdecydowano ostatecz•
dlonu
'I. Z MARą
We Lwowie Ugowy mecz pllk~ wlotowych, samodziałowych i t. p.
nie wybudować łod~wiskn sztuczne
pJllłturu, ROSUl4 lll kQnSefWłlCja'
Bezpłatna
na wlaanym terenie w Dolinie Szwaj Pogoń - Garbarnia.
.&KO ae,euLU.J4CI Z.Ot.ĄDfK.
W Poznaniu mecz ligowy Warta.~ei. Narazie wybudowane zo8
stanie lodowisko o rozmiarach mniej Union To'1rmg, niecz zapa4ntczy Posezon'1
otwarcie
Pomorze,
znań
szych, a mianowicie na przestrzeni
łliHlllZAlłU łłEMOllOll)V
'I
2.000 mtr. }\wadl'atowych (cały te- automobilowego i ~olars~lego.
J 'MT lllONNQŚClACłt
na
skok~w
kQllkur~
Zakopani,m
W
tO 0'5TRllKCJI Sł tAGODlfYM
ren Doliny Szwaje. obejmuje ponad
tlot1lll" PRZEcm!~CYM.
U tys. mtr. kwadr.), aby . wnoŻJiwi~ akoc.zl\ł.
..._.. t•I "IU&U 11& • U
Zł.OTA 25 M. 20.
rorigcywa.pl.e meczów. hokejowych.

I\W

CUtaide prase

„ ••--...

llDl~o~ieme kam! pneliwto int. KnJtakowi
b. dyrektorowi Funduszu Pracy

wKrakowie

NIEBYWAtA OKAZJA

Za 75

pierwszorzędny

zl.

75

D E

REFORM~'Klt

PIGU•l(I

wr..

zł.

·

ZA ONNIK

garn!tur na m1ar• ""' ~~::·.~~·:~~ ~N~~s c~:

A

inland1a też I zbro·

1aciągnął w
Rząd Finlandii
Szwecji pożyczkę w wysokości 30
miln. koron dla pokryc:a wydat·
ków, połączonych z inwestycjami
wojskowymi. Ze względu na dzi·
siejsią sytuację polityczną w Eu-

Tragedie

ropie !rodkoweJ, Rząd fil\s.1tł po.
stanowił przyspie,szyć

inwestycyj i

wy~~nanif!

w roku b!eżącyr11

już

ptaq dozQfojeniq.wy,
zrealizować
który m'.ał być wykona,oy <lQpiero·

, ti

r. 1940.

w

uchodźców

Na lotnisko w Croydon J>Od Lon• ucleklnler6w tydoW11ldelł '11' aoe "
dynem przybył samolot z 12 pąsate- zabudowaniach portu lo$nlczego, "
rami, wśród których znajd~wa.ły Ilio rano wypra\Vf6 Ich z po~otepi do

kobiety, z KopenhagL Jak się okaza· Kopenhagi dron ~owo-.mol'flklll.,, pasa.terowte cl - byli uoieldnte-

raml łydowskimi r; ~eclto owa.cjl,
nte. poaiaęlł doliUJnentów WYJUag{'·
nych przeJI włacl7e bl'Y't;yjskie na Jl\·
dowanie w Anglii, wobe~ czego od·
mówlopo im pr11<wa pobńU, ł\ pUot11l sam.olotu poleoono natl'cł\lutast
wysta ować w drogę powrotlllł. Pl~
lot samolotu kategorycz.pie Ołltn9\V\ł
odbycia powrotnej podróży r;!) SlVY·
Pd p~terąmi~ ~tóry$ opan(lwal
łll tery~y strach. Pilot QŚwla\'tczył,
l* ~bawia alę. t;s pasabrowle. je~p nil·
tyclunlast po starc•e. wy!łkoc7.:ł, z sam11fotu. Po dłuższej naradzie w~clze
zdecydowały ostateczni~

~~zyniać

·:

,,1(,

.

...

'

.

..•

. .

·~

-----·
„

iedtle to Wlcc,1

p. mini 1er przemysłu I .hąndlu.
Ro.wan , ryj ecbał eto Wioch, na
zaproszenie Rządu włoskiego.

'·

Swt1teczne numerr

Tygodnia Robotnika"

„Chłopskiej
„Głosu

Prawdy'•

Kobletu
„tł ł od zI IdQ'
1

specja!nle

pnygołow(lne, zawłeraJ••

lwJatą treś~ ultatl&

M·n. Romin

'.,!;!

Blo w połowie

pr~yszłego

tygodnia.
Zam6włenla d~ dnla ł liWIE'fNJA

r. b. prosimy Jt!erowd do Admł'~'
stracji Wa:rszawa ' • ArUdrnl~
ul, Wareclm 1, tel, 8·111-80.
,
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~
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ŁODZIANIN
f

P ·o lska Partia Socjali t

j

.,.„

•

czna.·I

„

.,·
Narutowicza· 2t;ł :;,
~

·zwołuje dziś
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Zwiedzamy ~uchnie!! bezrobotnych Pod ostrrm katem
są
Repub11·ka karczmy bab·1n'sk1·e
1

8ezrobocle jest jednym z naj·
baroziej palących problemów na·
~-~go żyda j-. musi znaleźć w najszyibszym czasie rozwiązainie. MiIionowe masy niezatrudnionych
kttlzi, cierpiących nędzę, to Idę.ska
$pOłeC,Wa, „ w,y..oikła z i..st<>ty u.stro·
ju k!łJPitallstycznego.
. jesteśmy w zasadzie nM'eC'iwniy·kami· wśzel·kiej pomocy filantropijnej dla bezrobotnych,, gdyiż wważa
my, iż' każdy ma ·prawo do pra~y
i d:<> godziwej zapłaty za nią. Ody
jędna,k już w chwili obecnej trzeba pnyjŚć ogrominej masie g!odujących z pomocą, klasa pracująca,
mimo swych szczuplych zarob.~ow" z cafl) ofiarnością bier:ze uc:lział w tej akcji.
· $w1adlczą
•
• o tym cy fry,
najlepiej

Obiady wydawane
w kuchnlach w rói.nych punktach miasta.
I
,Kuchnie te mieszczą się przy ul.
••
Rzgowskiej 7 (najkpiej utrzymana), Rokiciflskiej 43, w domach
Dziwne stanowisko zajmuje wo
11oclegowych przy ul. St·rzelców bee łódzkiego samorządu socjali·Kaniowskich i Cmenitamej, na Ma· stycznego ,,EepubZika". w sprawo
rysinie, przy gospodtzie Federacji zdaniach z posiedzeń Rady MiejiP. Z. O. O. 1 p.rzy stowarzysze- skiej pismo to ironizuje na temat
,,Caritas" i ,,Nosen Lechem".
·
•·
poziomu
obrad, twier dząc, że ·uwKorzystając z zaptosze111.ia oby~ wi się tam o wszystkim, a najwaMskiego Komitetu Pom<>cy Zi- mniej o sprawach samorządn.
mowej zwiedziliśmy w wb. wtorek
Przez dziwne okulary spogląda
Cen1tralny Magazyn RozdzieLczy i sprawozdawca ,,Republiki". _ Cala
Kuchnie.
prasa nawet ,,Kurier Łódzki", kt6
Na miejscu mieliśmy możność ry zdaje się powodów niema do
zapoznania się z calym aparatem sympatii do socjalistycznego sa.njesienia pomocy bezrobotnym. morządu, stwierdza wysoki naogół
Na zakoń-czenie wy>cieczki wrę- poziom obrad. Przyznajemy, że są
czony został przedstawi·Cl·elom p·r a próby, i to dość liczne, ·obniżenil.l
tego poziomu przez fmkcję endep.odane ·.w &p,rawozdania z akcji sy materiał cyfrowy, iliustmiący
J
ipomocy zimowej w · Łodzi od 15 działalność i zasięg Komitetu ł'o- cką, ale większość nie daje się
· 1n„s· . d 15
n„ mocy
sprowokować, przechodząc do po~rud naa ~ .r, o
mar-ca 1;1J9
•
•--••••••••••
"~ W czasie ·gdy przemysł wpłaTrzeba przyznać, że alocja ta
Początek
cił. 175 ~s. zł., właściciele nieru- łagodzi ': pewnej f!Iie.rze stra~zli_ _- _
_ _4, 6, 8, 10
chomo.śc1 zaś 18 t!s„ to _świat pra. we skutki bezrobocia 1 nędzy, JedDzlł
cy wniósł 236 fy'stęcy zł.
inakże jest to kropla w morzu pearcyfilm polski wedmg powieaci
. Z potnocy zimowej k-0rzysta O· tneb wielotysięcz.nych mas naM. BALUCKIEGO, scenariusz
b.ecnie około 8,450 rodzin, z tego szego miasta, pozbawio.nyich zarob
T. Dołęga - Mostowicza, p. t.
5,950 rodzin otrzymuje żywność .ków i zapomogi.
suchą i 2,500 - <>biad·y.
Na zakończenie warto pod adre
Symfonia rozpaczy, miłości
Suchą żyWność otrzymują bez- sem organi~atorów skierować mai szczęścia .
.robotni w Centralnym Magazynie 1 łą uiwagę. By!oby bard:Sej na
Film, który chwyta za serce,
ZywnQ&clowym pr:a.y uił. Ogrodo- miej1sicu, gdyby uczestnicy wyporywa, rozmarza, upaja...
1Wej 78. , Rodzina 5-cio osobowa ciecz·ki prasowej nie zajeiidżali li·
ROLE GLOWNE:
(najwytsza kateg.oria) otuymuje muzynarni z takim szumem przed
Tamara
WisznJewska.,
Baśka
1az na miesiąc: 10 kg. mąki ps.zen ku.chnie, g;dizie grupują się w cza- Orwld, !\I. twikUfiska, J. Plchelnej, 6 .kig. , grochu, 4 . kg. kaszy, 2 sie posi~ków wynędzn.iali bezro-· ski, A. żabczyfiski, Józef Wękg. słoniny, 60 kos.tek mieszanki botni. M<>żna to robić diyskrntniej. /
grzyn, St. Grollckl 1 inni.
_kawoW'O • cukrowej, 1 kg. myd1a Bezrobotny nędnrz ma t..,.:,~e swo
Uwaga: Pase - partout, bilety
i. ' 150 kg; węgla,
ją g.odność i ambicję •
•••B•uliiigllowEelln•i•e•w•a?.„:ne · - 111
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,,Republiki", która nie uważa nawet za stosowne podkreślić, że
próby obniżania powagi Rady
Miejskiej wszczynanie zbytecznych i szkodliwych polemik są
~i~.łem wyłącznie urupki endec·

LEKAR~

dr. ·Haltredit~

DENTYSTA

Piołtkowska

D. JO ND OWSKA
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Nie mówi się „Gdzie Rzym, gdzie
LEKt.RZ-DENTYSTA
Krym, gdzie Góry Babińskie", lecz „g~ie Rzym, gdzie Krym,
gdzie karczmy ba.bi1iskie".
,,,Goniec Warszawski", to jedno
z ,,najdzikszych" pism antysemicPiolrkOJISka 165, tel. 226-02
kich. Zjada codziennie kilkunastu
przyjmuje od 9-1 i od 3- 7.
żydów bez musztardy, no i apetyt
ma coraz większy.
DR. MED.
1 któż'by się spodziewal, że nasz
zacny „G01iiec" na jednej stronie TRE~„ MAN
gromi' i lży żydów, na inne; zaś specjalista ehorób wenerycznych,
skórnych, moczo,płclowych.
•
ogłasza wyroby żydowskich firm r
W numerze z dn. 18-go marca
Z WADZil4 6.
znadujemy reklamę pończoch fa·
TeJ. 234-12
bryki Ejt-ingona marki ,,Neka".
przyjmuje od 8-11 2-4 i 6-8 w.
Fe! panowie z „Gońca"! Czy to w nie<Lliele i święta od 8-1 w poł.
ladnie wzywać do bojkotu handlu,
żydowskiego, psy wieszać na prze
myslowcach żydowskich, a zara·
urtki skórzane l wiatrówki po
eem brać pieniążki od nich za ocenach przystępnych poleca wy-

HENRYK

LEJZEROwI ( Z

· Ano, tak to widać „narodowa"
etyka i moralność.

Ceny miejsc na

Qdwołanla.

wszystkie seanse

o 54 gr.
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Śędzie wojna? - Trzęstenie w Angtll. - Na dwoje babka wróży.
ła.- Horoskopy dyktatorów. Gardło Hitlera. - Wojsko z żur~la. - Upalne Jato 1914. - Goto no strzyżono. - Ciasne podwór.
k~•.- ~i~J,ny: nadiieJę- - Pr.i ma ~Prill.is. - Kawały dyktatorów.
......{ Ośwtadczenie parasoła. - Patrzymy mu na ręce.
~ozma~ia_łęm kilka dni temu z
pewnym gościem. Wiecie chyba,
n-a jaki temat. Będzie wojna? A
· on najspokojniej potlrapał się w
głowę, splunął i powiedział i stanowczo:

'--

W tym roku nie!
A kiedy?
W roku 1941.
Skąd pan wie?

G~ść .obejrzał się tajemniczo
porw1edztał:
- Czytałem przepowiedni ę pe·
wnego paryskiego wróżbity. Po.
wl~rda, że w tym roku możemy
spać spokojnie. Nic . się nie stanie.
A ja temu astrologowi wierzę. Co
po~ie. - · to mur .. Przepowiedzfał
tr:zęsieni·e ziemi w Anglii. No i co
pan .,.powie? Było trzęsienie ziemi.
Wprawdzie nie w Anglii, ale w
Chile, ale było! Zobaczy pan, te
wqzys-tkle alarmy, to bujda!
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LUBI cż:

Chor .skórne wenerycme 1 weJr.elee
Piłsudskiego 69. .
·
(róg Narutowicza) t.eL Hl-~ . :
od 8-10, 12-2, 5-8 wł~ j.
niedzielę i święta od 9-~. ')'

w

LECZNICA OMEGI
GŁóWNA

9. -

TEL.

142.42,~

lekarzy specjalistów. Porady, wi; !
zyty na miast<>, Rentgen, Analizy ;r
Rentgen kwarc. Gabinet Denty-s4\
tyczny.
· '
· ·:

Dr. Med.
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P. WAIDEB, Nowomiejska s.
Hurt.
Detal.

spec. ehor. weneryez., llk~rnyąJp. 1,,
seksualn. ANDRZEJA S, teL 159-4,-0;
przyjmuje od 8-1 w. poL ,1 od 5--ł
wlecz.• w niedziele 1

święta od ~1

~t0u Engelówna, Wysocka, Cybulski, Sielański i OlWid:"00 ~~~~i: „ 1!!:. !!H~
„„„„„„„...„„„„„„„„„„.„„„„„„.,.....
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telef. 245-!1. .
Specjalista chorób skórnych, ' ·- . .:
1'
rycznych i seksualnych PrzYiinUJł,
kieJ.
tel. 174-~3. Przyjmuje od gPdz. U-2
od 8-9 rano, od 12-3 · pp.· ,„·.
Jeszcze jedna uwaga pod adre1 od 3 - 8 wlecz.
i od 7-9 wlecz.
·
::r
sem sprawozdawcy ,,Republiki".
W niedziele I 6wfęta od . 10-L

DD~ w1świetła sie:

„.111!„••lll•lll•••lll••„111111111

; „.1
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Sródm:eiska 28

·
··r · · · · · · · · · · · - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

.

. .·, .::,

specjalista chorób skórnych, wene· Specja:nołł cbor6b kobleCJdl I
rządlcu nad niewybrednymi zaczep
i-ycznych i seksualnych.
retef.
kami.
Leczenie promieniami Roentgena.
orzyimuje od 12-2 1 od 4 ......... wie.t!Z,\"I.„~
Poludnit \va 28, tel. 201 .aa.
Nie rozumiemy przeto częstych
uszczypliwych uwag i złośliwości Przyjm. od 8 - 11 r, i 5 - 8 wlecz.
prócz niedziel l świąt.

BIAlY MURZYN

~<

Dr. med. .

R E I cHE R Paulina LEW.
I
,.;ib-

li

li

I

GRANO KINO
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Uspokoiła mnie fa pewność mo-

Ijego

przyjaciela, ale wczoraj zaniepokojenie zbudziio się znowu
w mej duszy. Pan Jan Starża Ozie
rzbicki, prezes Polskiego Tow.
Astrologicznego wygłosił w Warszawie odczyt, poświęcony horoskopom Mussoliniego, Hitlera i
1
en. Franco.
Mussolini, jak wskazuje boro.
skop, jest człowiekiem wojny. Gdy
w maju ks>iężyc w jego horoskopie
' będzie przechodził przez Marsa,
.Możemy oczekiwać wybuchu gn1e
wu włoskiego dyktatora i wielkich zamieszek.
A kanclerz Hitler - tak wskazuje horoskop - przeżywać bę·
dzie w Hpcu, sierpniu i wrześniu
duże przykrości i może nawet za.
choruje na gardło.
Przeczytałem horoskopy, posta.
wione Mussoliniemu i Hitlerowi i
zasępiłem się.
Wolałbym wpra.
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Najbardziej aktualny temat w wielkim filmie

wclz.ie, ażeby stawiano im dziennie
kilkanaście c:ętych baniek, ale tru·
dno. Ucieszyła mnie wiadomość
o gardle, ale wolałbym, aby astrolog przepowiadał grubsze dolegliwości i to konkretniej, a nie „mo·
że .nawet zachoruje". ~i~pew.ność
mnie męczy. Wolę m1ec na.1gor·

. „

szar przypomina pensjonat. Wikt,
a nawet rozkład zajęć jak w wykwintnym pensjonacie.
Mało zajęć, a dużo sportu i rorywek.
·W czas:e wojny raziły na początku Francuzów sylwetki angiel
skich żołnierzy jakby wycięte z
szą pewność.
żurnala mód. Okazało się jednak,
Zaniepokoił mnie natomiast ba-r· że ci modnisi·e, którzy musieli się
dzo „wybuch gniewu włosikiego codzienn:e golić i kąpać, są pierw
dyktatora", który grozi nam Już w szorzędnymi żo!nierzami.
maju.
Obecnie rośn·ie zinowu ogromna
Chodzę więc znowu w rozterce. arm'ia tych żołnierzy z żurnala. Będzie wojna czy nie będzie? Po. Również we Francji cały naród
winni astrologowie i wróżbici ze. jest moralnie zmob:lizowa'lly i zde
brać się i uzgodnić to pomiędzy _cydowany na wszyśtko.
sobą ..•
Na całym świecie mija odrętwie
n1e, i demokracje zbierają siły w
Jak widzimy, znaki na niebie ja
celu odparcia uderzenia faszystow
koś n·ic kon°kretnego powiedzieć
skiego ' barbarzyństwa.
nię chcą. Za to liczne znaki ha z-ie
Znaki na ziemi wskazują, że tami wskazują, że wojna wi.si na
włosku z czupryny Adolfa I przy to roku 1939 będzie gorące.
Upalne było również lato roku
mocn.iejszym kichnięciu włosek ten
1914
.••
mDże się przerwać.
Zaciąg ochotniczy do armii i tot
nictwa w Anglii trwa bez przerwy. Zgłaszają się tłumy ochotników.
Sposób traktowani a żołnierzy w
An.glii budziłby w na.s zdziwien1e.
a nawet uśmiechy. Urządzenie ko·

obsług,

.

W rolach
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TYRONE POWll 1
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LORETTA YOUNG
..... ~-····

na n.ie, uparła się i wciąż swoje, I ty do ręki. Dziennikarze w~sifaJł
ch!op się mózgi, by oszukać czytelnik~ ,i
zdenerwował, złapał babę za wlo- wystawić ich na dudków.
• , . ·~~.
sy, zaciągnął do rzeki i zaczął to·
W latach ubieg;ych i w nauy.in
pić. A baba uparta, mając już łeb .pitlmie p'.ataliśmy czytel11i:kom fi.
pod wodą, rękę z wody wy.c:ąga i ,gie, w tym roku jednak - ~atalłś.
palcami pokazuje, że strzyżony... 1my, iż w cią.gu roku tyle jUlż brzyd
Jedna z naszych partyj po!itycz. kich kawałów sp!.ałali światru cfYl,t·
nych, usiłująca skupić cały naród ~at?~zy, że czyteł!l1iicy maj4 , 'j~

że ostrzyżony. Wre~zci·e

n.a własnym podwórku, mocno
przypomina ową upartą babę.
-Przyjdźcie do nas wszyscywola - tylko pod naszą firmą mo
że się nairód zjednoczyć. My tylko
mamy monopol na zjednoczenie.
A naród n:e chce. Powiada :
- Za ciasne macie podwórko!
N'.e pójdziemy!
Nad Pol,ską gromadzą się cięż·
kie chmury, a ta partia ciągle swo
je : Tylko myl Tylko u nas!
Miejmy jednak nadz i ej ę, że parHa ta będz·ie jednak madrzejsza
od owej baby z bajki Mickiew:cza,
która wolała utopić się, niż zrezy.
gnować ze swego uporu.

o~'::zeczyfawszy jednak wladomość o mowie Chambet'laina. w

Znacie chyba bajkę Mickiewicza
*"'
*
„Golono, strzyżono". Jest to histo
Mieliśmy wczoraj dzień t·szego
ńa o upartej babie. Mąż mówił
że pies został ogolony, a ona„ że kwietnia, dzień tradycyj•n ych ka·
walów. W dniu tym zazwyczaj z '
ostrzyżony. Chłop wściekał się dowodził, że kundel ogolony, a o. llieufnością człowiek bierze gaze.

której stary z parasolem s.twierdizi·l, że An.glia pośpieszy Polsce ;%
pomocą w razie zagrożenia' jtj
granic, zastanowi'.em się na chwł·
lę. Czy stary tra:lttuje to . powa.ż·
n-ie, czy jako prima - 89fiłis? ęo
już nie jeden przykry kawał · &tary
s,p:·atał europie. a
najbrzydszy
Cezchos'.owacji.
· „
Przyipomnia:em robie jedna·~;te
mowa zosta!a wyg'.-OSzona 31-io
ma~ca, a nie 1-go kwietnia.
Oświadczenie Chamberlaina ma
w obecnych wa-runkach ogrom~e
znaczenie, ale trzeba ,patrieć
1t1ie · ~tko na usta, ale r.ó wtJie! ~.ręce . . .
. ' ' )
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Jan.Kaw.-.
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Odbito w drukarni „Robotnik", Warszawa, Warecka 7.
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ANNABEUA . : " ~-

Allan Dwana
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