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200 angielskich-okret6w wojennych· na_Morzu Sródziemnym

Cala Europa ·zmobilizo wana
WAnglii
Jak Paryi

świadczy,

iże współpraca obu mocarstw za-chodnicb, osiągnęła zbliżenie, nie
'tllające właściwie precedensu w
hi&torił stosunków międzynarodo

'wych podczas pakoja.

FRANCJA I ANGUA STANOWJĄ
JEDNOUTV BLOK,
siły na pierwszy sygnał

OBECNIE

'kłórego
niebezpieczeństwa

przejdą

pod

z góry
ustalonych zasad, akcja zaś dy·
-plomatyczna obu tych mocarstw
już jest ściśle równoległa.
.· Fala optymizmu, wywOłana de.
··klaracjami premiera Chamberlaina
-i. Daladiera nie oznacza jednak
wcale, aby nie doceniano niebez.pieczeństwa. Sytuacja nadal uważana jest za bardzo trudną, przy
~zym po lekkim zmniejszeniu się
wspólną komendę, według

Nowe iniliony
na ~oi~rnienie Amery~i
reprezentantów

stępuje już

szacunku dla zobowiązań międzvnarodowych.

śródZiemnomor

1 200 ooo ludzi• zg•inel
na k Iek reb 1·· gen. f ramo

=~~~j:;:'!°:~js~a~!:;:

w12··1·.,· ·ro·czni·c·e
•

Z PRETENSJAMI TERYTORIALNYMI WOBEC FRANCJI
Gibrattaru w szybkim tempie powstaje pół
kulisty pas fortyfikacji, mający na
celu uzunieszkodłiwienie twierdzy
angielskiej.
ROkowania francusko • hiszpań
skie stoją na martwym punkcie i
trudno przewidzieć czy i kiedy posuną się naprzód.
Według ostatnich wiadOmości
marsz. Petain ma wrócić do Ma·
drytu i podjąć ostatnią próbę porozumienia z Hiszpanią.

neutralna

,,Instytut opinii
Amerykański
publicznej" przeprowadził ankietę
w sprawie nowelizacji prawa o neutralności w sensie zezwolenia na
dobrze poinformowa- wysyłkę broni i amunicji do Anglii
Według
nych kół, flota angielska, płynąca i Francji pnez Stany Zjednoczone.
z Malty w kierunku wysp greckich, 57 procetit odpOwiedZi wypadło
składa się ze · 188 okrętów wojen- na korzyść takiego projektu nowe.
nych, w tym 4 pancerniki, 9 krążo lizacji.
wników, 40 kontrtorpedowców, 40
łodzi podwodnych, 2 lotniskowców
pełnych samolotów, oraz szeregu
okrętów pomocniczych.
Potężna armada angielska umiej
scowi się w pobliżu wyspy Korfu.
Część floty będzie obserwować wyGen. Miaja odjechał na jednym
lot Adriatyku, a inne jednostki, ze statków do Francji, skąd udać
włoskie wyspy Dodekanezu, zamie- się ma następnie na Kubę.
nione w mocne forty.

Gen. Miaia

iedzie na Kobe

An~rniemieckie

Piusa Ili

Dzisiaj mija 12 lat od dnia
śmierci FELIKSA PERLA.
Rok rocznie odrywamy się na
chwilę od za.jęć i wskrzeszamy
VI pamięci obraz niezapomnianego wodza i nauczyciela.
Wspomnienia te nie są zdaw
kowym obrządkiem rocznicowym, lecz płyną z potrzeby ser
ca. Czujemy potrzebę wyrai:enia wdzięczności temu, co nieI pożyte położył zasługi · dla sprawy Niepodległości i Socjalizmu
w Polsce, a już szczególnie silna jest ta potrzeba, gdy .chodzi
' JAK JU.t PODALlśMY, W PIERWSZYM SWOIM WYSTĄPIE.: o człoWieka, który z pismem
NIU, PAPIE.t PIUS XU OśWIADCZYŁ: ,,NIE MOŻE BY.ć PO- naszym, z ,,Robotnikiem", przez
KOJU NA śWIECIE, GDY PAŃSTWA LAMIĄ OBIETNICE- I NIE długie bardzo lata związany był
węzłami najserde-czniej11zymi.
·
DOTRZYMUJĄ SŁOWA".
· Był przecież Perl redaktorem

~~~f;eo:~~::°a:!a~C:u~: Amerykańska
brc'
n1·e chce opinia

I

Co mo'wi·:.

wystąpienie

Niemcr sa
niezadowolone

Armad!I
Anniy· lin1f~
Uu
~nu
na M• Sro'dzi·emnym

jednocześnie zaś koło

·
l OndIDle

Pierwsze

Obronr ,Narodowej
że w dniu inwazji Albanii, flota
angielska na morzu śródziemnym
oczrwiśde
była rozproszona i domagał się
WPROWADZENIA PRZYMUSOW związku z czwartkowym oWEJ POWSZECHNEJ SLUżBY
świadczeniem premiera Chamberlai
WOJSKOWEJ.
na niemieckie koła polityczne wysl ttNiezależ~ły poseł Ve~n°? E.:-.:·a- tępują z szeregiem zarzutów przee , wyrazi swe przerazeme z. po: ciwko polityce brytyjskiej. Oświad
wo.du wolnego tempa pohtykt czenie Chamberlaina o wysiłkach
. .
.
w porów
pans1w demokratycznych
l"tyki d kt t podeJmowanych przez Anglię mter
t
tt .
. d
.
"ak przyznanie
.
.
ur
a
Y
pot
empem
z
amu
się o
. pretuJe się J o
.
d d
ł .
•d
i·t ki k o.;. • "
· ·
i omąga się z ecy owane1 po1io r-:wa .
tyki zbiorowego bezpieaeństwa z uprawt~a. „~o i '!
Wreszcie ~einlecki~. koła polity~
udziałem Rosji.
ne zarzucaJą Anglii prowadzenie
.
.
Poseł Eden ~at. rowniez wyraz ant "emieckiej propagandy przy
•
•
YIU
swemu przerazemu z powodu
BEZWŁADNEGO STACZANIA po.mocy , ro.zsiewama f8:1szywych
da
dzi
d
-;;0 z •
W:a omosci, .cop:~\
SIĘ śWIATA KU WOJNIE,
0
zao
aprobował jednak nową polity- mem ~pomm~y
. .„
. .
kę premiera, której dowodem są strzama sytuacJI.
Dl~ zademonstr~warua.siły „osi
niezwykle daleko idące zobowiązania, przyjęte przez; AngHę w sto :- .Niemcy wysył~~ą swoJą flotę ~a
~unku do Polski,' Grecji i Rumunii. c~c~nia VI pobliżU wybrzeży his:r
j~o zdaniem sytuacja międzyna- panskich.

w strefie

Ameryki
przyjęła jednomyślnie projekt u'I
.
stawy przewidującej kredyt w wy
sokości 45 miłn. 254 tys. dolarów
VI
na rozbudowę baz mornkicb, niezbędnych do akcji obronnej. Pro-1 Przebieg debaty, jaka się wyjekt został następnie odesłany do wiązała w Izbie Gmin po oświad
czeniu prem. Chamberlaina, ujawSenata.
Izba

Rządu

słdeJ,

ocenia srtuacie

co

utworzenia

nił poważne wątpłiwo3ci Izby, co i ·domagał się ściślejszej wspólprado polityki premiera w stosunku cy z Rosją.
OGóLNA UWAGA KONCENTRU. do Włoch. Przywódca opozycji, ·Nie mniejsze niezadowolenie wy
JE SIĘ OBECNIE ZNOWU NA poseł Attlee, dał wyraz swemu raził przewódca opozycji liberałODCINKU POLSKO _ NIEMIEC· głębokiemu rozczarowaniu mową nej, sir Archibald Sinclair, który
·
domagał się
premie:ra, gdyż
KIM ORAZ HISZPAŃSKIM.
ZMIANY RZĄDU I PROPONONIE MOżNA POLEGAć NA
Pierwszemu z tych problemów
WAL NA PREMIERA B. MIN.
OBIETNICACH WŁOCH
pOświęca art. wstępny „Temps"
EDENA, ZAś NA KANCLERZA
I NIEMIEC.
stwierdzając, że obecny stan rze.
SKARBU CHURCHILLA.
Poseł Attlee aprobował rękojć · · · dłU
t
•
CZY nie m0 ze
JUZ
się
rzyma
u
silnie krytykował fakt,
Churchill
mię daną Polsce, Grecji, Rumunii
ci·e
•
strz
al
astą ·ć
i
·ej
yg01ę
pt mu"' roz
n
z
takie lub inne. Rzesza wstrzymuje
się na razie od gestów agresji i
I
przemawia do Polski obietnicami
.
• ·.
i gwarancjami. Niestety, ostatnie.
8
wypadki wywoł ały silną dewaIory
zację Obietnic niemieckich, a przy
! li
S U
tym w Polsce daje się odczuć sR·
ny nacisk opinii publicznej.
Z Madrytu donoszą, że ogólną ilość zabitych podczas wojny
domowej po obu stronach Obliczają na 1.200 tys., z czego 450
PRZECIWKO JAKIMKOLWIEK
tys. wojskowych. Po stroni~ gen. Franco padło 130 tys. żołUSTĘPSTWOM.
nierzy. (PAT).
Ob<>k kwesta polsko • niemiecklej niepokój budzą coru bardziej ' " - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

napięcia

Jak donosi koresp. paryski ,,Kur.
W~sz." deklaracje Chamberlaina
i Daladiera oceniane zostały w Pa
ryżu jako wydarzenie wyjątkowej
doniosłości, zdolne wywrzeć decydujący może wpływ na dalszy roz
wój sytuacji. szczególną uwagę
·zwrócono przy tym na fakt, że oba
·oświadczenia są, praktycznie bio.
rąc, równobrzmiące,

domagają .sie

urządzone

I

I

demonstracje

11rzez Czechów

amervkańskich

„Robotnika'' podziemnego w "
latach niewcli carskiej, był re- ,
dakton·m za okupacji czasu woj i
ny światowej i był nim przez
lat 7 'bez przerwy, aż do śmierci, w niepodległej już Polsc·e.
Jaki ogrom pracy, poświęcenia, talentu i zdrowia włożył
Perl w redagowanie „Robotni- J
ka:• - ~i,e da ~ię •ani obliczyć, I~
a
ani ocemc nalezyc1e.
I dlatego z prawdziwym wz.ru P.
szeniem wspominamy rok rocz- ~
nie i zawsze wspominać będzie
my Perla-redaktora.
I dziś, tłumiąc w sobie i.al,
że Go nie ma wśród nas, skła- .
W różnych miastach amerykańskich odbyły się wielkie de·
damy głęboki hołd J~o ,świetmonstracje antyniemieckie, urządzone przez Czechów J Słowa
lanej pamięci.
ków amerykańs~ch . .Na zdjęciu demonstracja w }'llowym Yorku

. Str.

świadczenia

Premierów Francji i Anglii

w obronie pokoju,
Nie

łatwo ~rzywrócić

pouerwane autanie
W czwartek premier Chamber.

ści w umysłach jakichkolwiek co
do stanowiska zajmowanego przez
ten Rząd.
Premier Chamberlain oświad
czył w imieniu Rządu brytyjskiego, że „Rząd J.K.M. przywiązuje
NAJWIĘKSZE

ZNACZENIE, A·
lain wygłosił przed Izbą Gmin
BY STATUS QUO NA MORZU
przemówienie, w którym scharak.
SRóDZIE~lNYM I NA Pot.WY•
teryzował obecną
sytuację mię
SPIE
B~SKIM NIE ULEdzynarodową i sformułował stano
GAŁ PODWAżANIU
wisko W. Brytanii.
Po przedstawieniu chronologicz przez stosowanie przemocy, lub
nego opisu przebiegu wydarzeń gróźb przemocy. Rząd brytyjski
albańskich, zarówno
w oświetle przeto doszedł do wniosku, że w
niu włoskim, jak albańskim i po razie gdyby podjęta została jakaskonstatowaniu szeregu rozbieżno kolwiek akcja wyraźnie zagraża
ści, premier Chamberlain stwier- jąca niepodległości Grecji, lub Rudził, że wobec tych sprzeczności munii, a której Rząd grecki, względ
było w chwili obecnej rozumnym
powstrzymać się
z oceną wyda·
rzeń, jakie
poprzedziły okupację
Albanii przez Włochy.
Nawiązując przemówienie do po
.rozumienia włosko • brytyjskiego,
Chamberlain oświadczył: pewny
W czwartek wieczorem zebrała
jestem, ż e :1rr'1 wno w W. Bryta- się w pałacu weneckim wielka ra.
nii·, Jak i na , a tym świecie uznane da faszystowska.
zostanie, że
Mussolini m. in. oświadczył:
Wypadki dni ostatnich są wyAKCJA WŁOSKA W ALBANll
nikiem naszej wiary i rezultatem
NIE PRZYCZYNIA SIĘ DO
natSZej siły. W stosunku do naro.
POWSZECHNEGO POKOJU
rów nam przyjaznych, będziemy
I BEZPIECZEŃSTWA
zachowywać się, jak przyjaciele.
lecz przeciwnie musi być powo.
Wobec narodów nam wrogich,
dem dalszego niepokoju i wzrostu
międzynarodowego.

_Rząd rumuńsk~

rząd włoski

nie może wysuwać
to, co się dzieje na
Adriatyku, nas nie dotyczy.
Rząd JKM. uwafa, że
NADZWYCZAJ TRUDNO POGO
DZlć TO, CO SIĘ STAŁO W AL.
BAND Z TYM, CO BYLO ZAMIE
RZONE W UKŁADZIE WŁOSKOBRYTYJSKIM.
Chodzi tu nie tylko o przyszłość
Albanif. Niepokój i obawy odczuwane ą nie tylko na sąsiadują.
cych obszaraeh, ale również i w
innych krajach, położonych na Mo
.rzu śródziemnym, lub na półwy
spie bałkańskim.
W niedzielę wielkanocną rano
dowiedzieliśmy
się od
na'Szego
posła w Atenach, te Rząd grecki
i

roszczeń, że

otrzymał

informację

opiewającą,

·

że

Z Rzymu urzędowo donoszą, że
premier feldmarsz. Goering przy.
jeżdża w piątek o godz. 20-ej w
towarzystwie małżonki do Rzyn1u.
Wizyta ta ma charakter ofi.
cjalny i potrwa do niedzieli. -

UF

gotowycn staw1t

I

IHolandia oboze!! warownym

zajmować będziemy

jasne i bez.
t
•
względne stanowisko wrogie. - ł N~ sku ek ostatnich . rozporzą
świat jest proszony o pozostawie dzen Rządu Holenderskiego, Honie nas w spokoju przy naszym 1 landla przybrał8: wygląd kraju wielkim, codziennym trudzie. - znajdując~go się w pogotowiu
świat powinien wiedzieć, że my
zawsze, tak wczoraj, jak i dziś,
zmierzać będziemy prosto do celu.

PIECZAJĄCYCH GRANICĘ

FRAN

CJI I IMPERIUM FRANCUSKIEGO
zbrojnym. W wielu miejscOWOŚ· przed wszelkimi niespodziankami.
Premier złożył hołd całemu na·
ciach widać oddziały wojskowe.
który we
Można również zauważyć prace rodowi francuskiemu,
nad budową umocnień obronnych. Francji kontynentalnej, jak i na
terytoriach zamorskich, dał przy„
kład wspaniałej zwartości i zdecydowania.
UTRZYMUJEMY STAŁY KON.
TAKT Z RZĄDAMI W. BRYTANII, p0LSKJ, STANóW ZJEDNOCZONYCH, Z. S. S. R. ORAZ
PAASTW ENTENTY BAI.KAŃ•
KIEJ.
czędza się Prancję, a zjadliwe u.
Rząd francuski przywiązuje jak
wagi pod adresem Polski wyp0· . największe znaczenie do zapobiewiadane są nie tyle w artykułach, J :lenia wszelkim ~mianom, narzu..
Ile raczej w niezliczonych depe- canym przez siłę, lub groźbę uszach z Warszawy, względnie w życia siły w stosunku do status
tytułach, Jakimi zaopatruje się quo na Morzu śródziemnym i M
sprawozdania warszawskich współ półwyspie bałkańskim, biorąc pod
pracowników.
(PAT.).
uwagę specjalne
zaniepokojenie.
wywołane przez
wydarzenia o.i
statnich tygodni.
RZĄD FRANCUSKI UDZIEi.ił.. RU
MUNH J GRECp SPECJALNEGO
ZAPEWMEMA
it w razie, gdyby wszczęta została akcja,
zagratająca
wyraźnie
niepodległości Rumunii
i Grecji,
narodo.wo • ,,socjalistycznej". Dr. a co ~o której Rząd rumuński 1?'1>
Hammerschmidt brał żywy udział grec~1 u~ażałby, 1t nal~y p!'Zeaw
w pamiętnych konferencjach nie- s!aw1ć .się jej w ~otnym tntete"
miecko _ słowackich w Bratysła. s1e kra1.u ~sz~stk1m1 swoimi n~r°:
wie, które poprzedziły swego cza- dowym1 s!łam1, Rząd !rancusk1 u
su ogłoszenie samodzielności Sło ważałbr się za. z<>boWlązanego do
wacji.
okazama mu niezwłocznej pomocy
wszystkimi swymi siłami.
Rząd
angielski zajął podobne stanowisko.
RZĄD FRANCUSKI Z DRUGIEJ
STRONY BYL RAD Z ZAWARCIA WZAJEMNYCH ZOBOWIĄ.
życie 15 górników.
Katastrofa ZAŃ POMIĘDZY ANGLIĄ A POL

Prasa niemiecka
a akuie

W postawie prasy niemieckiej
nie zaszła żadna zmiana. Nie zmie
Feldmarsz. Goerin~ prz~pro.wad~i \ niły się również w tygodniu po.
rozmowy z Mussoltmm 1 min. Cta , świątecznym tematy, poruszane
n.o oraz przyjęty zostanie przez przez prasę niemiecką. Atakuje się
króla, który na jego cześć wyda w dalszym ciągu Anglię za patrośniadanie.
nowanie
prowadzonej przeciw
Niemcom nagonce prasowej. Osz.

I

Polskę

Cwiczenia .przeciwlotnicze Krwawy powrót
w Rzymie
z
I
I

1

Bratysławy

W owartek odbyły si~ w Rzy. wielką skalę. Wieczorem miasto 1
.
mie kilkakrotnie ćwiczenia prze- pogrążone zostało w ciemnoś. . W czwartek z~męli w ~ata~tro.
ciwlotnicze, zorganizowane na ciach.
f1e samochodowej pod W1ed111em,
powracając z Bratysławy, zastęp
ca namiestnika Austrii dr. Ham.
merschmidt oraz członek sztabu
namiestnika Austrii dr. Flor. Obaj
byli wybitnymi członkami partii

Ha Bałkanu~ ID DBi!l~li~
na Albanit:

SZVM CZASIE

'

~oli~arnou naro~ów

!

I

WŁOCHY ZAMIERZAJĄ ZAJĄć
WYSPĘ KORFU W
NAJBLlt-

i informacja ta została następnie
potwierdzona przez posła gre~kie
go w Londynie.
Nie wiem, jak te pogłoski w
sprawie wyspy Korfu powstały,
ale sam fakt, że pogłoski tego rodzaju obiegały i dawano im wiarę,
ilustruje powszechne uczucie niepokoju wywołane przez ostatnie
wydatzenia. Przy okazjach poprzednich
.

PRZEZ DLUGI OKRES CZASU,
mimo tylu przeszkód w naszych
wysiłkach , zmierzających do usunięcia podejrzeń, do szerzenia . doczoło
brej woli i do utrzymania pokoju.
Na zapytanie, jakie jest stano- . Informując pr~sę o postano~ie
wisko w. Brytanii do Sowietów, ni ach . Rad~ .Ministrów,. premier,
premier oświadczył: „Mam nadzie- Daład1er osw1adczył m. m.:
ję, że dlatego, iż nie wymieniłem EUROPA JEST W STANIE PORosji,. w tym co powiedziałem dziś l! GOTOWIA, A FRANCJA ZDECY·
POSŁOWIE NIE BĘ:DĄ. czyNILI DOWANA JEST UTRZYMAć poMYLNYCH WNIOSKóW JAKOKój, WOLNOść I HONOR .
BYSMY NIE UTRZYMvwALl I i dlateg? musi przede wszystld~
SCISLEGO KONTAKTU z PRZED wz~ocn1ć s_wą włas~ą obr~ę 1
STAWICIELEM ROSJI
zacieśni~ ~ięzy sol~damośCi ze
wszystk1m1 narodami, zdecydowa
w naszym kraju.
nymi stawić czoło agresji. CzyniPrawie to samo oświadczenie my to bez manifestacyj słownych
złożył w Izbie Lordów min. Halifax i bez czczych prowokacyj. Działa.
nia w tym kierunku nie wymagają, by towarzyszyły
im przemó.
wienia łub groźby, dlatego też
POWZIĘLiśMY SZEREG ZARZĄ
DZEN WOJSKOWYCH, ZABEZ-

uważa.łby

6oering u Mussoliniego

ADRIATYK JEST NIEWĄTPLI
WIE CZĘśCIĄ SKt.ADOW Ą MORZA śRóDZIEMNEGO

i honoru·

wolności

za f
SKICH Z IDSZPANII,
kome~e op~ 81~ przy pomocy ! przypominając postanowienia powszystkich swych sił narodowych, rozumienia włosko _ brytjskiego,
RZĄD BRYTYJSKI BĘDZIE SIĘ ' dotyczącego tej sprawy i dodał, że
WIDZIAŁ ZMUSZONY UDZIE- 1w toku ostatnio podjętej wymia1.JC RZĄ.DOWI GRECKIEMU, ny poglądów, Rząd brytyjski poLUBRZĄ.DOM RUMUSSKIEMU informowany został,
że
wojska
WSZELKIEJ POMOCY,
wycofane zostaną z Hiszpanii po
jaka leży w jego możliwościach". defiladzie zwycięstwa, jaka odbyć
Deklaracjo tę - mówił premier się ma w Madrycie. Premier pod- komunikujemy Rządom bezpo- kreślił, że Rząd J .K.M. przyjął do
średnio
zainteresowanym i rów- wiadomości te nowe zapewnienia
i zaznaczył: ,,Dodać mogę jedno,
nież innym. Wiem o tym, że Rząd
że Rząd brytyjski zawsze uważał
francuski złoży dziś po południu
wycofanie wojsk włoskich z Hisz..
podobną deklarację.
poruszył panil jako bardzo żywotny elePremier Chamberlain
n!ent tego porozumienia".
następnie sprawę
WYKAZAUSMY (JIF...RPLIWOśC
EWAKUACJI WOJSK WLOnie

Mowa Mussoliniego

naprężenia

2

JUGOSLAWIA.
„Daily Herald" donosi, że wedle pogłosek Berlin i Rzym planują rozbiór Jugosławii w ten
sposób, że D~acja i Ch~~acja
uzyskałyby „mepodległośc
pod
protektoratem Włoch, Słowenia
zaś ~deszłab~ pod protektor~t
Niemiec. Serbia stałaby się panstwem kadłubowym w rozmiarach
nieco większych, niż do roku 1912

I

I·

GDY R AZ ZA ~ ZOSTALO
NADERWANE, TO NIE JEST
RUMUNIA.
RZEQZĄ. TAK ŁATWĄ. ZNOWU i
Rumunia podobno ofiaruje AnJE PRZYWRóCIC.
I glii bazę morską na Czarnym Mo
Rząd J.K.M. uważa, że posiada rzu wzamian za gwarancję cało·
obowiązek do spełnienia przez nie ści i za pomoc w wypadku wojny.
po.zostawienie żadnych wątpliwo- Oprócz tego Rumunia zabiega: o

I

sprzęt

I

KatHtrofa w~upalni ~al~oń~~iei

wojenny, zwłaszcza bombowce, działa przeciw • lotnicze,
W Saksonii wydarzyła się w ko
łodzie wojenne i okręty. Rumunia palni węgla brunatnego eksplozja okryła żałobą całą okręg.
wzmogłaby eksport zboźa i nafty pyłu węglowego, w której utraciło
do Anglii i udzielałaby kapitało
wi angielskiemu większych koncesji. Szczegóły umowy mają być
opracowane po przyjeździe delegacji angielskiej do Rumunii.
Rumuński min. spraw zagr. Ga
fencu wyjechał do Turcji, by omó
Nii POZWCll, • ABV 0AWAN8
wić sytuację powstałą w związku
ca
ue.1 TYL~
z zajęciem Albanii. Chodzi przede
wszystkim. o uzyskanie zgody
Turcji na otwarcie Dardaneli dla
floty angielsko • francuskiej i za
&M!lłlCANót"U ł2Cł'YT IAt\OŚCtf
mknięcie dla floty wrogiej w ra·
•
PłtNł
C•l
&AOQWOU'łłA
zie wojny z „osią".

'"""& •

VENA-ltUGIAI,,

SKĄ,

które postanowiły udzielić sobie
wzajemnego poparcia, aby bronić
l swej niepodległości, gdyby były o.
! ne pośredn i o lub bezpośrednio za

I grożone.
i SOJUSZ FRANCUSKO - POLSKI
ZOSTAŁ Z DRUGIEJ STRONY
POTWIERDZONY PRZEZ RZĄD
FRANCUSKI I RZĄD PGLSKJ
w tym samym duchu, Francja i
Polska na wzajem udzielają so.
bie gw.a'fancyj niezwłocznej i bez
pośredniej
przeciwko wszelkiej
! groźbie bezpośredniej. (PAT.).

BULGARIA.

~~r~ina po~rói min. ~alentu

Min. spraw zagr. Rumunii Gafencu w pierwszych dniach przyszłego tygodnia
wyjedzie zagranicę, by zatrzymać się dwa dni w
Berlinie, dokąd został zaproszony

przez Ribbentropa, a następnie
uda się do Londynu i Paryża oraz
w drodze powrotnej ewentualnie
do Rzymu.

Hitlerowska ewangelia

Bułgaria, która nie należy do
porozumienia bałkańskiego <Rumunia, Jugosławia, Turcja l Gre-

W warszaws k•leJ. RadZe
1 M.leJ$kl eJ.

~E~@:~' Dyskusja generalna nad budżetem
maga

się

od niej zwrotu Dobru-

skiej. Doskonałe pod względem
formy i treści przemówienie spot.
kało się z wyrazami uznania nie.
mal wszystkich następnych mów·
ców.

dży. Bułgaria występuje też prze·
ciw Jugosławii, domagając się Ma

. cedonii.

Tow. Baranowski
W11rto

::aznac;;yć, iż

na dziele t ym
współc:ae.łnł nte po.mali M§ ' j68!1JCllJ6
J)T11Jeci ośmiu laty krytyka niemieck11
irar:aucala autorowł wiele braków.
Dopiero po d.oJSctu Hitlera do
wla<tay krytyka poznała 8łę na tym
dziele i :aaczęla ;e popierać przy
f)omocy... administracji. Są dzi.§ w
Niemczech rod,ztny, które majq Już
po trzy egzemplarze tej hitlerow.
3kiej biblii, której egzemplar:a kosztował dotychczas po 8 ł pól mar lci;
cetWr--jak na st osunk i nie11iiecld.e-11ad6r wygórow ana. Można też ła
lwo wyobra zić sobie, łle miliot!Ó1D

scharaktery.

zował dokładnie ciężkie położenie

Tera.a z okazji podwó111cgo jubileu.szu wychodzi luksuaowe wydanie
,,Meifł Kampf', którego eg:aemplar::
będzłe kosztowal ,..wszystkiego" 3S
marki.
PraaCJ 11.itlerowska Juli agituje 1:a
nabywatiłem JUbileuszowego wyd.aw.
nfotwa, pisząc, :te niewątpl1W16 każ
dy Niemiec będzie pragną,z m~ u
słebłe ten „wspanłaly tom".
Biada temu Nwmco'Wł, który ttie
będzie pragn.ą!ł mieć w domu tego
jubileuszowego wspaniałego tomu!
Niech tyllco spróbuje tiie pragnąć!

zwo-

'-!mJt..&..a.JL.A...&M..Lloicau::ul>..łll.llal

Wobec tego
tow. Próchnik
stwierdziwszy, że referent gene.
ralny jest referentem komisji, a
nie OZN., wygłasza dłuższe zasadnicze przemówienie o naszym
stosunku do budżetu i socjalistycznych z.asa-dach gospodarki miej

finan·sowe pracowników miejskich
których płace za rządów komisa.
rycinych zostały dotkliwie pogor·
szone i zgłosił wnioski, domagające się: 1) ustalenia minimum
płacy dla fizycznych pracowników
m. st. Warszawy na zł. 200, a dla
4mysłowych zł. 25z, 2) planu sta.
bil izacji pracowników miejskich
z których na 9.803 zatrudnionych
w a.d.min~~tra.cji miejskiej nie ~~
stab1hzaCJ1 az 6.974, 3) podwyzk1

ipłac.

Rozpoczęła się

dyskusja. OZN.

oficjalnie nie przemawiał i nie za'"
jął startowiska. Przemawiali tylko
poszczególni radni z tej grupy w
swoim imieniu, podnosząc drobne
kwestie.
Endecy zajęli bardzo kompro.
1nisowe stanowisiko. Radny Bielecki raczej skromnie pytał, niż
atakował.
świadczy to o pogłę·
biającym się porozumieniu OZN i
Endecji. I r. Bielecki i ks. Kry.
gier zapomn!eh nawet o kwestlł
żydowskiej. Nie zapomniał o niej
oenerowski radny Paczkowski który widzi uzdrowienie gospo„
ciarki miejskiej w polityce antysemickiej.
Usiłowali odpowiedzieć na za..
rzuty wiceprezydenci Kulski i Po„
boski oraz dy1r. Kirkor. Generalml 1
dyskusja została zakończona.
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Str. J

Przegląd

Właściwy

dzieiowy szlak
Oświadczenie
~ji Da.Iadier, że
cja wzmacniają
że ·

premiera Fran- szawie, i w Waszyngtonie - na Rzym. Dlatego wymówki i gorz
Polska i · Fran- wlaściwy dziejowy szlak.
kie żale prasy hitlerowskiej są
81.0ój sojusz i
*•*
zupełnie nie na miejscu. TrudPrasa hitlerowska skarży się no. Polityka „Trzeciej" Rzeszy
,,nawzajem udzielają. sobie gwa.. niekiedy w tonie aróganckim, powtarza ze ścisłością matemaranqji pomocy niezwłocznej prze. niekiedy w tonie płaczliwym, że tyczną
clw · wszelkiej grotbie bezpośred. oto znowu, jak przed rokiem
wszystkie blędy
niej",
1914, ujawnia się polityka króla rządów cesarza Wilhelma II.
...,.. Jest logicznym i koniecz- angielskiego Edwarda VII, po- Wygląda to na jakiś „fatalizm
nym uzupehiieniem umowy pol· lityka
historyczny".
sko - brytyjskiej. W ten spo„okrą~ania" Niemiec.
A myśmy wrócili - wszyscy
sób linia przemian w międzynaTo nie jest prawda. Nikt Nie- razem rodowym układzie sił dobiegła miec nie „okrąża". Tylko me- na właściwy dziejowy szlak.
swego kresu. „Oś" Berlin toda „faktów dokonanych" i
Sam fakt porozumienia WaRzym wraz z Madrytem genera napa§ci na o wiele slabszych są· szyngton - Londyn - Paryź
ła Franco znalazła się w obliczu 8iadów musiała prędzej czy pó· Warszaw8: daje m~ó~two szans
sy8temu porozumień obronnych źniej spotkać się ze zbiorową
utrzymama pokoJu i powstrzy- według „szematu stolic" decyzją sprzeciwu.
mani~ dalszych kombinacyj :ia·
Waszyngton - Londyn - PaI ~k się stało. Przyczyną t~ pastruczych, sto~owanych dory;i - Warsmwa i ... Moskwa go, że tak się stalo, jest wła.3· tychczas bezkarnie.
w odwodzie.
nie polityka „osi" Berlin .
M. NIEDZIAŁKOWSKI.
Takie rozwiąZanie zagadnienia odpdwiada najzupełniej ~
glądom i planom naszego ruchu. Nasz stosunek do tak zw.
'Wielkich demokracyj Zachodu
bywał często źle rozumiany w
innych polskich środowiskach
w,cz<>raj rano o godz. 10-ej ze- koronę albańS1ką, przyjmuje dla
politycznych. Kiedy w pierw- brała się pod przewodnictwem siebie i dla swych sukicesorów ty·
szym Sejmie Ignacy Daszyński Mussolini,ego rada ministrów. Po ttrł króla Italii i Albanii, cesarza
protest-0wał przeciwko „psycho- posiedzeniu ogłoszono następujący Etiopii.
1.flgii klienta" w stosunku do kio1111Unłkat:
Artykuł 2. Król Italii i Albanii,
Fran,cji, psychologii, która istRada mj.nistrów, zaznajomiwszy cesa.rz Etiopii, będzie reprezentoniała podówczas i w Paryżu, i w się z decyzjami wielkiej rady fa· wany w Alba111ii przez pełnomoc~
wielu kołach politycznych War- szyz.mu, zatwiel"dziła następują1:y nika generalnego (Luogotenente
szawy, - zarzucano mu „ger· proje]Qt ustawy:
Generale), który rezydo·wać bę
manofilstwo". To nie było ża
Artyikut I. Król Italii przyjąiwsrzy dzie w TiiratJtie. (PAT.).
dne „germanofilstwo". To było
poprostu sformułowanie tej :t>r&
wdy, że Historia „skazała" nas
na współpracę z mocarstwami
zachodnimi nie w roli „klienta", tylko w roli
,,Powiedz mi, z kim się wdajesz, by mieć dostęp do tajników szta.
· czynnika równorzędnego
a ja ci powiem kim jesteś" - m6- bu. W roku 1927 wykryto łącz·
w świecie.
wiono w Niemczech przedhitle· ność Gaydy z jednym z ościenTo nie jest megalomania; na· rowskich. „Tnecla Rzesza" nato- nych mocarstw, jak równie! orrodowa. To nie jest wybuch am- miast nie liczy się s takimi drob- ganizowanie przezeń sprzysiętenia
błeyj na.rodowych. To jest wnio- nostkam.i, a szczytem wszystkiego przeciw demolaacji i dątenie do
sek 'ze spokojnej i mmnej ana- było zali~nie "' poc7.et „świę- wprowadzenia w Czechosłowacji
lizy
_
tych", partii narodowo „socjali· dyktatury . wojskowej, na której
realnego tikladu afl,
stycznej"' takich osobnikow, jak' czele stanąłby niewątpliwie on
realnei sytuacji międzynarodo- Horst Wesael, Schlageter, Planet- sam generał Rudolf Gayda.
wej i realnej sytuacji „gi~po- ta l In.
Gaydę zdegradowano, a ponad·
litycznej"~
Nowym dowodem posługiwania to 8'd wojskowy skazał go na
~
Bię do swoich celów r6tnymi ciem kilka lat więzienia. Wyrok zapadł
Włorono pracy niemało w 00 nymi osobistościami jest sprawa wzgJędnie łagodny, ponieważ sąd
powiednie przeoranie psychiki generała Rudolfa Gaydy.
wojskowy wziął pod uwagę dawzachodnio - europejskiej.
Nie
Pierwszy raz nazwisko tego niejsze, bądź co bądź niepospolibrakło Zgrzytów 1• m·e brakło zdolnego (do wszystkiego ) or·1ce- te zasługi Gaydy. k
błędów i nad Tamizą, i nad Se- ra wypłynęło na widownię podczas
Po Monachium, iedy Niemcy
a, 1• nad Wi"słn. ·Teraz, to
. zku z po- zaczęli
kwan-z
-z
wojny światoweJ• w zwią
· · się rządzić
· f w Czechosłowa
•
•
,,m:n:""1ł,,,
d,..;••.
Wkroczyli·ś•.
czesk"
•
S
c3i,
Jak
w
swoJm
olwarku, za.żą·
JUZ
• ""''""' ,„
bytem t. zw. armu
1e3 na y- dali
,..,
„a"'em
_
•
hl
b
fra
t
·
oni
rehabilitacji
Gaydy i po• w Pa· be •• al
my .„„zu
8
1
""' ZT. ~ZT ,, "'
n1, eten mec u ny
gnren
d
jego o armii czechosłoryżu, i w Londym·e, i w War- w życiu tego awan t urnika wyma· wrotu
wackiej. Jeśli kto w Czechosłowa·
gałby specjalnego omówienia.
cji miał jakiekolwiek wątpliwości
Po skończonej wojnie Rudolf co do zdrady Gaydy i co do tego
Gayda pozostał vr szeregach ar- na czyją rzecz pracował, to tego
Posiedzenie Centralnego Komł· mil CY.echosłowacldej, gdzie, szyb- dnia wszelkie wątpliwości zostały
tefu Wykonawczego P. P. S. Od· ko robiąc karle„ dzięki swym rozproszone.
Gayda wrócił do armil i zn6w
będZłe się we czwartek, 20 b. m. nieprzeciętnym zdolnościom do·
o godz. 10 rano w Domu Z. Z. K. chrapał się stanowiska szefa szta. w mundurze generalskim parado·
w Warszawie, przy uL Czerwone- bu generalnego.
'IV8.ł po ulicach Pragi, otoczony
Widocznie Gayda z calą świado· powszechną pogardą społeczeń·
go Krzyża 20. Obecność wszysL
mością dążył do tego stanowiska, stwa czeskiego.
ldch towarzyszy - konieczna.
Wreszcie przyszedł tragiczny
dla republiki czeskiej dzień 15-go
marca. Niemcy wkroczyli do Pra·
gi. Gayda przemówił do obywateli
czeskich przez radio, nawołując
ich do podporządkowania się no-

1

Król okupowanej Albanii

Rudolf Gayda

C.K.W.

Pod wspólny sztandar„.

· Zjazd

połączeniowy Związk6w Robotnik6w
Przemysłu Sk6rzanego

W iyeiu mł'ganizowainej klasy
tohotniezej Polski mamy do za..
notowania znowu lakt donioałej
w-ag4 fakt ja&k.raiwo odzwierda·
dlający d·ążnofić do zwierania szę
regów uświ.adomionych kl4sowo
robotni.Mw.
Oto dnia 15 i 16 kwietnia ;r, b.
w uli Związku HaJD.dlowców w
Wareza.wie odbędzie aię Zjazd
połączeniowy
Związków:
Cen·
tralne~
Związku
Robotników
Przemysłu Skómanego i Pokrewllycli w Pol&ee or~ Zwią.zku Zaw.
Robotników Przemysłu Skór.zanego w IUeozypospoliitej Polskiej.
Obie te klas-Owe orga·n iucje
pod jednym dotychczas - choć
osobno - chodziły sztam darem:
pod czerwonym ntandarem rocku kla&owego. Obie majlł ~a 80•
h11 ezereg trndinych walk, pięk-

-.c:s,,...

„--.. .-.,. _ -

nych zwycięetw i suk.oo.sów Oł'ga·
nizacyjnych. Dziś łą.czą &We wy·
siłki, rbwiereją swe ~egi - od
dzi& będą tworzyć jedną organizację. co oczywiście puwiększy siły
j a:anse w walce robotników prze·
mysłu skórzanego.
W dniu tym uroozy&tym nowej
jednej organizacji pr.zeayłamy Zy·
czenia jaknajpi~iejtt.ego rozwoju i 1.00znych zwycięstw w wal·
ee o ideały proletariackie. Dawnym obu orga111izacjom wyrażamy
uznanie ~a ten krok, który wzmo.
cni IZWM'tość i sił~ klasowego m•
chu zawodowego.

•••

wej

władzy.

Niemcy zabrali się do rewizji i
konfiskat, jak to zwykli czynić w
każdym nowym
kraju wziętym
pod opiekę. Pan Gayda nie· próż
nował. Również przeprowadzał re·
wizje i konfiskował, lecz do wła
snej kieszeni. Okupację Czechosłowacji uważał za doskonałą spo
sobQość do zbogacenia się. Tego
hitlerowcy nie lubią. Brać - owszem, ale nie do kieszeni czeskiego „Gaydy.
Gaydę i jego na3oliższych przyjaciół aresztowano.
Gen. Gayda po raz drugi skończył swoją karierę.
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Ta.ka jest mechanika angielskiego przełomu w świetle ostatnich
decyzyj.

CHAMBERLAINA

MUSSOŁINIM"

sztą. Włochy 2lobowiązały się

już

„Niemcy miały dać do zrozu.
mienia posłowi lltewsk;iemu, że
wolnocłowa strefa w porcie kłaj
pedzkim przewidziana przez u.
kład, nie jest konieczna dla U.
twy, gdyz moze ona swe produk•
ty w 100 proc. kierować do Nie.
miec, ·jak również od nich otrzy.
mywać w$zyst.kie niezbędne art.Y,•
kuły przemysłowe.

Rzeszy miał te sugestie po
w przededniu handlowych
roko\fail, aby Rząd lltewąki nie
był zaskoczony tego rodzaju sta.
nowiskiem Niemiec w trakcie ro-·
kowafl i by je rozważył jeszcze
przed ich rozpo,częciem. WiadORząd

czynić

mości

te, w

zrobiły

kołach

bardzo

silne

politycznyełi
wrażenie.

te jednomyś.,.Inie utrzymują, t.Ai
Berlin chce wj-korzystać rokowa.
nia handlowe, dla ujarzmienia.
gospodarczego Litwy oraz podporządkowania jej swym celom po..
litycznym.

zmniejszyły:

.
Mo.carstwa zachodnie J~szcze nie
straciły w zupełności wiary w za- .
cho~e pokoju, niemniej jednak
zmieniła się zasadniczo ich postawa, ustąpiły wahania i nie cofną.
się już one, jeśli trzeba będzie woj.
nę prowadzlc!. Wskazują na to go.
rą.czkowe przygotowania, podjęte
zarówno w Anglii, jak i we Fran.
cji w zakresie pogotoWia wojennego oraz na terenie dyplomatycz.
nym. Dyplomacja zachodnia pra.
cuje obecnie z ca.łym. ~eniem

pochlubl6 powatnymt
sukcesami.
azybldm tempie powstaje wał ochronny, budowany •
neregu parozumteA 1 mnów, ma.
jących. na celu polot.ente kre8l1
bezkarnŃCI polłtytd agn;sywne;t. dą" Rzesz~ na Li:tw~
Nie ogranicza się on do terenu eu..

w

ropejskfego. Ostatnie·

prezydenta .Rooole'velta

!!1•••••••••••••111111•••••••11!1

"'3'8błplenłe
WBkazuJe

TOWARZYSZ

:~:e::m.&>Jt.-:::
zmusza

MARIAN -TU ZEK

~

Zjednocn:me do
bardziej czynnego zaangajowanl&
lllę po stronie mocarstw zachod.

nich.

OkoHczno.ść

ta,

D'QELNICY PPS. PRAGA, CZLONEK zwązK17
ZAWODOW. METALOWOO:W

CZI.O.NEK

zmmejezają.

llZSD-1

ca w Bpo86b barda> f.9totny
se pal\stw osi, m~ wpłynąć a.
spakajaję.co na fch dotychCZ&BOWlł

Pogrzeb odbędzie llłę ~= ~Irm.ul. PodskarbłU1deJ S
{Blok A. 3) na Grochowie - na cmentarz na Bródnie o gods.

3 po południu.
CZE&C .JEGO PAl\llęCI?
Do wztęc:la udziału w pogTzebie wzywa wszystkich t.owarzysą

zaczepno§ć.

WYCZERPUJĄCV
stwierdza,

„Czas''

istniejący

Delegacia Z. A. „POCISK11
POKój
~ pokój, - - - - - - - - - - - - - - - · - - -

.w Europie, oparty

jest

Niemcy

dzf.siaj na sile i tyłko na sne. Inne jego podstawy, a więc prawne
i moralne łetą w gruzach. Taki
staJtt dla nerwów jest wyczerpu-

pokoju

Dowodem„. zab6r CZecb i Klajpedr

jący:

Stan taki długo trwać ~ mot.e.
Wojna wyczerpuje siłę narod~.
0 tym wie każde dziecko. Ale
kój tald., jaki dzisiaj od szeregu
tygodni w Europie panuje, jest
również wyczerpują.cy. Wyczerp~
je on poszczególne palistwa pod
względem gospodarczym.
Utrzy.
mywanie powiększonej siły zbroj.
nej kosztuje olbrzymie sumy.

pragną

po-I

W

związku

z

decyzją

kańskich

amery- niemieckich, nie można ich jednai
uwat.ać za przyczynę ku przywró·
ceniu w opinii publicznej spoko.
ju i wiacy ·w pokój. Przy tej sposobności czynni-ki niemieckie za-

towarzystw ubezpieczeniowych wstrzymania asekuracji
gmachów niemieckich i włos!Cich
od ryzyka wojennego, kompeten·
tne kol.a niemieckie oświadczają,
:l:e decyzja ta jest wynikiem bezprzykładnej nagonki wojennej, pro
wadzonej w Anglii i Stanach Zjedo dnoczony<:h, któ•ra w krajach tych

I

pewniły

dziennikarzy zagrąnicz-.
nych, że Niemcy pragną przede
wszystkim · pokoju (?), dowodem
czego są zarówno oświadczen.ial
Przemysły zamiast wytwa.rZać
kanclerza (•kt~ wierzy w oświad.;
bra
produktywne, wytwarzają wytworzyła psychozę wojenną. czm!a p. Hitlera?), jak i zapocząt..
broii. To tak samo powoduje pa.u· Choć uchwały wspomnianych to· kowane już przygotowania do jeperyzację społeczedstw.
warzystw asekuracyjnych, mówią sienny<:h norymberskiclt P~.
·
A poza tym - ł to jest bodaj w Berlinie, nie dotycz~ in.t eresów nych dni pokoj.u (?).
najWS.tnłejaze stan zbrojnego
pokoju, opartego wyłącznie na st.
Ie l pogotowiu wojennym wyczer.
puje narody pod względem psy·
chicznym. ~emy wszyscy w napięciu nerwowym.
Jarosławiu

Nowe wybory 4 radnych
w

I

Przed narodami Europy stoją.
Władze admin.i stracyjne uwzglę- · Termin n<>wyich wyborów nie
dwie ewentualności: albo obecne dniły protest, wniesiony przez gro- został jeszcze wyznaczony.
napięcie doprowadzi do wybuchu no wyborców „Demokratycznej U ---- wojny, Pl'2Y czym eksplozja mote 1sty Przedmieść" przeciw wynikonastą.pić nawet z powodów w isto. wi wyborów w IV akr. wyb. do
W
cie drugorzędnych, naprzykład rady miejskjej.
NA DOM IGN. DASZVIllSKIEGO
W KRAKOWIE
W okręgu tym nie uzyskał manz powodu jakiegoś incydentu graDicznego. który w normalnych da.tu m. in. kpt. Jan Schramm
Witołd Korniłowicz z Grodziska
czasach nie wywołałby większych (Str. Lud.), radnymi zaś wybrani Mazowieckiego zł. 1,50.
komplikacji, albo te! nutąpt stop zostali ks. Mieczysław Lisiński, NA ROBOTNICZE
TOWABZT•
niowa zmiana atmosfery. a w jej Andrzej Kamiński i Antoni DymSTWO PRZYJACIOŁ DZIECI
wyniku odrodzenie t rewaloryza.. n.ioki (wiszyscy trzej z OZN.) oraz
Zamiut wi.ąza.n1d na grób tow'.
cja tych Żl\88.d. które jedynie 811. Mieczysław Okoń (Str. Nar.). Wy Ma.ria.m~ Tuzka składa delegacja
w stanie zabezpieczyć trwały po- mienieni radni oraz ich -t-ej za- Zakładów Amunicyjnych - Poclat
kój, t. które zajm4 miejsce Za.jęte stępcy utracili obecnie mandaty.
.rl.. 8.
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Sw-łeci
1

Ko.

ła

do tego w sposób uroczysty. SpraJESZCZE O PLOTKACH
wa jednak idzie opornie. Wojna
„Klllt'ier Polski" skarży się zno-i
sko:dczona, a ochotnicy włoscy
pr?.ebywają w Hiszpanii. Ba, na- wu na Qlotki obiegające maj o cze:
kom}"Ch żądania<:h Niemiec w ~
wet przybywają. nowe oddziały smku do Poli;ki i twierdzi:
wołskie. Sytuacja musi byó grot.
Poinformowane
koła poBna; świadczy o tym nagły przy·
jazd marsz. Petaina do Pa.ryta.
tyczne w Warszawie przeczą ~
nowczo, jakoby Rząd berliiulld
Po szeregu argumen.t ów, stwier
dlzającyioh ,że pojedynek Chamber
zgłosił w ostatnich czasach jakiekolwiek żądania albo sugestie poci
laina z Mussolinim znajduje się w
momen.cie decydującym i te Cham
adresem Polski. Może w dniach
berlain prz}'!piera przeciWUlika do
zawieruchy marcowej, w . tra.gicz.
muru _ „Głos Narodu" kofl,czy:
nych godzinach Czech, Słowacji.,
żyjemy ciągle w okresie przedLitwy, ujawniły się jakieś niej&wojennym. Każdy dzie:d zda się
sne próby ze strony dyplomacji
zagrażać widmem wojny świato. , niemieckiej, ale nie zostały one
wej. Obserwujmy bacznie to, 00
przez polityków polskich w tadsię dżleje w Europie! Ale sami
nej formie przyjęte do wiadomo..
bądźmy gotowi na katdą ewenści, poprostu nie zostały wyełutualność; Dozbrojenie armil 1 zje.
chane, temu.mem nie mogły bY,I!.
dnoczenie epołecze:dstwa, _ oto,
przedmiotem rokowa.:6,
co jest naszym najwaJ:niejszym.
Najslruteczniej jedmaik położyłow tej chwili obowiązkiem.
by się mes iplotkom, jak o tym
wielo'larotnie pi.saliśmy, ~yby ster/
NIEMCY NACISKAJĄ ~
nicY n352ego M. S. Z. uwatałl za:
,„K'lllrier WMS:mwski" w lrolre&- .st050W'noe miarodajnie infomtowa6J
pollldencji z K<YWna donOOi o no- o. stanie neczY, Si(>Ołeczeństwo.
•'
wej presji wywierainej pr7.le'i „'{)ze
-.._ ~

WZMOCNIENIE PRZYMIERZA
MIĘDZY FRANCJĄ i POLSKĄ.
Po uchwaleniu zaś przez francuską radę gabinetową przymi·erza
z Polską, ,,Warszawski Dziennik
Narodowy" wykazuje, że szanse
„osi" Berlin-Rzym znacznie się

l może się

bez re.sity

i

Pod powyższym tytułem ,,Głos
Narodu" omawia zaostrzenie się
stosunków między Anglią i Wło·
chami. Powodem między innymi
jest Hiszpania i związana z tym
kwestia wpłftwów w basenie śród
ziemnomorskim: ·
Cokolwiek powiemy o stosunku
W. Brytanii do wojny domowej w
tym kraju, jedno nie ulega wątpli
wości: związanie się gen. Franco
z imperialistycznymi Włochami
zagraża eyciowym interesom W.
Brytanii; może Lo·.. bm doprowadzić do za.mknięcia Morza &ród.
ziemnego dla jej floty. Z tego
względu Anglia domaga
się od
Włoch
słusznie
wycofania wło
skich ochotników z Hiszpanii. Zre

zakłóconą równowagę.

Cóż więc będzie?

prase

·Niech sie
r:oaw ... -

Z

I

b.

sacialistrczną

„POJEDYNEK

I

Czyta i

Otwareie Zjazdu połąezeniowego nastąpi dn. 15 kwi«tnia o g.
4 pop. w lokalu Zw. Handlow·
ców, ul. Zamenhofa S w W anza•
wie.

dzisiaj całkowicie
przez siłę.

PO DEKLARACJI
CHAMBERLAINA.
W i;wiązku z czw~rtkową dekla
racją Chamberlaina, dzięki której
Grecja i Rumunia otrzymały gwarancję
anogiel~ką swych granic,
„Dzien1nik Powszechny" pisze:
Pa:ti.stwo niemieckie wiele za.
wdzięcza pomocy Anglii,
więcej,
niż wszystkim innym swym dobro
dziejom.
Wiedzą. o tym nie tylko kłero.
wnicy Trzeciej Rzeszy, ale i najszersze masy ludności.
Lecz „wyrozumiałość" angielska
posiada ściśle oznaczone granice,
poza które nikt bezkarnle wyjść nie
może. Bowiem wówczas Anglia a.
utomatycznie porzuca neutralność
i przechodzi do przeciwnego obo.
zu, aby wszelkimi będącymi w jej
władaniu
§rodkami, przywrócić

prasy

Cft

I

....

· ·T

a1.

Ju~oiławia 1ierwna ofiara 1a~oru Amanii
skiej. Jugosławia znalazła się osa
trzech „przyjaciół"
czona przez
z paktu anty - kominternowskiego i zdana na ich łaskę. Zabór
Albanii zakorkował Jugosławię od
strony morza, z którego będzie
tylko tyle,
mogła ona korzystać
na ile pozwolą Włochy.

O Jugosławii nadchodziły podczas najazdu Włoch na Albanię
najsprzeczniejsze wiadomości. Ko
respondencje różnych pism donosiły o niepokoju, jaki ten najazd
opinii jugosłowiań
w
wywołał
skiej, ale jednocześnie urzędow.;i
stanowisko Jugosławii było przychylne dla Włoch i to do tego sto
pnia, że Mussolini podziękował
za
jugosłowiańskiemu
rządowi
„wzorowe" zachowanie się wobec
jego akcji.
Nietrudno rozwikłać

W takiej sytuacji rząd jugosło
wiański robi wesołą minę do tra-

gicznej gry i wciąż zapewnia o
swej głębokiej wierze w Mussoliniego, z którym w rok:1_ 1937 pod
a wiadoprzyjaźni,
pisał pakt
lubi ściskać
że Mussolini
mo,
swych przyjaciół, aż im tchu nie
staje (Albania była przyjaciółką,
a Abisynia nawet wieczystą przy
jaciółką). Otóż w tym pakcie z r.
1937 jest tajna klauzula - jak

tę sprze-

czność między „uczuciem. a rozumem". Zabór Albanii uczynił z
Jugosławii wasala „osi". Tak jak
zabór Austrii, tworząc wspólną
przekreślił
gran '.rr z Niemcami,
dla Jugosławii udział w Małej E ;1
tencie, tak obecnie zabór Albanii
niejako wycofuje
automatyczme
Ententy bałkańz
Jugosławię

.

• ,

dyżury

· „Daily Herald" donosi z Bukaresztu, że Rt•munia wobec naprę
żonej sytuacji na Bałkanach jest
Nocy dzisiejszej dyżurują apteki: gotowa odstąpić Bułgarii część Do
B. Pastorowa, Łagiewnicka 06, J. brudży, odebranej· 1·e1· w r. 1913,
Kahane, Limanowskiego 80, J. Koprowski, Nowomiejska 15, M. Rozen wzamia.n za przystąpienie Bułgarii
b!um, Sródmiejska 21, M. Barto- do paktu bałkańskiego.
Dobrudża leży między Dunajem
szewski, Piotrkowska 95, I.. Czyń- J t t
C
ski, Rokicińska 53, I. Siniecka,
o urozamem. es
Morzem
a
Brze
Trawkowska
s
51
Rzo-owska
której Bułgado
Z~krzewski Kątna 54. dzajny pas ziemi,
zifuika 56,

aptek

I

E:

•

pisma zagraniczne -

śnie to obsadzenie nastąpiło i Jugosławia.„ uśmiecha się do Mus-

wierzchni 35,554 km. kw. i przeszło czycy hodują konie i osły. Na wyInna przeszkoda w rozwoj'a go s
wóz pasterstwo dostarcza jedynie podarczym - to trudność k?mu~
ludności. Zal-;1dnienie soliniego.
dwudziestu paru mieszkańców na skór.
nikacj1 między różnymi okohcarnt
Tragiczna sytuacja Jugosławii km.
Do nieDośc roaczną rolę odgrywa sa- tego górzystego kraiku.
sprawiła, że nie śmie ona zwrócić
.bY
pomara11cze,
pozbawiona
(oliwki,
Albania
też
downictwo
dawna
Jest to kraj rolniczo - pasterski,
się do mocarstw i los swój postawzględami la wszelkich urządzeń komunikatymi
Pod
cylryny).
zagos.podaroubogo
dość jeszcze
wiła na kartę wspaniałomyślności
konku- cyjnych. Albania prawie wcale
wany. Przeciętny procent ziemi stanowi już nawet Albania
na
donoszą
„osi". Niektóre pisma
się nie ma kolei żelaznych (poza linią
Zaczyna
Włoch.
dla
rencję
pod uprawę wynosi 12, zaś w niewet, że Jugosławia już się zdecypobuktórych okolicach górzystych pro- rozwijać w niektórych oko·l icach Ourazz·J - Tirana). Za to
dowała na przystąpienie do „osi''.
at:tostrai
bawełny.
drogi
i
niektóre
tytoniu
dowano
'.l•prawa
kraju
cent ten spada d.o 5. Meto-dy rolGdyby tak było, mielibyśmy nonictwa są jeszcze zacofane; dopie- Ostatma jest dopiero w zacząt dy, or:iz.„ lotniska. Z czasów wiei
wą ofiarę „protektoratu" tym rakiej wojny pozostat,o ok. 70 km.
ro w o·statnich latach zaznaczył się kach ( 600 ton mcznie).
zem już „osiowego", ze wszystkiLinie tewąskotorowych.
koleje!<
Albania posiada dość znaczne
pewien rostęp. jak '.V innych krami konsekwencjami, nie wyłącza
około
dtugość
mają
fi.::zne
a
legr
dużą
odgrywa
co
leśne,
pobogactwa
jach batkańskich w uprawie
jąc rozkawałkowania Jugosławii,
3,300 km.
ważne miejsce zajmuje kukarydza. rolę w wywozie tego kraju.
o czym zresztą już kursowały poW grębi kraju do dziś dnia jeszPod względem innych ziemiopioTak więc rolt1ictwo znafdufe się
B.
głoski.
dów Albania nie jest jed.nak sa·mo- jesz·cze w stadium począ1kowym, cze głównym środkiem komunikawystar::zalna i musi je importo- które zresztą od.powiada prymi- cji są muły 1 osły.
wać.
właściwie
Przemysł w Albanii
społeczeńpotrzebom
tywnym
jeszcze nie istnieje.
znajdującego się
Pomimo dość dobrych łąk, pa- stwa
Nie brak coprawda pewnych bo
sterstwo nie jest znacznie zaawan- w okresie prastarej organizacji ro'
sowane. Dość dużo hoduje się dowej. Organizacji tej odipowia- gactw mineralnych i istnieje moż
ria zawsze zgłaszała pretensje, Ru
odkrycia dal~ych. je.st
liwość
munia zaś oświadczała, że nigdy
Eksploatanieco węg!a, lignitu.
potrzeby
nie odstąpi ani piędzi.
obecne
na
wystarcza
cja
nie
coroc~e!.
i
nieubłaganą
jest
PLUC
GRUźLICA
Obecnie wraz z zajęciem Alł'.'a- j
robiąc różnicy dla płci, wieku i stanu, kosi rrull~ny kraju. Na północy i połud.niu kraludzi. - Przy zwalczaniu cho1·ob płucny~h, bron~hitu I ju istnieją pokłady żelaza lecz donii sytuacja się zmieniła i Rumu·
k I t . ' (JO OOO
uporczywego, męczą·cego kaszlu, grypy l t. p. s osunia pono cbce pozyskać Bułgarii;
,
11 Gąsec- tychcza&f'wa e S>p oa aCJa
do wspó1nei obrony przed „osią" I
klega ton> !est jeszcze niewielka. 1
Podobno R.ułgaria byjaby skłon-,
Wiadomo jeszcze o pokładach
który ułatwia wydzielani~ się plwocin~, w~ma~~! 1
na przyjąć ofertę Rumunii.
j chromJ. w pobliżu granicy jugosła
organizm i sa~opoczuc.i~ chorego oraz powiększa wagę ciała l us
Wydobywa się nieco miedzi
wii.
kaszel. SiJrzedaJą apteki.

1,000,JOO

umun1a a ulg aria
•

-=-lhl-r"Wt.1·

Nocne

wy
dość d,użo bydia da praktykowany jeszcze do nieAlbania - nowa ofiara „dyna- kóz i baranów
obsadzenie wojskowe
jest rogatego, któr~go jednakże jakość dawna zwyczaj krwawej zemsty
mizmu '· państw totalnych Albanii przez Włochy. Teraz wła niewielkim kraikiem g6rskim o po- jest dość niska. Poza tym Albań rodowej.
donoszą

łączająca

,

'iek~~z!·

I
„BaIsam Tr1.ko an

się

•~~~~~~~~~~~135374
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942 r 132546 7 25 58 134005 55 919

pokładów

tyczy
i i.;irytów. Co
(ni~
niektórych in1J1ych minerałów
n'e moż
. .
l'
602 827 153775 903 15448_3 95
1
'
jeszcze
me
m)
kao
kie!,
980
817
137594
155115 84 767 835 880 156223 157238 1• 93 492 562 982 136627
39 71 110 807 939 158155 400 513 138786 139366 140006 72 120 327 651 na na temat ich warto·ści powie843 142044 dzieć pewnego. jest też nieco zło561 608 707 975 159192 244 437 5781' 805 48 141248 389 648
732 98 920 160259 576 622 161238 270 143304 144016 536 57 145009 250
350 467 503 634 742 162295 426 521 435 625 146549 147016 109 642148040 ta.
Czy Albania kryje w sobie z,nacz
394 413 507 149119 202 332 450
163295 774 950 164487 99 674.
150087 763 923 81 151000 298 503 ne jeszcze tajemnice pod tym wzglę
91 43256 684 610 84 44260 437 98
152848 153414 154304 425 54 585 dem? rr.u."UJ'·no coś powiedzieć pew
c·1ągn1·e
587 855 9 45030 4 252 855 9 46063
155335 461 730 156614 20 820 157011
535 614 32 22 988 67338 579 640
01:.óWNE WYORANli
156 619 787 158082 159639 86 160086 nego. W każdym razie od dzie48030 403 49694 906 50049 61 386
GLóWNE WYGRANE.
983 161050 144 47 162678 740 163080 siątków lat Włosi prowadzili tu
639 18 51305 477 771 926 52003
Po 10.000 zl. n-ry: 21560 36078 582
10 313 6369 763 982 64222 589 703
poszu.kiwania, które - jaik się zda.
394 605 164308 699 843 •
20484.
Nr.
zł.
25.000
7 1 220 60018 189 219
3 55 6 571
'!'
49132.
ult tów
· lk' h
d ł
20.000 zł. Nr. 56599.
6
0 3
815
Po 5.ooo zl. n.ry: 189U7 42412.
. •
j·e - nie a Y wie 1c rez 'a ft
62.50
ZŁ.
Po
222
N
Po „.000 ~l. n.ry·. 3"90 4 107543.
81 61174 88 406 678 773
774
623
395
17
360
-ry:
na
zł.
15.000
u
62 67 710 867 63355 660 868 64076
dotyczy to na y.
szczegolności
W
398
278
1099
930
821
736
599
86051.
81563
64935
6
Po 1.000 zł. n-ry: 9533 116061 165
437
521 65069 501 885 968 66156
poszukiwań są dość mi:os 778 68233 795 69168 320 436
10. 000 zł. na N-ry: 69777 102034 534 931 20 95 319 538 662 63 846 Rezultaty
172094 191090 19487 18889 32931 l ,251 001
540 609 4397 629 82 949 zerne. Albania wywiozła w r. ub.
314
3062
117905.
104718
~1581 120795 121473 141218 146414.
712 914 70217 41 351 66 447 675
65 tys. ton ropy.
na N-ry : 27139 44152 5129 91 483 692 934 6052 546 71581 do
5.000
PO 62,50 zt.
69l 84 71344 525 984 72011 275 735
Po 5000 u. n.ry· 4663 6005 H624 815
205 209 544 62 653 96 783 828 81
44321 128815 147793.
82461 89662 92225 125792 135239
j~t przy
~!bańskiej
ropy
jakość
10121
982
932
750
677
52
38
8124
922
83 135 87 576 64b 74 1071 625 767
73049 273 368 529 634 812.
l.50597.
W kazdym ra2.000 zł. na N-ry: 45737 52525 389 849 901 11477 736 868 12142 tym bardzo niska. Wł
'f5764 7?191 242 586 604 944 77042 85 d96 2469 70 531 37 3175 297
Po 250 zł. n-ry: 2887 12501 20518
ł
h
.
36775 39998 40409 41539 45844 63 '> 60 so2 483 618 864 924 82 78172 212 311 9 !· 4041 5548 756 6063 ... 4 t1 1 72 52697 59680 104144 108266 111538
oc w P. yn3 31 1561 8 zie w zaopatrzeniu
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14063
621
13397
164671.
128682
126832
123517
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ielkie Zgromadzenie ·Ludowe
na którym przemawiać będą: imieniem PPS.

ttow. Artur Szewczyk, Henryk Wachowicz, Klasowrch
Zw. Zawodowr<h. - tow. Adam Walczak, Stronnictwa ludowego- ob. Józef Balterzak i Stronn1ctwa Damokratrcznegoob. Jan Palusiński.
Robotnik6w lodzi wzvwa do masowego udziału w·Zgromadzeniu
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Komitet Rozbudowy
Rozdział
Wczoraj obradował Komitet Roz
budowy Miasta pod przewodnictwem tow. prezydenta J. Kwapiń
skiego.
Załatwione zostały sprawy prze
właszczenia nieruchomości, co wią
że się z przejęciem przez nowonabywców spłaty pożyczek B. G. K.
W tych sprawach wpłynęły do Komitetu Rozbudowy Miasta 23 poda
nia. .Prócz jednego, odnoszącego
się do nieruchomości braci Felik·
sów, nabytej od Salomonowicza, za
łatwiono wszystkie. ·
Następnie Komitet Rozbudowy
Miasta rozpatrywał inicjatywę m.
:rarnowa, które wystąpiło o obniżenie stopy procentowej pożyczek,
która obecnie wynosi przeszło 6
procent w stosunku rocznym. Zdeny.

ł1iasta ·przy
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kredytów budowlanych
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przemysł

wokresie poboru głównego wlodzi ba;,e~!~:~:~~::~ym
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e egacJa,
Dowództwa Okręgu Korpusu Nr. Związku Oficerów Rezerw i L. O.
y
ktora udaJe się do Moskwy.
lV, odnoszącym się do akcji oświa p p
.
Pr~edstawiciele
prasy,
uczestni-l
W skład delegacji wchodzą dyreto.wo - propagandowej w czasie
czący
w
konferencji,
oświadczyli,
ktor
Izby Przem. Handl. Karol Ba
głównego poboru w r. b. odbyła
się wczoraj o godzinie 10 w Wy· że wydawnictwa
miejscowe dodziale Wojskowym, Al. Kościuszki starczą po jednym egzemplarzu 1
Nr. 19, spęcjalna konferencja, po- dzienników do świetlic.
;
święcona akcji świetlicowej w cza
W dyskusji, jaka wywiązała się
r~i.t~~ sie
pobo.ru.
na temat akcji świetlicowej, brali
Wydział Zdrowia
Publicznego
Potężny dramat na tle
udział niemal wszyscy obecni.
W
konferencji wziitli udział
Zarządu Miejskiego
przypomina,
M. BALUCKIEGO,
przedstaw~ciele
władz
wojskote w dniu 20 b. m . odtbędzie się w
wych, organizacyj byłych wojsko·
Łodzi generalne tępienie szczurów.
wych, radia i prasy. PoinformoELIMINACJE BOKSEROW
Przed przystąpieniem do akcji
ROBOTNICZYCH
wano obecnych, że urzędować bę
odszczarzania wszyscy właścicieROLE GLOWNE:
dą dwie komisje poborowe, jedna PRZED MECZEM z WARSZAWĄ i le domów, w.szel1kich zakładów
Tamara
Wiszniewski;.,
Baśka
przy ul. Strzeleckiej w DomuW dn. 16 b. m .. (niedziela) w sali przetwarzających produkty &pożyw
Orwid, M. ćwikllńska, J. PichelzakłaPomniku Marsz. j. Piłsudskiego, „Hakoa.chu'\ ul. P1o~rkowska 61, od- ezie jak piekarń masarń
będą się towarzyskie zawody bok. '
'
.' .
skl, A. żabczyńskl, Józef Wędruga przy Al. Kościuszki 19. serskie klubów robotniczych.
dow fabrycz.nych, skladow 1 t. p.
grzyn, St. Grolicki i inni.
Przy komisjach tych w istnieją RKS. TUR RSWF GWIAZDA powin1ni nieruchomości swe do·pro
Skład drużyn:
cych tam świetlicach odbywać
wadzić do należytej czyistości, wy
W 3-im tygodniu rekord. pow.
musza: R<>t>aszek - Koss
wieźć zawartość śmietni·k'ów, ususię będzie praca świetlicowa pod
ceny mielsc znlAone
kogucia: Pawlak - Czerechowski ną.ć wszelkie odpadki, srniecie
kierownictwem przedstawicieli talll - 1.09, 11 - 1.50, 1-2,20
kogucia: Wankajm - Wajnberg
kich organizacyj, jak Polski Biały
na wszystkie seanse
piórkowa: Brzózka _ Baumzecer i t. d., ażeby szczury w okresie tęKrzyż i Rodzina Rezerwistów. Do lekka: Bialicki - Birenbaum
pienia nie posiadały zwpelnie norpółśrednia: Gosławski Litma- malnego pożywienia. W terminie
nowi cz
·
średniaó Wichroń _ Fedennan
zas wyznaczonym przez władze,
Dfwiękowe
półciężka: Fronczak - Feldon.
t. p. dnia 20 b. m., należy jednoKino
Bilety w przedsprzedaży w lokalu cześnie wieczorem rozłożyć trutki
1leromskiego 'M/'16, teL 129-88
Tiffi:'a, P~dniowa 28, w cenie ?O we wszystkich domach miesz.k alDojazd tramwajami O, 5, 6 i 8 do
rogu Kopernika i ~eromskiego.
gr. i w dmu ~awodów, przy kasie. n'""'h zabudowania.eh 0crospodarMecz powyzszy ma szczególne 1 J - '
•
•
DZlS I DNI NASTĘPNYCH!
znaczenie przed zawodami z war- czych, we wszelkich składach, piw
Film, który wzruszy i zachwyci wszystkich
szawą robotniczą, które odbędą Się nicach,
poddaszach, sipichrzach,
w Lodzi w najbliżzym czasie.
na woLnych niezabudowanych pfaLóDZCY BOKSERZY NA FON
cach, w ogrodach i we wszysitkich
w dn. 12 b. m. odbyło się posie- miejscach, gdzie mo.gą przebywać
w-g powieści Stefana Kiedrzyńsklego „DZIEJ.Q' UPRAGNIONY".
dzenie L. o. z. B. przy udziale kie- sz.czu.ry.
W rolach głównych: ELZBIETA BARSZCZEWSKA, M. ćWIKL.llQ'SKA,
rowników sekcyj bokserskich wszy.
.
.
J. SL~SKI, KAZ. JUNOSZA -STĘPOWSKI, JACEK WOSZCZEROstkich klubów, zorganizowanych w
Wydział Zdrowia Publicznego
WICZ, MICHAŁ ZNICZ i in.
L. o. z. B.
jeszcze raz podaje adiresy do.za-Następny program 11SYGNA.t.YH
Uchwalono zorganizowanie zawo- ·1 rów sanitarnych w których nabydów na rzecz F. O. N. w dn. 30 kwie
.
.
t tki'·
·
· ·
Początek przedstawień w dni powszednie o godz. 4-ej, w niedziele i świętnia 0 godz. 11-ej w sali sportowej wac r:iozna. ru , a ~11a?ow1c1e:
ta o godz. 12-ej
w Parku Poniatowskiego.
l dozor sanitarny, obeimuiący ~oCeny miejsc: 1 m. 1,09, Il m. 90 gr., III m. 50 gr. - Kupony ulgowe po
W ramach zawodów .odbędzie się rnisanatv II i III przy ul. Dwor70 fP"· z prawem zajmowania dowolnych miejsc. W niedziele i święta
16 w~~ z u_dz1~em naJlepszych za- s.kiej 10, Il dozór z 5, 8 i g komi'nieważne.
wodnikow łodzk1ch.
· t
·
, p
· d 86 III
sana ami - u.. rzeJaz
,
DZI" I DNI NAS'Y'mPNYCH'
NaJ·weselsza komedia sezonu, pełna
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humoru, dowcipu i dynamiki,
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FERNANDEL

produkcji francuskiej p. t.
W roli

gł.

El?BIETA BERGNER

najpiękniejszym

Początek w dnie powszednie o godz.
filmie prod. 1939 r
4-ej pp. w soboty o godz. 2-ej p. p.
SKRADZIO~~ ZYCiE Reżyser: PAUL CZINNER
W niedi:ielę i święta o godz. 12 w poł. - w pozostałych rolach: Michael Redgrave i Wilfrld Lawson -

Szanowny Panie Redaktorze!
związku
z i nformacją p. t.
„Prowokacja Widzewskiej Manufalctury", zamieszczoną w „Lodzianinic"
z dnia 8 kwietnia 1939 roRu Administracja fabryki „Widzewska Manufaktura" prosi na zasadzie a r t. 41
Prawa Prasowego (Dekret Pana
Prezydenta Rzplitej z dnia 21.XI.
1938 r. Dz. U. R. P. Nr. 89, poz.
6081 o zamieszczenie następują cego
sprostowania:
Cały przebieg zajścia, jakie miało
miejsce przy wypłacie dokonywanej
w czwartek dnia 6 kwietnia 1939 roku, został przedstawiony niezgodnie
z prawdą. Administracja fabryki
„Widzewskiej Manufaktury" już w
czwartek rano poczyniła starania o
dokonanie wypłaty, o czym robotnicy zostali zawiadomieni o godzinie
2-ej po południu. Dla dokonania wypłaty należało
kwotę zł. 95.000 w
banknotach 100 i 500 złotowych zamienić na pewną. część
banknotów
20-złotowych i bilon, co wobec równoczesnej wypłaty we wszystkich fabrykach nastręczało poważne trudności,
Z\vłaszcza,
że w instytucjach, które zamiany dokonywują',
panował ruch przedświąteczny. Zadozór z 1, 4 i 6 korni<sariatami miany tej dokonać musiano w kilku
- ul. żeromskiego 4, IV dozór z oddziałach poczty, bankach, Mono7, 10 i 12 komisariatami - przy polu i t. p., co siłą rzeczy trwało pai.111. Kopernika 19, oraz V dozór z rę godzin.
11, 13 i 14 komisariatami - pirzy
W momencie, gdy pieniądze zoul. Lubelskiej 7. Wszelkich infor- stały już rozdzielone i płatnicy przymacyj w s·prawie tępienia szczu- stąpili do wypłat, kilkuset robotników, znajdujących się na ulicy rów udziela Oddział Sanitarny nie wiedząc o tym - poczęło szturWyd'zialu Zdrowia Publicz111ego mować do bramy fabrycznej. Wobec
u.f. ·Narutowicza 65, li piętro, tele- obawy, by na teren fabryczny nic
dostali się ludzie nie należący do zafoll1 218-57.
łogi fabrycznej,
wydano polecenie
wpuszczania robotników przez furtki. W tym momencie z tłumu rzucołódzkie
na została w stronę służby fabrycznej butelka, która właśnie zraniła
SOBOTA, 15 kwietnia
jedną robotnicę, trzy zaś okaleczyla.
5.35 Muzyka poranna (płyty). 6.35
Jak wynika z powyższego, AdmiGimnastyka. 6.50 Muzyka (płyty). nistracja fabryki uczyniła wszystko.
7.00 Dziennik poranny. 7.15 Muzy- by dokonać wypłaty w czwartek, a
ka (płyty). 8.00 Audycja dla szkół. nie, jak zwykle w piątek i odpvwie8.10 Przerwa. 11.00 Audycja dla dzialność za zajście, nie na nią spri ·
szkół: „śpiewajmy piosenki". 11.25 da
Lekkie duety instrumentalne (pły
Nieprawdę
jest równie, '.akoby
ty). 11.57 Sygnał czasu z Warszawy
Hejnał z Krakowa.
12.03 Audycja robotnikom oświadczono, ze nie ma
południowa. 13.00
Przerwa. 14.00 pieniędzy i że wypłata odbędzie się
Muzyka rozrywkowa. 14.50 Lódzkie w sobotę, mimo, że wobec zastoju
uskutecznien;c
wiadomości
giełdowe
i odczytanie przedświątecznego
programu. 15.00 Teatr Wyobraźni wypłaty w czwartek nastręczało
dla dzieci: słuchowisko p. t. ,Jak Bar trudności.
barka piekła Wielkanocne baby".
Nieprawdę jest, że zarobki robot15.30 Muzyka. obiadowa. 16.00 Dzien
nik popołudniowy. 16.08 Wiadomo- ników „Widzewskiej Manufaktury"
okrojone - prawdą natomiast
ści gospodarcze. 16.20 Kronika lite- są
racka w oprac. Andrzeja Tretiaka jest, że stawki płac są zgodne z uprof. U. J. P. 16.35 Recital śpiewa mową zbiorową.
czy Stani Zawadzkiej. 17.10 „Ge.it
Nieprawdą jest jakoby obecne zażebraka" wspomnienia
brazylijskie. robki robotników
„Widzewskiej Ma17.28 Koncert solistów (z Lodzi). nufaktury"
się w granicach
18.00 „światła nad rzeką" -- słucho od 5 do 15 wahały
zł. prawdą jest natowisko. 18.25 Wiadomości sportowe miast, iż nawet
przy zmniejszonym
lokalne. 18.30 Audycja dla Polaków stanie
zatrudnienia przedświątecz
za granicą. 19.15 Koncert rozrywko
wy (z Lodzi). 20.35 Audycje inform. nym zarobki tygodniowe wynoszą
do zł. 40 - zależnie od ilości przeDzienik wieczorny (20.40) . Wiadomo
dni.
.ści meteorologiczne. Wiadomości pracowanych
Jak wynika
cala
sportowe. Nasz program na jutro. informacja jestz powyższego,
nieprawdziwa, a
wyciągnięte na jej podstawie wnioski fałszywe.

jet, przemysłowcy Paweł Biederman i A. ·wahl oraz rzeczoznawcy
Triebe i Szlabs.
Zgodnie z ustalonym planem cały transport bawełny sowieckiej
przejmie firma Dalbo w Gdyni, któ
ra rozprowadzi bawełnę następnie
między koncesjonowane
przedsię
biorstwa handlu bawełną i zakła
dy przetwórcze, udzielając rabatów w granicach do 4fr%.
Sfinalizowanie umowy o dostawę wełny sowieckiej ma dla przemysłu łódzkiego znaczenie nie tylko gospodarcze, ale i polityczne, za
pewnia bowiem ciągłość dostaw dro
gą lądową na wypadek przerwania
szlaku morskiego.
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Teatry

ka \':'1eczornego. Komurutta.t mettO·
rologicżny.

„DZIWNY DOKTOR"
•.reatr dla dzieci „Kot w butach"
(Al. Kościuszki 57) gra na ogólne
żądanie w niedzielę o godz. 12-tej
Poleca na sezon wiosenny i letni i 4.15 po poł. wesołą bajkę „Dziwny doktór" (wg. słynnej powieści
wszelką galanterię damską i męską.
„Dr. Doiittle i jego zwierzęta").
Bilety od 30 gr. do 2,30. Bilety
SPECJALNOśC: Najnowsze fasony wolnego wejścia, prócz prasowych,
bluzeczek oraz koszule sportowe. urzędowych i zaproszeń - nie wa.

I

Wytwórnia bielizny
damskiej i

I

męskiej

oraz galanteria

J~irnr
Piotrkowska 48

żne.
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WIELKI PROGRAM K R ó L O W A G W I A Z D
największa artystka ekranu - genialna tragiczka
i

„Widzewska

b.m. lepienie szczurów

Ze sportu

BIAlY MURZYN

sowfeckiej

przemysłu łódzkiego

W ramach umowy handlowej pol
sko - sowieckiej jedną z najpoważ..
niejszych pozycji stanowi sprawa
dostawy wełny sowieckiej do Polski na potrzeby przemysłu włókien
niczego.
Kwestia ta
stanowi główny
punkt zainteresowania sfer prze-

inicjatywę tę poprzeć

i mianowicie uchwalił 68 wniosków
wystąpić z odpowiednim memoria- na budowle nowe na sumę złotych
łem.
1.300.000, 4 wnioski na kanalizację
Wreszcie Komitet Rozbudowy w kwocie zł. 65.800.-, 13 wniosrozpatrywał szereg podań o przy- ków odłożono w celu bliższego ich
znanie pożyczek budowlanych, a zbadania.
cydowano

O. K. R. P. P. S.

• Wydawniczej ,,Robotnik", Warszawa, Warecka 7.

Pod

reżyserską batutą mistrza Van
Dyke'a. Role główne: Norma Shearer, Tyrona Power, John Barrymo•
re. Z uwagi na wysokie walory ar-tystyczne filmu uprasza się P. T.
Publiczność o przybywanie na początki seansów.

Łodzianin

Walka o tańsze bilety tramwaiowe·wrrok w procesie
bedzie JrO\Vadzona dalej
o zabójstwo tow. Rybaka
i

Łozyński
Fudała
ki cen biletów tramwajo~yc~: Iresom wszystkich mie~zka~ców:
Walka z drożyzną komumkaci1 Walka została wypow1edz1ana 1
po półtora roku więzienia
w Łodzi jest bowiem nie spra konsumenci muszą zwyciężyć.
wą polityczną, ale jedną z najPrzy tej okazji należy raz 1 W dniu wczorajszym wzno-, Adw. Hartman stwierdził, że
Wczoraj odbyło się posiedzebardziej
palących
bolączek
spojeszcze
wyraźnie podkreślić. iż j wiony został proces o zabój- plan mordu był z góry ukartonie Zarządu KEŁ. Z ramienia
łecznych, trapiących setki tysię- całkowite rozwiązanie sprawy I stwo tow. Józefa Rybaka.
wany. Ponieważ Rybak znany
miasta udział w posiedzeniu
cy mieszkańców Lodzi, którzy przynieść może tylko umiastobył ze swojej herkulesowej siły,
'brali ttow. wiceprezydenci A.
kilka razy dziennie muszą się wienie tramwajów, które odsuPo zamknięciu przewodu są· 1i Fudała nie mógł się sam poWalczak i A. Szewczyk oraz
przerzucać
z jednego krańca nie od wpływu na tę ważną dowego zabrał głos oskarżyciel djąć zgładzenia go. Fudała uradny tow. Potkański. Na pomiasta na drugi.
dz·iedzinę życia prywatnych po- publiczny prok. Komorowski, myślnie go zaczepił wywołując
rządku obrad znalazła się spracałej rozciągłości zgłoszone
W
tej
sytuacji
chęć
utrzymaszukiwaczy
zysków za wszelką który twierdził, że dokonano na awanturę, zaś Łożyński był wywa wyboru prezesa i wicepreządanie . Z przebiegu przepro- nia zysków na zawrotnym po- cenę, a odda ją pod władzę osobie Rybaka pospolitego mor- konawcą zbrodniczego
planu.
zesów Zarządu. W wyborach
wadzonych pertraktacyj w tej ziomie bezczelnie demonstrowa- czynnika społecznego. To jest du, oraz. że mord ten dokonaObrońcy usiłowali dowieść,
tych przedstawiciele miasta nie
sprawie przedstawiciele Za- na na kilku prywatnych kapi- cel ostateczny, do którego win- ny został z premedytacją. Nie że świadkowie oskarżenia nie
uczestniczyli, znajdując się w
rządu Miejskiego, jak i o sta- talistów, stanęła pruciw inte- no się za wszelką cenę dążyć. jest to proces poszlakowy, bo- zasługują na zaufanie i nie
namniejszości.
nowisku większości Zarządu
wiem wina obu oskarżonych zo- leży dać wiary ich zeznaniom.
Żywo omawiana była sprawa
KEL, złożone zostanie spra- WYKWINTNE Obuwie DAMSKIE
°'I'
stała im udowodniona, wobec
Sąd po dłuższej naradzie u·•
obniżenia taryfy tramwajowej.
wozdanie na posiedzeniu Za- i MĘSKIE poleca
t...ł
czego
wnosi w konkluzji o su- znał Stanisława Łożyńskiego oPrzedstawiciele miasta podtrzyrządu Miejskiego i Rady MiejS ł ENKI EW I CZ A ł9. rowy wymiar kary.
raz Franciszka Fudałę winnym
mywali stanowisko Rady Miej·
skiej celem zajęcia stanowisudziału w bójce, w wyniku któskiej w tej sprawie. Pozostali
•••••••••••••••••••••••••••Po oskarżycielu zabiera głos rej poniósł śmierć Józef Rybak
członkowie Zarządu sprzec;,iwili
1
tow.
adw. Hartman w~stępujący i skazał ich po półtora roku
się wnioskowi obniżki, wobec
Kole,no omawiana była spraw charakterze powoda cywil- więzienia z zaliczeniem aresztu
czego reprezentanci miasta o- wa przedłużenia
linii tramwao ego.
prewencyjnego.
świadczyli, że odniosą się w tej
jowych na niektóre przedmieś·
kwestii do Rady Miejskiej, któcia Łodzi.
ra uchwałę, dotyczącą obniżenia
INSTYTUT KUL TURY i SZTUKI pod kier. ROMANA DOBRZYŃSKIEGO
Zdecydowano przedłużyć linię
Zduńskiejtaryfy tramwajowej powzięła
PIOTRKOWSKA 98, RÓG ORO, TEL. 272-77.
nr 15 przez Zdrowie na Cyjednogłośnie i która zadecyduje
Jak nas informują, na polegankę oraz linie nr 2 i nr 5 na
o dalszych krokach.
z nieletnimi li
Julianów. Trasa zostanie usta- cenie władz prokuratorskich
Oświadczenie przedstawicieli
został
w
dniu
wczorajszym
aPrzemysłowiec
oraz
pozostali
.
.
. .
lona po porozumieniu się z wła
Zarządu Miejskiego, będących
resztowany jeden ze znanych zostali osadzeni w więzieniu w krajowych i zagranicznych. Ostatnie nowości. Odsyłame ks1ązek do
dzami miejskimi.
S'
d
domów na zamówienie telefoniczne. Abonament miesięczny 1~ł.50 gr.
członkami Zarządu KEŁ, załą
Ten suchy komunikat wyja- na terenie Zduńskiej Woli prze- Jera ~1;1·k
h
(bez kaucji). Przedsprzedaż biletów oraz. bilety zrzeszemowe do
czone do protokółu, posiada
mysłowców,
oraz
kilka
innych
Nazw1s
a
aresztowanyc
trzyTeatrów Miejskich i Km.
śnia całkowicie sytuację: wię
llastępujące brzmienie
kszość prywatna akcjonariuszy znanych osobistości ze świata mane są narazie w ścisłej ta·
łódzkich tramwajów podejmuje przemysłowego za dokonywanie jemnicy.
Wulkanizacja Pospieszna wojnę ze wszystkim.i mieszkań
11
Reperacje: O po n cami Lodzi. Pamiętać bowiem Wypożyczalnia
książek
I Dętek nakładanie należy, iż uchwała Rady MiejPIOTRKOWSKA 67 pasaż .Casino"
protektorów LÓDŻ, skiej, na którą powoływali się NOWOŚCI W 4 JĘZYKACH LEKTURA SZKOLNA BEZ KAUCJI
ktoś
zwariował
- Sienkiewicza 2:> ,- przedstawiciele Zarządu MiejPiotrkowska 80. skiego na posiedzeniu
zarządu
- Ktoś z nas zwariowali Ale ! ników ale chyba nie jest ono dla
Telefon H>0-0 I.
zapadła
jednogłośnie.
Uwaga! Wulkanizu- KEŁ,
kio! - olo zagadnienie.
nich tajemnicą.
jemy na poczekaniu Wszyscy radni, bezwzględu na
Takie pytanie rzuca na początku
Mój Boże, ile to prasa endecka
zakład fryżjerski
różnice polityczne, żądali obniżswej rewii znakomity Jarosy, roz- nagrzmiala na szmonces, na miazpoczynając gościnny występ „Cy- maty, szerzone przez „Cyrulika·.
Zemsta na tle konkurencyjnym
rulika Warszawskiego".
Rewia A tu przychodzi pan radny SzwajHurtowa sprzeda! cukru, cze-eh
·
k'
łańskiego
spowodowane
zostało
znakomita, Piosenki, skecze, mo- dier z panem radnym Kotowskim
kolady, Herbaty, Kawy, Kakao,
Do zakładu fryziers iego przy
Masło Kakaowe I Kuwertury
no/ogi, taniec, sentyment i satyra. i śmie'J'ą się do rozpuku.
·
2
Ch
'nach
sta
na
tle
konkurencyi'nym.
BoK
1
n
po cenach fabry1Znych
•
u · . ruczeJ
na
OJ
'
A po tym znów przy~dą na .rog0 ł
'' p·10tra Go wiem Golański od dłuższego Co J"eden numer Io lepszy. Znai będą żądali zaryjszczenia
Lódź, Stary Rynek 13, telefon 275-82. now1ące
. g wd asnosc
i· ·
c ora1'szei·• czasu konkurował z innymi ttL.0 mity wybór z doroczne'}· pracy morsLą
1a ńs k le
'I'.
o w ar l się W z
„
CyrufiLa
•.
Lu/tury,
narodowych przedstaw~eń
P, S. Dla stałych klijentów udzielam rocznego rabatu.
tt
d 1'n1'e 1 ei· po pAłno- fryzi' erami na terenie Choi' en.
't'
nocy o g 0 z
•
v
Nic dziwnego, iż puhliczność w teatrze i usunięcia aktorów Ycy czterej awanturnicy.
Prawdopodobnie pragnąc się śmieje się, klaszcze, ł,aże hisować dów. Stanowczo, gdy patrzymy
Osobnicy. ci wybili
wszystkie
·
k on k urenct· zna'l'.omifym
L
S ą tacy, na pana szwajdlera, to mys'['
d
kł
d
f
_
na
nim zemścić,
aktorom,
imy,
Szyby na1eząc e 0 za a u
ry nasłali awanturników, by mu którzy klaszczą wyjątkowo głośno, że ktoś z nas zwariował. Ale
zjerskiego, po czym po wyła- zdemolowali zakład i uniemo- śmieją się szeroko, szczerze, ser- ·
f. S.
maniu drzwi weszli do środka żliwili pracę.
decznie. Wśród tych entuzjastów me my ...
rozbili wszystkie
lustra oraz
Lajhuś Fajbuś Moszenberg, aszustwa i fałszerśtwa. Sąd O- izdemolowali
całe urządzenie.
Dalsze dochodzenie w toku. zwraca?·ą uwagę. dwie .postacie: to. =11==Z=l=A=Ł==L=E=K=A=R=S=K=l==;:;jj
panowie Szwa1dler i Kotowski,
malarz pokojowy dowiedziawszy kręgowy w Łodzi skazał go na
Odgłosy rozbijanych me?li
przywódcy klubu radzieckiego
się, że jego przyjaciel Tobiasz 8 mies. więzienia zawieszając
i tłuczonych szyb usłyszał iedecji w Radzie Miejsk_iej. Jak.że
DR. MED.
Kępiński ożenił się i otrzymał wykonanie kary na 2 lata.
den
z przechodzących strażnimilo oglądać ich oblicza, rozjaśposag, zaproponował mu, aby
nion~ w szczerym uśmiechu, bez
•
nabył manufakturę, a on zajmie • • • • • • • • • • • • • • ków nocnych.
Najtańsze fr6dło
Na widok
nadbiegającego
W
związku
z
wypowiedzepozy
vatono'w,
poprostu
w
roli'
się sprzedażą na raty.
Ceny fabryazne
strażnika, awanturnicy usi'ł owa- niem przez Kl. Zw. Zaw. urno- dobrychft,widzów a nie złych ak.- Chor. skórne weneryczne i seks11alne
Istotnie sprzedawał dość szybWÓZKI dziecic;ce li zbiec. Strażnik rzucił się za wy zbiorowej w przemyśle bu- torów.
Piłsudskiego 69
ko i znosił weksle i skrypty
ŁÓŻKA metalowe nimi w pogoń.
dowlanym, Oddział V-ty Zw.
Nia dziwi nikogo ich bezpodłużne. Dopiero w terminie pła
(róg Narutowicza) tel. 141-32
MATERACE
Po dłuższej pogoni przy Rob. Przem. Budowlanego Drze- średniość w reagowaniu na świetne
tności okazało się, że 34 weksle
·
l
d
·
h
·
eh
straz·n1·C
·
ł
d
od 8-10, 12--2, 5-8 wiecz.
u z1a e woc
mny
wnego i eram1cznego zwo uje dowcipy. Ale sama ich obecność
i 27 skryptów na sumę ponad poleca Fab~yczny skład
·
t ere i' zostali' na nie d zie1ę, d nia 16 k wietnia na przedstuwieniu „Cyrulika") Toć _ _
k
w
niedziel„
święta
od_9-11.
ow,
wszyscy
cz
_
_ _v_i_
___
_ __
„J. B. WOŁKOWYSKI"
1500 zł. są sfałszowane i osoby
ujęci
i
odprowadzeni
do
14·go
1939
r.,
w
sali
dzielnicy
Fabryprzecież
w
sali
na
Pomorskiej
rozpodpisane na nich nie istnieją. LÓDŻ, NARUTOWICZA 11, t 137-70
DR. MED.
komisariatu P. P.
cznej (ul. Fahryczna 7)
lega się jeszcze echo ich walk.
Moszenberg przyznał się do
Są to: Roman Izydorczyk,
z obcymi „naleciałościami kultuSanocka 25, Henryk KiełbaszOgólne Zebranie
ralnymi", jesżcze mamy przed
czyk, Sanocka 25, Michał Herc,
Członków
oczami postać ławnik.a Grzegorza- Specjalnolf c ho r 6 b koblec;ych
Bednarska 24 oraz Jerzy Zatke,
k,a, który żąda zmiany repertuaru
I poło!nldwo
Odyńca 10.
Na porządku dziennym: sy- w imię żądań endecji, który na
Jak ustaliło docho~zen~e. naj- tuacja w przemyśle i projekt Placu Wolności pragnie spalić Śr6dmlejska 28 telef. 240-10
ście na zakład fryziersk1 Go- nowego układu zbiorowego.
wszystkie książki z bibliotek miej- przyjmuje od 12-2 i od 4- 8 wiecz.
I
•
•
sk.ich, które nie są pisane pod
t
dyktando
Romana Dmowskiego.
Straszny wypadek zdarzył się/ Zmarły akrobata ożenił się
0
Walk.a z Żydami na każdym
•
•
onegdaj wieczorem w cyrku przed trzema laty. Osierocił on St
ypadek
zam. przy ul. Bonifraterskiej 15. po:u - oto hasło pana SzwajdleAkuszer-ginekolog
Staniszewskich w Zgierzu.
żonę oraz małe dziecko.
raszny Vf'
Bilska doznała ogólnych obra- ra na ulicy Pomorskiej.
godz. przyjęć 10-2, 4-8.
O godzinie 9.30 jak co wiew masarni
żeń cielesnych i została prze- .Ale ~ teatrze na ;)ródm_iejsk_iejl
tel. 228·92
czór popisywał się w cyrku Wełny, materiały męskie, oraz jedW zakładzie masarskim Zje- wieziona przez karetkę pogoto- Nre wiemy, czy delegaci klubu
25-letni akrobata Bronisław Je- wabie po cenach fabrycznych poleca dnoczonych Rzeźników przy ul. wia Czerwonego Krzyża dol radnych Oboz~ Narodowego cho~
Lekarz-dentysta
rzyna, wykonując niezwykle
Głównej 26 zdarzył się wypa- szpitala św. Rodziny w stanie dzą tam - zeby rzec słowami
brawurowe ewolucje na trampodek przy pracy, ofiarą którego ciężkim.
piosenki Jarosego - „prywatnie
linie zawieszonej u kopuły cyrNowomiejska 3
padł robotnik 22-letni Zenon
• • •
I czy publicznie". Są jednak bar•
•
ku na wysokości 11 metrów.
Bugajski.
.
.
dzo zadowoleni z tekstów Hemara,
Nagle, w momencie wykonyBugai· ski zatrudniony przy ·Na ul. 11 Listopada na i echa- Jurandota i Szlechtera ak,ompa- p t k
k
wania numeru pod ciężarem Zb1·egł
na z.ostała przez s~mochód. w niamentu Boruńskiego 'i Gimpla IO r OWS a 165, tel. 226-ą2
wyrobie wędlin
przy pomocy czasie
przech
L
z.
przyJ'muJ·e od 9-1 i od 3-7.
artysty pękł drewniany d rąże k
maszyny
.
. 0 dzema • przez iez • oraz przede wszyst'l'.im
z wy't'ona0 napędzie mechani
i akrobata runął z wysokości
W Szadku zatrzymany został cznym doznał oberwania całko- d?ię. 31-letma Franciszka Łon- nia farosego, Lawińsk_iego, Terne,
11 me;trów na arenę ćyrku.
DR.
zawodowy złodziej, Władysław wicie prawej dłoni.
kiew~cz, zam. przy ul. Towa- Minowicza, Rentgena i Grodzieńust nagromadzonej publi- Nowak, którego specjalnością
Rannego opatrzył wezwany roweJ 3.9. .
.
skiej. Nie ptjtają ich, jok na
czności wydarł się okrzyk prze· były kradzieże mieszkaniowe i lekarz pogotowia i w stanie
Łonkiewiczo~a .odm~sła. ze- Radzie Miejskiej o wyznania urzędraz. enia.
na drogach.
. ł do wnętrzne obrazema ciała 1 po
bardzo
ciężkim
przew1óz
Piotrkowska 161
Na ratunek rzuciła się służba
Nowak uprzednio jeszcze
opatrzeniu przez 1e k arza pogotel. 245-21.
cyrkowa oraz artyści. Wezwano zbiegł z więzienia i grasował szpitala.
towia przewieziona została do Ogłoszenia··
Specjalista
chorób
skórnych, ~en~
pogotowie ratunkowe.
na terenie powiatu sieradzkiego, Kobieta pod
domu w stanie osłabionym.
rycznych i seksualnych przy1mu1e
Wszelkie jednak zabiegi oka- ostatnio zesłany do miejsca o- samochodem
od 8-9 rano. od 12-3 pp.
Na raty i za got6wkę konfekcję
zały się spóżnione. Jerzyna pa- dosobnienia w Berezie Kari od 7-9 wiecz.
Zwłoki dziecka
męską i damską poleca C, Cudowicz
dając na zic:mię doznał złamania tuskiej. Również stamtąd udało
W
nledziele
I &wlęta od 10-1.
Piotrkowska
17. Dział miarowy.
Na ulicy Rzgowskiej przed w ogrodzie
kręgosłupa, pęknięcia podstawy mu się zbiec.
domem Nr. 158 została przeje·
sl<6rzane, palta, spodnie
czaszki oraz złamanie barku poUjętego zbiega osadzono w chana przez samochód prywaLEKARZ DENTYSTA
Walenty Chmielewski zam. iKurtki
kamizelki oraz wiatrówki i kaminosząc natychmiastową śmierć. więzieniu w Sieradzu.
przy
ul.
Przędzalnianej
4 za- zelki zamszowe. "Kurtkopol", Notny 45-letaia Stanisława Bilska,
meldował, że podczas pracy w womiejska 4, sklep 71, tel. 188-42,
ogródku wykopał zwłoki dziecWlelld wyb6r płaszczy i wiatró- ul. PIOTRKOWSKA 152, Ir. z p.
ka płci żeńskiej w wieku około wek
impregnowanych na §ezon wio4 tygodni życia.
senny i letni najtaniej poleca wy- tel. 174-93. Przyjmuje od godz. 9-2
Zwłoki przesłano do prosek- twórnia J. NADEL, Piotrkowska 48.
i od 3-8 wlecz.
torium, przy czym policja zaw wlelklm wyborze
rządziła dochodzenie.
Odbito w Drukami Ludowej Piotrkowska 83.,
Wczorajszy urzędowy biule-1
tyn Referatu Prasowego Zarzą
du Miejskiego donosi:

skazani

„Przebieg przeciągającej się
dyskusji nad sprawą obniże•
nia taryfy tramwajowej wskazuje na bezwzględne przeciwne stanowisko większości
członków Zarządu KEL odnośnie zg'oszonych propozycyj obniżenia taryfy tram·
wajowej. Wobec czego oświad
czamy, że podtrzymuj~my w
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