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Czy można ieszcze uratować pok6i~
Ameryka jeszcze raz przestrzega spólke wiosko-niemiecką przed awanturą wojenną

CHURCHILL O BLOKU

mował ministrów o wydanych zarządzeniach wojskowych. Zarzą

kontroli amunicji. Ze sprawozdania pieczeniowe ogłosiły, że z dniem
wynika, że w marcu otrzymały li- dzisiejszym nie przyjmujfł ubezpiecencje na wywóz amunicji: Fran· czeń na wypadek wojny towarów
cja i Anglia. Eksport do Niemiec, przewożonych na statkach nlemiecWloch i Japonii został niemal cał· kich i włoskich. ·
lmwicie wstrzymany. Największymi odbiorcami południowo - amery· ZARZĄDZENIA WOJSKOWE
WŁOCH I JAPOND.
to najlepsza
kańskimi były: Meksyk, Brazylia~
EGIPTU.
Jak donosi prasa egipska zostały
zrobić".
W Nowym Jorku ogłoszono mie- Peru.
Amerykańskie towarzystwa ubez cofnięte urlopy w wojsku egipskim.
sięczne sprawozd:mie
urzędu dla

aprobatą opinii publicznej. Przy- z potęgą gospodarczą Stanów Zjerzekliśmy podjąć kroki wojenne dnoczonych, zastanowią się, zanim
Winston Churchill wygłosił wczo przeciwko Niemcom, j~śli ~iemcy przystąpią do czynów zbrodni·
raj w swoim okręgu wyborczym napadną na Polskę. Jest to bardzo czych".
Epping przemówienie, w k~órym poważne zobowiązanie i byłem
ZUPEŁNE WSTRZYMANIE WYpotępiwszy politykę agresji Włoch zdziwiony, że zostało taf( nagle
WOZU
MIUNICJI DO NIEMIEC.
· i Niemiec, stwierdził, że logika wy przyjęte aczkolwiek w istniej~ ~ych

MOCARSTW

POI<OJOWYCH.

padków zmusił wreszcie Anglię do
· przyjęcia zaleconej przez niego
- polityki utworzenia bloku mo·
carstw pokojowych dla odparcia
dalszej agresji. „Początkiem tej
polityki - mówił Churchill - była umowa z Polską, której x::-.warde spotkało się z jednomyślną a. probatą Izby Gmin i powszechną

Gaering w Libii

okolicznościach była

rzecz,

jaką mogliśmy

„08" NIE POWINNA l\UEC ~

NYCH Zt.UDZEIQ' CO DO STANO·

sp~w ~granicz-

WISKA AMERYKL
w komisji dla
nych izby amerykanski~ dr. Fenwick oświadczył w dyskusji nad .o-

stawą o neutra1nośĆi, ~ projekt ·ustawy opiera się na mylnej przesłance, jakoby wojna była nieuni-

lmiona. „Przeciwnie, oświadczył
mówca, jeżeli agresorzy
zostaną 0 •
Hal przedzeni,
musieli

Oubernator Libii, marszałek
bo, urządził wczoraj w pobliżu
miasita na cześć marszałka Ooeri:.ga wielką rewię wojskową, w
której wzięło udział 2:i,OOO łudzi,
300 karabinów maszynowych, 150
dział zmotoryzowanych, 1800 koni i 300 wielbłądfJw.

nirlandzkich
lamal~ów terrorystów
~om~owy[~
,Terr_or_yści

z..

że

będą się

liczyć

zostały zaaprobowane.
wojskowych powoJanych
' ostatnich
.
do szeregów na mocy
zarządzeń w Belgii, znajdują się
specjaliści
wojsk technicznych,
obrony przeciwlotniczej, obsługi
artylerii forteczej w Namur i Leodium oraz pewna liczba oficerów,
R- ównież urzędnicy cywilni mini- mających u7.upełnić kadry wspom.
~------------------------- sterium obrony narodowej trzyma- nianych jednostek.
ni są w pogotowiu. Dziś oczekiwaA Z
ne jest w Aleksandrii przybycie jednostek brytyjskiej floty śródzie
DO\ISlilńlÓW
mnomor8kiej. ·ilRle na cze e IR. ilDISO\I OJeDRVl
BELGIJSKIE
ZARZĄJ)Zl!~IA
WOJSKOWE.
\ Redaktor polityczny „Daily Herald'! podaje, że w najbliż.
Na wczorajszym posiedzeniu gaszym czasie gabinet angielski ogłosi jednomyślne postanowiebinetu belgijskiego,_ które trwało
nie o utworzeniu ministerium zapasów wojennych. Teka ta zoWódz naczelny powstań·ców aod 9 do 10 rano tninister obrony rabskich
stałaby powierzona Churchilowi.
w Palestynie, IJref Abd Eł
.;;....._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___, narodowej, generał Den,s, poinforNazzek, przybył wczoraj w otocze
niu 10 osób do Syrii i zamefdował
).
~
.
, ,. „
•
~ię -u władz, oświadczając,' ~e zamierza zabawić w Syrii krótki czas
d\a, odpoczynku. Władze nie powzięły dotąd decyzJ
w sprawie
.
.
szefa powstaliców w SyrU,
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1 napadnięta.
Manifestując tę solidarność

we wspólnej potrzebie z ludaIrodową
Europy z tym większą mocą podkreślamy naszą międzynasolidarność proletariacką, która na przekór napaściom
mi

Ministrowie lotnictwa Franęji
Anglii uzgodnili plany obrony
powietrznej obu państw w razłe wybuchu wojny.
-

angielskim

w S1rii

Pod tymi hasłami będziemy obchodzić nasze tegoroczne
święto Majowe. Z tymi Jiaslami wyjdziemy w dniu 1-ym Maja
na ulice miast i osad fabrycznych, wsi i osiedl.i. Pod naszymi
sztandarami, pod którymi całe pokolenia socjalistów polskich
· „
tOc:zyły bohaterski bój z przemocą · zaborców, zgromadzą się
wraz z nami masy pracujące miast i wsi i stwierdzą swoją gotowość niesienia choćby największy::h ofiar w imię Wolnośł'.:i
Z Montevideo donoszą, że sena· i Niepodległości.
t<;ir Carmelo Cabrera zapowiedział
W tym przełomowym momencie naszych dziejów. gdy ,,Trze"".niesienie projektu ustawy o wy- cia" Rzesza Niemiecka, zniszczywszy niezależność narodów
stąpieniu Urugwaju z Ligi Naro- czeskiego i słowackiego, grozi najazdem i zaborem wszystkim
dów.
narodom z Rzeszą sąsiadującym, klasa pracująca Polski musi
zdobyć się i ZDO:SĘDZIE SIĘ na największą jedność wewnętrzną i solidarność ideową, albowiem to stanowić będzie
o istotnej sile oporu narodu polskiego przed nadchodzącą nawałnicą wojenną. A gdy dojdzie do ogniowej próby - jedynie
masy potęgą swojego entuzjazmu i dzielności złamią każdą
próbę zamachu na całość i niepodl-łość
Polski. I dlatego
5
"
~~
1-szy Maja musi być dniem nie tylk~ mobilizacji mas robotniczych, chłopskich i pracowniczych, ale jednocześnie manilestacją jedności i poczucia historycznej odpowiedzialności za
obronę i przyszłość Rzeczypospolitej.
.
Niechaj więc na zew Polskiej Partii Socjalistycznej i bratI nich organizacyj klasow~ - zjednoczy się lud pracujący
wokół WIELKIEJ SPRA
OBRONY CALO$CI, WOLNOSCI
WEWNĘTRZNEJ i NIEPODLEGILOśCI POLSKI.
W poczuciu koniecznej solidarności i jedności ludu poiskiego, i:łączymy s~ę w dniu 1-szym Maja z narodami Europy
i świata, tak samo jak Polska, .- narażonymi na atak zjednoczonego totalizmu faszystowsko • hitlerowskiego. Wobec zaborczości Włoch i Niemiec - porozumiewają się i łączą w pierwszym rzędzie wielkie demokracje państw Zachodu. ONE MA1
I NIFESTUJĄ CORAZ SILNIEJ SWOJĄ SOLIDARNOSC
Z POLSKĄ, oraz gotowość służenia Jej pomocą, gdyby została
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ne są nieznaczne, natomiast wiele
osób odniosło lekkie rany.

dzenia te

1i szyderstwom reakcji nacjonalistycznej stanowi dziś, -jak sta: nowila zawsze potę7.ną podstawę współdziałania międzynarodowego państw i narodów, pc>pierają!=ych Polskę. Wołamy więc
z głębi naszych . dusz i serc: NIE<;H żYJE SOLIDARNOśC
MIĘDZYNARODOWA I WSPOLN-A WALKA, Aż DO PELNEGO ZWYCIĘSTWAf Z GWAŁTEM I PRZEMOCĄ TOTALIZMU FASZYSTOWSKIEGO.

~urmiJtriem

SIOlicr Chile

Prasa argentyńska d<>nosi, iż
ZBROJNEGO DANEGO NARODU. Biada n"""odom ni\?przytow. IJraciela Contreras Schnake
gotowanym i słabym, biada wierzącym w układy i zobowiąza- wybrana została burmistrzem Sannia faszyunu! Biada tym, co wierzą, iż faszyzm niesie narodom
tiago de Chile. Jest to pierwszy
wolność a ludowi pracę i dobrobyt. !~liesiąc mar;e<. ;-o:.adał kłam
i zdemaskował obłudę haseł ,,wyzwoleńczych'', <łłoszonycb wypadek w dziejach tej republiki,
przez faszyzm i hitleryzm. Wszak w naszycll -oczach rozegrała by kobietę wybrano burmistrzem
•
d'
· t lk
od
k'
l
d
tki
miasta.
Się trage 18 rue. Y 0 n:tr u czes •~go,. a e prz~ e wszys. . m Tow. Graciela Schnake jest mał
naro~u siowa~~!~go, ktory zaufał obJetnicom ,,uiepodl~łoscto- żonką generalnego sekr"tarza Sowym !'Trzecie) R:t:es~y.
•
•• · cjalistycznej Partii Chile senatoOto Jeszc~e raz zatnumfowa~o nad prawe~ ,1 moraln~scią ra tow. Oskara Schnake.'
,,pr~sactwo · Jeszc~e raz podepla~o :r._drad_ztec,~~- zobo~iąza- Wybór socjalistki na tak wyson~a l t~~laty w im1' zaboru cudzy-:-;a zum l ,w •-·•~ u~OJOl!ego kie stanowisko odbił się głośnym
przyw1l~J~ . panowama ?,wy~u.nvch
narodow mcm1eck1ego i radosnym echem wśród klasy ro1 włoskiego na Europą l ś":1atem.
_ „ • _
botnicze· cale' Południowe· Arne·
1
l dlatego Polska, zapewmona o poparciu w1elk1cb mocarstw ryki
J
J
Zachodu, musi odwołać się przede wszystkim DO Wt.ASNYCH · · ·
S.lł.., KTóRE TKWIĄ W MASACH LUDOWYCH. Te masy • • - • • • • • • • muszą być powołane do j;lk najszerszego udziału w ży<:iu pań•
•
. stw~wym, a w pierwszym ,rzędzie m~s~ą jak n~jrychlej uzyskac prawo do wpływu na sprawy panstwowe a tpn samy~
U
. ?o. współodpowi~zialności bezpośredniej .za bezpieczeństwo
wvgląda obecn1ge
1 siłę obronną Panstwa.
LUD PRACUJĄCY ŻYWI UTRZYMUJE BRONI I BRO
NIC BĘDZIE w KAżDEJ POTRZEBIE
OSTATNIEGÓ
TCHU WOLNOSCI, NARODU I PANSTW A. Lud polski złożył
dość dowodów swego bohaterstwa w walce o Niepodległość,
którą tak krwawo wydarł z przemocy zaborców. Lud polski
ma zatym wszelkie pra~o być w Polsce gospodarzem, I
· •
.
W dniu 1-szym Maja, wierni zasadom głoszonym przez PPS j
od chwili jej powstania aż po dzień dzisiejszy, _ ZASADOM
NIEPODLEGŁEJ POLSKI - POLSKI DEMOKRATYCZNEJ
I SPOLECZNIE WYZWOLONEJ POLSKI WOLNEJ
l WOLNOSC PORĘCZAJĄCEJ - POLSKI Z POWSZECHNYM, RóWNYM, TAJNYM I BEZPOśREDNIM PRAWEM
GLOSOWANIA - oświadczamy, że DROGĘ DO ISTOTNEJ
POTĘGI RZECZYPOSPOLITEJ MUSZĄ WYZNACZYC SZEROKIE SWOBODY DEMOKRATYCZNE, ZMIANA PRAWA
WYBORCZEGO DO PARLAMENTU „ .
.

....

• ·
Ruiny I ·zg11szcz:a
Tak
Mad,,I
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Na te sziaki wewnętrznej przebudowy w imię haseł sprawiedliwości politycznej i społecznej, które niesie nasza idea
socjalistyczna, pragniemy poprowadzić . nasz· Naród i raństwo.
I dlatego. wiem! ~aszej służbie ?olsce przy~złości - ~ w dniu
1-ym MaJa wzmes1emy nasz · boJOwy okrzyk: :mECH· żYJE.t
NIEPóDLEGLOśC ł NIECH żYJE SOCJALIZM! NIECH i
żYJE 1-szy MAJA.
'
·
CENTRALNY KOMITET WYKONAWCZY
POLSKIEJ PARTII SOCJALISTYCZNEJ

I
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sie dżieje w okupow]nej„ Albanii Sw iatl a I cienie
wioski kr61em
- •.. ,.,„.:.,·'

,• • • •

Farsa z konstrtuantą. Kr61

~

Albanii

pafistw , 1 osi1 '

Agencja Stefani donosi z Tira- · dziło skład nowego gabinetu al- stowska i korporacyjna na Sobotę
ny: Konstytuanta albańska na śro bańskiego, na czele którego jako 15 b. m. godi. 16, eenat zaś tegoi
„Yorkshire Post", omaw1a1ąc o.
dowym posiedzeniu popoludnio. premier i mmister Oświat}/ stanął dnłą na godz, 18.
becną sytuację
międzynarodową,
wym uchwaliła jednomyślnie wilio Verlaci. Niezwłocznie po posiedze
f!OISLE WEDŁVG wzoaow
podkreśla, że mimo, iż inicjatywa
sek, zawierający następujące punk niu członkowie nowego rządu zo.
NIEMIECKICH
polityczna nadal jest w rękach mo
ty:
stali przyjęci przez ministra Spraw ~
carstw „osi", to jednak należy
l) istniejący w Albanii ustrój Zagranicznych Włoch br. Ciano. \ TIRANA (PAT) - Jak donosi równici pamiętać o poważl)ych
traci swą moc a konstytucja, wy- Następnie br. Ciano ukazał się na arencJa. Stefa.ot. utworzony został problemach, wobec jakich te pań.
pływająca z tego ustroju, zostaje balkonie emachu b. poselstwa W Tlra.nle pierwszy oddillał m.lli<'Jl stwa się
znajdują w szczegól·
uchylona.
włoskiego, skąd wygłosił do ,,en· ocbotnlczeJ. dotony m kolonlltów ności o poważnych problemach e2) utworzony zostaje rząd, mia. tuzjastyczrue" okJaskująC'ych go włoskicb t taszystów.
konomicznych.
nowany pri:ez zgromadzenie na· 1 ,,tłumów„ krótkie przemówienie, • • • • • • • • • • • • • • • - • • • • • • • rodowe i zaopatrzony w pełnomoc w którym podkreślił znaczenie bi·
nictwa.
storyane wydarzenia dzisiejszego 1
3) igromadzenje oświadcza, ie i wezwał zebranych do wzniesie.
wszyscy Albańczycy uu1ają kon-1 nia okrZyków na cześć króla i ce„
struktywną działalność Mussoli- sarza oraz Mussoliniego. Tłumy
niego i Włoc;h faszystowskich dla - kończy urzędowa agencja · Ste-rozwoju i dobrobytu Albanii i po. fant - urządziły itl'.ponującą ma..
stanawia silniej związać życie i nifestację na cześć Włoch faszy106 Albanii z życiem i losem Włoch stowskich, łp'ó!a i cesarza oraz
LONDYN (PAT.). Brytyjskie koła polityczne przywiązują bardzo
taszystowatdch, ustalając z nimi I Mussoliniego. (PAT),
daią wag~ do artykułu wstępnes o, jaki pojawił sł~ w organie Biawięzy, ja.knajśclślejszej solidarnoOKUPACJA KRAJU
łego Domu „Wastdngton Post" na temat uświadamia.nia sobie w A·
śd. Układy• ożyw~: tą soli~amo
Donoszą ze Skutarł, te oddziały meryce konieczności wspó!dzłaiania z mocarstwami zachodnimi na
ścłą, zostaną za . e ponuędzy wojskowe, posuwające się na sa. wypadek, gdyby w Europ:e wybuchł
konflikt.
Włochami a Alba?•ą.
mochOdach, przybyły do miejscoKorespondenci angielscy i Waszyngtonu wyraiaJą prlypuszae.
4) . Zgromadzerue kOnstytucyjne wości Korllk na gra.nicy Jugosto- nie,
to artykuł ten by.ł inspirowao y bezpośrednio przez prezydenta
wyraza jednomyślną wolę odro„ i ńsk'ej
Roosevelta.
dzenia narodu albańskiego ł jako w a 1 •
Timeł4', pośwł~cając arfykułowł „Wasllington
arociystę gwarancję urzeczywist·
Poet'' ewoje
ZWOtĄNJE RADY
wstępne uwagi redakcyjne, stwierdza, że ZA POMOCĄ TEOO ARnlenła tego postanawia Ofiarować
PASZYSTOWSKIEJ.
w formie unii personalnej koronę
W związku z uchwałą albadskłe TYKUt.U PREZVDĘNT ROOSJ::Vt:LT UDZIELlt.. MOżE NAJBARDZmJ WYRAżNEGO OSTRZEŻ ENlA1 JAKIE SIĘ DOTYCHCZAS
albańską jego Królewskiej Mości go zgromadzenia konstytucyjnego
Wiktorowi EmanuelOwi Ul.mu - zwołana została na dzłet\ lS b. m. St.YSZAt.0, 12; STANY ZJEDN. MUSZĄ OD SAMł:OO POCZĄT.
KU BVć WCIĄGNIĘTE DO WOJNY, SPOWODOWANEJ PRZEZ
kfólowł Włoch, cesarzowi EtiopH, godz. 22 w Pałacu weneckim wiet
dla niego ł jego królewskich po- ka rada faszystowska. Rada mł UMYśLNE ZAOROżENie PODSTAW ZACHOONIEJ CYWILIZAtomków.
nistrów zwołana została na pią. CJI. Istnieje moc dowodów, pisze „Times", że poglądy Białego Do.
P<>nadto zgromadzenie 7.llłwfer. tek 14 b. m. god%. 10 a Izba taszy mu i departamentu stanu wyznawane są przez olbrzymią wlvkszość
narodu aunerykańsklego. Jedne po drugich coraz wyrainiej1ze enun
cjacje prezydenta Roosevelta i Cordel Hulla na temat zasadniczych
i
I
fW&l'NM
a
iagadnień, o które ch_odzł, pomogły do skrystalizowania się poglą
dów. RZADKO KIEDY - stwierdza „Times•• - OPINIA AMERYKAŃSKA DYLA BARDZIEJ ZJEDNOCZONA, ANiżELI JEST OBEC
NIE WOBEC ORóżB, NA JAKIE NARAżONY JEST POKóJ ZE
STRONY TYCH, KTóRZV l.AMJĄ PRAWO MIĘDZYNARODOWE.

Nowozyskane obszary przynio. f Jeśli W. Brytania będzie m1ata
tylko zyski, ale rów przewódców, którzy kują tego du
Mussolini, mając cha i nadadzą mu jednoUty cel,
swe wojska rozproszone w Ab1sy to nle będą jut istniały tadne wąt
nii, w północnej Afryce, Hiszpanii pliwości na świecie co do tego, co
i Albanii, bynajmniej nie jest z jest celem W. Brytanii i do ja·
punktu widzenia wojskowego w kich wysiłków W. Brytania jest
korzystnej pozycji. ,,Panti~tajmy zdolna w obronie pokoju I pra·
pisze „Yorkshire Post" wa".
0 tym - że flota brytyjska panuje nadal
,.News Chronicie" prtypomina,
na morzach, te lotnictwo brytyj. 1~e premier Chamberlain zyskał je
akie, potężnie roibudowane w clą dnolite poparcie społeczeństwa
gu ostatnich 6-clu miesi~cy, niko· brytyjskiego dla nowego kursu
mu nie ustępuje pod względem ja brytyjskiej polityki zagranicznej,
kości i ducha, ł ie armia brytyj. który przyjął po zajęciu Czecho·
ska, podobnie jąk w roku 1914 -isłowacji przez Niemcy. Dziennik
nie zasługuje na pogardę i nade wzywa do utrzymania niezachwia
wszystko, że duch narodu brytyj· nie tej linii.
skiego jest Zdecydowany i silny.
sły Rz eszy nie
nież i troski,

I

prezrdenta Roosevelta

02ywlone narady
w Londrnie
LONDYN. (PAT.). Mrnister Do- re Belisha. Około godz. 15.30 (jo
miniów lnskip przyjął w środę ra· premiera udał się lord Halifax.
no wysokich komi~an:y Afryki Po.
Poseł węgierski udał się do Po·

„

ierlin ~a [lM~om nowy Ul~

Beran

ustąpi,

PRAGA (PAT) -

.Jak 810 dowla- do ł'ragl ~pló ma dotJchezaaGW7

&14 c7ald.

barona \'OD Neura.tha 11 Berllna cło
W oplnll publlameJ clawało sto odPfact 11Uf4pUi ma w pierwszych csuw-.6 •tale wzra8łajlace IEClzlwlenJe,

dnłac.b przyszłego

tygodnia.
ł.e Rqd, któq akceptował ut~ oJe
ISeQ.ołn4alo 20 Jf!KQ P.rąjełclzle zale:tnoACll
paflstwoweJ, p_n etrwal
Istnienie pamtwa.

· BIALOORóO, (PAT.). „Samouprawa", komentując rozmowy
pomiędzy ministrami
Gafencu i
SaradzQglu w Stambule, podkreś
la, że obaj n1ężowie stanu stwier·

dzili

całkowitą

zgodność

poglą„

dów Rumunii i Turcji na wszystkie absolutnie kwestie europejskie
l bałkańskie. Dziennik zwraca u~

Wn~te nie1~koi1rn u~uokaianie

••

a kto 1rz1idziel

4aJemJ • k61 mlarodaJnyeb. powrót

łudniowej, Kanady l Nowej Zelan reign Office.
dii oraz przedstawiciela R.ządu aChurchill odbył godzinną ro1·
ustralijskiego i poinformował ich mowę z premierem ChamberlaJ.
o ro~woju wypadków.
nem.
Chamberlain przyjął rano sa.
Ambasador Raczyński odbył
muela Hoare'a, a po południu Ho· p61godzinnąrozmawt; z lordem Ha
ilfaxem.

Holandii

BERLIN.
(PAT.). ,,Essener
National Ztg.'' donosi o wysoce
nerwowych na.strojach, jakie pa.
nować miały w Holandii podczas
świłt Wielkiejnocy, Holandia w
obaiwle przed napaścią zarz9dziła
mobilizację i umocniła barykada-

Problem Hiszpanii
Z aym D"' ZJłiecbal marsz. Pelain

PABY:t (PAl') -

l"rzyJazd

Petaln do

ml granicę z Niemcami. Pismo nie w

Pa.rytą.,

Jego kolejne kon·
łe?eAoSo z premierem Dala4lel' l mln. Bonnet owl4oeznUy oplnll pubno..
aeJ Fraacjl Ilf. nowo FC>blem Bisz panlL Dzlennlld pa.ryakle pocla.lllt lł.
l'OIDIOW1 mar-. Petaln • lderownl kami polityki franouakleJ objobr ...
stępuJ!łce punkty: załatwienie sprawy uchodtc6w blszpańsklcb pneb;ywe.Jlłeych we Francjl1 kt6qcb pow rót do Blszpanll ~bywa sto nie.,..
l!..Je powoli, dalej SPRAWOZDANIE MARSZ. l1ETAIN CO DO 8AbTKOJOW
POLITl'CZNYVB HISZJ.> ~SKIVB 8.()1.. KIEROWNl(.,"ZYCH,
wagę na doniosłą rolę, jaką odgrywa w tej cz~ści świata. Turcja hWESTll PBZYSTĄPJEN~ łllS~J·ANll DO PAKTU ANTTiiO~llN
i stwierdza w końcu, że rozmowy TERNOWSKIEGO, DALEJ IS:\VE~'l'JA ZACHOWANIA SIĘ BISZl'ANU
Gafencu - Saradżogtu stanowią NA WYPADEK KONFLIKTU PO \\SZECHNEGO I NA KO~CU KWE
jedynie potwierdzenie ducha po. STIA EWENTUALNEJ GWARANCJI DLA FRANCJI I ANGLll OO
kojowego 1 konstruktywnego, - OO
NED'l'BALN0901 BlSZl'ASS KIEJ.
który znalazł zresztą pełny swój
Prasa
paryska wyraża dzlł pewne obawy, by cmsaml Włochy nle
wyraz w zawarciu paktu porozu.
chcl&Jy oozynł~ z kwestii llkwldacji ochotników włoskich w Wrfzpaoll
mienia bałkańskiego.
spr11wy przet.a.rgu politycznego. w każdym raue wedle dotychczaaowycla
danych R:r,21du włoskiego oobotnłcy włoscy majfł byó ewalmowani z Blaz
panii po wielkiej defiladzie ~yclęzców, Ja.Ila ma się odbyć w Madrycie.
w któreJ w~ maJą udział odd~ll\lf włoskie, a która prawdopodobnie
oo~ si~ w płerwseycb dnlacu m aja. Dziennlkt pllU'ya.kle • 11b1•łt'"....
niem zamacza.Ją. ~ednak, lt TEBl\UN TEJ UEFILAJJY, li.TORA MA łi~C
S):t1lllALEM. DO EWAKlJA('J.I OGllv'lNIKOW WŁOSKICH,
JE~T
!';TALE ODRACZANY.
IWU'llZ.

mteckie

JEROZOLIMA. (PAT.). W ciq.. cynu a&f w Kairze rokowaniami

gu. ostatniej doby o/iarri walk mię w sprawilJ Paleistyny.

fhy Żydami i Arabami padło 3-ch
zabitych: 2 Arabów i l żyd. W
Htli/ie został za.bity inspektor 1anltarny narodowości żydowskiej oru A.rab nieznanego nazwiska. W'
pobliżu Jaffy zabity został wieś
niak arabski, Policjant żyd ranny
został wystrzałem z rewolweru na
ulicy Jerozolimy. Poza tym udaremniono w okręgu Esclraelon zamach terrorystów, którzy milowali mia::cayć rurociąg naftowy.

ANGLIA CHCE MlEćJfOLNE
R.FCE W PALESTYNIE·

'·

„ ,

•

•

'.

W 'W eumann powrócil w lrodo s
Kairu do Jero:wlimy, w celu przeNocy ubiegłej we wst Zamk<>wi
d:,-skutowanir., s kołami żyd.owaki ce pow. sldernłewtckłego powstał
mi nowych propo:iycyj brytyj- pożar w zabudowaniach Stan.s!a„
skich.
wa Chabowskiego.
Drewniany
dom
spłonął
d0S1:czętnie.
Pod
1fl kołach arttbskieh, kt.óre ty.
zglisicząmf
znalezmęo
zwtglone
wią podobno jeszcze pewne 1111strzeżenia, zdawać sobie majo zwłoki żony CltabOW6kiego, 28-.let
sprawfJ z tego, ii; W, Brytania oka- tlłej Natalii i trojga dzlec1 w Wle„
zała w Kairze większą ust§pliwość ku od lat 2 do 4, Ofiary poiaru za
wobec Arabów, niż w Londynie.

'

S1'ANOWJSKO ANGLII TŁUMA.
CZY SI~ TU CH~CIĄ JAKNA.J-

wvbort

do senatu belgijskiego

•

••

••

BERLIN (PAT) - Marszałek
Goering prze«U.ł czasopismu „Die
Wehrmnche 44 artykuł s racji 50-ej
rocznicy urodzin kanclerza Hitlera- Artykuł 1twierdza, ie obecnie
powołani pod broń Niemey ponawiają #łożoną naczelnemu dowó~
cy Hitlerowi przysięM bezwzględ
M~o i ilepego posłus:e™twa jego

„

postawie 11arodu niemieckiqo.

rozkazom. Jakqlwlwi-elt dro1f lub
ce~ on wyznae:y, kanclerz Hider
wie, że niemieckie aiły sbrojne Il!
to każdej chwili sotowe do ma,..
szu. Czegokolwiek moie od JMU
kanclerz zażądać w .łutbie dla
wlelko&ci i honoru Niemiec, 1pelnirny swój obowiąze1c - oawiadC.Zlt marazakk Goerin8.

Dardanele i Bosfor
otwarte dla flotr brrtriskiei

„Dany Express„ donosi, te mi. Jenny,

mogłyby swobOdnie pne- ·
Spraw Zagranicznych Ru· pływa~ i Morza $ródziemne&o aa
munil Oafencu podpisać miał z Morze Czarne.
PO CO?
Rądem
tureclcłm porozumienie,
na mocy którego Turcy
godzę s:ę STAltBut. (l>AT,), W środo prą
był tu minister Propagandy Rzeszy
Stanl- otworzyc cłeśn.nc Dardanelską ł

nłater

'"

skoczone zostały we śnie,
dr. Goebbels. Wyjazd Jego nuttpi
staw Chabowski w czasie pataru I::-sfor ~la pr~cJ:z:u Obc~~h 0~~ę
w piąte"k. Miniłter nie udaje lio do
5
grał Jako muzyk na zabawie w ~ w~ennyc ft
tv~·k j Ankary.
0a
sąsiedniej wsi.
ny
owy ry.;JSt a
· Policja wszczęła energiczne do. • trąnsporty, uwierające 8P ~ w0
chodzenie, zachOdii bowiem przy·
puszczenie, że pożar powalał
wskutek podpalen~.
==::;::::::-;.:.:
-· :=;;;;~~~~===~51-:,-;;;:~==:a
•

I

opow•Ies'(I• ,.
;1" 1:

I
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Zamiast dolarów---poclete gazety
I

SZYBSZEGO
ROZWIĄ~ĄNIA.
JEROZOLIMĄ (PAT). Waród SPRAWY PALESTYŃSKIEJ z
W nieiwykły sposób został oArabów i Żydów ujawnia się duże UW AGI NA ROZWÓJ SYTUACJI szuka11Y w Hydgoszczy urzędnik
zaintereaowanie rozwojem sytua- "ft,]]JDZYNARODOWEJ.
Ludwik f'tkowsld z Wyrzyska.
cji ml~ynarodowej i odbywaj'lt'
Ody Fikcwsiki szed~ na dworzec,
przyst~pi·! do niego jakiś osobnik
i nawiązał z nim rozmowę na tep
mat rolnictwa.
Na dworcu kolejowym podszedł
do obu rozmawiaiących jakiś
$Cllludnte ubrany pan I, przedstaklwszy się za reemigranta z Ameryki, począł narzekać, te nie ma
BRUKSELĄ. (PAT.), Rady pro- pletowany zostanie pełny skład se gdzie zmienić dolarów. Zaznaczył
ctalej ,że dalby chętnie dolary po
wlncjonalne dokonaly w środę ra- ·natu w liczbie 167 członków.
no wyboru dalszych 44 senatorów
W środowych wyborach uzupeł 3 zł. za jednego dolara, gdyby zna
poia 101 członkami senatu, któ- niających weszło do senatu 17 $0- lazł nabywc~.
ny weszll do izby wyższej w wy- cjalistów, l5 katolików, 6 Ubera„ fikowsld1 widiąc w tym do.bry
borach bezpośrednich z 2 b. m. łów, 3 nacjonalistów flamandz• Interes, zgodził się na wymianę
Obie wymienione grupy łącznie de kich i 3 rel<sistów. Skład stron- dolarów. Nie ma jednak pieniędzy
sygnować mają obecnie jeszcze 22 nictw odpowiada dokładnie stano przy sobie i dlatego pr~i, aby
AmerY,kanin zaczekał na niego w
§ellatoró.w. YJ.. ten sposób skom- wi z roku 1936.

Uzu11ełniaiace

~

I ''''emI SDBIenl
i

wyraża

zdziwienie z za· Inspiratorem z•rz,dzeń Rziłdu łlo
riądze#l holenderskich, które na- lcnderskiego był - jaik utrilDJUje
zywa 6miesznymi. Naród holen· dziennik - Londyn.
derski - pisze dziennik - prze-

Arabsko-tydowskie walki
w Palestynie

lat pozostać móif na 1r
boczu od wszystkich zaw1eruell
wojennych. Nerwowośt Holandii
- zdaniem diieMlka - nie Ul)•
duje uzasadnienia w priykładacli
historii holenderskiej, ant w W'/·
padkach ostatnJeh, a tym bardziej

szło 100

pewn< restauracji, a on w tym
czasie uda się do domu po go·
tówk-:.
Po doj$clu r.lo porozuml~la Pl·
kowskl wsiad: do taksów1c:il l po-jechat do domu, skąd przywiózł
swe oszczędności w samie 2.300
złotych. Na tę kwotę rzekomy Amerykanin wręczył mu odpowiedlllią 11ość dolarów, zawiniętych w
chu,;teczkę.
Prosił przytym, aby
fikowski nie rozwijat chu~teczk1
i nie liczył teraz dołarow, gdyż
mógłby to kto zobaczyć i okraść
go. fikowski z otrzymaJ1ymi do1arami udał się na pocztę i tam roz-

drutow
telegraficznrch

I

KATASTROFA

w

wus,

SZYBOWCOWA. KydeJ).!Qa" osiadł na allelłtnte. Zaloo
Cłl&ale ćwiczeli spadły w Ala- ga ocalała, iitatek jedna.k uwdad
w północno • środkowej Finlan należy za. stracony.

dit 2 szybowce, ulegając całl<owite.

mu

rozbiciu.

śmierć

Jeden lotnik

poniósł

ZATWIERDZENIE WYROKU.
Są.d

Apelacyjny

w

Bru.QeU 1&-

na miejscu, a drugi jest rall" twierdzll wYrok plerwP4j 11\.lta.DCJl,

ny. P).-zyczyny .kai.strófy nie 11.8t&- skazuJfł-OY na lf dni aretztu przewód
łono.
cę reluistów Degrehe za ~wie
DYMISJA MIN. GANEW A.
nie dep\ltowanego Ja.spĄ!'L
Minister RobOt .Publicznych BułKATASTROFA SAMOLOTU,
gerii GaJiew. podał eię do dymisji.
Niedaleko Linzu spadł 1tamolot
DymlsJa zosta.Ja przyjęta, a tekę sportowy, rozb1jaJlłC aio zupeque.
Robót ł'ubllcinycn powierzono tym. przyczym lotnik unillnłł emierot.
czasowo nitniatrow1 KomllnikacJi.
spadajq,p do rzel<i.

14 OflAR WYBUCHU.
METEOR NAD w11mNIE~
W $8.chsen • ĄJtenbur~ wydarzy.
We wtorek wieczorem przelecl&J
la 111ię elutploija pyłu węglowego -- nad Wiedniem na nieznacz11ej wyeo.
której ofiar4 padło 14 osób zą.bitych kości meteor w po~ci wielkiej kulł
l wielu rannych.
ognistej, Istnieje preypusz01Jenie, te
winął chusteczkę, stwierdzając ku
STlłACONV STATEK.
I
meteor Ie*y z ZłUJhodu IJPadł tut
swemu przerażeniu, że są w niej
Grecki statek handlowy „Eningo ), poza Wiednlem.
.
pocięte stare gazety. Udał się · mo-

mentalnie do policji, która wszczę
la za os-rostami poszukiwania.

Ostatnie depesze na str. 1-ei

Str. 3

Pare

przypomnień

VIAR511WSKIE

starczy za ,,sprostowanie••
Pisaliśmy kitka dni temu o ,,spro.
stowaniu", nadesłanym nam w
drodze
całkiem
niezwyczajnej
przez p. „konsula Jronorowego
Hiszpanii" w Poznaniu. Chodziło
w tej &prawie o nieścisłe rzekomo
czy też nieprawdziwe informacje
naszego pisma co do represyj,
stosowanych przez faszyzm hisz·
pański wobec narodu ba!Slkijskiego
i duchowieństwa kraju Basików.
Pozostawiając na uboczu procedu
ralne i formalne kwestie, ze „sprostowaniem" wspomnianym zwią.
zane, zajmłemy się na tym miejscu stroną merytoryczną sprawy i
ptiY'lXlminamy parę dokumentów,
kłóre stawiają metody „narodowe-

go''

generała

w

świetle najzupeł

takiego

:Uódła, atakujlł

silłtki tysięcy

Mr6d,

który z

biedny ka-

niebywałym

Nie

miał

głodnych

również

,, INTOU RIST'~

Czechy pod butem niemieckim
.....

· · ;·
cierp emom pocoyml

71oła przeuw

.::X.1

Terror wPalestrnie

Kłajpeda

pod rządami hitlerowców
j

12-letni

uczeń

na czela szajki bandyt6w

Sprawa narodu hfezpat'lskiego była obojętna. Jeszcze mniej obchodzfla łch walka o katolicką H1sz..
„ant~. Im przede wszystkim chod.złło o sprawy czysto materialne.
W ojczybile swej są hitlerowcy
Wl!lzystklm. tylko nle obrońcami
ko§cłoła, a brutalność Ich metod
znana jest wnystklm narodom.
Czy Jako katolicy, możemy się cie.
szyć, że samoloty, pochodzące z

SP Ot KA AKCYJNA

ROK ZAŁ02ENIA t870

CENTRALA: WARSZAWA• JASNA 4 •TEL. 556-60

Przegląd

niej nfedwuznacznym.
O „bombardowaniu i nłszczenłu
mła:st baskijskich przez „narodo.
we" lotnictwo włoskie i niemieckfe pisała wiosną r. 1937 w sło
wach pefnych oburzenia prasa
całego świata, a bestialskie sposo·
by mordowa.nia bezbronnej ludno.
ści cywilnej były
prze~miotem
Jicznych Interpelacyj l wY'śtąpleń w 1
parlamentach wolnych I cywilizowanych narodów. Jednym z naj·
strastłlwszych czynów „narodo·
które założone zostało w 1929 r. w Moskwie.
wef" rebelii było znlS7.~enle bas..
W przecUłgu teao czasu setki tysięcy zagranicznych turystów
kijskiego młasia Durango, przy
ZWiedziło przez
,,lNTOURIST" najciekawsze miejscowości 1
obiekty turystyczne ZSRR o wysokim poziomie przemysłu, -rolczym w kościele O.O. jezuitów
nictwa. kultury oraz naukl.
zg•nęło wówczas przeszło sto ko,,INTOUBIST'• w ciągu całej swej pracy stale dążył do zapewbiet i dzieci, zginął równłef ksiądz
nienia zagranicznym turystom maksymalnych wygód i ptzyjeodprawłający ms'lę: śmierć znalajemnoścl. Informacji w sprawie wyjazdów do ZSRR udzielajfi
zło również czternaście Zakonnic
Biura Podróty.
t ktasztont św. Zuzanny. W związ
ku z aktami bezprzykładnego bestialstwa. kałollcka partia nac!o.
naf!stów ba~kij&kfch wydała od~
wę do narodów świata, w której
Komitet faszystowskiej wspótno kali wyrażają przekonanie, że zapisano dosłt>wnie:
,,.Tako ludzie i jako chrześclja. ty narodowej w Czechach, która ~dzenie to nie spowoduje zmniej
!l1e, protestujemy przeciw poste- stoi na czele akcji
zjednoczenia szenia si~ obrotów kasowych, poptJWanłu współczesnych Hunn6w, na.rodu czeskiego pod sztandarami nieważ element 1ydowskl zastąplo
łołdak6\V gen. lł'ranco, którzy ma. jedynej totalitarnej partii_ zatwler. nr został prze7: oficerów i szetejlł QelnoM ~jako ohrod dził wniosek związku hotelarzy, re- gowrow niemieckich (?}.
ey rengU. Niech ta krew, nfewtn- stauratorów j właścicieli kawiarń
:n!e przelana. spadnie na 8bmfenfa w sprawie
rozpocz~cla
akcji,
Władze polityczne pod prze..
pnerał6w,
masakrujących w wzbraniającej żydom wstępu do
fni1t reHgff (!)-kapłanów, Sfostey kawiarń; restauracyj i lMych lo- wodnictwem komitetu wspólnoty
zakonne, kobiety I dzieci„.
kali rozrywkowych, których wła narodowej stworzyły rozległy apa.
rat agitacyjny, celem werbowania
jednocze~nie szef Rządu bastdf- ścicielami są aryjczycy.
Zaznaczyć nalety, te w między. szerokich mas społeczeństwa do
skiego, 1<ałoH1c, Jose Antonio Aquidde, oświadczył wobec przed. czasie więksżość łych lokali pru- tworzącego się czeskiego totall·
szła z rąk fydowsklch do Niem- tarnego stronnictwa wspólnoty na
stawicleTi prasy, eo następufe:
rodowej. Wszystkie środki nowo· ,..Tako praktykujl)CY katottk, mu ców.
sze protestowa~ przecfw zamordo. Właściciele wspomnianych to. czesnej propagandy, jak radio,
prasa, ulotki, organa policyjne,
waniu przez rok0$Z«łl włelu 'k31ęży
za to tylko, te kochali swój kraj
ł
poczta i t. d. zostały oddane na
basktj!fki. Sprawozdania o tych
usługi akcJ1 agitacyjnej.
zbrodniach przesłano do papłe~a. :~:::· .... Herbata Puhlmanna 10
Oficjalne otwarcie a·kcji werbun.
1 0
Apeluję do papleM, by przerwa.I
PaezJca 1.65 z1.
kowej naistąplć ma w niedzielę,
swe milczenie".
Do nabycia w aptekach 1 drogeriach 23 b. m.
O sytuacji ogólnej w kraju Bas.
ków, po usadowieniu się w nim
„narodowych" okupantów faszystowskich, pisano również w pra·
sle świ-atowej bardzo obszernie.
Oto nieco danych w tej materii:
W ciągu dnia wczorajszego do- wioskach okręgu halfsldego oraz
Język basklJskl_ dekretem gen. szło w Palestynie do szeregu zajść. w okręgu Fulkarem. W
Halfie
Franco. zakazany został nie tylko Popołudniu w Lyddzie przeprowa- znaleziono zastrzelonego Araba.
w rozmowach i korespondencji, dzono liczne rewizje, po czym are· W Ramleh · rzucono bombo na doate r6wnlef w kościołach. Nie wol sztowano wielu Arabów. J'odobne rożkę żydowską.
no wygła~zać kazań w Języku bas rewizje przeprowadzono w paru
kijskim, nie wolno odmawiać w
tym Jeeylcu „Ojcze Nasz" i ,,Zdro.
waś Mario", ani śpiewać po baskijsku pleśni kościelnych, choć ta·
ka dyskryminacfa Jest sprzeczna z
Prasa łotewska donosi,~ w kra znaczone Sil osoby, cieszące się za
prawem kościelnym. Dygnltane z
otoczenia gen. Franco honorują ju kłajpedzkim władze niemieckie ufaniem władz narodowo • „socja
biskupów, ale nie dbają o potrze. przydzieliły ostatnio do wszyst- listycznych'', głównie rolnicy niebv religijne katolickiego ludu wlej kich litewskich gospodarstw rol- mieccy, a nawet fornale z mająt
sklego. Wszyscy prawte ks'ęta, nych specjalnych komisarzy, bez ków niemieckich. Dotychczas wyktórych zezwolenia, właścicielom znaczono około 200 tego rodzaju
mówiący po baskijsku I pochodzą.
gospodarstwa nie wolno nic sprze kom.isarey.
cy z ·miejscowych chłorów, 11ą na
da6 ani kupM. Na komisarzy wywygnaniu, razem z dziesiątkami
tvsiecy chłopów l robotników •
Basków.
W wychodzącym za czasów
Schuschnlrri:ra w Wierfniu c-tasopl·
śmie
„ChristHche Stiindestaar•
( „Chrześcifańskle Państwo Sta.
Pohcjl wiedeńskiej udało się o. szajki stał 12-letni uczeń.
nowe"l tak oisał o bombardowabecnie ujawnić szajkę, złożoną z
Równocześnie aresztowano szaj.
niu b;tsk;isiklel Guerniki jezuita
21 młodocianych bandytów, któ· kę, złożoną z kilku osób, która
ks. prof. F'ranzelłn:
rzy okradali systematycznie samo okradała od dłuższego czasu prze.
„Samoloty, kt6te arównały z zie.
chody wiedeńskie. Na czele tej syłki pocztowe.
młą Guernlkę według świadec
twa angielskiego - nie byo/ hiszpańskte. l'ym, którzy samolotów
tych dostarcza.li lub je prowadzili,

UBEZPIECZEtl

chłopów. sprawach tego kraju tfotyczących.
sympatii tej Gdy brak takrej znajomości i tabohaterstwem broni wolności swe.
części kleru, która posiada własne kiej wiedzy, łatwo ..• o nieporozu·
go kraju?-"
obszary ziemi. Uboższy i niższy w mienia, których wywoływanie nie
Przytoczone· wyżej , dokummty
hierarchii kościelnej kler był tak leży z pewnością w Interesie i opinie są, oczywiście, jedynie zni
w miastach, jak i na wsi, calko. sprawców.
Bd.
komą cząstką literatury, poświęwicie po stronie biednych. Pracoconej męczeństwu ludu baskijdawcą hiszpańskiego ch&rakterysklego, zakutego dziś w kajdany
zuje jedyny w całej Europie brak
faszyzmu. Tej bezprzykładnej w
poczucia społecznego. taruje on do
wieku dwudziestym martyrologii
dziś dnia pięknych dni dyktatury
wypada jednak dać tło nieco szer.
wojskowej Primo de Rivery, któsze -.:. i w tym właśnie celu przy.
ry aż nadto często kazał strzelać
ZBIOROWE BEZPIECZEŃS1WO.
toczymy głos wspomnianego już
do
lltrajkujących
robotników.
W związku z międzynarodowci
pisma ,,Christliche Standestaat"
Juan MarcA oriu: koncern Boya.t
sytuacją wiele się pisze o bli&kieJ
na temat prawdziwych celów „naDutch - twierdzi publicysta kato.
możliwości
wojny eu.ropej.skiej.
rodowej" rebelii hiszpańskiej Oto
llcld - aftnanaowa.ly
powstanie
„Głos Narodu" zastanawia się czy
co pisał w maju r. 1937 katollckł
pr%eciw Uberalnemu rządowł".
i jak 11cżna uratować pokój i odpublicysta wiedeński:
Reprezentanci „narodowej" Hipowiada, że pokój zabezpieczyć
,,Rząd .frontu ludowego w Bisz- szpanif w krajach zagranicznych,
m·oże tylko zbiorowe bezpieaeń
panil był rządem lłberalno - bur.lu- chociażby nawet reprezentanci ,,ho
stwo:
a~jłłym, w kt6rego skład webo- norowi", powinni-jak sądzimy Przed katastrofą. światowej woj.
dziło dwóch b. umiarkowanych znać historię najnowszą reprezen.
ny mote nas ocalić tylko wielki
aocjallstów. Rząd ten był ma.to lu· towanego kraju i być zarazem au
blok wszystkich, jakie są., państw
blally przez obszarników, pollfe-1 courant sądów i poglądów, wypozainteresowanych w utrzymaniu
wał dzielił ich ztetnl~ między dzłe wiadanych na szerokim świecie w
,,status quo"'" Blok oczywiście nie
Za.czepny, ale odporny_ Niemniej
W dniu 20-go kWietnła r. b. upływa 10-lecie owocnej pracy
jednak bloK ZWiąza.ny twardymi i
Wszechzwiązkowego Towarzystwa Akcyjnego dla turystyki w ~SRR
toHokł

Dziesiecioletnie dzieci

mają określić

do iakiegu

maią należeć

I

Z dniem 1 1t1aja wprowadzona
zostanie w Austrii nowa ustawa,
regulująca wychowanie religijne
dziecka w sposób następujący:
dzieciom do lat 10-ciu wyznaczać
będą rodzice jego wyznanie, dzie- .
ci od lat 10-ctu do 12-tu muszą

koniecznie zabrać głos w sprawie
ewentualnej zmiany religjił. Po.
między rokiem 12-ym a 14.ym nie
wolno zmienić religii wbrew woli
dzicka, a po roku 14-ym dziecko
oznaczy samo, do jakiego wyzna.
nia pragnie należyć. (PAT).

OWlefll ub•~1ffe~1-entn
od ognia, od kradzieży a włamat
niem, rabunku, transportów ląda.
wych I morskich, od gradobicia~
ch6mage - od skutków przerwy
w ruchu przedsiębiorstwa z PO•
wodu ognia, oraz prowadzi dział
ubezpieczeń pośr&~~lch - re.o,
sekuracja.

TOWARZYSTWO

konkretnymi zobowią.zaniam1.
Okres paktów dwustronnych mi-

pra·sy
najbardziej żywotne interesy An•
glii i Francji.
Nie brat< na zachodzie głosów,
które liczą się z tym, iż właśnie
z chmury hiszpańskiej spaść mot.e
niebawem najgrożniejszy grom.
Mówi sio jut nawet o retorsjach
francuskich i angielskich w ~
roku.„

Izbie Gmin, że podpisy Niemiec
nie są warte pani<'w. na którym
Sił składane. Prasa niemiecka ata.
kowala w bardLO gwałtownej odpowiedzi b. lorda admiraliqji. Nie
można
odmówić
racji obydwu
·stronom.
. Dyktatorzy Jlłe mogą. dotrzymy.
wać słowa, ponieważ nie mogą się
zatrzymać.

REKLAMIARSTWO O.Z.N.
Po kampanii abisy6ski&j MusO. Z. N., o ~ym pisaliśmy, usl•
soltni powiedzial do s.ngielakiego luje zdyskontować ofiarność spodziennikarza Ward Prlce, te Wło łeczeństwa na rzecz pożyczki lot•
chy Die maj, iadnych innych jut
niczej na swój rachunek. O .tej
aspiracyj kołomalnych.
brzydrk'.ei metodzie pisze Polonia":
W o8tatniej .swojej mowie móOZN, który z utęsknieniem wy.
wił, te Europie potrzeba długiego
czekujlłC
na wszelką, sposobno'4
okresu pokoju 1 właśnie on zaecy.
dla zareklamowania sio, dla lldo.
dowal się na wypraw, wojenną do
bycia jakieJ takiej popularności w

Czas przyszedł na zbiorowe
zabezpieczenie pokoju. Ale czas
Albanit
jUż ostatni.„ Gdyby system pak}{oz.pędzona maszyna imperiali·
tów dwustronn~ch porzucono w
roku 1937, nie byłoby Anschlua. zmu uykta•orskie-go, dodaje au1or
su, ant rozbioru Czecho.Słowacji, artykułu, p Konrad Wrzos, zaani zaboru Albanii! Pouczeni do- trzymana może być tylko przez
świadczeniem,
musimy teraz do- siłę.
prowadzić do skutku plan zbioio.
HISZPANIA.
wego zabezpieczenia pokoju, bo
Zdaw-ało
się, że po zwycięstwie
tylko ten plan może wstrzymać
gen. Franreo, problem hiszpański
dalsze zabory 1 rozbiory w Eurozejdzie w polityce światowej na
pie. Pakty dwustronne acbowajmy
plan drugi. Jest jednak inaczej.
do lamusa! Sens ma tylko idea
Jak to stwierdza „Kurier Polsl~i",
wielkiego bloku!"
·&prawa His7.1panii ponowtttie W}'6UPisaliśmy o tym niejednoil«otnie.
wa się na plan pierwszy:
nął.

ANI KROKU DALEJ.
~e dotyclt<:zaso,psłągni~ia" uzysWłochy dzipi l'łł·

Stwderdziw:ny,

w.e ta.k zwane
kały

społeczeństwie,
pozwolił
aob1e
znów ostatnio na wybryk, który

z pewności'ł pożytku wspólnej
sprawie nie przynosi. Oto mury
miasta stołecznego (a także i pro.
wincji?) zalepione l!lOStały gę3to
wielkimi i barwnymi plakatami,
którymi ten to o~ (OZN) wą
wa społeczeństwo do uczestnicze..
nia w poł)'czce obrony przeciwlot.i
niczejl
Jest l'Zeezlł zrozumiałl$, gdł' •
takimi odezwami zwraca mo do
społeczeństwa Rząd.
Takie Jul;

26W

necq. zrozwnła4, gdy CZ11d to
do życia komitet obJ'ft.
telakł. Ale jest fZec2lł w

D1ą włoeey

łltopniu

Ostatnie

w1adomołcl.

powołan)'

ma Plrene

brznq ~myAlnłe. Ochot·
Die tylko Die powraca
do dornu, ale podobno D& pQ-

Niemcy i
Jt
bokleJ odraz~ Zachodu do prowa'WY*'P Pirenejakl przybędzie niedzo:tia wojny - „Czu„ dowodrzł,
bawem DOW)' Ich trauport. Hłsz
że obecnie prz)'$zedł jlń jednak · pula gen. Jrranco pl"Z)'Stłu>Da Jm
kres tym „sukcesom":
do paktu antykomunlstyc:znego.
,.Dzislaj Dle ulega

'łqtpUWQllcl,

t.e

metoą. atoaowane dotychczaa
przez partnerów om, straciły awojlł podstawo. kt.6ra ~e
była warunkiem llble qua non 1ch

powodzenJa. Mocarstwa zachodnie
zdobył)' aio na decyzjo. Tym samym skoiiczyła się zarówno dla
Włoch,

jak dla Niemiec

motność

beZkrwawych podbojów".
Cytowane pismo pisze, 1e Polska w znacznym stopniu wpłynęia
na tę zmian~ sytuacji:
Jeśli chodzi o Niemcy, to z uza.
ae.c1nion4 dUJnlł mamy prawo
stwte~
t.e pierwszym pata.
stwem, które lłit D1e zawahało
przeciwstawić Bit wszelkimi środ·
kami

zaborcoości

niemieckiej, gdy.

by ona godZiJa w jego interesy,
była Polska.
Stanowisko Polski,
jej gotowość do walki, przyczyniły
się nie'W1łtpllwte do pnyśpieazenia
decyzji na zachodzie.
Przez to, twierd?.i „CzM", poll·
tyka taktów dokonanych i zaskakiwań, l<!tóra dotychczas st060wana była z takim pc>wotlzeniem
przez „T·rzieclą" Rzeszę i Włochy,
skończyła się
bezpowrotnie - i

ganizacja Umrpowala 80bie ~

c-.

tell, wyD08lła llleble do rqdu
roll jakiegoł czynntlca ~
go, powołanego do opiekowania
elf loamf Patlatwa t do Udaielaoo

co prua trancuaka uwata

sa wyratny dow6d pew.

nia

nego rodzajU fJa8ca jego wielkiej
misjl w Hiszpanii. Coraz wyraź..
niej rozlubia się kontakt Hiszpa.nll s Londynem 1 Parytem, co-

raz bardziej

zacieśnia aię

j&llał

poi patriotyzmu i, by w aprawaClb.
obcl1od74CYch waąstld.cb obJwa.

P6taln przybył do Fran
cjl na dłut.ezy urlop wypoczynko~.

by

zbaniautowana t niepopularna _..

llarlrzałek

zgodnłe

.,,_ldar

nfewłdclw.,

obywatelom mentorskich po.

Ucze4 CO

do ich

patriot~

obowiązków.

S·EK
...............„ „......„„
...

z pad-

stwami osi.
Wszystko

to wskazywa6

Idę

zdaje, i! najbu.tsey bój... dyplom&..
tyczny rozgorzeje tym razem wla..
śnie o Hlszpanię 1 te tam szukać
będą pa6stwa osi. a zwłaazcza
Rzym nowego pola sukcesów, których Mussolini tak bardzo potrzebuje i tak namiętnie poszukuje.
Ale Hiszpania jest terenem wy.
jątkowo niebezpiecznym i śliskim.
Jest to przede .wszystkim teren,
na którym krzytu.flł się naprawdę

Sprawa kanonizacji
Krzysztofa Kolumba

W ,,Corriere de Ja Ber~' Giovanni
Protesty dyplomatyczne nie wy. Papinł występuje e wnioskiem kawierały w stolicach tych p&Astw nonizacjj odkrywcy Ameryki K.rzy~adnego wrażenia, Natomiast wy. sztofa
Kolumba. Autor artykulu
raźne oświadczenie, t.e każda dal- preypomłna, iż jł/4 to roku .1870 ;;:a
sza agresja to wojna, okazało aio papietG Piusa IX zagadnienłe to by·
językiem. który i we Włoszech 1 lo poicaŻTl,ie omawiane. Projekt je.
w Niemczech doskonale jest rozu- dnak upadl, ponieważ kto~ ujawnil,
miany i którego utycie przynaj. te Kolumb zostawłl ayna, a to dy·

Autor artykulu 10 ddmanfku me.
;uzcze dalej ł dowodzi, te gdyby nawet to pra.wdlf'
było, f.t Kolumb miel ayna, ~ od.
nosiłoby się to do jego mlo<lycA lał,
a do m:nania go za ~~tego totł
starczy, jeś&i ostatnie dwa@W.§cd
lat tycia przeżyl prtJy~ladnłe ł monagannie.

mniej narazie skutkuje.

Istnieje zamftir ~6cenfa eę do
notDego papieża :a pro.łbą, by BPTIMDf
tę poddal ponownemM roqiatraetailł
ł przychylnie odniósł si{! 4o kano.
nizacjt Kolumba, kt6ry koAołolotai
przysporzył całą nowq ~t'~ .,,.....
ta
miliona.mi wiernych.

kończv:

dłola!\akim łdzie

skwalł/fkUje go jako kandydata na

Awętego.

DYKTATORZY

Ostatnio Jednak pojawfł.o aft! ł&0106
tll:telo o Kolumbie ł o ,ego życiu
moralno-obyc~a.jowym pióra P. F.
raz jeszcze zestawiając fakty, M. Paolinigo, który ebija twłerdzewykatUje, :te słowa i zapewnienia
dyktatorów państw faszystow- nłe o potomku Kolumba po podda-

NIE DOTRZYMUJĄ SŁOWA.
„Uustrowany Kurier Codzienny"

skich nie
nia:

maJą

tadnego

znacze-

Dnia 30 stycznia 19M r.

m-

nłu. szczegółowej analiz~ całego

ołory8"

ty·

wtelkiego podrótntka..

Tragedia

tler powtedział w RelchStagU, te
jest absurdem przypisywanie mu
intencji utycia gwałtu w stosunku
do Austrii. 1 ma.rea 1936 r. zapew.
W Erfurcie wydarzyła się tranial w Reichstagu, że nie zamie- gedia, w której straciły dotychrza zaa);ll.kować Czechosłowacji, czas życie cztery osoby. W nocy z
26 wrześniĄ 1938 r. poWiedztał w soboty na niedzielę wielkanocną
Sportpalasie, te Sudety są jego popełniła samobójstwo trując sie
ostatnią rewindykacją terytorial. gazem świetlnym 40-letnia kobieną.
ta, wraz z 50-letnią siostrą i 80-let
Były lord admiralłcjt DUff Coo- nią matką, które mieszkały
raper oświadczył z tego ~owOdu w zem. Gaz przedostał się następnie

1

*

wErfurcie

do sąsiedniego mieszkania, zamie.

szkałego przez małżeństwo, ma•
jące 12-letnie dziecko. · Ojciec rodziny zmarł, bona i dziecko wal•
czą ze śmiercią,. Tragedia odkryta
została dopiero w środę, gdy gas
zaczął przedostawaó sie do dah
szych mieszkań.

Sfr 4
,-

..

Kocioł bałkański

Miedzynarodówka Zawodowa

:Położenie polityczne
W dniach 29 i 30 marca obraa<>jak cionosfliśmy, w Lo111ayn ie
Z~ą~ \ M,ięd,r~nar9dówki · ~awo
dqw,ej; ~ Gt~.\Yqe\ pl1illkty obrad de·-'
tY:t!zyły;, ' ni~6.~p,ie'czeństwa wojo,v
w Ęurctpie ·t:.z9rgąriizówania akcji
roJ:fo.tn1ków ~( wS'z')rstkich kirajów
przeciwko imperializmowi państw
faszystowskich, zwłaucza przeciw
imperializmowi
!Jitlerowskith -~1 Nielni&
Po zreferowaniu sytuacji p0litycznej w Eu.ropie
przez .tow.·.d,
ouhau-,i:
(Francja)
i ge
f.ii'- .„_ '.-'' •'./
•• _,,
•
neralnegó· ·sekretarza -Międ z ynarodówki, tow. Schevenelsa, oraz
przewodniczącego, t. Higgsa (Anglia), zabrał głos tow. J. Stańczyk,
przeds ta wiają.c w o.t>szernym referacie,~ położ~nie Po-Is.ki i na$troje
lu-din98ci w · ~wiązku z nieb-ezpieczeńśtwem, jakie istnieje' na całym
ś~ię.\!!· .._Tow. Stań-czy.k stwierdził; '.:ze me'· tylko klasa' rolXH11fićza,
chłopi, pracująca inteligencja, a.le
cały naród1. pols.k_
i _Je:st :. zdecydowany bronić t s~oich . granic . przed

bronić. To
Sipołeczeń-stwa.

ewentualną· _ agr.esją.

.Po ~ak?ń~ooiu . dySkuisji tow.
JqiJłlą~x'·. pr:tedtozył ·proje:kt rezo 7
tJcji ,który żostał uchwalony i któ
ry „ prżytoczyliśmy · kilka clrni temu.
. Pb.·uchW-aleniu rezolucji omówio
tto spia wę z-Organizowania pomocy emigrantom .politycznym z Hisz
panii i · Czećhó'słowacji. Wreszcie
usfaioiio porządek ·obrad . Kongresu iV\iędZ)'.nar6dowego w Zurychu.
1

••*

za'k:ończeniu

obrad

Zarządu

Mię,d'Zynarodówki został zaiproszo
ny: tow.: J . Stańczy:k przez posła

J?artji_Yracy,

tow. Daltona, na
celem szczegółowego
pmówienia _sytuacji ogólnej. l'ow.
Stańczyk poinformował tow. Daltona i jego .przyjaciół z ·„Labour
Party'' o nast·r<>jach pols:klej klasy
r~ootniczej" i całego polskiego spo
łecieństWa; ·. Na wstępie· stwierdził
t<YW,; Stańczyk, że . Polska zdaje sobie· doskó.nale sprawę, jakim nieszczęściem byłaby dla niej- i dila
Europy, wP,Jna, . PolsJca przecież
była· t~_ąiem . wojny światowej, i
ludność Pol$ki iaipoznała się bezpóśre<łnio "z grozit i' katastrofalnymf-sk'uttcami wojny. Kraj nain do
dziś dnia leczy się z ran i 'z niszcze
niia · po<w.ojernrego. · Dlatego może
nikt . tak, ,jak .. Polska, nie pragnie
pokojU. Jesteśmy · jednak narodem, który przeżył także wieki
niewoli i straszliwego
udsJ<rJ
pań;stw · najezdniczych.
Dlatego,
pragnąc pokoju, ' gotowi · jesteśmy
bronić granic i niepodległości swo
jego . Państwa wszystkimi siłami.
Zaatakowani - będziemy się ~o
nić i .)ić bez względiu na s1anowis.ko w!,~l.!5_ic~- mocarstw · Europy
i siły atakUją;c-e'go nas' wroga. W
Pg}•soe - rpimo napiętej sytuacji
--. ~ni:~{ma żad.gej . paniki. RQbot„iej/i „anłop.i,.:.~in;ip, że są w opozycji" do:, s5"s;temu .·' rządzenia, odlbywają zjazdy • zgromad:zenia, na
który.eh .po męsku oświadczają, że
grainic . Pą.ństwa będą zdecydowak~nferencję

'
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Na zapytanie tow. DaMona o sfo
sunki ludnościowe na terenie śląisKa, Pomań1skiego i Pomorza, oraz
o stosunek Polski do mniejszości
ukraińskiej, O.Swiad1 czył tow. Stańczyk: jeżeli cll-Odzi o sildad ludności na śląsku, w Poznańskim i na
Pomorzu - to są to dzielnice. pod
wzglęaem narodowym czysto polskie. Odsetek ludności niemieckiej jest na terenie daW111ego zaboru niemieckiego po prosta znikomy. .Tłumaczy się to tym, że roboty ciężkie, jak w N<»palniach, hu
tach, b:.td<>wnictwle, przy robotach
ziemnych i na roli wykonywali
tytko ..,olacy. Niemcy zajmowali
stanowiska kierownicze w urzędach państwowych i w prz.emyśłe,
zajmowali si-ę kupiectwem i w<>lnymi zawodami. .Po przyłączeniu
ziem śląska, Poznańsikiego i Pomorza dó Polski uprzywilejowana
cienika warstewka Niemców odply
nęła· do Niemiec, a lud po 1s!d, ja.ko
prawdziwy gospodarz i od wieków
osiad1y na tych zremiach, pozo.stał.
Dziś na tych ziemiach jest zaledwie nieznaczny od.setek Niemców.
Bez pomocy materialnej ze strony
Rzeszy - Niemieckiej Niemcy nie
mieli~ w dawnym zaborze prm.-kim żadnee;o znaczenia. ·
...

klasy robotniczej rdbotników polskich. Ze swojej strony zapewnił
tow. Daltoo, że nie tyl•ko Partia
Pracy, ale w tej chwili cały naród
angielski zrobi wszystko, by Po·ls•k a nie została narażona na przezycie nowej tragedii wojennej.

~

kraj

burzą

Na K.onterencji na temat „ Wyludnienia więzień" prezes izby apelacyjnej w Sztokholmie, M. K.
Schlyter, oświadczył, że w najbliższej przyszłości zostanie zburzone największe więzienie szwedzkie ,,Langholtnen" w Sztokholmie.

· Stało się to możliwe dlatego, że
w wy111iku szeregu u.staw i od,powiedniej praktyki karnej udało się
wydatnie zmniejszyć liczbę więźniów. A więc na s.ku1ek wprowadzenia w r. 1931 nowej ustawy o
grzyW111ach, wedle której &kazany
może $ipłacać grzywnę stosownie
do swych możliwości finanso.wy·ch
liczba tych, co dostaU się do wię1' '
zienia z powodu niezapłacenia
- ..grzywny spadła z 13.350 w roku
1 1932 oo 4.700 w r. 1938.
•
•
-1 r_
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Jeżeli jednak stoZ _•ośród innych reform, które
S"Jnki między ludnością wkraińską dopro'.vadziły do zmniejszenia lia polską rrie ułożyły się zad.owała- czby więźniów , zasługuje na ująco dla obu stron, to winę za to
ponoszą nie tylko polscy szowiniści, ale także i politycy ukraiń:..
scy. Wiadomo bowiem, że liczni
polityc~ ukiraińscy ulegli wpłyWom
Berlina.
Włochy są w posiadani.u grupy
Na pytanie ostatnie, c:zy w Pol- wysp (12) na południu · morza
sce nastąipi . demokratyzacja życia Egejskiego, zwanych z grecka Do
politycznego, - odpoWiedział tow. dekanezy. Wys,py te mają duże
Stańczyk: H:obotnicy polscy i pol- zinaiczenie strategiczne, leżą
boscy chłopi, pracująca inteligencja wiem na d-rodze do Dard'aneli. ·
i drobnomieszczaństwo, a za.tym
Otóż Dodekanezy są gorączko
90% polskiego , społeczeństwa wo przyspasabiane do gotowQści
domagają się przyw.r ócenia' dem<>-- bojowej. Ty>Siące żołnierzy obsakratycznej ordynacji wyboraej l dzają wszystkie wyspy i masa
zapewnienia w ten s.posób całemu sprzętit wojennego bez przerwy
społeczeństwu wipływu na kształ
towanje się politycznych, gospodar~ych i społecznych Sltosunków
w ,państwie. Dziś do.ma.gamy się

wiezienia

wagę założ-enie specjalnych za.k!a
dów wychowawczych dla młodych
prz~tę(lców, a następnie odraczanie ka:r, czyli tzw. „kara na wolnosci", dająca bardzo dobre rezultaty, wreszcie - oddawanie młoy
rych przestępców do instytUicji opieki; W•szystko to pchnęło praiktykę penitencyjną na nowe tory.
W Końca zaznaczyć wypada, że
poddano rewizji i złagodzono kary za kilkakrotne przestępstwa,
o.raz zmniejszono. kary, przewidywane w kodeksie karnym. Ws.kutek tych refo.rm średnia liczba
więźniów , s.pad!a z 2.250 w roiku
1932 na 1750 w r. 1938, czyli
o 25%.
Sz:częśliwy kraj!
O tych wspaniałych zdobyczach
kultwry krajow demokratycznych
an-i nasze agencje 1ani nasza prasa t. zw. narodowa i OZN-owa nk
nie piszą.

Bułgarię. Delegacja bułgarska podo ratowania przed nieistniejącym jechała, jak pisaliśmy do Berlina
wrogiem sromotnie upadł i Włochy z hołdem dla Hitlera z okazji j~o
faszystowskie stanęły przed świa .urodzin. Bułgaria domaga się od
tem w świetle właściwym, jako bru Rumunii zwrotu Dobrudży i „oś"
talny najeźdźca i w dodatku najeź niewątpliwie to żądanie będzie po-

dźca małego państwa „zaprzyjaź pierała.

nionego", które dotąd szło zawsze
razem z Włochami i nawet popiera
ło zaborcze imprezy Włoch, np. najazd abisyński.
Najazd na Albanię, o którym zre
sztą pisało · się, jako o najbliższej
akcji Mussoliniego, juz przed paru
tygodniami (było o tym i w naszym piśmie), ma oczywiścię znaczenie, wybiegające daleko po za
samą Albanię.
Bałkany

i

Włochy wkroczyły
łącznie

z Niemcami
to „tra
dycyjne" ognisko wojen europejskich.
Spójrzmy na bezpośrednie skutki zaboru Albanii. Jugosławia znajduje się w kleszczach Niemiec,
Włoch i Węgier. Tak czy owak,
kraj ten, o ile nie będzie przedmiotem bezpośredniego ataku ze strony tych sąsiadów, dostanie się pod
wpływy „osi" do tego stopnia, że
nie będzie nawet mógł myśleć o
współdziałaniu . z Zachodem. Przeci
wnie, należy się liczyć z tym, źe bę
dzie wywierany nacisk na Jugosła
· wię, a może i na Grecję, by nie stawiały oporu ewentualnemu przemarszowi wojsk „osi", ku Rumunii,
albo: by nie wyraziły sprzeciwu wo
bee groźby takiego marszu, która
przy odpowiednich warunkach mo
ze wystarczyć. · Albowiem przeciw
Rumunii zmobilizowano obecnie
na

p'odpalają kocioł bałkański,

przybywa oo tych wysp. Na największej z nich Rhodes (dokąd
wyjechał niooawno Goebbels) jest
już conajmniej 45 tysięcy wojska.
Na innych garnizony wahają się
od 800 do 1500 żołnierzy. Wyspę
Leroo zamieniono w potężną bazę

LUBLINIEC. Zostali aresztowani zamieszkali w pow. lublinieckim Niem•cy: Bodeia, Krimas i Klebis, którzy dopuścili si~ zniewagi
Pańsitwa Polskiego.
POZNA1'1. Aresztowano w Wali.s-zewie pod Kłeckiem Niemca
Hermana Noltinga za· siariie defetyzmu i obrazę Państwa Polskiego.
TARNOWSKIE GóRY. Został
zatrzymany Karol Fleischer za piro
wokacyj~e odzywanie si~ o Pol-

z „Trzerieju Rzesz1

__.L

„

zmiany ordyna~ji wyborczej
i przeprowadzenia wyborów. Wierzymy, że gdy los ucltironi nas od
nieszczęścia wojny,
zdobędziemy
robi·e demokratyczną ordynację
wyborczą i wpływ całego
społe
czeństwa na kształtowanie obecnych i przyszłych losów naszej
Ojczrznz. 1.f -.. , ,
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Obsadzenie Albanii łącznie .a
przygotowaniami wojskowymi -na:
włoskich wyspach Dodekanęzy, ma
też na celu wywarcie odpowiedniego nacisku na · Turcję, o której
względy zabiegają teraz Anglia i _
Francja.
Słowem, Bałkany są w ruchu. Od
bywa się w szybkim tempie wyścig
między „osią" a Anglią i Franc;Pł
o państwa bałkańskie.
(jmb.).

BRODNICA. Rodzice dzieci njemieckich wypisali kilku swoich q..
nów ze sz·koły polskiej w Kruszynach, przenosząe je oo prywatnej
szkoły niemieckiej.
TCZEW. kesztowano w Tcze·
wie b. kaipita.na wojska niemieckiego, Alfreda Kriesa, za obrazę
armii polskiej.
Pani Kruger, Niemka, ~ki
cielka majątku Pomyje, zwolniła
z pracy trzech Polaków, przyjmu•
jąc na iCh miejsce C'Zterech Niemców.
Właściciel apteki ,,Pod orłem"
w Tczewie, Niemiec Ryszard Hogs
ma·n, wydaje polskiej klienteli iekarstwa w opakowaniu wyłąCZ111ie
z napisami niemieckimi.
KOśClERZYNA.
Na zebraniu
„jwng Deutsche Partei" w Skali"•
szewach . miejs.cowy pastor, Joachim Draheim, wzywał obecnych
Niemców do pracy na .rzecz Wielkich Niemiec.
W PRZYSIEKACH aresztowano
niejakiego Kukieła za przemycanie
łudzi przez granicę polsko - nie-

powietrZ'llą i podmorską. Do Lerosu ani do Stampalii, również bazy
morskiej, nie wolno przybywać
cudzoziemcom.
sce.
LESZNO. W gmini~ WłoS%alro-
wice, pow. Leszno, aresztowano
jeclrnego z Niem.ców, który n.ie
chcąc wykonać polecenia wydanego przez wójta, zaczą~ rzucać
wyzwiska ,obrażające naród poIW ostatnim czasie Łódź zalewa· pertach otwartych. Leży oto przed siki.
na jest przez propagandową litera- nami broszura 62-stronicowa, druturę hitlerowską z Niemiec. Wyda- kowana w jęeyku polskim w Berliwnictwa te pochodzą z ośrodków nie (Drukiem: M. Miiller & Sohn,
myśleć o zdrowiu, tym bardziej
propagandowych Trzeciej Rzeszy, Berlin S. W. 68) p. t. „Mowa Wojeteli cierpisz D• chorob-ę: NE·
Rl:.K.
PĘCHERZA, WĄTROBY,
jak Berlin, Stutgart, Monachium, dza i Kanclerza Rzeszy Adolfa
KAMIENI żót.CIOWYCH, ZLEJ
PRZEMIANY
MATERII, ua bóle
Hamburg i in. Kolportowane są tlera, wygłoszona w Reichstagu dn.
ar Ir e 1y cz De czy podagryczne,
zupełnie jawnie wśród Niemców w 30 stycznia. 1939 r.". Broszura ta
wzdęcia brzucha, odbijani• olę
lub sldoDoość dco obstrukcji. Polsce. Materiał propagandowy wy nadeszła w kopercie, zaopatrzonej Pamiętaj, ta nigdy
Die będzie &a pótno, o ile uty•
będtiesz ziół moczopęclayc~ „D I U R O L'
miecką.
dawany jest nie tylko w języku nie stemplem pocztowym: „Miinchen wać
G<1aeckiego, które zapobiegają eromadzeniu 1ię
mieckim, ale równiez i polskim.
6.4.39.21. Haupstadt der Bewe- kwasu moczoweao i ioaycb tzkocfliwycb dla zdroBYDGOSZCZ. Aresztowano Et»
wia subataoc1i zatruwaj11cycb orgsaima. - Dził
Najbardziej charakterystycznym gung" i adresowana jest do je~ej jeszcze kup pudełko ziół „DIUROL" G111eckiago, nesta Scherbartha w Okolu i Ry.
przekoaau si4 o dodatnich skutkach dzłala111a,
momentem jest to, że materiał ten z firm łódzkich o nazwisku aryj- azalecać
b,d1ien swym 2Dai •mym. Sposób utycia szarda Liesaka w Dobromierzu za
Da opakowaniu, -Orygin•.•• 1łola „O I UR OL" rozsiewanie niepokojących wiadorozsyłany jest za pośrednictwem skim. (PAA)
G11secki,,go (Z · KOGUTKli:."1) sprzedaj11 apteki
poczty polskiej, jako druki w komości. (PAA.).
I składy apteczna,
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Rumunią.

Kto ma prawo mówić o„. krzywdżie?

Zbrojenie Dodekanezów

,

Rumunia byłaby wzięta ·we dwa
ognie. T;Ym się zapewne tłumaczy,
że Rumunia znowu zarządziła mobilizację i wojska odeszły na granicę węgierską i do Dobrudży.
Najazd na Albanię, nie zależnie .
od możliwych strategicznych kombinacji Włoch na Morzu śródziem
nym, ma na celu opanowanie całej Europy południowo - wschodniej przez „eś", jest próbą pokrzyżowania akcji obronnej, podjętej
w Londynie przez Anglię i Francję.
akcji, do której miały należeć także Rumunia i Turcja i która w Ru.
munii idzie równoległym torem politycznym i gospodarczym, po :m.warciu bowiem układu handlowego
z Francją mają się obecnie rozpocząć rokowania gospodarcze z Anglią. Układy te mają wyrównać ogromne korzyści i przywileje, uzyskane przez Niemcy w układzie z
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. Tow .. Dalton podzię•kował tow.
Stań·czrkowi za cenne, ja.k się wy-

~.

.~'. o wvstawie
. . ..

Mussolini chciał naśladować
tlera w metodzie zaboru cudzego
kraju.:. na prośbę tego kraju. Ale
próba się nie udała. Opór, stawiany
przez Albanię, bez względu na jego
skuteczność, przekreśla ten proceder ,wedle którego ofiara sama pro
si o egzekucję.
Parlament albański wypowiedział się przeciw okupacji Mussoliniego i naród albański porwał się
do obrony kraju. Przez to samo ca-

Sz«zf!śliwr

WSzwecji

podpalony„.

Hi-1 ły pomysł z „zaproszeniem" Włoch

. raził, informacje,
polecił pozdrnwić w imieniu swoim i angielskiej

samo robi

Artystaw. na przełomie
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świata

reszta

nie

wał,
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WctSOVJicza w Warsz. Instytucie
Propagandv Sztaaki

ATł;ysta ~chodząc w świat, m8. do swego _zawodu· niezmiennie kieprze~(~96ą,; do' wy~ru dwie clro~i., rowało -jego krokami i ono organi·

Albo. tworzyć triumfµjąco, swobod- zowało jego bezpośredni tryb życia
nie_wedle własnych,· artystyczńych codziennego. Sztuka nie była dlań
przykazań :.__, nie licząc się . z tym, jakimś snobistycznym kaprysem,
co,po,wie o nim publiczność .:.... albo ani boiskiem sportowym do wyłado
też idiic po linii ' najsłabszego oporu oddać się całkowicie na usługi
pospolitych gustów przeeiętno.ści.
Albo Jść przebojem śladem tych,
którzy ducha i myśl ludzką odnowa
kształtują-c, stają się najistotniej- \
seym · wyra'zem ' swej ' epoki - 'albo
te,~ c~-~t~ją~ po dro.~że co si~ t~l-1
:ll ii'X'.il;/ ·
ko ·da·...:;.. cedować · swoJ talent 1 Wie-

wania nadmiaru energii życiowej,
czy temperamentu - lecz do pewnego stopnia religią. Ta właśnie jego ,,religijność" w rzeczach sztuki,
to niemal maniacko manifestowane przywiązanie do swego tw6rczego warsztatu i skupienie się w sobie - wykluczały ntemal a 1.Jsoi;itnie z jego artystycznej pracy itom
prornisowość i chęć przypodobania
się publiczności kosztem chociażby
najdrobniejszych ustępstw z pierwotnie obranej drogi.

I jakże to się stało, ze ten dzielny, nieustępliwy i zawsze o bezwzględną autonomię swej sztuki
dbający bojownik polskiego moder
nizmu, dał się nagle uwieść tak powierzchownej i bezwartościowej estetyce, tendencyjnie nawracającej do jakiegoś pseudo - impresjo..
nizmu masowo uprawianego przez
1
dzę koituńst"Wu w ·arendę.
, zdezorientowanych malarzy z war
szawskiej Zachęty? Wprawdzie w
, Wacław Wąsowicz, jeden z pierw
. nowych pracach Wąsowicza widać
szych i najbardziej czynnych formi I
: jeszcze tu i ówdzie lwi pazur tego
stów
,w arszawskich ,-. szedł zawsze !I
. utalentowanego kolorysty - ale
za , głosem swe,go plastycznego incałość jego wystawy robi wratenie
styn.k tu. w .\Vytx-Wałe], nieustępli, wprost przygnębiające. 'Nie ma w
węj •wake o swój osobist y wyraz ł'
tyeh obraza~h owego magnesu we·w sztuce ...,...., zadziwiał kol"'gów ;
.
„·.
wnętrznej siły i niezłomnego przeprzyjació,ł :Sumien.nbŚcią i pracowikonania, nie ma tych napięć myśli
.
tością w dążeniu do swych artyst y W. Wąsowicz.
~znycb celów. Wielkie zatniłowanie
MATKA Z DZIECKIEM. i uczuć, które w jego dawniejszej

twórczości wyczuwał

nawet laik.
Co spowodowało to nagłe obniżenie
lotu u ta:k wybitnego malarza, bez
którego nie mogła obejść się prawie żadna nasza wystawa zagraniczna?
Zbiorowa Wystawa Wąsowicza
w r. 1934 była dla świata artystycznego prawdziwą rewelacją. Stanowiła ona niezwykle logiczną i
konsekwentną całość jego malarskiego wysiłku z ostatnich kilku
lat, gdzie szczerość malarskiego

przezycia, niezwykle głęboka i wyrafinowana kolorystyka i przepię
kna materia malarska przypomina
jąca najlepsze wzory muzealne, bu
dziły zachwyt a zarazem zazdrość
u jego kolegów i komilitonów. Zawistni, a tych wśród malarzy nie
brak - zarzucali mu podówczas-że „naśladuje" Makewskiego. Ale
zbiorowa wystawa tego ostatniego
w r. 1935 w I. P. S. przekonała nao
naocznie, ze wizja malarska Makowskiego była całkowicie inna.
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„naśladownictwie". J3c)..j
gdzieżby wówczas należało Uinieio.

-

a nie o

i

cić naszych „bonnardowców" i .~ '
tissowców" - którzy bez źenadT,'
profitują z genialnych kreacji znakomitych malarzy francuskich 1·
Mam wrażenie, iż ostatnie prace~
Wąsowicza stworzone są jakgdyb~
pod wpływem jakiejś depresji psY, i
chicznej, jakiegoś duchowego zaf&.
mania się artysty, który będąc w
sile wieku znajduje się jeszcze da.-.
lekó od kresu swych sił. Nie mam: .
zamiaru powątpiewać, źe załam&- '
nie to .jest chwilowe, ze nie wynilm.
bynajmniej z wyjałowienia twó~
czego instynktu artysty, po którym sztuka polska moźe się jeszc•I
·
wiele spodziewać.
_ Nie należy tylko ufać zbytnio.·
krytykom - pochlebcom, którycli 1
jedynym zadaniem w życiu jest ska
zywać prawdę na bezpłodność a rze
teiną twórczość na zapomnienie.
W nich bowiem przejawia się ów.
wiecznie czujny i nigdy nienasycony, kalibański duch nowoczesn~
H'oglodyty, tego zawodowego ma.klPra i stręczyciela najpodlejszych
gatunków sztuki.
K. WINKLER.

Wąsowicz.

CYC ANIE.
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Polska Partia Socjalistyczna
zwoluJe w niedziele dnia 16 kwietnia 1939 r.„ o godz. 10 r. na placu Domu
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na któ:rym przemawiać będą: imieniem PPS. ttow. Artur· Szewczrk, Henrvk Wachowicz,. Klasowych
Zw. Zawod.owvch - tow. Adam Walczak, Stronnjctwa ludowego~ ob. Józef Bal1erzak i Stronnjctwa Damokrat1czne10~ .
ob•.Jan Palusiński.
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mBJil na celu pomn1e1szen1e
I ofiar roboln1kow
Nieraz jaż „Łodzianin" wskazywał, że wielkie porywy i ofiary
mas robotniczych dyskoo:towane
są bezwstydnie i bez żadnych
skrup!.lllów przez t. zw. ,,chlebodawców". Tak było w swoim
czasie, gdy za ciężko zarobione
pieniądze robotnicze ku1powano
ka:rabiny maszynowe luib inny
sprzęt dla armii, a cały splendo.r
i podziękowania spadały na firmę
i dyrekcję, i tak samo obeonie, ·gcty
płyną setki tysięcy złotych na FON.
lub Pożyczkę Obrony PrzeciwlotniCŻej, w trudzie i znoju zapraco·
wane przez robotników, na firoot
wysuwają się panowie przemyslow
cy, wypinając dumnie piersi, na
których wdzięczna Ojczyzna winna· przecież zawiesić kirzyże i lśnią
ce odznaki...
Dla scharakteryzowania tyich me
tod Pomniejsu;nia zasJu.g i ofiar
rz.es1 =obotników, zacytujemy· następujący wypadek:
W fabryce „Pierwsza Rudzka"
w Rudzie Pabianickiej postanowili
robotnicy już kil'ka miesięcy temu,
to jest zanim jeszcze „entuzjazm"
wyb<ichł w sercach przemys:ow-

zasług

- od 1 do 9 groszy przy wyplatach zarobków, na rzecz FON. Są
to wprawdzie grosze, ale doslownie „wdowie grosze", posiadające
większą wagę i wartość, aniżeli
dziesią1ki złotych, składane przez
panów fabrykantów.
tych to g.roszy, w ciągu pewnego czaasu, _ po dodaniu przez
robotników 5 proc. z tygodniowego zarobku - utworzyła się S'uma
o.k. 1500 złotych.

z

Wówczas robotnicy zwrócili się
do administrncji fabryki, domagając się wypłaty tej sumy, którą
chcieli przekazać na rzecz FON.
za pośrednictwem starostwa, lub
też DOK.
jakie jednak byto zdurnienie i
oburzenie robotników, gdy dowie·
dzieli się, że prz·edsfawiciel dyrek
cji udał się do Łodzi, wpłacił sumę zeóraną przez robotników do
KKO., zaś w łódzkim „Echu" uka·
zala się malutka petitowa wzmianka, że zł. 1500 w.p~acili na FON ...
urzędln!cy „Pierwszej Rildizkiej".
Nie omieszkano również podać, ile
przeznaczyła ną ten cel Unna, „za
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Chrześcijańskieg~

przez miasto od
.
Tow. Dobroczynności (właś,ciciela
Domu Starców) powstanie nowy
skwer z zieleńcami, kwietnikami
i pięknym drzewostanem. Skwer
będzie sięgał do Placu Dąbrow
skicgo aż do ul. P. O. W. Skwer
ten znakomicie zrekompensuje rze·
komą stratę części samego pfacu
Dąbrowski.ego.

Gmach Urzęc!u Wojewódzkiego
stanie na osi przystłej wielkiej
arterii _ ut. Targowa. Sterlinga,
wprost przyszłego dworca kolejo.
wego Łódź _ Fabryczna, gdyż
wprost ul. Sterlinga będzie przebi·
ta ulica do toru kolejowego.
Część placu Dąbrowskiego, pod
budowę Urzędu ·Wojewódzkiego
została sprzedana przez miasto
Skarbowi Państwa . po 30 zł. · za
metr kwadratowy.
Gdyby jeszcze budynek Domu
Starców został odpowiednio odrestaurowany, to cały plac otrzy:małby szatę architektoniczn1e sharmonizowaną.

ZEBRANIE PEŁNOMOCNIKÓW
POWSZECHNEJ SPóŁDZIELNI
SPOżYWCóW.

W sobotę, din. 15 b. m. o godz.
6 w. w sali Teatru Popularnel!o
pr~y u]. Ogrodowej 14 odbędzie
Wskutek wypadku nieznajoma urządzenie skweru przy zbiegu się W al·ne Roczne Zebranie peł·
od-niosła cięiik:ie ohraiŻenie czasz- placu Dąbrowskiego i ul. Cegiel- n-0moeników Powszechnej Spół
ki i w stanie niepmytom.nym zo. nianej. Na tym terenie, kupionym dzielni Spożyweów.
stała odwieziona do szpitala.
Nazwiska i adresu p<1szloodo·
wanej z hr~ dokumentów na
rarz.ie nie zdołano u&talić.
.

go z Łodzi do Aleksand•r owa przy
wsi RomatDów zdarzył się wypadek będący następstwem nieo·
strożno,śei samej poszkod-0wanej.
Ostatni numer organu Związku
Jak się przedstawia sprawa prze- Jaka.ś kobieta ·w wiek.u 30 iat
Miast Polskich „Samorząd Miej- ciętnego główniejszego dochodu przechodziła :.llbyt blhlw przejeżski" zajął się niezwykle interesują- zwyczajnego na jednego mieszkań dża]ą.ceg-0 wagonu i uderzona zo-1
' cym zagadnieniem - przeciętnych ca na tle sytuacji w tym zakresie stała wy.stającą rą.czką uchwytu
główniejszych dochodów zwyczaj. w miastach takich, jak: Warszawa,
nych miast na jednego mieszkań Poznań i Kraków?
ca. Obliczeń tych dokonał na podLiczba ludności Lodzi przekracza
stawie zamknięć rachunkowych za $05,467 mieszkańców.. Odnosi się to
rok 1937/38.
do okresu zamknięć rachunkowych
W grę wchodzą dochody zwy- za rok 1937/38. Warszawa ·w tym
W stawie na terenie cegielni ponad to :;;aś na ciele znaleziono
czajne z majątku i przedsiębiorstw czasie liczyła 1.178.194 mieszkań przy· ul. Głowackieg-0 20 znalezio- śl&dy ran zewnętrznych, zarzą
oraz udział w podatkach: dochodo- ców, Poznań 248.608 i Kraków no zwłoki k-0niety, jak się okaza- dzo·n e zostało d'o·ch()dzenie. Nie
wym, dodatku do podatku dochodo 221.260 mieszkańców.
ło, 32·letniej Kazimiery Kwaś wyklucza to możliwości samobójDochody zwyczajne ogółem na niewskiej, zamieszkałej przy ul. stwa, gdyż okaleczenia powstać
wę.go, udział w podatku przemysło
wym od obrotu, dodatek do poda- jednego mieszkańca wyniosły w Lo R"ja 19.
mogły przy uderz·aniu gfową o
tku od nieruchomości i dodatek do dzi 45,03, w Warszawie 88,46, w
P-0<nieważ w miej1s<m, gdzie zna- kamjenie na dnie 's tawu·
opłat od
świadectw
przemysło Poznaniu 69,79 i w Krakowie 73,22. lezfono zwłoki, woda jest płytka,
Z majątków i przedsiębiorstw w
wych i kart rejestracyjnych.
Z pracowicie wykonanych tabel Lodzi było 5,93, w Warszawie
łódzkie
obliczeniowych robimy wyciągi kil- 25,21, w Poznaniu 19,42. i w .Krakoku większych miast Polski, a prze- wie 27,14.
PIĄTEK 14 kwietnia
will w gościnie". 19.15 Koncert roz·
Razem na jednego mieszkańca
de wszystkim Lodzi.
15.35 Muzyka poranna (płyty). 6.35 rywkowy. 20.35 Audycje informacyj.
Łodzi dochody zwyczajne w oma- Gimnastyka. 6.50 Muzyka (płyty). ne: Dziennik ~eczomy. ~iadomo:
wianym okresie wyniosły 32,66, w 7.00 Dziennik poranny. 7.15 Muzyka ści meteorologiczne. Wiado~ośc1
(płyty). 8.00 Audycja dla szkół. sportowe. Nasz program na Jut;~;
d'*żury
warszawie 46,51, w Poznaniu 30,16 .8.10 Przerwa. 11.00 Audycja dla 21..00 „Ostatnia pod~óż małego !Ca1a
Jl
i w Krakowie 32,07.
szkół: Wielkanoc żaków kra,kow- epizod z opowiadania. 21.20 Między:
Udział w podatku dochodowym skich - słuchowisko. 11.25 Nieznani narodowy Festival Tow. Muzyki
pieśniarze (płyty). 11.57 Sygnał cza. Współczesnej i koncert s~oniczny.
Nocy dzisiejszej dyżurują apteki: w. Lodzi wyniósł 4,'f1, w ~arsza su z Warszawy. Hejnał z Krakowa. 1Transmisja z Filharmonii War.sz.
L . . St~kel, Limanowskiego 37, sz. Wle 10,89, w Poznamu 4,00 l w Kra 12.03 Audycja południowa. 13.00 22.10 Muzyka taneczna
(płyty).
Jankielewicz, Stary Rynek 9, T. Sta lrnwie 4,77.
Przerwa. 14.00 Muzyka salonowa w 22.55 Wia<lomości bieżące. 23.00 Osta
, .
nielewicz, Czerska 91, A. Borkow-1
różnym
wykonaniu (płyt). 14.50 tnie wiadomo dziennika wieczornego.
ski, Zawadzka 45, B. Głuchowski,
Udział w podatku przemyslo- Łódzkie wiadomości giełdowe i odczy Komunikat meteorologiczny.
Na.rutowicza 6, St. Hamburg i S-ka, wym od obrotu w ~dzi wyniósł tanie programu. 15.00 Zagadki muT e a I i" ~
Główna 50, D. Pawłowski, Piotrkow 10,17, w Warszawie 7,77, w Pozna zyczne _ audycja dla młodzieży.
15.20
Poradnik
sportowy.
15.30
Mu.
TEATR
POLSKI, Cegiel.r).iana 27.
ska 307.
• 45 ,94 i· w K r ak owie
• 6 ,29•
mu
zyka obiadowa. 16.00 Dziennik popo..
Dziś i codziennie o godz. 8.30 w.
ł ajmłotsi
Dodatek do podatku od nierucho łudniowy. 16.05 Wiadomości gospo• . ostatnia nowo!ić Teatru Polskiego
mości w Łodzi wyniósł 7,85, w War darcze. 16.20 Rozmowa z chorymL j komedia. H~rt~. i Kaufmana „Ciesz• • •
Wydział Oświaty i Kultury Za- s?.awie 11,98, w Poznaniu 1,96 i w 16.35 Tradycyjne polonezy - audy- . my się zyc1em ,
cja słowno-muzyczna. 17.05 „Drogi Teatr dla dzieci „KOT W BUTACH„
rządu Miejskiego w Lodzi informu- Krakowie 9,28.
w dawnej Polsce" - pogadanka.,
(ul. Kościuszki 57)
je, że najmłodsi - dzieci 14 MiejDodatek do opłat od świadectw 17.20 Miniatury kwartetowe. 17.45 Li
Na ogólne żądanie . w niedzielę o
skich Przedązlrnli ofiarowały swe przetnysłowych i kart rejestracyj. teratura dla wszystkich - „Lad godz. 12 i 4,15 popoł. dana będzie
oszczędności drobne -w kwocie zł. nycn w Lodzi wyniósł 1,16, -.., War serca". 18.00 Recital fortepianowy. I nowa, wesoła bajka: „~wny DokJak spędzić święto. 18.25 Wia, tór". Reżyser M. Stawslq. Kukły i
332.57 na F.O.N., prosząc o zaku- szawie 1,19', w Poznaniu 0,46 i w 18.20
domości sportowe lokalne. 18.30 Po· dekoracje K. Mackiewicza.
Krakowie 0,93.
pienie gołębi pocztowych.
wszechny Teatr VVyobraźni: „Radzi.
Bilety od 30 gr do 2.50.

na tle takich dochodów

Cegieł-

Na placu im.
pa- rowskiego - od strony ul.
nuje ożywiony ruch. Brygada ro. I nianej - zajęta zostanie pod bubotników wykonuje pierwsze robo· dowę gmachu Urzędu Wojewódz.
ty, mające na celu całkowitą prze· kiego. Budowa gmac~u ma być
budowę skweru, który w najbliż- rozpoczęta w najbliższym czasie
szej przyszłości zmieni całkowicie i dlatego już obecnie brygada roobecną konfigurację i stanie się botników usuwa z tej części placu
placem reprezentacyjnym o shar. drzewa, instalacje elektryczne i
monfaowanej architekturze.
przystąpi do niwelacji terenu pod
Jak wiadomo, część placu Dąb· budowę gmachu Województwa.
••m••Emli&llll·CIMB••••El:iilliW*ElmB••••••:&W!!Plll~m••11-• W~niesio,11y gmach zwrócony bę~
dz1e frontem w s~ronę ul. Narutow1
cza. Po obydwu je~o ~tronach urzą
dzone zostaną z1elence, a te~en
pr~ed fr~ntonem gmachu WojeW :fa.bry,c e H<1landa przy ul. wypła<:ooe przez kupców • na.kła- wodztwa 1 Sądu. Okręgowego p~ze
Skorupki 10 ieszae przed dwoma dowców, w p·r.zeciwnym razie po· znaczony zostan_1e na skwer, ktory
tygodniami p<1wstał strajk oku- wiadomiooia z.Mtanie Izba Ska.r- otrzyma europejską szatę. Po bo·
pdcyjny na tle niewypła.OOL.ia na· b<1wa, która dokona zajęcia ma- kach skweru od strony Sądu Okręld.n-OBci roh<>tnikom. a ci podej- jątk.u firmy ~ wobec tego, że na- gowego i Domu Starców urządzomują.c strajk, równocześnie wysu· leżności skarbowe są uprzywilejo- ne zostną' parkingi samochodowe.
nęli żądanie uregulowania sta· wa•n e przed należnościami rob-0tPoważnemu przekształceniu ule·
wek płac i wypłacenia zaległej ników, ci ostatni m-0gą otrzymać gnie strona placu z dzisiejszymi
różnfoy.
jeszcze zna-cznie mniej, niż im torami tram~ajowymi. Ta część
Wczoraj na wy~aezoną konłe· kupcy ofiarn;ą.
będzie poszerzona 0 12 metrów, i
rencję fabrykant nie przybył. Sta·
Mimo tych gróźb rob-Otnfoy nie tory tramwajowe będą biegły w
wił się natomiast kierown.iik, któ· poszli na ustępstwa i firma z.apo- miejscu, gdzie dotychczas była
ry wskazał, że o ile robotnicy zgo- wiedziała, że w najbliższym cza· t. zw. alejka spacerowa, a aleja
dzą się na zredukowanie swych sit.. poetan się uregulować wszy· zostanie przesunięta bliżej Domu
żądań, to należ.ności zostaną im stki,.- zaległoki.
Starców. I w tym miejscu rozpoczęto już prace przygotowawcze.

A więc dwie poprawki, czdgod·
na dyrekcj-o „Pierwszej Rudzkiej".
Wpla~ona została nie suma zł.
1500, jak podano w „Echu", lecz
dokładnie zł. 1570,25, a następnie,
nie u:zęc''nlcy, lecz robotnicy. Robotnicy ze swych ciężko zarobio·
nych groszy, który·ch tak im skąpicie!
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Odbito w drukarni „Robotnika", Warszawa, ul. Warecka 7.

OKRADZIONO PANA

MŁODEGO

KATASTROFA MOTOCYJtL()WA.

Przy ul. Słowackiego w Radomiu ,
Edwa1·d Dyc, pastor ewangelicki, zamieszkały w Siemianowicach wydarzyła się tragiczna w skutna Górnym Sląsku, zameldował w kac.1,i katastrofa motocyklowa.
komisariacie P. P., iż skradziono
Jadący motocyklem w towarzymu z kieszeni portfel, zawierający
stwie Marii Kaczorowskiej 26-let2000 złotych.
ni Stefan Staniszewski, wymijając
10 b. m. oidbył się w ewangelic- przebiegającego przez jezdnię psa,
kim kościele przy placu Małachow skręcił gwałtownie . tak meszczęśli
skiego ślub. Po obrzędzie ślubnym wie, że wpadł na słup telegraficztłumnie przystępowali obecni w ny.
.
świątyni z życzeniami do pary no·
Stanis2ewskiego, który w katawożeńców. Wśród osób składają strofie uległ ciężkim obr~eniom
cych życzenia, widział Dyc wiele wewnętrznym, odwieziono do szpinieznajomych twarzy. Okradziony tala, gdzie walczy ze śmiercią. 'foprzypuszcza,· iż portfel wyciągnię warzyszka jego, która doznała zła
to mu podczas s,kładania gratula- mania podstawy czaszki, zmarła
cyj. Policja wszczęła śledztwo.
w kilka godzin po wyp~dku, '
SMIERTELNY WYPADEK
WSCIEKLIZNY.

MATKA Z .TROJGIEM DZIECI
ZGINĘŁA W PWŃĄCYM DOMU

Z Jarocina donoszą o śmiertel
W nocy we wsi Grzymkowice,
nym wypadku wścieklizny w Turow pow. skierniewickim w zabudowie (koło Pleszewa), 18-letniego
waniach Stanisława Chapowskł~go
M. Skowrońskiego.
wybuchł z nieustalonych powodów
Skowroński pogryziony został pożar. Gospodarz, z zawodu muprzed kilku tygodniami przez psa zyk wiejski, bawił poza domem. W
przybłędę, którego zabrał do swe- mieszkaniu spali:
28-letnia jego
go domu. Gdy pies zaczął zdra- żona i troje dzieci w wieku 2, 3 I 4
dzać objawy choroby, Sk'owronski lat. Pożar rozszerzył się błyska·
zabił go, nie powiadomiwszy jed- wicznie i ogarnął śpiących. Nienak nikogo o fakcie pogryzienia. szczęśliwi spłonęli żywcem i twę· ·
Wszelka pomoc lekarska z chwilą glone zwłoki wydobyto ze zgitśz.
wystąpienia pierwszych objawów Policja zarządziła dochodżenie, ce•
wścieklizny u Skowrońskiego oka- Iem ustalenia przyczyn pożaru. ·
zała. się spóźniona.
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-Echa krwawrch występó!! endeckich bojówek
OCHRONI

CIĘ

HURT· DETAL

Proces o zabójstwo tow. Rybaka
Z kolei znalazła się na wo·
kandzie Są'du Okręgowego w
Łodzi druga sprawa o mord
polityczny popełniony w czasie
ostatniej akcji wyborczej. Pi.erw·
sza sprawa przeciwko zabójcom
tow. Wacława Szmalca - jak
wiadomo - wyrokiem
uwal·
niającym.
Od wyroku tego
prokurator i powód cywilny
założyli apelację.
Obecnie na
ławie oskarżonych zasiedli za·
bójcy drugiej ofiary endeckich
bojówek: Józefa Rybaka. W tym
drugim wypadku sprawca zbrodniczego czynu został ujęty na
miejscu krwawego morderstwa.
Przewód
sądowy,
którego
przebieg z pierwszego dnia poaiżej odtwarzamy, odsłania nam
tę atmosferę zatrutą jadem nie·
nawiści i moralnego zwyrodnienia.
Na ławie oskarżonych zasie·
dli 31-letni Stanisław Łożyński
i 37 letni Franciszek Fudała,
obaj członkowie Str. Narodowego.
Oskarżenie wnosił prok. Ko·
morowski, powództwo cywilne
w wysokości 300 zł. wnosił
tow. adw. Hartman w imieniu
nieślubnego syna zabitego Ry·

miastowej operacji zmarł. Po·
wodem śmierci był postrzał
brzucha.
Na podstawie zeznań świad
ków jako sprawcę strzałów do
Rybaka zatrzymano Stanisława
Łożyńskiego, członka Str. Nar.
a jako pierwszego, który Rybaka zatrzymał, zaaresztowany
został Franciszek Fudała.

żadnej

bófstwa niema
wości, że był

to

Skład

Fabryczny
PIOTRKOWSKA
TELEFON 236-71

Z
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Obstalunki wykonuje się na
miejscu z towarów "WOLA"
i angielskich.

codziennych walk
robotników

W sprawie układu
Zatarg w firmie Julius
zbiorowego w przemyśle Fial
włókienniczym

wątpli· Władysław Parniewicz stwier·
·
dził, że widział, jak Łożyński
wręczył
rewolwer
jakiemuś

Łożyński.

.

W farbiarni i wykończalni
firmy Juliusz Fial, przy ul.
Strzelców Kaniowskich 42 wynikł ostry zatarg na tle niewypłacenia należności za urlopy
zeszłoroczne, postojów i potrą

Pod przewodnictwem tow.
Szczerkowskiego odbyło się posiedzenie przedstawicieli wszyst·
Zeznaje
równ1ez
endecki kich związków zawodowych ro·
działacz Czernik, który oświad botników przemysłu włókienni·
cza, że pobity został przez so- czego.
ceń.
cjalistów endek Żółtobrodzki.
Powiadomiony przez Kl. Zw.
Na posiedzeniu omow1ono Inspektor wyznaczył na dzień
. Sędzia: - Od którego roku
Zółtobrodzki jest
członkiem sprawy dotyczące zawarcia no dzisiejszy konferencję.
wego układu zbiorowego. W
Stronnictwa Narodowego?
wyniku obrad postanowiono by
Czernik: - Od r. 1905.
poszczególne związki przenio·
Sędzia: Dziwne.
Żółto·
Konferencja
sły sprawę umowy na swój te·
brodzki, syn Majera i Hindy,
ren i zgłosiły konkretne wnios· z kominiarzami
członkiem Stronnictwa Narodoki na następnym posiedzeniu,
wego?
W dniu dzisiejszym 14 b. m.
które odbędzie się dn. 20 bm.
Czernik: - Nic w tym dziww Inspektoracie Pracy zwołana
nego. Przyjął chrzest...
•k
Kl •
została ponowna
konferencja
Tr1c
Wesołość na sali.
·pana
aJmana
celem zawarcia układu zbioroW tkalni f·my Klajman, Za· wego dla pracowników komiPo przesłuchaniu świadków
sąd postanawia przeprowadzić gajnikowa 20 wybuchł strajk niarskich okręgu łódzkiego.
wizję lokalną, która odbyła się okupacyjny.
Kominiarze wysuwają żądanie
o godzinie 9-ej wieczorem przy
Tło strajku jest następujące. podniesienia stawek i ureguloul. Senatorskiej i Grabowej.
Firma bez żadnej konkretnej wania warunków pracy.
Dalszy ciąg procesu odbędzie potrzeby i bez ustawowego I
.
się w dniu dzisiejszym.
dwutygodniowego uprzedzenia
postanowiła zmienić warunki Przemysłowcy „sonduJą
pracy. Cel jest jasny: ·admini·
• •
stracja przez zmianę warunków . opinię
·
. pracy chce poróżnić robotniZw. robotników przemysłu
kó":, Interwencja Kl. Zw. nie budowlanego jeszcze z począt
odniosła s~utku, wobec czego kiem marca br. podjęły akcję
sprawa skierowana została do 0 zawarcie nowej umowy zbiolnsp. Pracy.
rowej.
Odbyte w tej sprawie dwie
CHRUSTYS, HABIG,
O umowę W drukarniach konferencje nie doprowadziły
HOCKEL I Inne poleca
Na ławie oskarżonych w Są- nił, wobec czego sprawę skieNiezależnie od tego bardzo W dniu wczorajszym odbyła do porozumienia i rokowania
dzie Okręgowym w Łodzi za· rowano do prokuratora.
często
musiał urządzać przyję· się w Okręgowym Insp. Pracy zostały przerwane.
PIOTRKOWSKA 31
siadł w dniu wczorajszym 28Sprawie starano się nadać cia dla prelegentów, zapraszać konferencja w sprawie zawarcia
Obecnie znów maj_ą ~ię o~
PIOTRKOWSKA 81
letni Robert Marian Deryng, b. jak najmniej rozgłosu·, by nie ich do pierwszorzędnych resta- nowej umowy zbiorowej dla być dalsze pertr~ktaCJ~ !~dynie
urzędnik skarbowy, następnie doszła do wiadomości szerszej uracji i płacić wysokie rachunki. przemysłu drukarskiego w prze- dla wysondowania opinu obu
baka - Antoniego Jana C2.aj· pracownik szeregu instytucji opinii. Wynika to z zeznań
myśle włókienniczym.
stron.
kowskiego.
Obronę
wnosili spółecznych. Deryng był pra- składanych przez świadków w
Zbadani świadkowie na oko·
.. ,
.
adw, Zalewski, aplikant Szwaj- cownikiem Tow. Popierania Po· toku badań.
liczn@ść przywłaszczenia pie- Jak ~~nosd.isml'.:, .robotDJcyl
•
dler i Zabłocki.
lonii Zagranicznej, następnie zaś\
niędzy zeznali, że w księgo- w.ysunęh ząd~!ua ob1ęe1a wszyst- FryzJerzy żądają
·
go I n. Z Persona
.
.lii, oskarżonych
.
.
.wy- pracow01'k'.te~ R ob ot 01cze
Wzajemna przyjaźń" waniu i gospodarce PTOK był kich kategorn
. . pracy dotychczas
d .
h p odwyz"k"1
n1ka, ze Łozynsk1 słuzył Jako stytutu Osw1atowo-Kulturalnego
k"
chaos i nieład, co umożliwiło w umowie me uwzg1ę ntonyc ·
1••• pocałun 1
zawodowy marynarz przez 8 lat, im. Stefana Zeromskiego (RIOK)
Deryngowi popełnienie nadużyć. . z wyjaśnień Inspektora wy-\ Od~yła się _konferencja w
z zawodu, elektromonter, k~ra- przy ul. Sienkiei'!icza 3/5. ln-j Na rozprawie sądowej Deryng
01ka, że dotychczasowa umowa sprawie zawarcia układu dla
ny za opor '!ładzy. na 2 mies. stytut ten przemianowany zo- przyznał się do przywłaszczenia Bachanalie w Funduszu 1 zachowuje swą moc prawną. pracowników fryzjerskich, któaresztu z zawieszeniem kar~.
~ta! na Pracownicze Tow. 0- sumy 3200 zł. i wyjaśnił, że
"
u
Zaś w sprawie dodatkowych żą· rzy wystąpili z żądaniem po·
.F~da~a karany by~ 1 rokiem swiatowo-Kulturalne (PTOK).
niedohory powstały przez po·
Społecznym
dań robotników, przemysłowcy dniesienia płac tygodniowo o
w1ęz1en1a za komunizm, przy
Deryng w PTOK był kiero· myłki w księgowaniu oraz wy·
k .
. B sl
D
zaproponowali odroczenie kon- 10 zł.
1
czym jak sam oświadcza, na- wnikiem biura i na tym sta- płacenie pewnych sum na któ· berhuto,1eiktzo~rzynaJ:kład:
.a::er:g- feren_c.ji . do. d_nia 19 bm. ~ele?1
Konferencja w zasadzie nie
tychmiast po opuszczeniu wię- nowisku dopuścił się nadużyć
1
1 st
zienia zapisał się do Stron. Na- przywłaszczai'ąc sobi"e 3200 zł.
listów Sądowi od Derynga De-1 umoz iwienia im zapoznan a ę doszła do skutku i zgodnie z
ryng uwikłał się w .aferę ~iło- z wysuniętymi żądaniami.
piśmiennym wnioskiem cechu,
rodowego.
przy pomocy sfałszowania ksiąg
D
nadesłanym w specjalnym liśkasowych i wpisywania fikcyj·
•
sną. Dla uratowania go . a· 1
.
Krwawy napad zbirów nych pozycji rozchodowych.
Początek 4, 6, 8, 10
I berhut żyrował m~ ~ek~h na ICzy brak w Polsce węgla? cie została odroczona do 17 bm.
1000 ~ł. _Tworzy_h oni ideow.ą Nowy zatarg w Widz.
endeckich
Nadużycia u1'awniono w po·
Potężny dramat na tle
powieści M. BAŁUCKIEGO
orga01zac1ę „Związku Organi- 1
u "
łowie sierpnia 1938 r. podczas
zatorów Pracy Narodowej". Od- i Manufakturze
Akcja strycharzy
W okresie przed wyborami kontroli przez delegata Zarządu
„
do R~dy ·Miejskiej w Łod~i do· Głównego PTOK.
dał dla tej organizacJl swoje
W zakładach Widzewskiej
W związku z przygotowaniachodz1ło do częstych stare pro- Po ujawnieniu nadużyć Za4 pokojowe mieszkanie. Każdy Manufaktury powstał nowy swo· mi do uruchomienia robót w
w?kowanyc~ prze:z: grupy człon· rząd Łódzkiego PTOK na czele
c~łonek tej org~niz:cji.zamiesz- isty incydent. Przedsiębiorca cegielniach związki zawodowe
kow. Strono. ictwa. Narodowego .. z prezesem sen. Alga1' erem
kiwał w tym mtesz.łtanm, dosta- prywatny, który ma zleconą wznowiły akcję w kierunku za• WNYCH .
wał utrzymanie, natomiast oho· i dostawę węgla dla potrzeb ko- warci'a układu zbiorowego i uM1ę dzy 1nnym1 o god z. 19·ei został rozwiązany i zamianowaW ROL. GLO
·
b ł
ł
··
łk
't '
b
b
dnia 18 gru.dnia w dniu wy bo- no nowy.
Tamara Wiszniewska, Balka
wi~~any by kwp ac 1~ ca owi Y I tłow~i fa ryc zn ej wo ee ws~rzy- regulowania warunków pracy i
t ł
d
Orwld, M. Cwłkllńska, J. Piswoi zaro e , wzamtan za co mania wypłaty należności za płac na rok bież.
r 6 nas ąpt napa grupy en- . Badania szczegółowe ujawni
chelskl, A. 2abczytishl,.i6zef
otrzymywał pełne utrzymanie, Iprzewóz wypowiedział wszyst·
de ów na grupę członków P. ły, że w łódzki PTOK panowa·
Węgrzyn, St. Grolłcltl i inni.
mieszkanie i 50 zł. na drobne li kim zatrudnionym przez siebie
Poprzednio prowadzone per1
P. S. i Kl. Zw. Zaw. przyzbie· ło bezhołowie. Komisja rewizyj·
W 3-im tygodniu rekord.pow.
d tk•1
b t 'k
t
·
traktaci'e zostały przerwane i
gu. u.lic Senatorskiej i Słowiań-. na nie zbierała się, by sprawceny mleJsc znłtone:
'
ro o n1 om pracę z ermmem
1wy a
m 1 09 II 1 "0 I 2 20
obecnie na wniosek zw. roboN a t vm .rogu roz d awa11 dzić gospodarkę. Zdarzyło się,
1 Do organizac1'1• należeli• prze- do soboty dnia 15 bm.
s k 1e1..
·
•
"'
'
·
·
h zwoł .ma zos t a1e
·
k PPS G
L
z
na wszystkie seanse.
tmczyc
pou lat t
· ra1car eon, yg- że po ustąpieniu jednego skarważnie urzędnicy. Daberhut wyPonieważ i tak już ograni• nowna konferencja celem omómunt Szenfeld ~ Rybak Jó~ef bnika, drugi . przez kilka mię·
jaśnia, że stworzony był fun· czono dowozy węgla zachodzi wienia warunków układu.
spra~ował _nadzor .nad rozda1ą· sięcy ni.:: przyjął ksiąg i kasy i re jednak nie miał pokwitowań, dusz społeczny w celu umożli· obawa że wstrzymanie dalszyc~
cym1 ulotki.
Deryng faktycznie sprawował a wreszcie przywłaszczenia su- wienia pracy „społecznej• pe· dowozów wskutek braku palt· • • • • • • • • • • • • •
W pewnym momencie do tow. wszystkie. agendy bez żadnego my, które utknęły w pewnej wnym ludziom.
wa spowoduje wstrzymanie maRybaka podszedł jakiś osobnik nadzoru.
organizacji, do jakiej należał
szyn i unieruchomienie zakła·•
i zapytał:
nCzy przypominasz
Nawet przy badaniu nadużyć pobocznie.
Członkowie Sekcji tworzyli dów.
sobie kije z poprzednich wybo- popiełnionych przez Derynga
Wyjaśnia dalej, że należał do zespół i pieniądze przez nich
· ? D z1s1aj
· ·
.J
•
•
O rgan1zatorów
·
Władze powinny zaintereso·
row
uostan1esz
gor- nie zamteresowano
się poszcze-, tak zw. Związku
płacone szły na wspólne cele.
1
ogłaszające
"
p
h
h
sze .
o tyc słowac uderzył gólnvmi pozycjami i nie spraw· I Pracy Narodowej, przy którym Daberhut na pytania Sądu zmie- wać się tym „brakiem węg a"
· d o- d zono na ja k i cel i jakie sumy istniała sekc,a pod nazwą F un· rzające do wyświetlenia jakie stwierdzonym
przez . dyrekcję
11
R y b a k a. W tym momencie
nŁ
biegł jeszc:ze inny i uderzył zostały rozchodowane i komu dusz Społeczny. Na czele tej faktycznie cele miała organiza- „Widz. Manufaktury".
Grajcara, Rozpoczęła się bój· wypłacone.
sekcji stał - Bolesław Daberhut. cja „Funduszu Społecznego"
.
ka. W pewnej chwili z chod·
Deryng miał otrzymywać 300
Każdy wstępujący do Sekcji wykręcał się od konkretnej od. . .
.
.
.
1
11ika wysunął się jakiś osobnik, zł. pensji miesięcznie, następnie musiał
podpisać
deklarację
powiedzi
1'
ednak
jak
wynika
\
Wytwórma
bielizny
1•
Poleca
na
sezon
:wiosenny.
letm
, ł · d R b k
· d k
.
'
.
.
'
wszelką galanteru; damską 1 mc;ską.
zhl 1ży stę o y a a i o dd a ł Je
na • czy to z · wiedzą pe- 11 wzajemnej przyjaźni", a przy· sekc1a
była organizac1ą o po· damskiej i mc;skiej
.
.
strzał. Osobnik ten następnie wnych członków zarządu, czy pieczętowane było to pocałun· kładzie mistycznym i erotycznym
.
U
Spec1alnołta Na1nowsze fasony
rzucił się do ucieczki w kie· też samowolnie podwyższył so- kiem. Siedziba sekcji mieściła a nawet odbywały się orgie i
~raz galantena · Piotrkowska 48 bluzeczek oraz koszule !!portowe,
runku ulicy Słowiańskiej,
Za bie płacę do 400 zł.
się w czteropokojowym miesz· bachanalia.
nim podążyło kilku mężczyzn,
Po ujawnieniu nadużyć Deryng kaniu Daberhuta przy ul. 11
Daberhut wyjaśnia, że dla
dogonili go i oddali w ręce po- przyznał się do przywłaszcze· Listopada 26.
Derynga był "ojcem, matką i ga, który wyjaśnia, że słyszał. Robotńicy
sterunkowego.
nia, nie chciał jednak wyjawić
Wyjaśnia dalej, że płacąc opiekunem", słowem „wszyst- 1z Deryng wpłacał do Fundu·
Do rannego Rybaka wezwa- na jaki cel je zużył. Złożył wysokie składki do Sekcji. zmu- kim". Sam Daberhut jak wy- szu Społecznego 6000 zł. a nieZ inicjatywy delegatów-klano pogotowie. Odwieziono go jedynie zobowiązanie, że pokry· szony był brać pieniądze z ka- jaśnił, do wspólnej kasy żadnych jaki Szubert 14.000 zł. O dzia- sowców odbyło się zebranie
do szpitala, gdzie mimo natych· je braki, jednak tego nie uczy- sy PTOK.
pieniędzy nie wpłacał i twier- łalności Funduszu Społecznego 50 robotników oddzialu tkalni
f-my Kosches, Wyrob. Jedw.
dzi, że nieprawdą jest jakoby dochodziły l!O różne słuchy.
Pozostali
świadkowie
nic
no·
Brzozowa 5-7·9, na którym po
zdefraudowane pieniądze DeWIELKI ŚWIĄTECZNY PROGRAM ••• KR 6 L O W A G W I A Z D ryng mu wpłacił, wyjaśnia da- wego do sprawy nie wnieśli.
przemówieniu tow. rado. SumeSąd po naradzie skazał De· rowskiego uchwalono subskrynajwiększa artystka ekranu - genialna tragiczka
lej, że były wypadki, iż jednow swoim najnowszym razowo od Derynga otrzymywał rynga na 1 rok więzienia z za-, bować Pożyczkę Przeciwlotniczą
i najpic;kniejszym filmie sumy 1000, 400 i 300 zł.
wieszeeiem wykonania kary na w sumie 814 zł. i przekazać
Kopernika 16, teL 140-72
.
prod. 1939 r.
3
lata.
zł. 200 na F. O. N.
Po~tek w dnie powszednie o godz.
Z
kolei
S
zeznaje
K
RA
D
św.
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I
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Reżyser:
PAUL
CZINNER
ł-ej :{IP· w soboty o godz. 2-ej p. p.
Odbito w Drukami Ludowej Piotrkowaka 83.i
W niedziele; i świc;ta o godz.12 wpoł.
Szwarc szkolay kolega DerynW pozostałych rolach: Michael Redgrave I Wllfrld Lawson
Grajcar wyjaśnia, że rozdawał ulotki PPS. Broń posiadał
dla własnej obrony bo mu grożono, źe spotka go los taki jak
Rybaka.
Świadkowie Gabara i Medyń
ski członkowie PPS. zeznają,
że po strzale gonili Łożyńskie·
go i zatrzymali go.
Zeznania świadków
Władysław Tarniewicz zezna·
krwawego zajścia
je, że widział jak Łożyński
Na rozprawie sądowej askar- podczas ucieczki oddał jakie·
żeni nie przyznają się de winy. muś osobnikowi rewolwer.
Pozostali świadkowie nic no·
Jako pierwszy zeznaje świa- wego do sprawy nie wnoszą.
dek Grajcar, który
opisuje
przebieg zajścia i oświadcza,
Następnie zeznawał św. Zygże słyszał już przed tym, że munt Szenfeld, który stwierdził,
Rybak ma być „sprzątnięty", że Łożyński strzelił, zaś Fudała
to też krytycznego dnia nie po· był przy strzale obecny.
zwalał mu wypić nawet kieliszka
Z kolei zeznawał Feliks Me·
wódki i ostrzegał go przed osob-1 dyński. Widział on, jak Ło·
nikiem który pierwszy zaczepił żyński oddawał jakiś przedmiot
Rybaka, według rysopisu - innemu osobnikowi bezpośred·
Fudała, zaś co do sprawcy za- nio po strzale. Dalszy świadek
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