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. działań wojennych?

,

Zbrodnicze marzenia .dJktatorów o podboiacb

Swiat przed katastrofą

'

.dni
Europy·

Decrdujące

Prezydent· Roosevelt ·przeciw· nowoczesnym Hunnom i Wandalom
jak już podaliśmy, na .posi_edze- ;
niu Unii Parlamentarnej wygłosił ,
Prezydent Roosevelt wielkie prze.
mówienie o Obecnej sytuacji świa- l .
ta. W tym przemówieniu specjał- 1
ną uwagę zwraca końcowa część l
mowy, kiedy prezydent w sło- J
wach twardych mówił
.
1
O OBOWIĄZKU STANóW ZJE. I
DNOCZONYCH DOPOMOżENIA
NARODOM STAREGO śWIATA
W ZAPOBIEŻENIU KATASTRO.
PIE WOJENNEJ ·
i wyraził nadzieję, :ie istnieje jeszcze możliwość dokonania tego
przy pomocy sił · intelektualnych
ł duchowych, gdyż inaczej trzebaby z rozpaczą przyznać, :ie „na.
rody nJe potrafią znaleić lepszych
metod w dążeniu do swych prze- ,
znaczeń, aniżeli metody, używane
I l~iiOólli~;;;,;;;,;,;,--ii;ii;iii.i;;,,;,;,;;iiliiiiii,;li;iiiiiiiilillliii
' "iiiii
"' „„,,;„· 1 przez Hunnów i Wandalów 1500 !

swej strony .usiłuje również wzmocnić swe po~ycje. Po za wysłaniem
floty niemieckiej w pobliże wybrze
ży hiszpańskich, Włochy wysyłają

wciąż dalsze wojska do mszpanii,
a gen. Franco odaat porty południo
wej Hiszpanii do dyspozycji Ni&1 miec i Włoch.
CZĘśCIOWA MOBILIZACJA
. W TURCJI.
Parlament turecki uchwalił udzielenie nadzwyczajnego kredytu
ministrowi spraw wofskow~b na
pokrycie kosżtów, związanych z
przyśpieszonym powołaniem · do
!'!zeregów kilku rdczników, oraz za
prowiantowaniem floty wojennej i
statków pomocrticzych.
DALSZE ZARZĄDZENIA
WOJSKOWE W BELGU.
Ag. Havasa donosi, że belgijski
szt~b generalny postanowił powołai! wszystk~ch oficerów rezerwy
na nadzwyczajn.e to-dniowe twiczenia w celu J)l'Zygotowanła ich
na wypadek konieczności wciele·
nia do szeregów.

lat temu.

Marsz. Goering '?'~ ~ . mm:sz.
Prezydent nie wymieniając kanbo na pustyni lihyJskieJ, któ
clerza Hitte.ra wsp«>ttthlar w zwłąz
' u~a~a za przyszły obszar ku z rękojmią, jakie ~eniły
~n woJennych.
Anglia i Polska, że jest trag.tcz••-=:~ll.llllmr.=zn.ac1111!111~
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SYTUACYJNA WSCHODNJF,J
MNEGO.

oym pomieszaniem pQjęć, gdy
,,GŁOWA JEDNEGO Z PAŃSTW
rozpoczął ŚWiat niUZUłmańSki
wystą·pt.eń antywłoskich pod: EUR~PEJSKICłf DOWl.t;:DZIAW.
Zebrani w Kairze przedstawicie- Dych
SZY. SlĘ, żE JEDNO Z SĄSIADUle . różnych grup narodowościo· oieconej ludności.
JĄCYCH
PAŃSTW
p0DJĘŁO
wych świata muzułmańskiego przy
•:
SIĘ O~~ONY NIE.P{łDLEGŁOśCI
jęli rezolucję, w której, protestując
Wsz'r.:}C.y technicy i oficerowie DRUGIĘGO SĄSIADA, NAZWAŁ
pąeciw aneksji Albanii, domagają włoscy na służbie Rządu saudskie- TĘ UMOWĘ ,,GROżBĄ" I „O·
się zamknięcia Akademii Oriental- go w łącz,nej liczbie
12 dostali
KRĄżENIEAt'.
.
neJ, założonej przed 5-ciu taty w wypowiedzenie i byli zmuszeni na- A przecież _ koqtynuował pre1"
~tnie przez Rząd włoski i wzy- tychmiast opuście; kraj.
zyd~nt · _ nie ~oże . na św~ecie
wają· ws~ystkicb wiernych do boj·
Rząd saud.ski wysłał do Kair.u istnieć taka rzecz, j8k okrążenie,
~ątowania tej instytucjL
wszystkich swoich lotni_ków w?i-:-. lub zagrożenie , jakiegOś pokojo: ,~ Ka!fze policja i wojsko strze- &~owych na wyszkolenie. ~nicy wego narodu przez inne pokojowe
·
CI! gmachu poselstwa i kon"ulatu c1 odbywali dotychczas swe stu- narody"
.
.
•
~~ego wobeC możliwości czyn dia we Włoszech.
.
.
··
Pdobnłe nawiązując do : niedawnego oświadczenia Mussoliniego,
że Wiochy nie pozostaną „ więi·
niem .morza śródziemnego", pre.
zydent, nie wymieniając dyktatora
· W· wykonaniu zatwierdzonego wejść wspomnianych lokali wywie włoskiego z nazwiska określił mapr'Zez komitet t. zw. wspólnoty szone okazałe tablice z napisem: rzenia o ]>Odbojach jako
.,ZARóWNO śMIESZNE, JAK
n~rodowej wniosku, przedłożooego niearyjczycy nie są mile · widziani.
przez· związek hotelarzy, restaura- PrzepełniQJ1e dotychcz;u. kawiarnie
tOrów, właścicieli kawiarń i innych pra.Slkie o.pas.toozały.
,
k>kali rozrywkowych, zostały u

~eszcze

Anglia wobec Arabóir

MORZA SRóDZIE-

Nawrót do koncepcji legendarnego lawrence•1

I ZBRODNICZE"

.

·W okupowanej Pradze

C~śCI

Lord Halifax komunikuj po91c).
w; greckiemu w Londyni~ ociekującema w bramie angielskiego
Min. Spr. Zagr. 0 uchwale gabł
. •
•
to
netu W1etkiej B(18nii gwaran •
nła granic Grecj.

i przestrzegając swych słuchaczy

W odpÓwiedzi na wzmoźoną. szcze możliwości nawrotu w kwestii · 8.1'8(bprzed · niebezpieczeństwem, • jakie gólnle w ostatnim czasie propagan- sklej do koncepcji Lawi:enca. . W
dę memiecką. wśród Arabów, której chwili obecnej sformułowano. wyty.
A
kryją w so~ie dla meryki wstrzą- praktycznym rezultatem było m. in. czne nowego programu polityk,i ,_ ansy europejskie zakończył
zwiększenie dostaw niemieckich do gielskiej w stosunku do ;AT~Mw~
CZYŻBY JAKAś SIŁA FATAL- Syrii, na eku,ek czego Rzesza zaję- Oparte na tych wycyczny~h 1 Iio'Y!e
NA -pOPYCHAŁA śWIAT DO , ła drugie po Anglii miejsce na
propozycje w sprawie arab;tkiej~·~lł·
ku syryjskim, Anglia podjęła kroki 1 ją. być w tych <liliach prze,dsTu,.wio1
JAKIEJ ś NOWEJ KATASTROFY? celem przeciwdziałania akcji nie- ne poszczególnym szefom pafl~W" "
. Nie, po trzy)<roć nie. CZłowiek mie~kiej. W miarodajnych kołach rabskich.
·
. , :< "~- ,
bowiem nie jest więźniem swego angielskich rozważa się obecnie 1
, , „, „ -",

ryn-'

~E!:„!.~· ~:..~:ro~

Okupacja .kosztowała
dużo ·•~ ar

WALKA o MORZE
ARóDZIEMNE.

Włochyf ',:
'.' ,,·;~.~„·::·

Jak się okazuje, okup,acja Alba- . gane -przez lu<lność góralską, ~Ha
nil przez wojska włoskie nie odby- rykadowały drogi i celnym ogpiem
la się bez rozlewu krwi. Szczegół- karabinów maszynowych raiiły ,
nie krwawe walki stoczono na dro- wojska włoskie. Dopiero po dłut- ·
gach, prowadzących do Tirany. Od- szej walce udało się rozproszyć wo~
działy wojsk albańskich wspoma- jowników albańskich . •

I

Dzienniki angielskie donoszą, że
odbywają się obecnie na.rady przed
stawicieli sztabów generalnych
Francji I Anglii w sprawie obrony
Gibraltaru i Suezu. Równocześnie
odbywa się dalsza koncentracja sił
morskich Anglii i Francji. „Oś" ze·

o.wy.mianie surowców

------------_;~------------.

nowy łotni~ko\viet noty anuielikiei ~.

..niiedzr · państw.ami demokratranrmi
· W uzupełnieniu podawanych już
przez nas wiadomości o amerykańskim . projekcie wymiany pszenicy
i bawełny produkcji USA wzamian
za cynę i kauczuk z W. Brytanii,
Hol~dii i Belgii dodać · należy,
że na konferencji prasowej Prezy-

l

dent Roosevelt wspomniał o zasadniczej aprobacie tego projektu
przez Rząd Stanów Zjednoczonych.
Prezydent dodał, że w najbliższych
dniach USA wystąpią z odnośnymi
propozycjami pod adresem Rzą
dów W. Brytanii, Holandii i Belgii.

ftiem[J uiiłowali opanowat
cieiki

przemysł

w Finlandii

finlandzki wniósł do parla- cych się m. in. wydobyciem rud, u.
mantu wniosek o wprowadzenie za- l!'Zlachetqienlem metali i t. p. We~azu posiadania
przez cudzo'ziem- 1dle wszelkiego prawdopodobieilstwa
ców akcyj w przedsiębiorstwach wspomniany projekt ustawy będzie
f~skic~.
Projekt ustawy stoi w przez parlament przyjęty ze wzglę
zwią.zku ze stwierdzeniem, ze pe- du na istnłenie
powszechnej · ten-1
wne czynniki zagraniczne (niemiec- dencji do uniemożliwienia penetrakie) starały się nabyć większość ak cji obcych wpływów do przemysłu
••~--------------------------\' cyj w przed'Jiębiorstwach, zajmują. finlandzkiego.
"-------------------------Rząd
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tła

wady

~orza

wyrusza flota wojenna

40 jednostek „wizrtuie porlr
11

Go r

I

i Tanger1
\

I

ta do portów hłszpańskich portu·
Maro ka tt•isz~ń, s ki ego,
•
ga1skich,
oraz do Tangeru. Z wiosennym
tym rejsem na wOdacb hiSZpań·
skich nawiązuje się do dawnej tra.
ki
·
dycji marynarki 01emiec ej przer
wanef przez wojnę domową w
Hiszpanii".
Jl
• h
W edlug uzyskanyc
infOrmaC '
eskadra ILemiecka Opuścj porty W
Wilhemshaven w skład.zie ogól·
oym około 40 jednostek. Każdy dy
d
i ·
W zjoo kontrtorpedoweów skła ać
Się będzie z trzech jednostek, a
katda flotylla łodzf podwodnych
z pięciu Jednostek.

gw

''podDl•era os'll •. łZJ1ku1•e ,,nas•·epstwall
ł

Pracr-iak zwrkle·na czel ·1

Niemiec:Pfle~ieg su~slrmn PDiYllki l~rony ~fle[iWlotni~lei

hiszpańskie

W związku z mającym nastąpić ków1 2 krąwwników 2 dywizjo.
wyjazdem eskadry floty niemiec- nów kontrtorp ed oweó"w, 2 fiot Ytli
kiej na wody hiszpańskie, ogtoszo łodzi podwodnych, wraz z ot<ręta.
OO W Berlinie komunikat urzęd<>. mi towarzyszącymi, opuści swe
porty macierzyste i wypłynie 7.8
wy następującej treści:
•
,,18 kwietn!a eskadra floty nie· granicę w celach ćwicZebnych •. miecldej w składz.ie 2-ch pancerni. Podczas tej podróży eskadra zawl
- - - - - - - - •'_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __.

„

świat

Sródzielilnego

W piątek wieczorem przybył do dzynarodowej oraz ewentualne naRzymu z Neapolu Feldmarszałek stępstwa tych wydarzeń.
Ooering, witany nader uroczyście
Prasa zarówno niemiecka, jak i
przez samego Mussoliniego i jego francuska stwierdza, że wizyta
świtę.
Goeringa w Rzymie będzie miała
Przyjazd Goeringa do Rzymu z doniosłe znaczenie. „Angriff" piwizytą oficjalną wywołał w ko- sze, że rozmowy, które tam odbę
włoskich duże dzie, ,,dadzą możność potwierdzełach politycznych
zainteresowanie. Panuje przekona- nia mocnej trwałości włosko • nie.
nie, że przedmiotem rozmów Goe. mieckiej przyjaźni we wszystkich
ringa z włoskimi mężami stanu bę dziedzinach, zwłaszcza w obliczu
Główny punkt newralgiczny sytudą wydarzenia ostatniej doby, ja- usiłowań ze strony mocarstw deacji międzynarodowej, jak to wynika
kie miały miejsce na arenie mię- mokratycznych, zmierzających do ~ alarmujących wiadomości paryskiej
okrążenia państw osi".
znajdować się ma jednak na Morzu

om6wił

gen. Ber edci wober prasJ

W piątek, W Rledzlbie m.uby Sprawozda.w<;ów Lotniczy~h w Warszawie
z uprasowa. pism
konferencJa
odbyła
naczelnych
redaktorów
dzia.łemsu.i
warszawskich 1 kilkudziesięciu dzlen
nika.rzy. Na. konferencJl generalny
komisarz Potyczki Obrony P~wlotniczej gen. Berbecki wygłosił przemówienie, w którym zobrazował prze
bieg dotychczasowy subskrypcji Po-

życzkl Obrony Przeciwlotniczej, oraz

obszernie omówll rea.keję społeczdistwa na. wezwanie do ofla.r na rzecz
dozbrojenia Polsld w powietrzu.
P. gen. Berbeckl stwierdził, że
z zadeklarowanych wstępnie, przed
otwarciem subskrypcji ponad 200
mlllonów złotych PRZEBIEG SUBSKRYPCJl DAŁ w CIĄGU PIEBWSZEGO TYGODNIA OKOŁO 80 MILIONOW OBOWIĄZUJĄCYCH DE-

KLARACYJ I PONAD 50 MILIONóW GOTóWKOWYCH WPLAT.
Warto zazmwzy~ t.e IZO MILIONóW Z OWYCH 200 MILN. mdeklarowanych w chwili na.jwlększego entuzjazmu ZADEKI.AROWAL $WIAT
PRACY I TE PIENIĄDZE SĄ BEZWZGLĘDNIE PEWNE.
Gen. Berbedd podkreślił, iż ZWLA
SZCZA ZE SFER ROBOTNlCzyCH
dochodzlly doń głosy wzywające by na wyratne tąda.nle ofiarnych czy PIERWOTNE
kontrolował,
OBIETNICE SĄ DOTRZYMYWANE, CZY ZACHOWYWANE SĄ
PRZEZ WSZYSTKICH OWE NORMY SUBSKRYPCJI, KTORYCB
PILNIE PRZESTRZEGA $WIAT
PBACJY.
„Niech powstaną komitety kontroli obywatelskiej - mówll dalej

Francja zaalarmowana
reisem niemieckiei Iloty

Rosia w orbicie Londynu?
Instrukcje i nadzieje angielskie

Chamberlain
z lordem Ha
lifa::...cm, poświęconą - jak sły.
sprawie współdziałania z
chać Rosją. w toku której to narady u·
stalone zostały zasady instrukcji
dla ambasadora brytyjskiego w
Moskwie. Po południu lord Halr
fu odbył rozmowę z ambasado..
Premier angielski

odbył dłuższą naradę

przez cieśninę dardanelską na Mo
rze Czarne, na co - zgodnie z i·
stniejącą między Turcją a Sowietami umową - Rosja win.na udzie
lić swej zgody.
Rząd brytyjski domagać się ma
dalej od Rządu sowieckiego określenia stanowiska Sowietów wobec podjętej przez W. Btytanię I·
nicjatywy gwarancji dla państw
wschodniej i południowo • wschodniej Europy. Rząd brytyjski oczekuje - jak się zdaje - deklaracji, która dapiero stworzyć powin.
na płaszczyt.nę dla dalszych roz·
mów z rządem sowlecldm.

rem sowieckim Majskim, infonnugo o wytycznych instrukcyj,
wysłanych ambasadorowi bryfyj·
skiemu w Moskwie.
Z kompetentnej strony podkreś
tono, że jednym z tematów tego
porozumienia będzie niewątpliwie
sprawa przejścia okrętów floty bry
tyjskiej i łraJl'SpOrtów brytyjskich
jąc

laieria Tanaem arzez fraDrie i Analie
obawiają

sie

Włosi

o.roli

Z okazji dnia panamerykańskie.
go prezydent Roosevelt przewodni
cząc posiedzeniu prezydium Unii
panamerykańskiej, wygłosił przemówienie, w którym mówił o rezułtatach osiągniętych na konty.
nencie amerykańskim przez współ
pracę.

„Wszędzie, w całym świecie na
to, aby odbywać konferencje, podobne do naszych, _ mówił Roo-

Czechosłowacji

· Pustrnia libijska

wo.i ny

Rząd egipski uznał całą. Pustynię Burk al Arab, skąd skręca na polU.
Llbijsq za. ewentualny przyszły ob- dnie od jeziora Kursum l dalej iłzie 6ł

sza.r wojenny 1 w związku z tym za.. równolegle do Nilu, at do wysoko. ;
bronił odbywania tam podróży lądo- ścl .A.ssuanu.
Nielicznie zamieszkała na obsza.wych 1 powiet.rznych. Granica obszaru ciągnie się od Solumu na Morzu rze tym ludność beduidska zaopnSródziemnym, wzdłuż wybrzeża do trzona r.osta.nle w paszporty.
=

o,d wWiedniu

Policja wiedeńska zabroniła o·
becnie surowo kupcom wiedeń
skim rezerwowania jakichkolwiek
środków żywności dla stałej klienteli. Rozporządzenie to stoi w zwią
zku z brakiem białego mięsa oraz
owoców, których gatunki niektóre
w pewnych
się tylko
pojawiają
odstępach czasu i to w ilościach

Prezydent agencji żydowskiej cielom prasy, że żydzi odrzucili zńikomych.
rozstrzygnięcia
Weizmann po powrocie z Kairu do brytyjski pro.iekt
Jerozolimy oświadczył przedstaw i- zagadniern a pa le::.t) 11sk1ego.

I

sytuację

międzynarodo-

wą,
kę

gen. BerbeckL - Niech zażądajit od
wsi.ystkich ujawnienia spełnienia obo
wlązku. Niech każdy po.siad.a. dowód
spełnienia tego obowiązku, abyśmy
mogli odróżnić czynnych patriotów
od ludzi nltldbałych 1 obojętnych na
sprawy Polsld.
. Oplnla. publiczna musi wiedzlOO,
kto jest naprawdę synem awej OJczyuiy, zdolnym ofla.rowa.ć swej
.Matce - Polsce w razie potrzeby wszystko co posiada..
czuję się zobowią
Oświadczam zany do powołania Komitetu Obywat.elsklego, do wydania dyplomów
spełnienia obowiązku. Dyplom taki
czy znak będzie świadczył, t.e obowiąrek został spełniony w wymiarze
normy".
SPELNIAJĄ
Podobne zadanie
JUż NA TERENIE 8WIATA PRA·
CY POWSTALE W WIELU MIEJS<JACH ROBOTNICZE KOMITETY
POżYCZKI, które Jednocześnie orga.Ale
zbiorową subskrypcję.
nlzujlł
jak za.wsze pierws~·
świat pracy w szeregach ofiarnych - nie chce
być w tych szeregach- jedynym.
Omówieniem konieczności ZWIĘK
SZENIA WYSILKOW NAD WZMOŻENIEM TEMPA SUBSKRYPCJI
pożyczki p. gen. Berbeckl zakończył
w którym
swe przemówienie WIELE ŻYCZLIWYCH SLOW ZNA
LAZL DLA OCENY ROLI PRASY
w dziele propagandy pożyczki.
Z kolei przemawiali: dyr. Nowak
z Min. Skarbu, który omówił t.echnlczne przygotowania akcji subskryp
cyjnej P.O.P., na.cz. wydz. ekonomlez
nego w Min. Skarbu p. Iwanka n. t.
„Pożyczka a. gospodarstwo", a. radca
S~wski z Min. Skarbu pnedst.awił jak odbywa. się subskrypcja. po:tyczld.
Po przem6wienfach wywiązała Bit
dyskusja. nacechowana
ożywiona
troską o Ja.k najpomyślniejszy roz..
wój akcji subskrypcyjnej.

I

Polityka zagraniczna Wegier

światowej

Zmiana rzadu

ivdzi drzudli
.Palest1ńskie koncepcie Anglii
I

komentują.c

pisze, że o ile chodzi o wycieczna wody hiszpańskie, należy w
tym widzieć manewr polityczny dla
dwóch celów: najpierw definitywnego wciągnięcia Hiszpanii w orbitę
wpływów polityki niemieckiej i włosklej, a następnie zmuszenie Angill
Głównym powodem alarmów jest do osłabienia pogotowia wojennego
wycieczka floty niemieckiej do wy- we wschodniej części Morza. śródbrzeży hiszpańskich. Prasa paryska ziemnego.
podkreśla, że chodzi tu o bardzo poJednocześnie
siły morskie.
ważne
z wiadomośclami o wizycie niemieckich okrętów wojennych w portach
atlantyckich Hlszpanii, prasa paryska publikuje informacje o nadzwyczajnych śródkach wojskowych przęd
Minister spr. zagr. Węgier Csasięwziętych przez wojskowe władze
angielskie celem obrony Gibraltaru. ky wygłosił na posiedzeniu komi·
W ocenie alarmujących wladomo- syj zagranicznych obu Izb parlaścl z Gibraltaru i Morza Sródziem- mentarnych expose, w którym pro
nego w prasie paryskiej panuje jed- !>Ował wytłomaczyć wystąpienie
nak zasadnicza rozbieżność. Szereg
dzfenlków z zaniepokojeniem oma- Węgier z Lig; Narodów. Miniwia rozwój sytuacji na .Morzu Sród- ster Csaky dał obraz dotychczasozlemnym. Z drugiej strony inne dzien- wej działalności Ligi oraz okreniki uwat.ają. mrówno demonstracje śilł stosunek Węgier do Ligi, pod·

Mowa Roosevelta

sevelt - konieczne jest przebycie
wielkiej wojny, po której zwycięstwo łub klęska powoduje, że rządy jednoczą się dla odbudowy
swej zniszczonej struktury. Dopiero kilka dni temu wódz wielkiego
narodu mówił, że kraj jego jest
„więźniem" Morza śródziemnego.
Inny wódz, in-nego narodu, na wia
domość o tym, że kraj sąsiedzki
jest bronić niezaletzdecydowany
Prezydent Hacba przyjął na au- skowej grupy okupacyjnej nr. 3
ności innego sąsiada, kwalifikuje
diencji dowódcę wojskowej grupy (Czechy) gen. Blaskowitz.
okupacyjnej nr. 5 (Morawy) gen.
Przedmiotem rozmów miała być tego rodzaju układ jako „zagrożeLista.
m. in. sprawa ustąpienia dotych- nie" i „okrążenie". Tymczasem okrążenie, zagrożenie, czy też uwię
au.
na
przyjęty
jeszcze
być
Ma
czasowego Rządu czeskiego.
zienie narodu miłującego pokój
diencji u prezydenta dowódca woj·
przez inne narody pacyfistyczne
nie istnieje.
W dalszym ciągu swego prze.
mówienia prezydent Roosevelt oświadczvł: ,żaden naród nie uwa·
przyszłel,
:l:a naszych 'porozumień za mogące

terenem

niemieckiej floty wojennej, jak również przygotowania wojskowe w pobliżu Gibraltaru za dywersję ze strony Niemiec.
„Tempa" w artykule Wlltępnym

nosząc,
pn.:~e

„Oiomałe d'Italia"' w torespon- nio z udziałem an.giełsldego szefa
dencji z Tangeru pisze na temat bezpieczeństwa Gibraltaru, wyso.
możliwości zajęcia międzynarodo- kiego urzędnika bezpieczeństwa
wej strefy Tangeru przez siły an· Paryża, kilku oficerów przydzietoDziennik nych do rezydencji generalnej w
gielskie i francuskie.
twierdzi, te w Tangerze szefem Rabacie oraz wybitnego fun·kcjoadministracyjnym miasta jest Fran n·ariusza międzynarodowej admini
ouz, który już od października r. stracji Tangeru. Celem tego taj.
1936 winien by na podstawie o· nego zebrania było opracowanie
bowiązującego prawa ustąpić miej środków na wypadek kryzysu. Po·
sca Hiszpanowi. jednakże komitet stan<>w1ć miano utworzenie miesza
kontrolny, obawiając się, it Rząd nej komlsjl cywilno - wojskowej,
madrycki mógłby zamianować ko- która objęłaby administrację Tan.
munistę, spowodował pozostawie- geru aż do chwili przybycia floty
nie administratora Francuza na brytyjskiej. W konkluzji korespon
stanowisku. Ale nawet po zakoń- dent ostrzega Francję i AngUę
czeniu wojny domowej w Hiszpa.. przed zajęciem Tangeru oraz zazaatakowania Maroka
nii tadna nominacji nie doszła do miarem
Hiszpańskiego, gdzie od paru dni
skutku.
Z kolei korespondent opisuje ze· J odbywa się koncentracja sił hisz·
branie, jakie miało miejsce ostał- pańskich.

w okupowanej

Aródziemnym. Paryskie koła polityczne oskarżają Berlin, że wobec
pojednawczych kroków Rządu angiel
skiego w stosunku do Rzymu, wyrażających się przede wszystkim w utrzymaniu przy życiu układu angielBerlin chce pchnąć
sko-włoskiego,
Włochy do jakiejś daleko idącej akcji
na Morzu śródziemnym, a to celem
zamknięcia Rządowi włoskiemu drogi do jaklegokolwiek porozumienia
z Londynem i Paryżem.

stołerznei

Amerrki

uczynić z innego narodu
nia", lub by porozumienia

„więź.

mogły stanowić „okrążenie".

nasze

den

I

Węgry p<"agną

stać

Rozw ~zanie parlamentu

ża·

naród amerykański porotych nie uzna za mogące
stanowić jakiekolwiek ,,zagrożenie". Porozumienfa nasze uznawane są za gwarancję nie wojny, lecz
pokoju, dla tej przyczyny, że ża·
den naród naszej półkuli nie żywi
zamiarów agresywnych.''. Roosevelt przyrzekł państwom Ameryld
pomoc ekonomiczną, tak- aby ża.
den naród amerykański nie był
zmuszony do wyrzeczenia się chojakiejkolwiek ze
ciażby części
swych swobód suwerennych dla
utrzymania swego pomyślnego sta
nu gospodarczego.
Mamy prawo powiedzieć -m6.
wtt dalej - że nie powinna istnieć organizacja świata, która zmu
siłaby nasz kraj do przebudowy go
na koszary. Nie chcemy też stać
się wasalami imperium zdobywców. Nasza wola pokoju mote być
równie potężna, jak nasza wola
wspólnej obrony. Wola ta może
spowodować poświęcenie, lojalność i dyscypl~~ę większe, niż _te,
które są zmob1hzowane przez in·
nych dla cza~wych podbojów lub
wątpliwej sławy. Głos nasz · musi
być wysłuchany w ustanawianiu
porządku światowego. Takie jest
nasze oręd:de, które Nowy świat
może przesłać Staremu światu.
też
zumień

te

wszystkim na straty wła·
snych interesów. Chcemy stać na
własnych nogach. Skoro mogliśmy
zachować swobodę decyzji w sto.
sunku do naszych przyjaciół, tymbardziej musimy dbać o swobodę
wobec Ligi Narodów i nie pozwolić się wiązać pewnymi określony·
mi kierunkami. Min. Csaky pod-

„

I

w końcu, że Węgry wystą
z Ligi rzekomo z własnej woli
i po długim namyśle nie dlatego.
by przyjąć inne zobowiązania, ale
by w jaknajwiększej mierze zapewnić sobie swobodę n.a przyszłość.
Na zapytania jednego z członków
komisji zagran. izby posłów w
sprawie Rumunii, min. Csaiky powied:clał m. in., co nastwuJe: Ra.
munia wie dobrze, ii Rząd węgie:r
ski pragnie uszanować granicę Ru
munit. Rząd węgierski niezmiennie
nadal podtrzymuje swój projekt,
by Rumunia zawarła z Węgrami
porozumienie mniejszościowe. Poprawiłoby to wydatnie stosunki
między obu krajami. (PAT).
kreślił

piły

nowe wybory na W11grzech

Na zebraniu u premiera Węgier
decyzja o rozwiązaniu 1zby. „Magyarorsag" przypuszcza,
że izba zostanie rozwiązana 28-go
kwietnia. Koła jednak dobrze poin
formowane wskazują na to, że
dnia tego Teleky i Csaky będą
zapadła

prawdopodobnie w Berlinie, to tet
przypuszczają one, że
nie izby nastąpi około

rozwiąza.

4 maja. ,,Magyarrorsag" dowiaduje się, te
data wyborów zostanie ustalona
na ostatni tydzień maja.

W~łowa[kiei kolonii R1euy

ZNIESIENIE $WIĘTA 1 MAJA.
W myśl rozporządrenla. słowackiej
rady ministrów obchodzone dotąd
święto pracy l Maja zostało zniesione. W dniu tym będzie się odbywać
normalna praca..
W POSZUKIWANIU
GENERAŁOW.

Minister obrony narodowej płk.
Ferdynand Catlosz mianowany został przez Rqd sło\Vackl generałem
dywizji. Jest on trzecim generałem
słowackim.

kandydatów na stanowiska pre7A!M
innych funkcjonariuszów Z&ZZlłdów
lokalnych, z pomiędzy których generalny sekretarz stronnictwa. dokona nominacji (!!). Zarządzenie to
pozostaje w związku z powziętą llleprzebudowania
uchwalą.
dawno
stronnictwa. w duchu autorytatyw-

I

nym(~).

JapońllJ[J wallll
z... pasażerami

SAMI MIANOW.ARCY.
Prezydium słowackiego stronnictwa ludowego uchwaliło, aby do
końca kwietnia b. r. odbyły się walne zgromadzenia. wszystkich organiza.cjl lokalnych stronnictwa. Na
Agencja Reutera donosi z Czung
zgromadzeniach tych nie będą jednak. jak dotąd. wybierani funkcjo- kingu:
nariusze stronnictwa, lecz walne zeirzy japońskie samoloty bombo
bra.nie zaproponuje jedynie ro trzech
we strąciły w okolicy miejscowoś·
ci Kunming nad rzeką Yunnan pasamolot, należący do
sażerski
chif1sko - niemieckiego koncernu
„Euras1a Company". Pilot narodo·
wości niem•.eckiej odniósł ciężkie
rany. Lista zabitych i rannych pasażerów nie została dotychczas u.
stalona. Wiadomo jednak, że znaj
dowało się wśród nich kilku cudzoziemców.

Sir. 3

Przegląd
EFEKT OśWIADCZEŃ
CHAMBERLAINA i D.ALADIERA.
Czwiartkowie oświadczenie Cham.
bertaina i Daładiera wywołały
wielkie niezadowolenie w Niem·
czech i istny szał prasy nlem.ieekiej, która wyk!I'ęcając kota ogonem, usiłuje przedstawić akcję dyplomatyczną angielsko • francus.
ką jako niebezpieczeństwo wojny.
Owatancje, iud2ilellone RumuRU t
Grecji1 . ogłasza się, jaiko zbędne

i niesacuteczne.

pra

południowo - W09Chod:iltej 1 WllCho-

korpusów,

dn!ej ~· Obecnie, kiedy ten
•,na.tun.Ją, rcd'6J wypadków" u-

nie domowej.

lega ~ ldedy -.tnt.e:re..
- - - - pa;Utwa wdlu~ wp61·
nym wysWdem zatrzymać ten
niemiecki, prasa

pocb6d
Rzeazy

Trżeciej

nazywa te ~
•~brodni4 europejskii.". pró'blł
~ Niliimeo 1 ~
,,nlebezpi~ wojllT'.

°"'

ATAKI Plt\SY Nl'EMIECłCIEJ.

,.Ktsr1-' Pólskl" znowu ómaJWia
Iniennik Narodo- bezprzyikład11ą kampan~~ osobilstą,
wy'• cytuje „ VoeJkischer Beobach wymierzoną przeci'w Prezydento.ter"', który te gwarancje nazywa wi Stanów Zjednoczonych, kt6wręcz ,.bklffem angielskim prze- rego obrzuca się najgorszymi Wy-

„Warszawski

i obclgamł. Pf'lcdmiotem
k<>lejno:
datszych napaści ~
Chamberlain i jego para!SOI, Chur·
cłiill, Datadier.
Ale, Jak podaje „Kurier Polski":

zwi~kamt

OKAZJA-RÓŻE

komplety 1Q.cznie z przeeyłq 10
sZt. zł. 5, 20 szt. 7.ł. 9, odmiany

uznania szkółek,
~ BUKIETOWE (Polya.n~)
z ~ kolej. 100 llZt. d.
w,ayłamy natycllm1ut po otrzymania wpłaty. Szkółk1
według

'°

LEttSZCZłZHA •SZCZEKARKdW
Lublin, Probotrtwo zi. te1. 21-41

dw odbudowie

Europy'

i dodaje,

:te „to, co polityka brytyjska zrobiła z Polski i ma zrobić z Gretj4

jest
Rumun•ią europejską zbrodnią''.

oraz

to poprostu

Od sieb~ n Warsz..
Narodowy" w ZWi!!Zku

:Z

Dziennik
tym pl·

ne:

1

JW. 1 Polak& znalazła ałf w~
dste pUstw, zwa.IC111.111'Ch Jtfte25
radio l ~ Trzeclej R.ze.e:ą.
Siedzi. w Warszawie pokatna i po

„llkwidacjt„ Czecho-Słowacji zwlo
kll!"Am& ~ „ekipa„ kóreepon..
dent6w dldemrlJtów biemłeekteh,
kt6rym. "Yda.nO odpowiedftle ~
Jmzy, polecano „duto„ piMó 1 t.eSzczególn!e
lefonować o Pol8ce.
~tme zbierane i przesyłane lllł
do N!em1ec :bll.jdl"obni~ takty !B
ł1,Cf&

mntejszatcł

nłenrlecidej

w

Polace, naturahde te, gdzie wJaoó..
czy6 mulllaly włatme 1 ~
do porqdkli, a czasem •wet ubrać niestomego obywatel& pol-

Ton prasy ntemiec1dej jwiadskiego, ~ :tęzy'Jdent ntepoiłredmo o 8kutec:znośc1 DOmłeckłm".
lltyc:r.ne:J pailstw acllodnk:h. DoCd tej*J~
tychczasowa ich ehwlejność 1 a- jest przejrzyosty.
Niemcom
ałatwiaJa.
lll:ępltftM
l't"owacbenie polityki za.borów, Je1I;.. INNE PAAS'IWA ,,OSI"" Tm;

biorących udział

CZ, jednak na

dłtJtlq.

ZEBRAĆŁATWO STRACIĆ...

w woj-

mtq mian-

poko:Jd ~-to hm& 8Pl'aW&.
Uroll)'b)' tyllm wtedy, gdyby u•

dalo się doprowadzić do odclągnię.
cia Włoch od sojuszu z Berlinem.
BerJeśli natomiast o4 Rzym -

Wiecie jak łattvo toPflfe'fą Pi~ńifidze i jak
zawodne są domowe „ chowld.
Chrońcie SUJe mienie.

pozoata.nie na.dal rea.Iną rzewtedy obawiamy ait.
~ w stownkowo niedługim cza.sle
świat cały ste.nle wobec sytuacji
bardzo gromej, gd~ a bary we-

lin

ceywJstokią,

PEWNOśC~~ZAUFANIE

zm• się jut nie barcownley, gdde§
na peryterla.ch \Vielldego frontu,
ale wielkie mocarstwa.
I wywody swe . „Ilustrowany

Kurier Codzienny„
stępujący sposób:
otM;, niestety,

kończy
państwa

w na-

KAZDY

URZĄD

kie cetty

wstępu

na

pasjońujące

WidOW!sko hi8tol'yczne, które
tJtloić

Protektorat

Dziennik wł-Oiki „Lavora Fas.ci·
ble nas. się rozł!t.czyć obydwu dynamtmiów, dynamizmu niemieo. sta'' pierwszy nakreślił granice
kiego i włoskiego, to siły moto- prz}"Szłycll włoskich protektorów,
ryczne obydwu tych państw mon slęgająJĆ do d'tłejów starołylktego
.
~. t.e lepsze jelit powszechńe RzymrJ,
Kiedy bait1bar:zyńey p)lnocy, o
ata.l'cle naroddW', ntt nagłe za.hamowa.nie nagromaM<>nych energij. któryich swego · czasu M~olini
I wted1 ~e mote się rozpo. wr.rntłł slę 1 że mieszikali jeszcze
cq.ć potętny, ale krwawy film bł- na dirzewa<'h, gdy Rzym był już
sto11miy - zwany wojną świ&- ośrodkiem światowej JaLllttuiry, kie-dY'. eł baribarzyt'lcy dla lrz~adnle·
S·EK.
~

I

21

pe4lltwaml ,,oet„.
k'Wllm do~ ~ gdy zindllelda pryaq nie za ~o. r:d1
jellt , _ . . . ,
A prasa Ozonowa f1'e ft>blła

~ kup-:;:-~

radosnego smna na ttmat połsko.

~w~ ~:.;:;

Vlienht

_,

„...,.

„

DOll HANDLOWY IDUSCHICB-,

n•sow, z~
w~ n, ~ cb1ta6 JDOł.na
Jut od zł. 150 gotówq 1 na barclzo dogodne 8J>ła.t7. ~e cene
1228
nfk6w darmo!

przyjdnl, po ustanoDOWY.ch gramcząeydl z

węgierskiej

Polską W~.

pOKóJ czy WOJNA?
,,nustrowaoy Karier C.odzlen-

ny", 1nafizująe sytuację międzywytwom:mą po onaro~
ŚWiadezeniach premierów Anglii
i Pnmejl, stawia sobie ~
czy Europie grozi obecnie pok6f
~ wojna I odpowiada na nie:
w
J'eśll ldzłe o Jcr6tkł mett. to 111e·
tJk&za.ł 8lt Nr. 11 (l50) deimokr&W1t-tpnwie sz&m1e pollloj'a ~
tycznej ,,EPOKI" 1 zawiera treść u,

·-----------s1
„., zeszrt nEPOKI„
No

~pująCfł: .ArlykUł WBtę~ p. t. •
,.N&kaz ruczywistoścl", dOW'Odzlł-iż Polska silił konieczz>okl zn.ar.
ey,
leł.6 alę muat. w obozie wolnotci eupolityczna
Dekada
ropejskiej. pl'Z)'DOSi: Preygxywki do wielkiej
gry. AlbN>ta - pozytj!ł atrate~
ną.. Włochy na smyczy Berlina. · ;.Na
rodowa" Hiazpa.n1a - pachołek :a..
llntemu. Berlin pracuje 1 w Amery-

pe mowa.eh ~ Atak
na ltm:mmio 11ta1 alt IDCZegObde
4..
. - ' a na ZachodDe -„„„
..-...4,
•:r:-„....,„MJ
na. Z08tała Dlemal oftcja1nle odroczam. ai dlll l*a wmj ~ - . .
~. t. J, do okresa, '-+"- _...,., bezpośredlrło po madr7ck18.t para.

dzte wojsk gm. 1"ranco t wtolddch

włai- •~-----------•
zje 8Wój
Chamberlain
ca.
ai~ n1epoBałkany
Ir.apel~?
my Or;y
Jro:f~ Klę&k& Berlina w Belgii. Tot.aZAGRANICZNE
Hstyczna, Targowica na Litwie. Spo- ODZNACZENIE
POI8KIEJ Fm.MY.
łecZetl8twa Zachodu rozstrzygll4. Na Wystawie Kl~ w.
1p111a7 Wolski pisze o Edwardzie
Władysław Kowalskl Salontka.ch, trw&ją.ceJ od 11-go wne
Herr1ot.. wyjdn1a pra~ swojej k.s1ątld p. t. śni& do 2-go paźdZlendk& 1938 r„

~~~~~~

,,Poezja polska.

i

s; 1t ~=~ ';:~7CE~~~

rasizm". _

mawa, Ordynacka 5.

przed

wskutek czego pociągi
otrzymywały instrukcje, by przez
Btetanów pr:zejetdżały na sygnały

tanowie,

ręcme.
O godz. 11.50 przyjechał z Kra!:owa pocfąg osobowy do Wieliczki

SECKI 1 STNOWilll SP. AXC. w
W&l"l!IZ&wie przy ut. Belg1'81deJ 'T Oddzl.&ł Chemiczny w Prumkowle,

odzruMlzen1e „GRAND
najwytsze
PRIX" w uma.niu zasług połcł.cmych
na polu przemysłu chemicmo • tarmaceutycznego.

NASZ NUMER PIERWSZO ·MAJOWY
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

sie v1 dn. 30 kwietnia, w niedziele: znajdzie ·sie
wiec w dn. 1 Maja w rekacll wszrstkich naszrch czrtelni·
ukaże

ków i prenumeratorów w całej Polsce.
Zamówienia i ogłoszenia naleir kierowaf do naszej Adm!nistracii Centralną; • Warszawa, Warecka 7. tel. · 5.13-80

bez.pieczy sobie 1Jronruni1<a.Cję z cal)"Ill lądem azjatyolclm.
Nie zaipomniano przy tym po..
dziale .skóry na żywym niecliżwie
dziu ła:kte o Wrosz·ech. Włochy
ostrzą sobie ząbki na ••. Kaukaz.

Ażeby aie być goiosł()l'Mtym prof. Bwbnow przytacza faikt, iż w
Mediolanie przy'j:mowaoo niedaw·
no uroceyście .i gościnnie przed·
stawicieli ,;Tlai"Odowej Omzji". Na
uir:cędowym banlkiecie ,,narodK>wi
Włoch .i powinny stać się ~ścia Oruzłnr' pnynekH Włoohom ści
mi ,;rzymski.ego łmpermm".
słą W$p6lpr~ oiraz ~iii
Zdaje el~ jednak, 2:e dziennłik Włochów o zamiarze odaoia Gnlw~ki nie WIS'Zystkie jes'zc:l:e karty zji pod protektorat wtoold z chwiod!Grył. Bo oto profesor j:Qgoedo- lą, gór, Ormja odz~a łY,tko ~i.
wiański ej aJkademii adimirał Bub- ność.
now ogłosił w czasopiśmie ,,MorJa1c widać, plany państw trójlką;
skoj Zumał" artykuł o za.miarach, ta f~skiego są śmiałe, daz ja:khni no~zą si~ państwa f.aszy- lek<>lM~e i ftie Hcące ~ zirze.
trójkąita w sto:wnKu
~owskiego

~lło-

h.

cihłeb, w~eł i !eJazo. Japonia ma
%abrać Rosji cały o.krąg Na<lmor•kł tak, by Morze Japońskie .taro
$14; wewnęlttca111n japońftim

mo-

sądem krak~mskim

W .wartek pn:ed Sądem Okrtgowym w Krakowie odbyła się roz
prawa przeciwko Józefowi P~
lakowi, dyżurnemu ruchu w Bieża,.
nowie, Michałowi Nowakowskiemu,
nastawniczemu i Aloizemu Pią.tkowi sygnaliście z Bieianowa oekart.o
nym 0 spowodowanie nieu.myBlnej
katastrofy pociuu pośp1esmego
Berlin - Bukareszt w cm. 24-ym
czerwca uti. roku w Bieł.anoWie,
skutkiem. czego parowós 1 aiedem
wagonów uległo wykolejeniu a 24
osoby doznało obl'ał.e6. w tym jedna ciężkich.
Akt oskarżenia zanaea. Podałolakowi, ł.e wbrew przepisom o ruchu nie sprawdził telefonicznie
drogi dla tego pociągu. Nowakowslrlemu zaś, t.e nie przestawił
zwrotnicy oraz, t.e nie Przedsitwziął ładnych środków zapobłegawczych, celem zatrzymani& poł.e naa wreszcie pi„tkowi
ci"gu,
•• „
-i
..,
dał sygnał ,naprzód" nie ~ do
tego upowamionym.
W dniu 24: czerwca ub. r. rano
popsuły się automatyczne urządze
nia sygnalizacyjne na stacji w Bie-

I

na

Berlin-Bukareszt

Wł. F.ARMACEUTYCZNE.J ADOLll' GĄ

Bemanowakl omawia oetatnl4 powieść E. SzempHMkiej. ,,z dnia na
m.sei1„ pn;ynom felietony polemlcz.
:ne. -... Zamyk& zeszyt Kolumna RemCena zeszytu 4:0 ~·
~L Adl'M redakcji 1 administracji: Waz

f1ia swojej ekl!ij>a,ftSJjt na wschodzie
l za<:hod:zie ntm'Zą cofać s.ię do
1000..go roku, to ,.Lavoro .Fascista'' może 80bie poZ!WOlić na cofnięcie się do III wieku przed Nar.
crur„ by 7Jdobyczami wojen Puni·
ckLch uza~adnić dztsiejsze pl"etensje Włoch. A więc KOdyka, wybrzeze J?6twy.spu Iberyjskiego, Baleary, Macedonia, Albania oraz
cały północny brzeg Atiryki są
4
„żywotn4 pt"Lesłirzenią życiową '

Gruzją

Co do Niemiec to wiadomo, te
Ukraln~.
chdwłe gpogląda.j4
która ma przyszłe WTietk:ie imperium germań51kie zaopatry.wać w

Kałastrafa aariaao aaiaienneaa

co

do orientacji polłt7ki 'Wfłielidde:I

nad.„

do R~jł.

młell*°J' ldt ~!Wt&Wa P?UJ -w-w-'.tea-11Ltam4-ł~, .,.
:!fł:a w da!adl Cllltatftleb, me po..

1 ~ ~ Badllp-tu

Włoch

___:.,

plany

Dalekosi~żne

ńlfa.

dusze milionów wizją
wskrzeszonych wielkich imperiów.
Takich marze1i nie moma realiz.o.
wać w drodze kompromid6w i l'O'Zm61t' dyplom&tycznych. Jeśli więc
ło

cewałAnia ~

~

PKO.

w ----=~~~~~~~~~=~~===~~~~=~~~~~~~~~:._
obywateli
swoich bardzó
pobrały
wyao.
ostatnich
cUłg'b lat od

czywtstnianl&

mstawia t.adnydl

ZBIORNICĄ

totalne

f:ZY

ATAKUJĄ~
mnóvr 1 mse
To samo cytowane pismo st.rier'
zmian mapy europej8k1ej po myśli swoich dął.eA 1 dza, te niem~ka propaganda zatntereeów. Nuywato 11ę to ,,na.. przęgła do swojej roboty c:tęść
turaln1m rocwojem wypadk6vr", ptasy włoskiej, a przede ~
który lDlał w prostej llD1t dopro. kim pr~ węgiersk~:
Dzlennlld „potomków Batore.
wadzić do begemonli ntemiecldej
go" zapomntały nagle o dystan1 utnrant przewage. n1em1ecq w
De J'9llpek:ta. jaki dzleli6 mul
Budapeszt 1 Wa.rm:awt. a ~
O owycb nfedawnycb paradach DIL
pn111111a CIBll.ch Jr:arpaclddl, Jd*.J'mf

POCLTOWY .Jl!S1'

PKO

rzeza. YI. ten

'1p066lb Japonia :za.

i zatrzymał slQ IM! huezn1m tone.
W 6 n1inut poty!n miał nadjechać
niezatrzymujący si~ w Bietanowie
pocfąg pośpieszny Buka.re.ut Berlin. Dyżurny Podstolak - r:a.miast 8J>r&wdzlć, o:y droga dla tego pociągu jest wolna - poaedł
odprawić poetąg wiellckf. gdzie za
trzymał ałt ał do jego odjazdu.
Wntchttął Tci.clyi ~ ll>6i
Ga'l.06Z powiada, "' ~, 1ct6rq
N~nie beakutecznie ~ się i rabuś:
ja aobM!I vpodobalem ł po kt6rtf
po1'0ZUDIW telefonicznie s nastas~ 'byfby ~""7, fldy'by ~gMJł jut ;ego tola.mością. O,
nie ła prt1ekl§ta imtyjuoja prob- ia dobru wiem oo to ;ut tola-.
WUU..
anoU. Kto tni zreaztq zagwaranNastawnlCS1 Nowakowskł miał ratoral
I ~oie, PG10fił napadl tuje, czy ~d tysiqcem 'lat ta
zaniedba6 przeło!enia zwrotnicy
po pociągu wielickim, czekając wi- na Gawła t · sabral m. Jego wla- wla.mie rzea nie naletala do modoczołe polecenia dyturnego. R6- ano36. Jest to aprawa pom~dey ich prarodeiców, a prarodzice Ga
wnocześnie zaś sygnalista Piątek Pawktm es Gawlem, ~ co tna do wici gwaltem· Ją odebrali.
Mówi ai§ o prawie, 'które winno
stał ~e przy sema.fo1"7.e, a tego prokurator1
Jutro ten aam G<noe'l ~
widząc zbllł.ająey mi: pociąg bubiść przed Ą 'kt6ro g6r010GÓ '-°'"
resztefls1d, dał •amowolnie sygnał poić na Pa'llila i odebra6 nie ty'Uco winno nad ailą.
,,napr7i>d"'. Wekut:P.k tego poclą,g zagrabiony przedmiot, altJ ~
A czyt prokurator móglby ahpośpieszny, nie zmniejsmjąc azyb- co na dodatek. Czyt noiou proteczmo broni6 prawa, gdyby ea
kości, wjechał na tor wielicki i na kurator będzie ~ wtrąoal p~
nim nie Btala uzbrojna pplicia,
ostrej krzywitnle, mimo, ł.e maszy dzy PCH.Ola i Gawła 1
tandtmneria i t. tł.
Gaweł jetrt tuldotoo'lony
A
nista zorientował się w sytuacji i
POtDtJI. co niz łlłOOłłłej ftytvJd
tma
hamował, uległ katastrofie. Paro- z U:go, u Pawel .abral ałf:
wóz zwalił Bit na bok, a aiedem wa pnedmiot aponc 1
- Był taki prokwratur t.o ~
gonów pullmanowsldeh uległo częCzle'k nic t»ID~ «M, oo ~ wie 'który chcial 3amym prcsuimn
ściowemu uszkodzeniu, zaś trzy o- dla niego dobre i konyatne. W regulować ai><mie 11prm.oy i satarobsługi kpociągu 1 21 pasa- pim'to:tZej ch'IDł1i po zabrcmiM mu gł aąaieMkie i oo tlf'obł11 Nic. Bo
soby
• r6 zodni
osło ontnzje, w tym pa cugo§ zdaje mu aię, te ftemia nie micil za 30b4 aily. A więc niech
ze "'
lacz Józef Paściak cię!kłe.
u.mwa mu aię ~ pod n6g, ale po- ten prokura.tor nie mówi o praOsk. Podstohlk do winy sł~ me 100Zi 01J10aja 8if z tą mys1q, u ~, tylko o 'łDłębzeJ aile, 'kt6'1'a
przyznał, !e nie wydał tadnyeh za 3koro Pa'l.06Z tak guxzltoumie tł!j ~cięśel mniei3Zlł ~.
rządzeA Nowakowskiemu, ponie- neczy pożądal, to widocznie by'la
Pawel traci 1pok6j, denenoufe;
mu do tycia potrzebnts; 10 końcu
wat sądzll, !e ma na to czas po od zaJ ograbiony Gaioel im nawet ~. seapominaJąc, u '111!Jfrzym<ł"
lośó MMOÓ10 jeM pienonym tOO•
prawie pociągu wielickiego. Nowakowskt przyznaje się, lecz thJma.. rad, że pozbyl 8if ci{Jtam, te nie nmkiem ft1ympttca.
czy t.e przypuszczał, ~ pociąg po muiri dniem i nocą ~waó i "ttty
w~ 10 be3rilnej zlo.§ci powta-•'
mywa6 Uc:ne Btraż6 do pl1fl010(J-o
rza ieno, i!e iwiat 'bylby piękny,
spieszny apó!ni si~ 2 do 3 minut, nica tej 1J10ojej tolamio§ci. ••
gdyby nie ta przeklęta inatytuwięc nie miał się poco spieszyć, a
gdy skierował się do nastawni, po- .Ale prokurator - rozumuje Pa- cja prokuratora..
ciąg mijał już pierwsze zwrotnice. wel - oo on tu ma d,o gadania 'l'
ULTIMUB.
Ozego on chce1 Niech rad będzie,
Ostatni osk. Piątek do winy sfę te jtJ jego nie runam ł niech on
nie przyznaje, twierdząc, że sygna- 3ię do mnie ta'kte nie łOfrąca.
łu ,,naprzód" nie dawał, lecz trzyTo co robi prokurator Jest naj·
mał czerwoną chorągiewkę, do g6gorszego rodzaju aamowolą. Czyż
ry nie wiedząc, jaki ma dać sy- bowiem narzucanie komu nie pro
Z OPATENTOWANYM PRZEWIĄZA
NIEM ZAPOBIEGAJĄCYM PLĄTA
gnał.
szonej opieki nie jest ~amowolą'
NIU sn; Q5ZCZĘDZA WAM 1PRAcv, ~ĘRWÓW I~ .~ /1{
Po pl'le8łuchanlu kilkunastu Czy~ nie jest to sabotal naturaZ..
świadków, szczególnie z pośród ob nego rozwoju wypa.dMto'
sługi pociągu i wywodach stron
Sąd ogłosił wyrok na podstawie - - - - - - - - - - • - • • • • • • • • • • • •
którego Michał Nowakowski został
ME KIE - DAMSKIE
skazany na 6 miesięcy więzienia,
.
kupisz nljtaniej SOBOL
A. Piątek na 3 miesiące, Podstolak
UDZIELAM Dł.UGOIERMINOWEGO l REDY T U

MAtY FELIETON

Sila a prawo

"°"

mo"'

uI

zaĄ został

uniewinnionx.
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Północy
Lotnictwo w zwrcieskiei .walc! z biegunem pólnocnrm
I
-1
I

Ponad loda,m i da·l ekiei
śmiebi teglarze

XVI.go

W!ieku:

peraturr
zewnętrmej.
Aby pracować
wyda:łnio na po-

pnejścła z północy na wsebód.

l

Droga :ta była już utorowana sześć
wietrznych szfaikactt dalekiej Pół· 1
nocy, trzeba więc rozwią2ać naudziesiąt lat temu makiem mor
skim przez Nordensklojd... Po tym
kowo ptoblem wysokości lotu, Czkałow, Gromow, LewOft,ieW·ski, .
dziedzinę działania wiatru. To jeŚt
Howaro Hughes pokazali, ·te rów
pierwiszym zadaniua ~
puHc. Mazttruka.
nież samolot może zrealizować
Drugi pmkt: połąezenlie samomarzenie naszego starego świata . ,
Jednak pozostały jeszcze pewne '
lotu ze światem z:ewuęt:rzn1m za
GOBY LODOWE POD BIEGUNEM.
ta.jcmnioe, mote jut ostatnie, tydi
pomoą radia.
bezludnych
obszarów
dalekiej
Samolot U. R. S. S. - N. R 196
rzeczy wypadek, który spowodo- ki temperatury, która w tych okoPółnocy... Oto dlaczego niieustra.
został zaopatrzony w dwie nadaw
uona załoga obecnej wyprawy wał zgubę Lewoniewsicfego, ·'ina .lica~ me. jest zawsze tak niska, cze stacje radiowe (poza odbiorjest gotowa .ustalić przyszłe liinie prawdopodobnic swą genezę w i- jak w wielu innych punktach na- czą), 0 dtrtej sile, mogące ptacostnieniu tych cyklonów arktycz-' szego globu. · Podczas jednego z wać na wiełkich odległościach. _
powietrzne.
nych.
Pozatem trzeba również ostatnich próbnych lotów przed Tak więc załoga będzie miała
Jak jut za7Jl1.a:CZyfiśmy, celem
przeprowadzać
studia nad polami wyprawą pułk. Maruroka, dzięki moroość być stale w kontakcie z
tej nowej podróży n~ Jest pobicie
~YNNY BADACZ POLARNY
lodowymi, n.ad właściwcścią pro- ~cjalnje p_:zeinyślanej. kombiin.a· Moskwą i z Fairoaniks. Będzie
~du. Przede wszystkim chomienioiwania lodów i' śńiegu, oraz CJ.i malowania kadłttba 1' skrzydeł, również mo±łiwe
wypróbować
dzi o przestudiowanie i oikreś..
Droga z Moslawy idzie 'PJ'%CZ ja
nad maignetyzrnimi ziemi. Trzeba. uzyskano temperaturę + 10- .we- wartość istotną ra<fi~ połą
letr'te połamych baz, oraz o usta1
kuck.
lgańsk, Bułun, Tixi, Amwteszeie poznać odchylenia i sko wnątrz samolotu, przy - 21 • tern C7A!lria ze
monkimi na
Jenf.e warunków powietrznej :tebertehi.t, pnyląde&: Szmidta_ Weł
Północy, oraz z potam~ł stacjagługl w krafadt ar\'tyeznych.
len, Nome i Pairba.n.ks. Oba te
nt gomiometrycznymi, które stwo szlaki powietrzne mają w rezttłła
W~e dotycltezasiowe loty
rzyt Paipanin.
Czy goniometria
ponad łym:i krajami nie określiły
cie końcowym wtp6łny punkt:

I
I

„

stacfami

~ sł:a111owczo właśdwyct1

wamnków przelotów. Jeden pro%05łał dopiero roimrzygm~

blem
Krótka depesza doałoSa nam
niedawno, 1'e pułkowm"k Mazwuk
szef sowieckiego lotnictwa polarnego, odleciał z Moskwy na potę
tnym czteromoto.roweu U. R. S. S.
- N. R. 169 celem zmslizowania
podróty badawczo - naokowej na
przestrzeni 10.000 km. pon9d krajami połamymi. Szłń powietrmy,
który ma przebyć pulŁ Ma.mruk
biegnie od Moskwy po przez Kazań, Swudłowft, Omsk, Nowosybirsk, bołti dałekiej Syberii, przylądek Szmidta i morze Betynga.
Na po1da~ samolotu ma.jduje
się }() osób: ~ pMa:łlerów,
dwóch pilotów, dwódt radłotełe..
grafist6w, oraz dowódca pułk.

tr:

możltwłe nałwię'ksza W)"90koś"ć

lotu. Dlatego motory aparatu
włeoki'ego zostały zaopatrzone

w
„C'Z'teroS'topnlowe", zaś załoga posiada
duży zapas t1enu w
specjalnych
zbiom1'kacll. Donfosłym i powafnym zagadnienaem dla śmfałych
lotników jest sprawa cyldonów
arktycznych. Niezn.any w gnmde
~ ·kompr~

na

danych ołrzyman1dt ze słynnej ,,eta
cj1 bieguna pólnocnego", młof:o
nej przez Pa.panina. Rosja Sowiec
ka z zapałem ubiega się o 1'02Młą
zanle powliełu:nego problemu da-

uzowame

~

p<>qCJlellla
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Dz:hme to ~o to pokulenie
.połSkle przy ikońai Ulb. stu:Jecia. Z
jednej iSflrony hasło ,JPracy 01p.nia:nej", irrDUICOO.C przez pozytywistów - Prma i $więtoohOWSkiego
- z drugiej zaś za'W6z.e aiktywna,
chocta.1 kryjąca się w podziemiach,

walk.a

niepocliegło

ściowa, podjęta przez fywioły demoknł}1c7.oe i P .P.S. Drobnootie!l

pr~ ~

119,

c:ttgO

aaf·

t;.z.a..
W:

tra~aoh

tyich wy.r~ i wy-

chowywał si~ Adam CbmielOWakł

- postać niezwy.lda, ta!lc. jako malair!Z, jak i ZaiSłużony wielce pcaroownik aa niwie społecznej. Un>drony wt. 1846 w lgołomii na. Po
oor.t, .. klształicił &ę począifil<:owo w
WalflS'Zalwie, a następnie w Instytucie Roomczyim w Puilawaich.
powistaniłtt w t. 1863/4 bierze czynny
tldiział i w jednej z potycrek traci
nogę od .rosyjskiego granatu. Po
lm'ófld:m pobycie w Pa.iryżu. z:apisuje się w Wamzawie do Szkoły
Sztuk Pięknych - zaś w r. 1869
osiada na cztery lata w Monaohtum, pie studiuje w tamtejszej
Akademii. W, MonaclNum nawiąZJU}e sitosunJki z Brandtem, M. Gierymslkim i Siemndrzk:lm, ~
ł1wu;ąc ISflnie aa~ kolegów
i , rówieśrub'.nr'.
oi-yginał~
swydt poglądów na szłllk~ i aomiermośd4 malairs1citj pracy, om
nles'lcazttekoością swego chara~
ro, %W1ra<:a na siebie powszechną
uwagę i zyskuje przyjaźń naj:wy1błtniejszych podówaas ariy5tów

w

PORTRET CHMIELOWSKIEGO
JBrata Albert.a.)
malowany przez J. Maszyrusklego.

tH. Sierukiewiczem, Modtrz.ejewsiką narsiką. ~ Otrzymawszy . w r. 1-884
- a następnie w czru;ie pobytu naikaz wła:qz 0ipusuzenia zaboru
we Lwowie - z Wycz611kow51kim. 1rosyjskiego - przenosi się do Kra
·MahJje i ~)"Stawia we .Lwowie .i w 1kowa. ~.
W Krakowie maluje i wystawia
W arsz~wie w Salon.ie Krywtilt~.
•W tyciu swym pragme pogodrz1ć w T-wie Rrzyj. Szt. Pię!lalych swe CZ)'1Ily z .naikazami wiary i z inie zaniedbując równocześnie ~
łej iprzrczyny wstępuje do zakonu icy dla swej najbardziej upośle
1ezuitów w Sta.rej .Wsi, nastęipnie dzonej braci. Jego pracownia maizaś do Firandszkanów, g.dtzie jako larska .przy ul. Baszto.wej .sfaje się
-tercjarz ro?Jpocz)'ll1a pracę mis1o- przyt-..r~kiern d!la bezdomnych. Dla

,.,..,,.,,===...,.,..,....

poitskich.

Po śmierci swego prrzyjadela,
Mai!Qsa meryms•kiego, w r. 1874 ipow.ra.ca Chmielow:Slki do Wairs.z awy, gdlzie bierze czynny ooział w
fyciu artystycznym, wystawiają-c
iswe prace w Zachęcie. Przyjaźni
się z Wi&iewiczeml Chełmof:sJcim A. CHMIELOWSKL

I

wikłaida

na lllOW'O

Pozatem etroga ta

ma

tę ~ •

w razie pr:zymmowego
habłt

zakon.ny, :przyt>iarająic imię Brata Alberlta, zaklarla populame jut dtziisiaij Zgromalhenie Braci Poisłuigując)'!dh Ubogim.
Oddając biedlar
kom WISZystilcie swe siły, coraz
mniej poświęca się małamtwu. Umiera w Xirakowie w. gmdnia 1916
roku.
Wystawa prac malan*k:h Chnlie
1owskiego w Muzeum Narodowym
;przedstawia nam zaledwie niewiel
•ką cząs11kę twórczej
działalnOOci
te~ nie71W)'Gcłego cz!łowieka.
Ar·
tyista wstępująic do zakonu zn~
aył wiele swyoh prac, inne zaginęły w czasie · wojemcej zawieruchy: Malowidła, ikt~ po nim po-wstały, ni>e dają pełnego obrazu
jego twórczości, ja·lCkobwidlc świad
czą o wyrobionym obliczu duchowym i 7ldecydowantj woli maaru.
Jaiko ,,monadlijczrk", Chmielow-

I

safer9kiego 1otu naokoło świata. nej młodzieży, .M óra rwała s:łę do
czynu, ll!ootyinwjąc w ten sposób
Ni swQim lotniczym plarfte . Sowie pi~e 1mdytje po11Sikiego roman-

't ak inteos,w1Jie posmkiwałi

'

nich

,J otnkzego cza.ńSka. irczenwa i ostrożnoot
w
Europa - Az]a - Amei,ka, bez stomtik:u do najeźdźców i niewiara
ryzyka praełoła ponad Pa~ we w:Wlne siły - nie miały jednak
~est to więc piet.„ „. lm'ok do pa- wielu zwołermilków wśród ówaes-

ty

I

(Wystawa prac Adama Chmielowskiego (brata Alberta)
w warszawskim Muzeum Narodowrm>

le~ej Północy. Pomyś1ne rozwi~ nieustępliwa,

Zaftie tej sprawy pozwoli na

I

,

o podrót badaw
z aajwiębą

oparq

2'W.

Zpracowni malarskiej ·do celi zakonnika

cą, ~
<łtobiazgowoścą.,

l

".

Mazundc. Nie dtod%ł tym raum o
.Jakiś ,,raid''' ale

90-

b~ie mogła ~e skttteFairbanks.
cmie współdziałać :z lotan samoSzlak polarny cał'laDwlły i nielotu na tydi lodowych, zupełnie
rozdzielny ma przewagę, je!ell
niezmtTtyCll ziemlaclt?
chod?.i o od!egłość w liftii prMtej,
Jeszcze jedna zaga<lk.a do roz· jest bowiem
krótszy, ale prowadzi
wiązanła.ponad obszarami nieznanymi, bez
Wireszcle punkt trud:
Jaki
ludnymi i tdmącymi grozą niewybrać szlak powiełrmy?
skończonydt pół lodowych.Ekspedycja lotników sowiecPoza tym jest całkowicie pozba
kich miała dwie drogi do wyro.
wiony najmolejszyclt portów haeru: Jedna, wzdłuż koła poLamego,
dtowyoh. Jeżeli chodzi o warunki
przechodząca przez biegun i osią
atmosferyczne na tej torasłe, - to
gająca Fairbanks.
przeważnie są one dobre podc:ral
większej części roku. Szłak cłrugl,
. ".
.
.
który wyprawa ńadiowala banbo
sxczegórowo, ma irJOe dme pła9y.
Przede wszystkim jest to szlak
handlowy, który otwieQ mołl!we
ści handlu terytoriom dałdao polo
I
iooym od eesrbam Rosji I SJberii.
Łączy ~ z Jroftłynen~ llecq
handlową kanady:fslq w Ałlece.

ski znala7l się f.ti n~ samym per
czątku swej art~ycmej
kariery
w orokie tych wpływów i prądów,
które kls-ztałtowały podÓ'WezaSI pojęcia o 57.:tuce w naszym środowis
lru. Ate monachijski realizm z
całą pedandką drobia.z.gowośdą i
kttltem dla rzeezy dnlgOl"Zędnycll
w małamtwie - · zdołał ~ta
przystosować w :ma<::znej mierze
do swych W'łasn1C'h celów, k!ładłąc
nacisk główinie na czysto mafarskie wartości obrazu. Czego się
nie nauczył u swych profes01'ów,
to aeripał z monaclrijsikich galerii
i n~. W ten ~ znalazł
s~ na drodze ku netelllej i auitentyantj sztuce - o czym świad
C'Zll ehocia1J'by ta'kic kompozycje,
ja1c „List", niewiefJdoh rornniarów
poritriet ip. Chojeckiej, lUb ,,Ecce
homo" - obrazy malowane z dużym wycruciem ba1"W!łlej powierzchni płótna.
Niestety. przełom, który się dokonał w żY'ciu airtysty przerwał
i ztliwe.czył naturalny bieg jego
rozwoj".i w sztuce. Zeszedł z pola zanim :z.dążył całlkQiW•cie się wy·
powiedzieć.
·

~aała

łub jalkiegoś wypadku, ła.twiej ~
dzie o pomoc i ratunek :z jakiejś
miejscowości
na trasie prrzdotu.
To ma duże znacxeme. Głównie
jednak ze w~ędów handlowych,
ta trasa była W%łę'ła pod llW8g
jako przyszła rmta powietrzna ~
skwa - San PrarK:isioo. Tat ~
Jotn.i ciwo sowieckfe ubiega ~ o
rozwiązanie nowego problemu lot
niczego na sztakach dalekiej „ół.
nocy, ponad k>dami, obszanunł
bezludnymi i nietkniętymi. Wsr:ystko przemhlia za tym, te w,.,...
wa ta skończy się nowym nryci~
stwem lotnictwa na aretie ~
jowo • handlowej i komuoikacyjnej.

„----------Z.DAl.E.

300-400 zł.

miesięcznie

można łatwo zarobił:
Nalefy tylko zaopa~ Illo w m.szej f'll'Inie w książko .Domowy fabrykant", która zawiera 11eUd róż
nych przeplsów i praktyc:myc:h Wiika
zówek do domowego W11'0bu UVku
łów pierwszej potrzeby.

Illo z bł Jml'łk'
ka.My ~ w.
stanie bez specjalnych mniejętnoścl
samodzielnie, bez tadnych specjalnych przyrządów l maszyn, a zwy.
kłym domowym spoeobem pl'ZJ'l'Zlł·
Po . zapoznaniu

(podręcznikiem),

dzać.

Mydło toaletowe,
mydło do prania, mydło i pastę do zębów, pa.stf
do obuwia, proszek od potu, kosmetykę, jak: krem do twarzy, puder,
różne pomadki, środek na piegi. la.kler do paznokci, farbę do włoaów,
perfumy, wodę kolońską., sza.mpoon
do mycia głowy oraz: ognie sztuczne, rakiety, kit, klej i wiele, wiele

innych powszechnych
dziennego

artykułów

co-

użytku.

Cena tej ksią:1:kl wraz z przesyłq
wynosi zł. 3.95, płatne przy odbiorze.

Nie zaniedbuj okazji l napisz de

nas zaraz!
Adres: Wyd. „SELEur", Wa.rm.a..
:wa 1, Komitetowa ~ -c1L 51.

·

Str. 5.

Komu to potrzebne?· Konsolidacia obrony
z bły- de żydów z Polski. Nie widziało

W 7lWiązku z sył.aacją młędEy wówc:zas a7mło walkę o usunię- walkę na froncie t. zw. narodowo.

Dal'Odową, zmieniającą się
to płsino wówezaS aai potrzeby
lkawłcZną nieomal ~
o Polskę Niepodległą, nie
walki
moblic'za
w
się
Polska zoatazl:G
1DÓW'iło o kooiecznośq zwale7-a0ła
pełnie nowego układu 8łł.
Rozmach państw dyłdat:.r'y łL caratu, cała jego uwaga bowiem

-

Najważniejszym momentem
bieżącej chwili politycznej jest

ściowym.
W łnteresfe Polski w tej chwili coraz realniejsza tendencja kon
leży niewątplłwłe SOLIDARNOść solidacji państw zagrożonych w

WSZYSTKICH

JEJ OBYWATE- ten czy inny sposób przez poli-

LI wobec wspólnych niebe7.pie- tykę agresywną i imperialistycz
wczeństw. Czas najwyższy pomy- ną państw totalnych. Kluczem
.tyd1\pli.
z
~walce
skapi<>oa.
była
miesią
szystowekiej w ostatnich
cach nabrał tempa niebywałego Gazeta ta była w powszechnej po. śleć o zrealizowaniu tych żądań, dla wyjaśnienia wielu wydarzeń
Nie zdążyła jes7ae Europa ochło- gacdZłe we wszystkich środowi- które są pOwtarzane przez Radę ostatnich czasów jest ten fakt,
Od- Naczelną P. P. S. i Komisję Cen. że państwa t. zw. totalne stanoniepodległościowyCh.
nąć od wrażeoia, wywołanego skłch
1,pokojowym" pc>dbide.m C7.ecł;to wracano bowiem w ten 8p066b tralną Związków Zawodowych. wiły zwarty blok, ściśle współ
r działający, wzajemnie się popie
słowacji, gdy Niemcy przenucili uwagę od zagadnłeó walki o Nie- \I I · ! r r 111 r f •fr ·' ' ' )'
po jednej linii,
. rający, idący
•,
~
.
.1
,
1
J
i
1J1.a.
J
I
·~~ .
się. _na Kłaj~ Nawet łwięta podleg!OŚt.
państwa, którównocześnie
gdy
ł
•
,
'
r'
•
...
i.
.
.
'
•',
sy.
.Dzłwnłe ml to przypomina
W1elk3'.'1oco~ wedle powszechoeJ
byt,
samoistność,
-granice,
rych
J
l
do
"
·
...
'
""
I
'
f
Polaię
znalazła
jakiej
w
tuację,
aawiązafące
•
tradycj1, święta
1
a nawet niepodległość są zagro.,. • t.i ... •
Zmartwychwstania najlepszych in ska ostatniO. stoimy w przedeżone, kroczyły drogami różny· ~ ,· i
styoktów lud:ltidl, brat.erst'wa l ml dnia i a proga być może włeDdch ~; , :·· 1·
mi, prowadziły politykę niei.
„
.
•
"
•
•
wska~
jest
nie
1
wydarze4
śwę'
łości bfiźniego - nawet te
1
A.' ZDANOWSKI ł skoordynowaną nie stojącą na
ta ostatnie zastały śwłllt w P mną t'O'LpOCZYOać teraz właśnie

-

.

-

„ \ ,·

-

'

rączce ucterzenia i mllnlQl • AL
wtwew •OCZJate 8klada
nym obietnicom.
Nie znalazło się w Pollce aai ~
dao ugrapowaole polłty~ kłó
reby ~ tych wydan.eó oetałatda

-

banię,

nie

wycłągnęlo uale:f;yłyda

lloaBek-

~.?.z:?~~- Fale długie, krótkie, lud i.„ prezesi
;

. . . gblł . . . ~
alego oaroda: „OBóZ ZjfDNO -

który ubó. Mw
- To wedle ciebie. wychodzi
drok>maC1 na lorótkich fatak:
ku.l'tury.
nowoczesnej
owooe
stwia
CZEN1A NARODOWEGO.
A Da pierwszym miejscu· stawia lach. a na dłue:ich falach lud? Czv
~ .t,blJ wstępae
to tvłko w radio tak iest? I czy
-,. PollldeJ"" :s tyda ~ dni, ~ dwudziestego wieka" - ra- tvJko
Czy
właśnie w tei chwi-li?
„dvma
kiedyś:
tytko
ktoś,
kiedy
mój,
t)()W>iedział
nie
Pt2yjaciel
KooJdmnlealeiu.
s •Jw~ym
..,....., odbywaJitca Ilf bS
pJomaC:i i ministrowie zmieniaia
i~ coś przy ~~ior sie - narody trwała" Nie? Nie
Jlł'ZJ'•• u I ........ 2'Jllllwała ~ ~
coraz. io 11SZCZ~liwia słu- powiedział - to jeszcze może poalelł6rfdt mtytmł6w, ..,.. „„....
ddwnege tod!ała dOAI.. chaczy i siebie ja-kąś ~ m~l~ wie.
M6:1ę wolJec fClapc>wd opc.y <fi4, ar oracją w naJprzer61mie:iI zacliciało mi sie oostvsze~. co
•
.
dopłelo marsz szycJa mtac~ świa~.
lljfujda. Wlcklli
..naifód". co ów lud. stanowią
ten
Niedawno miał pasię odbierania
pod lltJ:ydl&:ml ~ ZJednocy podstawę wszelkiej długofalo
p_r z y j a c i d l ,

noa..

.....,.6w

.....-e

- - Nmoda
o.a,
McJ1

•
.

-

„..,

.„ - dałby ~ ~-:=~ch. edoKręstcił, ~
~

~

... polityki, tym razem (odłóżmy
rzegal'- wj
Się, m
phdd .....,
ohwilę program radiowy) po.
na
nyn cą9łkami OOrofu wywoływat z eteru najprzerómiejsze sta- IWlie. Ale, że za baTdzo przy moim

zesmutniał.
- cje.- A-lenoki.reszcie
się - powiada SF.czególale w

w_ c:łull 120 lllł . . _ atJeer

!WOW4Atut

*"-',
tzllll!lle pow1196, ~ . . .
lecze6stwa polaiego do roztad7.eDla CAł.EOO ~ w ~
llW'Olch łl*aee6w -odDwydi.
~
S7.a.egóJnle •
powstaniadl nJb 1831 i 1863. Nie
pot:rzeba tataf ll*&Jpomkiat tyda

zro-

b1I ,.. świecie radiowym. Namwiac SObie sta~„ a tu odirazu
ł - . • tej samej f.ałi gra. Jeszezie pół biedy, Jak Ci Jednoczcśnłe bif4 dZW'OJJ'y :i: katedry WestmirtsteJskłeJ i Pazyt gra Marsylimitę. To nawet -paisuje. Ody
Ben.„, wielki kmdyń-ski zegar
,Big
,
lę
llł6l'e
~
w
rz«:t.y
wszystkim dobrze Z118ae. Wystar- bije południe, a Jednocześnie na
czy ~ la w oełahAw tej samej fali masz kawałek ho.
ro . M :wet
e1 di:
np. powstania bardro lllae było Mm<iersldef
m o ł ugrupowanie inmgiabłego WJdo
atnie b ~ sle czasem sha:rmomzowat.
polskiego •ątęc:ego
~Iw AJe co zrobić•. fak_masz ~dczyt po
słowiaństd,:Z .,_. a....
f rancmta • kmtunie. a 1ednocze-, ~ ,.._
śnJe z Berftna girat.l ci marsze
ce.
Polska tłilale)llre Ztiideł:la ~ Vr"Ojskowe?
_ Ho f co 'W'tedy robisz?
daleko od tego rodzaja rozbłcła I
rozprOSZkowaula opinii. Wystar- WtedT oorzuoam krótkie faczvla ostatnia -~ sył:uacja,
bj całe ~ Jak JCd fe. Wtedy przemicam sie na fale
ctaielrołdą~ dłtri?ie. Na dłueich fala-eh nie momąż, mpomn1a1o
rM:nłcadt • ~ 1 prełensJadt ma słuchać dwóch stacfi naraz.
zastu.e.f:e.A-w obioule żetm na~ ohciał iaik Londyn,
1~
to I...ondyn, .rak Berffn to Berlin,
-~ PaMt .

neezr

•

-

-

b:

~I

Wil.

.rak_

Mole io •jdawllł llt pm9dDk
Iem, ale~ J>Obdde 0kazalo Ił~ mACZNIE DOjRZALSZE, alt d, któny- przywłaszezytl
IObie monopol m ~
naroda.
W o. N. 811 ~ ~ ldfbj' &hrSe daDe. Jedna - tit stara
wtara, waJcąca Jdedyj 0 Potsą
~ Dasza draga _ aaroctrJla ~ dla ~ z en.
_,..

Pokiwałem Rfow4. .Madn:c urzą
d zone to radio. Ale zastanowiło
mnie feszcze iedno. Czy to tylko
za oośredniclwem sooerheterodynT słucha sie na krótkich falach
k mm staefl. a na dłttl?ich tvlko iedne.f? Czy, gdy stę słucha za
oomoea łmtrumentu. ~o po-

..,Daaza pler wsza• nie - " - b
dnych różnic między ~~
Rzeczypoepolłte _ wedle wy7.nanla l narodowości _ w czasie
alk 0

wrót.

z.

w

Niepodległość. Natomiast

ta „druga dusza" ulega potrzebie

przypQdobania słę eodekom i łd:t
zasadom ideowym.
W okresie najw:łęksZego aapłęmiędzynarodowej,
da sytuacji
,,judeo - centryzm" endeków zaraził jak gdyby OZON. Byliśmy
świadkami tego niedawno w cza..
sie obrad Rady Miejskiej w Warszawie. Pan Adwokat Kurcjusz
postawił wniosek, by radni żydow
scy zostali pozbawieni prawa zasiadania w Komisjach Poborowycb na terenie miasta warsza.
wy. Jak jeden mąż, stanęli na wezwanie p. Kttrcjusza radni o. z.
N'owi, endecy i ONR'OWi i ten dzi
waczny wniosek znała.Zł większość w Radzie Miejskief.
Nie sądzimy, by cokolwiek innego podyktowało radnym O.Z.N.'u
solidarność z kolegami - radnymi
b li
t
d ki • niż
· po rze a cytowaen ee nu,
nia się z hasłami endeckimi.
Na parę lat przed wojną - przy
pominam sobie - powstało pi11emko Pod nazwą ,,2 Grosze",
tł;tóro ~ ~fD>J c:e1 s.w_ojez;o qda

Htvka - tl!ie :i:dairza sie zjawisko
oodohM? Ki·Mca stacii - krótka
fala dłu~a.
fata. J~ ~~ia -

I

odWł'OłM. 1

ieszcze nrz na od-

No i :rarax mi sie. przyponmiało,
i ak to nieda'WIDO wołano: tvtlro na
dwie słronv. tvlko M dwie stacfe,
tvlko w prawo i w lewo tednocześnde. Nie ruszvmv sie coorawda z miejsca. ale i nas ni1ct nie
mszv. (Niekoniecznie z miejsca
oczywiście). Jaka to będzie ba-rmonia. Nowoczesne zasady... muzvJd. wwnae:afa takich skomt>lik<>'Wanvch aikordów.
Sa jeszcze taCV zaioamietałi t>'Tooae:atorowie no
IW'Vch :oradów... m~nvch i dziiś.
al e nikt im nie wierzy.
Kreci mój przviaciel dalej beb enkiem oczv swoim aparacie i
kreci. A fa J>OWiadam:
- A co to fest. że o. łutai. na
k rótkich falach nk sie nie odzy.
w a. Czv to nie można bv tak stacii szerzei rozsiać?
- O, nie. Bo widzisz, tutaj, to
sa fale zaorezerwowa•ne.
- Dla koe:o?
- Ano dla .stacli komunikacyfny eh, dla statków, dla placówek
dvolomatvcznvch i tak dale!...
Ah
a ... No to zagrai coś.
Przviadel mói oochvlił sie nad
orogram em.
- Tvłko na długich falach coś
m ożna znaleźć. Poczekai. Muzy.ka
ludowa. pieśni l?Ó'l'ati... chwdtka
dla Jł'si- Co. lW~

przyjacielu nasiąikłem radioamatorstwem, więc też przeprowadziłem taki ot sobie · radioreportaż.
Wedle klasyCZlflych wzorów i·nstytuoji z ulicy Ziemej.
Wyglądało to mnfej więcej tak.
Hallo I hallo I P.roszę państwa!
Rozpoczynamy wielką radioankie.
tę na temat sytuacji politycznej,
Nasz mikrofon sprawozdawczy za
instalowany jest na zmotoryzowanej hulajnodze i porusza się z szyb
koś<?ą olbrzymią tak, dobrze mówię, olbrzymią. Od klasy do klasy społecznej, od środowiska do
środowiSk.a. W tej chwili znajdu.
jemy się w fabryce. Jest tu wła
śnie pan Frandszek Polewka. Pan
Polewka stOi przy takiej wielkiej
maszynie, która się nazywa tokairnia i bardzo prędko się kręci. Jest
tu bard:zo, baTdzo dużo takich
żelaznych kółetk i całość jest, proszę państwa, bairdzo skorniplikowaina. I wszystko się baTdzo szybko kręci. Aż w oczach miga. Co
pan tu robi, panie Polewka?
- Tytko nie panie, ale towarzyszu. Bo ja jestem członkiem Polskiej Partii Socja1istycznej.
- Ach fa.k? A więc towarzyszu
Polew1ka, powiedzcie nam i towa.
rzyszom ·słuchaczom, co myślicie
o sytuacji politycznej?

pustę, masw. To są, proszę pań.
stwa, ci nasi prawdziwi żywicie
le. To chłopi. Taik proszę państwa,
Widzimy teraz przed sochłopi.
bą :właśnie takiego chłopa, proszę
państwa. Ubrany jest w takie
chłopski'e ubranie, które się , nazy.
wa sukmaną i wygląda proszę
po chłopsku.
państwa bardzo..
Przepraszam bardzo pana, jak się
pan nazywa? '
- Walenty Brózd~. Chłop z
chłopa i ludowiec.
- Doskonale. A więc obywatelu Brózda powiedzcie nam, co myślicie o sytuacji politycznej?
- Niby o polity<=e. A ja to, proszę obywatela, myślę to co myślą
wszystkie chłopy, co pisała nasza
ludawcowa gazeta. I eo Stronni.

ctwo

uchwaliło.

wysokości niebezpieczeństwa.
To, i nic innego, tłumaczy suk
cesy państw totalnych lat ostat
nich. Nie posiadają one na świe
cie przewagi fizycznej. Odwagę,
tupet, bezwzględność okazują one tylko w stosunku do państw
małych, słabych, niewielkich,
Austrii, Czechosłowacji, Albanii. Poza tein słyszymy tylko
wielkie słowa o potędze własnej,
upajanie się swą siłą, i roztrop-

ne unikanie rozpraw tam gdzie
należy się liczyć z twardym oporem. Nie zawdzięczają owe państwa swych sukcesów również
swej sile moralnej. Był okres,
kiedy istotnie tendencje i prądy
faszystowskie :raa świecie rosły.
Sprzyjał temu zawód, który
przyniósł okres powojennej stabilizacji kapitalistycznej, rozwianie się nadziei, rozbudzonych w epoce rewolucyjnej i
wreszcie pogrążenie się ludzkoś
ci w trudne i skomplikowane wa
run'Ki kryzysowe. Faszyzm otoczył się nimbem nowości, nimbem siły, nimbem wielkich, świa
toburczych obietnic i żerował na
stosunnieskonsolidowany ch
kach, na wielkich, palących, nie
rozwiązanych zagadnieniach, na
wulkanizacji całego życia. . Ale
żyjemy w epoce szybkich procesów historycznych i zmienności
obrazu politycznego. Okres rozkwitu ideowych wpływów faszyzmu trwał nie długo. Nastąpiły
dwie rzeczy, które oddziałać mu
siały silnie na opinię publiczną.
Po pierwsze faszyzm ujawnił
swe istotne oblicze, zawiesił nad
światem ponury cień niewoli, za
groził dobrom, których współ
czesny człowiek wyrzec się nie
może, wolności i kulturze. Faszyzm oburzył poczucie moralne
olbrzymiej większości ludzi. Po
drugie faszyzm przyniósł, tym,
którzy łączyli z nim wielkie nadzieje i oczekiwania, bolesny i
przykry za~ód. Uzyskawszy ol-

z całej Polski, zapoo braka.eh i .t&Jach, moc..
k~
no 1 dosadn!e powiedzieli, !e goto. brzymią, me.brw3:ł~ władz.ę,
;ea~zacJt,
mozlr~osc1
I~salne
chwili
ka.tdej
wi są wystąpić
me był w stanie rozwiązac żadprzeciw ka.tdemu, kt.oby naruszył
nego z wielkich zagadnień, któinteresy Polski i honor narodu
re stanęły przed ludzkością w
polskiego, !e za ka!dą a.czepkę
dobie obecnej, nie potrafił stać
bić będą mocno i skutecznie, !ie
się lekarzem ran ani społecznie dadzą. nikomu wydrzeć ani
nych, ani gospodarczych, ani po
skiby złem.i polskiej.•
•.. Chłopi

minając

( ,,ztelony Sztandar"')

Pożegnaliśmy, proszę państwa,

teraz obywatela Brózdę i idziemy
da1ej i właśnie idzie w naszą stronę ulicą pan Piórkiewiez. Znamy
go dobrze, bo to właśnie on załatwia codzień sprawy przy okien1
lou w urzędzie. Kolego Piórlde.
wicz; kolega bardzo się śpieszy.
Prawda? Może jednak kolega nam
pO'\Vtte coś rta temat sytuacji politycznej?
- Bardzo przepraszam kolegę,
bardzo przepraszam szanownych

słuchaczy.

Rzeczywiście spieszę

do biura. Ale proszę. Sytuacja polityczn-a? Zła. Co ja na to? To co
i-nni. Dam, co będzie trzeba. Póidę, gdzie będzie trzeba, będę ro- A no, co myślę? Myślę, że bił co będzie trzeba. I to my wszy
.
jest i dobrze i niedobrze. A ·poza scy panie
kolego. Jak jec'ien mąż.
tym zigadzam się z tym, co w tej
panie kolego. Dla
g~~;;ń;twa,
sprawie mówi nasza Pa1rtia, bo to
1
katdy
jest wła'śnie to, co myśH
uczciwy robotnik. Chcecie posłu
Spotkaliśmy jeszcze proszę pań
chat? Proszę:
- prezesa. Bo prezesi także
&twa
Lud pracujący fywl., utrzymuje,
czasem między ludem na
cłiodzą
broni 1 bronić będzie w katdej po.
ale czasem
piechotę. Rzadko trzebłe do ostatniego tchu Wolnonie miał
prezes
pan
Ale
chodzą.
ści, Narodu 1 Pa.:dstwa. Lud polrzucił nam tylprezes
Pan
czasu.
ski złotył dość dowodów swego
ko ulotkę, w której przeczytaliś
bohaterstwa w walce o Niepodletak krwawo wyda.rł
z przemocy zaborców. Lud polski
ma za.tym wszelkie prawo być w
Polsce gospod~em.
Niechaj więc na zew Polskiej
Partii Socjalistycznej i bratnich
organiza.cy:J klasowych _ zjedno- .
ezy 81~ lud pracujący wokół wielkiej sprawy obrony całości, wolgłość, którą

ności wewnętrznej i Ntepo41egł~eł

PoJski.
(Z odeZ\vy 1.szo majowej PPS)

•••

Halfo! haUol NalS!Za zmotoryzowana hulajnoga z mikrofonem
sprawozda:wczym porusza się nada] z ogromną szybkością. jesteś
my teraz na wielkim placu na
n-a którym · stoją
przedmieściu,
dziesiątki wozów. Są to wszystko
w_ozy chł~pskie, tak zwane furtnjn
k1. Przyw·1ozły rano do miasta pro
d~ rołne, zboże, kartofle, ka-

my:

„Nie woJn<> dziś ani jednemu Po
lakowi pozostać poza szeregami
O. Z. N. Kto dzisiaj nie odpowie
toczącym się w około nas wypad.
kom - stawieniem się w szeregach Obozu Zjednoczenia Narodowego, - ten jest pomniejszycie.
Iem siły Parurt:wa, ten nie jest Polakiem".
(Odezwa OZN. w Zamoactu).

Nie zdążyliśmy. tyDko zapytać p.
prezesa, ezy wobec tego - podczas gdy robotnicy, chłopi, . pracown,icy, lud cały gotów jest bro.
nić kraju - wynika z owej odezwy, że jej autorzy gotorwi są bronić ... tylko członków swojej partii,
czy obozu. I czy taka polityka jest
- mówiąc radioiwym językiem czy krótko falowa.
długo Pan prezes nie miał czasu ..•

litycznych,

ani

narodowych.

Wzniósł natomiast nad światem
płonącą żagiew wojny, rozpalił
łunę pożaru. I dlatego też oddzia
ływanie moralne faszyzmu usta
ło. Faszyzm opierał ~ę na zdo-

bytej sile fizycznej, na przym.usie wykonywanym nad swymi
krajami, ale pod względem
swych wpływów zaczął się cofać. We wszystkich krajach,
gdzie ludność zachowała jaką
taką możność wypowiadania
SWYCh poglądów, prądy faszystowskie zaczęły tracić swe zna
czenie. Zaobserwowaliśmy cofnięcie się wpływów faszystowskich w szeregu krajów, w Anglii, we Francji, w Belgii, w krajach skandynawskich.
.ł
I wt d f
e y aszyzm rzuci na sza
swą
najwa~iejszą.
lę ostatnią i.
de
Europie
kartę. Przeciwstawił

DĄBROWSKI.

Jeżeli więc mimo swego ideowego i moralnego bankructwa
faszyzm odnosił w niedawnej do
bie wiele politycznych sukcesów
zawdzięczał to dwom, wspomnia
nym tu czynnikom, w stosun·
kach wewnętrznych swej sile fizycznej, w stosunkach międzyDa .
rodowych swej spoistości blokowej.
.
.
Zawdzięc~ł to ~k prze.
~e . wszy~tkim. temu, ze reszta
SWI~ta, ;.e kraJe dt;_mokraty<:_zne,
kraJe mne, ~łe ~grozone
przez a~~osc państw ~tal
ny~~ ~e umiały dotychczas nastrotc. się na wspólny to~ obrony, me były z ~eh czy mnych
prz!czyn w stai;ue skoordyn<;>w~c swych wysiłkó:W· In~~
skierowana p~c1w _Abisynn
wzrw:zył~ Anghę, ale me wywa:
r~a 'Ylelkie~o ~ na ~
ki ~1erowmcze . ~wczesneJ po~
tył? .franc'!8kie~. Odwrotnie
~ow 1;11wazJ!":. skierowana
ciw. Hiszp:mi.n wywołała_ s~e
z~epo~oJe?ie w. bezpos~o

P:ze-

s~~naduJąCeJ z ?1ą Fran~łi, a~e

me była.w. stanie ~rą~c z~
~owagi. 1 spo.kOJU kie:owmko'Y angiels~eJ nawy panstwo~eJ: ~tany ZJednocz~ne zaczęły
silnie~ reagować dopiero w momenc1e, gdy imperializm. japoński odnosił poważn uk
Chinach. Inne pa;~ c~=
kratyczne przejmowały się tym
znacznie mniej. Aneksja Czecho
sło~cji wzruszyła wszystkich,
ale me w tym stopniu, aby zmusiła .ich do działania. Tylko w
takich warunkach był możliwy
taki pochód triumfalny faszyz~
mu w Europie, jakiego jesteśmy
arłrefycznych,
·
świadkami.
podagrze i nerTa ostatnia karta państw to-wobólach slotJuje
talnych, karta ich jedności i
sir lableJki TotJ.a.1·
Tog al nśmierza bóle.
spoistości blokowej, stanie {rię
kartą przegraną, z chwilą gdy
E_ur~pa. zagroż~ w 81.C'ym bycie i niepodleglosci, gdy świat
pragnący wolności, wkroczy na
drogę wspólnej obrony, zbiorowego odporu.
Wtedy skończyć będzie musiała się polityka uderzania na
małe, nie~dolne do obrony pań~ ~wiąz~u z not~tka;ni, 3a~ie stwa, polityka wyłuskiwania jepo3awily ~ię w _niektorych pi~-1 dnego kraju za drugim, polityka
mach ~ niez~oz~mi~ly?h dla m~ie zd~żająca do stopniowego podP?wodow .o 3akichs nieporozumie- boJu swiata, do nowoczesnej heniach politycznych i o rzekomym gemonii.

i ogili

.• * * . . .

mym wystąpieniu z Redakcji ,,Ro
botnika" - spieszę stwierdzić, że
cala ta „sensacja'' nie odpowiada
prawdzie.
Widać komuś zależy na prowadzeniu jakichś nieciekawych intryg.

JAN

mokratycznej, Europie całej po
za sobą, swój blok, swą zwartą
siłę. Nie przyszło to odrazu i ła
two. Przeżyliśmy przed tem okres, kiedy faszyzm działał niejednolicie, kiedy nie brak było
w nim sprzeczności, kiedy istnial antagonizm między Mussolinim a Hitlerem, i kiedy nawet
w poszczególnych krajach różne
prądy o charakterze faszystowskim z sobą rywalizowały. Po
tym okresre, trzeba to stwierdzić, faszyzm potrafił osiągnąć
jedność. Bezwątpienia nie brak
różnic, które w odpowiednich
warunkach mogą wyrosnąć do
znacznych rozmiarów i stać się
źródłem przyszłych konfliktów.
W tej chwili jednak kierunek fa.
szystowski występuje jednolicie
i to stanowi jego siłę.

BT. DUBOIS.

ADAM PRóOHNIK.
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Z· dziejó~

''

Międzynarodó"'7ki

50~lecie Święta Robotniczego
2lbłrta sł~ dzłeit święota mbotniczego, ctzień 1-go maja. Przy·
pomnijmy więc sobie, te w bleią.~ roku mija lat 50 od chwili u„
ehwalenla twięta ma]owegó przez
lf Mi~yna.ródówlkę. Było to VI

r. 1889 w PARY.tu, tta I Kongrr~
s1e li Międz)"łl~OOóWtkt. II Mi~~
d~ynairodówika trwała, jak

wiadoroo, od rodou 1889 do 1914, czyH

pnez 2!> lat, i w

tow

bie.tącym
mtja 50 lat Od t&łoierua. Il Mię·
dzy.natodÓWlkł
ła w r. 1914.

i 25

llłt

od jej koń-

dniem międzynarodowego święta
robotniczego. W ten Sip.Osób dwa
pierwiaistild połąiczyły się w tym
haśle !~majowym: 1) U:Sltaiwodawstwo robotnl·cze; Z) międzynarn
OOw:t solidarność pr&letariatu.
1Ąrtaj~wa rezol·wcja została ną koo
gresie wchlwalona je<lnootyślnie;
powstrzymali się o.d głosowania
tytko trow. belgijscy i Plechanow..
Ten O'S'tatllli wyjaśnił, że w rosyj~ki'ch warunkach obchód 1 maja
je&t „niemożliwy". B~o to naturalinie n.iepoirozumieniem: wsz<11k
pó:l.niej właśnie w ~ji obchód
majowy $łał się ważnym śrookiem
wałki rewolucyjnej, A czy przypoimitmć, jaik w POLSCE (zabótr
ro.syjsiki) rewo.lucyjlfli mboitinicy
obchodztli d:zień święta robotniczego w. naijtruidniiej~ych WMilllllkach, m·eraz z bronią w ręiku?I
Ate na to trteba by specjalnego

P.r+zyipomrnijmy
s()bie przed·e
wszystkhn dzieje U!tJnVały majó·
wej. Niedawno t1'kara'a si~ (po
francuskiu)
Ciekawa
~ą:bka :
, W&pomnlenia socjalisty" Vander·
1
velde'a; autor zmarł w otrwili, gdiy
iroz.poiczęto W'uk jego pracy. w
tej swej pośmiertnej k&iąike' v~dervek1e daje między mnymi z~·
cmtjów Il Mi~)1tatodówld, - aJfltyJrułu.

ba11dzo ciekaw)'..

Opowładając

o

I Kongresie ll MłędrtynarodówGci,
zazna·cza, że rno~ nikt iiie wiedział.by, kito p09tawił 'Ml·i osek w
apraiwie świętowaala l'"Co maja,
gdyby sarn wniotkóda'WICA. Ray•
inond Lav.~gn~, delegat z Bontea~:x
we Func11, me przyipomnlał św1atu, te łó on właśnie był szczęśliwytn w.niostkOOaw.cą. Mniejsza o
nazwłskol powiada VaiDd-ervet.de: ale stała się rzecz przedzh\rn~
stał si~ po prostu Odd: z kMJclym
rokient św!~ t-Olboflnicze stawało
się

001Caz barmlej

świata praą,

P.tizYJłX).lnnijmy

tyipów zostali ZW)"Ciężeni.

z II Międlzynaro
Nie była to orgainizacja
sicentralizowana, lecz ra.czq luźna.,
federacyjna. Był to zwiąize-k pM·
tyj masowyich, wśród któryieh rolę
główną odgrywała niemiecka. To
t~ Bebet i Kaiwtsky giraH durżą ro·
lę. Ale -Olbdk niich staną~ Francuz,
- płomienny, wiel'ki JAURES.
W Il Międ2y:narodówice nie było takich sporów ideofogi~ych,
ja:k w I~ej, bo ideo·l()igia była raczej jut jednolita. Coraz wi~kszą
rolę zato grały sprawy taktyki.
ł!na~ej był.o

dóWlką.

ter.u, w naj'l«ót-

szym zarysie, dzieje II Międzyna
rodów1d: LATA 1889 - 1914.

Jeśli weźmiemy całośc

gicuiych

i

takty~nych

ideolo· tywnie. Część An~i'ków (Tom na11odl6wt.ł. Bałalla: .,oa~.
S<porów Manin) i Francuzów miała jednak ma.11kisi.stowsłaicla z „tewizjonisbr-

11-giej MiędzynarodóW1ki, możemy
Siprowadzić

je DO 3·CH.
Przede wszystkim ,,wylano" z
II Młędlzynarodów•ki resztki ANARCHISTOW, a więc tyich, którizy nie
uznawali ha:sła opanowainia pań
stwa .p rzez proletairiat, lecz domagali się raczej jego rozbicia; nie
uznawali więc wal•ki parJamenita.r•
nej. Ta roziprnwa z ainarchdstami
toczyła się na pierwszych koogiresaich. j.uż na I Kon.gr.esie w Paryżu ( 1889 r.) :przewód1ca anairch<istów, Holender Domela Niewwenhuis (b. pastor kalwiń<ski) był :w.peł>nie odoS4>bniony. W Bruikseli
(1891 r.) i Zurydru (1893 r.) rozdiźwięk jesz·cze bardziej $ię pogłę
bił. W Londynie (1896 r.) ana<r·
chisitów „zHkwidowa.no" defin<i-

CHCESZ SIE USAMODZIELNI

fachu! Zatwier. przez Min. W. R. i O. P. Kursy
II Międzynarodówtka miała ziu. zawoduwe M. Gelbst.elD.RussoweJ, Warszawa, Rymarska 16
Jn. 5. Telefon 12·23-lL Przyjmujfł w dalszyni clą.gu zaptay
pełnie inny chm-akier, n;t Pierwsza
na działy normalne 1 przyspieszone: Krawieczyznę, Krój
(1864 - 1876).
i rnodelowallie. Konfekcję dziecięcą.. Modniarstwo, Dział
Pieriw~a była rtiewłelką, &dśl€
kapeluszy dziec., Zdobnictwo, l!I kwiaciarstwem, Gorsectar.
stwo, Rękawicznictwo, Konfekcję 9k6rzamf,. Pltatny i IZla•
scentralizowaną organ'łz·aeją Idoofroki, Kołdziarstwo, K&masznlctwo.
.;...
,
logłcnte SfPO'rY i wa·Jlcl roz~le.ra.ły ....,
Kancelaria czynna cały dzied.
11! 00 w~ą:trt: preypornnłjmy

Ucz

się

. ______________....________ _______________----_...

taro·

ta okołłczność, te aiaterykań~a
Pierwsze :thiesiące rz~d6w no·
Pedetacja fb.cey "'Y2ltH!JCZyia na wego prezydenta Ismeta InonU, a
l-cy <hkm maja 1800 r. wie~ką w SZd!egółnoścl wypadki poprze-

manlfestacM w 9"'1wie 8..godzin- dlaj4Ce ostatnią zmianę nądu,
oego dnia pracy. Kongres lllko. wskaeywały na to1 !e polityka
·~ 1! tego l ogłosił ten ctzdefl wewnętrzna będzie nie tylko na-

Podczas tej podróey inspekcyjnej miał nowy prezydent Turcji
sposobność stwierdzenia, lt samowola pewnych kół bhirokratycznych trwa nadal w kraju, kryjąc
się w cieniu dyktatury. Po powro•
cle z podróey Ismet przesiał aparat biurokratyczny a ofiarami tej
ezystkf padll pom. in. jeden z gubernator6w oraz dyrektor sł~by
bezpieczeftstwa w Stambule.

przy pomocy urzędników tureckie
go M. S. Z. oraz niektórych poll·
tyków, a ponadto, te był w ści·
słym kontakcie z niektórymi m~
źami stanu na wysokich stanowiskach. Pierwszą ofiarą tej afery
padł minister obrony narodowej,
wkrót~e po nim musiał ilsf:4pić ca
ły gabmet.

słuchanła

żądań.

------

11rel Clllek

„Epoka, w której tyjemy"

celów badawczych

zaszczepił

Ile)..

ble malarie. Drugt .yn. 1otnBt usiłUjllC zdoł!yó nowy :rekord zgt:nlłł " kata.!ltrofte. Dwaj b~
:nlaey pAd1l podczu wojny domowej. Matka. tyje w!rdd wspomnłed

o tych na3bl1tszych,

Pozostał

jut Jna.tce jeden tylko

~. za. Jlauke, za ~9cie blimie
go. Radio przynosi grotne komunikaty z pola walki, I ma.tka wrę
cza kara.bln ostatniemu z synów.

8'ł dla ntej mpełnte realnł, 'Widzi
OJełec: Alet nie, najdroższa,
ich wc1'! obok meble 1 gawędzi J! kochamy go tak, jak należy ko!llmf, a Obł
poclee:zaJlb perswa. .chać. Wiemy, że bl·ednego chłop.
dują jej.~ Ale w widmach t.Ych ea ogamie rozpacz, jeśli go zmu„
nte ma ta.dnej mistyki, Die :ma sl~z do pozostand~ w domu. Mó•
nic ze „śWiata poza.grobowego" wnmy o tym. dla Jego dobra ..
widma te 'Wcale .DJia wzbudzają lę:
Matka: Niech rozpacza!.. Jeśli
lal.
·
pozostanie z matką jest dla nie.
BQ .ta1q ofiarł ~ ~lt te ie-

n.

I

stem mu obojętna.
Andree: Mamo, Tony bezgrani·
cznie cię kocha. Dobrze o tym
wiesz, że cię wszyscy kochamy.
Matka: Nie mów tego, Andree!
Nie wiede, eo to zn.aczy, gdy się
kogo kocha: wy wszyscy macie
inny cel, bardziej wzniosły niż mi
łość. A ja nie mam nic wznioślej·
. hard . N.1e po t ra t·1ę so·
szego, R1c
ble nawet wyobrazić nic wznioś·
lejszego. Tony - to dziecko, któ
re prowadziłam za rączkę ... O Bo·
żel Czyście oszaleli! Takie dziec·
ko miałabym puścić n.iewiad011Tio

Tony, poeta. Wróg na.pada Da. kraj. Tony chce
bronić ojczyzny. Ma.tka wszelki·
ml afWni przeciwtrtawia się jego
deeyzji: llie l!ldoła mieść straty
ostatniego dzleek&. Mąt i 8tar8ze
dzieci tłum~ matce, te powinna pujcld .'.l'ony. 'rod tycie \lri:.edy
dokąd?
jedynie ma sens, jeśli Ili~ je Od.
Jułien: A my...
daje m COł Wielkiego: za ojczy.
syD, najmlodsą,

SCENA KOŃCOWA.
Matka: żaden z was nie kocha
To.ny. .tadenl

ld:órzy

Ja.urea.. ban:tziej nai
lewo. Jaures był to ..,maionista•
(2JWolennłk teorii .Ma:Iona); w:
pierwszycll .tadiadl swego roz.wo
n'I: ewoluo;;

był

ju

ZJWolennikiem

post~

~aicy i

~

Am„

PG

~e zbliżył si~
klasowej pozycji

do bardziej

łaota:.

li~

Gltesd.ie'a, a
wtaszcza do b. ,.blan'kisty'' Vaił
Jawłl

stał

prizede

~ ~ bojownikiem

Jedności JIOCjałhma

firaDcuslkiegó.
.
.
'.f.rzeca~ tpawą. JPóra zaJIDOWała. • .Mi~1'.'l&rodówfk.ł. była to
~NCA at WOJ.NA śWlATO
WA. Jut w: ~. 1007 aa kongiresie
• ~~ (~ podpisany byt
na tym kongresie t dObr:ze paypomina ~ goące dyskusje) ~
zegrała s1~ batalia takt)'('Zna. Byi-

~ $ etaaowiaka. Hem (późnie-j
w ogóle me •

S4Y oac~nalista).

zn.awa.t OJCZ)'m1. - ale byt ~
włcfe odoeobnioaJ. Jaarea ciora-<

dzał (przeciw'JGo wojnie) strajk~

1WIS%echlty. Ale Bd>d pn:edłot)ł
tezolUIOj~ lńną, b. !łabł, jrilt ~

cieli prasy i,

,K.oeeNll IDp=ł I I '.(w. !9IO)j
b,t lllllmlnlCJjn)'IR pwdctaa •
MIPJull'Odówtld. Olćalla .....
gties ~ lit ... BIZ1'd (~
earla) w
1012. Spcawa ~
MceJ ~ WO)ly dominowałL Mo.-

„

WBIIO"'"'llWĄJ

„

o wa Jaur6sa w: Ba:zJld

głośnej aferze Ekrem. nnlga, •

była .,.._

~

. ' . ·-~
J.~ latem 1914 IGllll • _..

świadczył, lt respektuje 'fi najwył
szym stopniu wolnoś6 prasy, nle ~ G,mł&
wtatnie
jest bowiem zwolennildebl ograni- wyatłkł, *1 nie ~ do wojczim!a krytyki l kontroli wykony
w koń lipca . Bndcsell od-

111

=:1';!

w razie czego sympatie lar6wno
rządu, jak i społe~:6stwa pnechylają, się racRj na stron~ zaebo
dnich demokracji, niż na ~
państw „osi". Niepokoiło tyl1m
Skandalem w wielkim stylu by- zawziętego wroga wszelkiej ko- nłe"'Yt'dne stanowisko mfnistra
rupcji, geszefciarstwa i nieczy- spr.
A.rasa. który
ła sprawa niejakiego Ekrem Koestych
interesów.
niga, kt6ry podając się za przed·
pochwalał „realntl-" politykę prestawiciela rządu tureckiego, zakuObjąwszy rządy, premier w zro miera Jugosławil Stoj&dinowicza,
pywał w Kanadzie materiał wojen zumieniu
doniosłego
znaczenia bądt posyłał swego wicmninfstra
ny i samoloty dla gen. Franco. krytyki i kontroli wykonywą.nej Menemencioglu w .speejahlydl mi
Udało ' się stwierdzić, że agent ten przez rzeczników opinii publicz- sjach do Berlina.
swoje ciemne interesy uprawiał nej, zaprosił do siebie przt'dstawi
Dzisiaj przy nowym nl!ldzie

I

F · O T O ft I S

~eh

b~o zallW'aiyć stopniow-t, powol-

Valt1!dervelde w cytowanej lcsłą.t
oe nazywa AtMteRfad ,,aaJplęk- ~mo, ja.tie etaaowbtac) Z*,ł
nł~" z ~esów n Mt~ m4 Nłemcy później .(r„ 1914). Meo
.1.0lucja fi auc118*la ..W. OdN!-

dnie postępowlli dyktaturą pozba- tych resortów, który w pozosta·
wienie opinii swobody krytyki mu jącej w tyle za Europą Turcji
Bi doprowadzić do kompcji, biuro mógł pochwalić si~ macznymi okratyz~ji ł pochwycenia tDladzy słą~ięciami.
Ponadto cieszy si~
przez tiparat urzędniczy.
~lsiejszy premier turecki opinią

OKAZYJNA

czuach, w kraju 1myilon1J11, kt6
ąm m6głby byC którykołwłek s
kr&j6w Z&cbodnl-.f BtJioopf. ~
mat - traged1a matki, która fltra
dla m--. 1 ćillQlreoh 8Jn6W, ~
oficer, pOlegt podmiN -..,prawy
koJoal&lnej, Naj...._,. a,u, lekarz, llC:ał się otla1' ll&Ukt i dla

mi" była Mipaniała.. Poczynają.c
od tego korvesroa. dodaje, mor!na

wanej przez opłnf~ publiczn'ł ł te byt si~ wid~ mł~ mJ~yna.rO..
nJe Idy w .zamiaracll rqdu M- dowy. .W peif en póctniej wymykanie lub ogranJczanJe praq • bachła woJra;L A i-m, widld
ogłoszone publikacje.
potn,tc i ~ · llllezirównany
Nowy premier dr Reflk Say·
~ sp:-awie polityki z:agranic:1- mówa, pr&MłdW). wódz II Mię
dam je!§t bliskim przyjacielem
Wypadki, kt6re poprzedziły u- Ismeta Inonil. Był on przez dłu· neJ Turcja je8Zcze za f;ycl& Kema ~--- _... amoniowa·
padek rzqdu Ceday Bayera, dobit- gie lata ministrem Zdrowia i O· la Atatilrka. stale zapewniała • srtnie wskaz<Uy, że nawet pod wzglę piekl Społecznej i to był jeden z =~scyn:atr,::~łe
Tak~
:MJ~a-

dal prowadzona w duchu zasac! Ke
mala AtatUrka, lecz te rozpoezę•
temu przez wielkiego reformatora
Turcji dziełu odrodzenia dawnego
pa.ństwa Ottomańskiego
nad&ne
b~dzie znaezhie SZybsże tempo.
Znamienne jest, !e jlU; nazaju~
po uroczystościach pogrzebowych
Ismet Inonti podjął wzorem swego
poprzednika podróż. inspekcyjną
WYPRZ'EDAZ
po Azji Mniejszej, a to celem na·
Foto•Aparatynajnowszych modellpocenachrewelacyjnieniskich
wiązania kontaktu . z ludności<>,
a
MARSZAŁKOWSKA
125.
~
'l'el. 279.10 l 509.t.S,
w szczeg6lnośCi
z
chłopami
i
.wyFachowa
obsługa
1
porady.
ich skarg i
..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Druiga spl'aiwa - ro problem
„rewizjonitmu". W Niooicteclt E.
Bemstei'll stanął na czele „rewizjonistów", którzy <k>maga!li $ię
pewmej
,,rewizji"
maitbtzmu;
twierdzili, że wa.l!ka kllasowa bynajmniej sit nie :taQ\'!trza l te ła:k·
tyka tc>ejalłstów powłnna ~
mniej klasowł. Niemłeclca Socjał·
na ~~okira~ja na k~resie w
Dre:;m1e (1903 r.) potWiła ,,rewi.zjooi1)ffl". To samo ~ynłła U~
Między.narooówika na swym Jr.on·
~resie w Amsteroamie w r. 100.ł.
Ale bój byt zad~tyl I bardto charailcteryst}'ICZny! jama W)'Stąpił
przeciw Be'btowł i bronił bantziej
glętkiej ( rewizjonłstyc:znejM) ta,t.
tytki. W~azywał na koni~
wykoirzystanła WSZYSTKICH Sił.
DEMOKRACjl. Cót % tego - mówił ttow niemiedklm _ te made
millóny głosów ~ wyibocach,
skoro realnego wpływa na połltykę laraju nie made! UetTój państwa niemieckiego wnat pc>7A6.łał
zarofam,.t

TurcjaI pod nowym reżimem
I

wgzystkłe

kraje. ja Nm, pisze da•lej VaaderveLde1 brałem udmał w manifestacji majowej każdego roklll Gdy 'fi listopadzie 1938 roku
w oikolieznoścladt rlych ł dobrych. zmatł
nowej Turcji Kemal
,.Nawet ~at, gdy byiłem mi- Paschatwórca
AtatUtk, mtmowoli narzu·
ntstrem - sprawicdlłwoki, czy cało
si~ pytanie: Cey rozpoczęte
ret apraw zagrankmych''. Być mo
przez zmarłego dzieło będzie rmte, końc:iy Vattdetvetde, uda ml się
dal prowadzone, cey teź nastąpi
jf'SUZe wtl14ć U<hlał w obchodtie
zmiana kierunkU, a w tym wypad.5<Heda śwl~a tnajo#ego i
ku zmiana mogła oznaczać tylko
tenla H Mi~~„.
nawrót ku reakcji? Dyktatura
Niest~,
Vandervelde
zmarł bowietn Atat\irka, w przeciwiefl·
przed obchOOem - Z1 ~ia stwie do Innych dyktatur, była
narzędzietn postępu i bronill do
.1938 !f,
walki
ze społecznym, gospodarAle wrótnty do ltongire$U 1889
r. Poewbao punJQtem wyjścia u- czym i kulturalnym wsteczni·
chwały w sipra'Nie I ..go maja była etwem.

~ fragment S'. ,,Mat.
kł", Oll!ltattdej 8Jltu1d ~ llie
d&wno znakomitego c:zel'!lldego pt.

wątpliwości.

czoca.

'1vłt;tem całego

oigamialo

sobie walid mairtkisi:stów z »blankistami", „proudhonistami", „ba·
kttninistami" i t. d. Ale ta I Mię·
dzynarodóWika odegrała rolę donioslą bo UJEDNOSTAJNILA
ideol<>'gi~ socjalist~ną na gruncie
maJiksizmu.
Anarchiści ro·żny.ch

ptzeclet i nas,
mamo, musiałaś puścić.
Matka: I ty tet, Richard! W~esz
czym dla mnie byłeś? Człowiek,
który śpi tut obok nmie z nawpół
otw.artymi ustami i ja słyszę jego
oddech i eałym ciałem, pełna radośel, czuję, te jest - mój.
Ojcfec: To taka już, kochanie
dateka przeszłość!
Matka: Nie, Richard, wszystko
to jest terdniejszośclą. Na przy.
kład ty, Andree. Dla mn<ie wclą:t
nadal jesteś naharmuszonym, mrukliwym chłopczykiem, mającym
nad wiek poważny wygląd. Przechatlzam się z tobą po ogrodzie z
.rrq na
ramieniu! jak gdJ:"'

±wr.m

„

bym się podpierała. Albo ty, Geor
ge, wiecznieś łaził po drzewach.
Pamiętasz, co wieczór jodynowa·
łam. twoje skaleczenia. Zawsześ
mówił, że ciebie nie boli, że to
bagatela. Albo ty, Julien„.
Jullett: Po cóż o tym wszystkim
mówić, mamo! Ta:ki drobiazg.
Matka: Po co? Widzisz, tego
. rnzum1ec1e.
. . Ka żd y z
w la śn.1e me
tych drobiazgów jest dla mnie
ważn~ejszy niż wszystkie wasze
ekspedycje i wojny. Były one całym moim światem. Sprawiliście
to sami tego samego dnia, gdyścle sobie wbili w głowę wielkie
idee. Wytłumaczciet mi, C"Zemu
od chwili, gdy biegnie historia
świata jedynie my, matki, my, ko
biety, musimy tak drogo płaeit za
wasze wielkie sprawy!
Dziadek. Nie trzeba się na ·nłch
gniewać, córko.
Matka: Nie na mch się, ojcze
gniewam. Ale na świat. Nie wia·
domo w imię jakiej słaiwy weiąż
na śmierć posyła me dzieci. Po
wiedz mi, ojcze, c:zy sle świat
stał wskutek tego lepszy? Czy si~
to na coś przydało?
07.liadek: Oczywiiście.
Wi'elka
przeszłość ma swoje znaczenie.
Ojciec: Rozumiem, kochanie, te
to wszystko jest dxt'.k& Ak M"

zaąr.

Rłlsti

bądi

wszelkie tego rodzaju wątpliwości
już nie istnieją. Społeczerurtwo tu
reckie doskonale pamięta i czuje
na sobie eo ją kosztO'Wmło zwhplanie sł~ z Niemcami ·w 1914 rolm.
Dzfeiaj mden nltld turecki błtdu t.ego nte powt6rzy.
ł.

pewniam ci~, te gdy aa ddńe pa

--..11

tOdówb. Odtodzlla łi~ Mięctzy
narodówb dopiero po ·M>Jinie na
loongresie w łłambuqpi IWi r. l923.
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Me
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dla~

Ile * t
Matka: Nie patn: na mnie, Ri· zostać sama. Pnecid ja lllDogQ
chard! Nie patrzcie na mnie, mo.- prócz Ton7 nie t;naml Proszt W-,
je dzieci! Gdyby zaszła potrzeba, dzieci, 2'JC>Stawcie mnie w lpO)cojał
potrafiłabym być straszna.
· Jeśli Tony wyjed%ie, :łiD i1de
Ojciec: Tak gdyb było potrze straei dla mnie cały sens --. mrmc
.
k
' ·
Y ł.wC
ła b~d~ dogadzała, co mi pozostaba, ! ~· ochame, tet 11~" posz nie? Moje d2:ied, zróbcie to ck
naMsm1erć.
. dla ~• -"'J
.,..-: lłgOCiZO"
.....___.
tka
.ści
te
mme,
a
: 0 czywi e, ~ za WM. nej w serce matki. Sami przyznaj
Tyl'ko za was~ Za moJego męta, cie te nie jest konieczne, abym
za moje dzieci. Nie, nie, nie. Die oddała Tony. No, powiedzcie. Czy
trzę...

dam wam Tony.
(Milctenie).
Andree: Wiesz, ojcze, mama po
troszę ma słuszność, Tony jest fizyczr.tie słahy. To de!ikaltny, 1dep&ko roz~rii~ chłopczyna.
George: Raczej ma &łaby diarakter. jest egzaltowany a równo
ezcśnie ogromn;e bojaźliwy,
Jullea: To nie jego wina, Oeorge. Tony jest utalentowany, ałe
nadmiemi·e nerwowy. Nie wyobratam sobie, co ten dziedak będzie robił w życiu.
Pi~rre: Szkoda go. Jeśti istotnie jest taki, to nigdy się do niczego nie będz~ nadawał.
Matka: Nie, ~e ma'Cie prawa
tak mówić. Tony ch'Ce iść na woj
nę. Błagał mn.i~. '.(o ja go nie
~am.

MaUm:

Dlatego, ie

~ nie llłyszydie?

(ft\ikzenłe).
l>Ztadek: O, Bote! O, Bote! Mo
te jut nu chłopiec nie jest po.
trzemy. Mote jut za późno i je.
steśmy pokonani.

Ojciec

jeszcze

(pochyłoniy nad mapą).

me,

dziadka.

jeśli zosta-

"lł zmobifiziowane wszystkie siły,
to finta ta mote się bronić.

PiM-e: Liczę a nasz lud, ojcze. Lud ma broń ... ł b~zie walezyć na ulicach. Zobaczysz, pój.
dll nawet dzłecl, chwycą karabiny
swych ojców.
Junen (rozgtądając się) Mamo,
gdzie się podziała broń, którąś
stąd wyniosła?

.(~ ~ ~ m

11..eJ>;. :
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Tabela wygranych
2

dzil!ń ciągnienia

44 Loterii Klasowej

373 514 723 867 89 65082 154 79 498
S02 813 66184 354 418 81 141 864
66 920 49 67137 423 87 68069 78 179
~ 79 430 500 644
883 923 28 57
69228 353 479 681 700 949 70300 424
560 702 90 71149 351 72193 233 320
3l 603 48 73 740 894 73095 180 422
950 74076 362 779 919 75102 388 468
76130 299 480 93 685 961 68 77195
96 480 569 6~ 854 78759 63 79069
313 605 80094 333 496 81073 646 789
952 57 91 82106 220 864 928 83235
652 746 824 936 70 84051 85007 276
907 86048 151 265 604 93 716 97 997
87327 523 705 94 809 948 88121 34
426 777 845 89369 556 689 840 90080
322 31 45 530 699 810 91477 651 56
92317 80 91 216 25 39 49 640 895
985 93130 49 213 423 852 94167 73
431 720 968 95044 48 165 355 784
803 13 96037 117 220 391 453 582
751 947 97122 29 584 612 856 80
98008 227 45 310 497 99128 443 702
86.7.
100194 234 53l 1:5 612 6'i 746 810
69 1010S9 385 453 ~4 543 65 118 j'; 8
883 944 10257'3 j 38 835 103 I ~8 :\ 10
1
541 779 8~1 7'3 104310 98 43 lll 571
613 1051 l:} 81 2:-0 304 95 4l'i „ 716
106112 2').~ 30 697 738 l" nis ::2'.ł
is15 466 546 'iflt 108005 &6~ 5'• t ?O
99 724 9L f,13 'tC9149 305 St +43 633
865 99 11() •.:~1 253 469 5~1 '.'ff $()3
753 950 ~1142'1 574 892 989 113173
242 541 42 689 899 11:!~'!0 '15 "2::1
114029 672 122 56 913 115562 747 96
116452 522 694 836 69 117144 254 411
510 59 89 902 52 118158 46i> 6:1S 802
1193.44 683 731 901120113 338 740 911
52 121085 458 661 65 702 23 966
122058 262 324 89 572 983 123184 646
69 809 124025 114 52 240 285 32.
15147 461 74 606 33 86 770 806 50
126039 567 70 764 83 127126 420 516
680 128464 577 621 906 65 129146 458
517 93 877 903 61 130153 97 289 394
714 808 981 131059 52 225 84 362
435 1a2025 11 145 95 221 608 84 851
133353 487 597 642 63 935 134002
713 135031 96 288 867 404 560 607 763
136281 483 621 84 865 913 137064 81
11785 455 500 61 785 979 138399 654
139156 266 479 598 601 735 835 977
140142 277 141048 137 263 347 479
502 826 142085 568 833 936 143215
359 921 144048 165 207 562 652 96
832 36 145061 69 115 221 336 523
667 991 146075 91 143213 558 702 88
147089 129 92 97 364 81 452 678 732
828 42 75 929 14so10 187 388 430 812
76 149221 43 494 606 150022 30 53 212
71 85 151045 222 332 432 40 518
152414 38 898 1153065 69 85 460 568
641 917 154575 876 934 155143 487
156054 143 386 92 413 20 711 884
157209 556 604 888 973 ,158176 261
314 944 159050 57 498 574 609 99 894
160098 506 743 161122 231540162073
196 390 447 532 163087 801 79 933
62 95 184033 389 834. 801 35.

CIA
137223 616 138326 73 546 139100 10
644 140108 81 263 328 435 141432
142099 345 435 89 576 931 144068
732 811145220 966 146575 148066 779
803 922 148903 150358 556 151020
322 153200 154524 155716 156208- 726
84 78 857 157114 566 158059 482
159386 537 160288 7 41 16164.-1 873
162564 163714 164416 858 72.

135119 610 702 84 136536 921 137029
404 583 138736 956 139118 211 491
509 644 140180 275 141367 69 499 565
Gł.OWNE WYGRA.NE..
718 142153 84 997 143277 976 144128
145004 971 147810 148989 149105
~ tJs. zL na Nr. 105882.
150000 306 44 863 151163 357 60
75 tys. zL Nr'. Nr. 958 73217.
152748 89 843 153031 lSl 210 307 92
25 tys. zL Nr. Nr. 47 105803.
557 759 913 154628 924 155482 580
15 tys. d. Nr. 110755.
713 156104 365 499 157014 196 33S
10 tys. zL Nr. Nr. 13531 41394
38 600 71 756 69 158268 159619
95455 122758.
pO 62,50 ZŁ.
160078 304 691 710 996 161037 336
~tys. zL Nr. Nr. 32593 37760 63037.
S. tys. zL N.r. Nr. 27840 30827 66753
326 586 1002 636 2192 595 636 894 659 162023 227 162 516 163234 674
3368 451 502 686 702 867 77 4335 662 857 920 1641.71 821 93.2..
74241.
.
:l tys. :rJ. Nr. Nr. 58 4265 63237
704 5058 562 833 83 6458 644 867
7064 8256 443 805 928 34 9070 101
83305 122224.
Po
zt.
82.5&
406 512 820 998 10304 641 11534 682
660 zł. Nr. N'r. 17089 25383 30iU
Oł.óWNE WYGRANE.
729 69 12078 170 322 97 490 13019
32970 47560 52680 63713 65505 75778
108 569 908 44 52 1250 853 533
261 421 908 14216 608 15106 225 37
76186 86683 126842 135409.
645 729 99 2383 86 514 611 68 764
50.000 :rJ. na N-ry: 111528 163637.
93 414 509 880 16062 150 759 17229
260 zł. Nr. Nr. 11904 12672 24511 81 924 3115 208 sos 455 82 672 700
20.000 zł. na Nr.: 2849.
774 94 947 62 18072 333 19136 294
27154 35899 39~79 41514 42191 42997 54 920 49 4Ó49 85 185 222 26 322 713
15.000 zł. na Nr.: 788(}2,
450
625
824
77
20613
896
926
21083
47328 48902 56439 58592 59197 60790 815 5028 110 511 711 50 885 6162
1().000
zł. na N-ry:
36448 42119
765
87
825
974
716
.
9
203
277
89
315
758 893 22154 541 987 23136 385 474
61845 61984 69926 70147 70985 75346
519 62 908 24003 42 49 330 25588 707 57775 76117 133014 156501.
76983 81662 81883 95646 96397 97525 448 61 890 764 96 872 8002 100 263
5.000 zł. na N-ry: 57794 23417
803 819 26448 582 27307 505 7 77
98()10 99385 109517 111978 113814 303 82 828 53 918 M 9226 310 4 21
41077 46~ 48598' 103526 972 60
27727
944
28085
340
471
575
779
527
816332 117203 224028 126108 126801 26 517 82 726 836 10176 445 554 643
29413 608 30006 131 235 512 632 721 1()7377 13999'7 161167.
128167 128825 140462 142148 150041 92 861 11210 446 528 897 12008 111
2.000 zł. na N-ry: 564 1020 14818
31439 562 940 62 32618 895 33704
150277 153116 156576 163849 164358. 273 406 528 728 765 13057 70 224
810 34073 76 116 49 351 ~5 86 650 19792- 61137 58163 65954 72438 91646
425 700 840 949 14218 74 400 436
708 934 35550 771 854 36038 323 411 103526 105777 102900 116906 148227.
PO 125 ZL
795 15121 215 23 308 16 IS08 11 77
1.000 zł. na N-ry: 17134 18625
37048 317 675 38232 322 5ł- 39224
661 92 872 73 981 16019 081 126 53
2M 789 1121 329 549 2126 80 371 399 972 17435 566 92 96() 18522 83
401 584 844 70 40266 500 849 41029 1881 39945 S9169 32833 46200 46746
877 3161 378 851 4128 40 5705 824
42454 558 43157 322. 744 44099 100 55508 4926! 58446 66885 76775 78533
713 19249 57l 836 20211 376 5 65 602
6075 219 321 47 98 791 993 7056 89 11 79 806 916 21253 350 691 22220
60 660 919 45591 647 73 809 46115 89602 111416 97212 118478 137615
320 477 578 817 64 8059 275 745 421 90 702 23050 71 203 40 60 328
251 320 415 536 710 939 47152 58 255 117336 151072.
9610 10457 557 958 11587 97 632 665 722 24197 299 438 83 97 80ł' 37
Po 500 zl: 5469 19676 27903 36781
311 64 48583 735 51 49933 50046. 202
12207 493 832 928 13029 585 813 22 25168 239 50 90 319 428 58 677 715
777 962 51170 524 971 96 51170 524 37332 39042 58451 61068 73279 74303
14346 665 708· 858 15006 251 865 81 811 80 20090 190 399 466 550 671 94
971 96 52522 35 153 441 929 54156 79940 81153 87979 88140 89728
949 17089 10() 421 18055 67 98 108 727 91 899 27226 348 53 456 97 517
330 42 504 850 55454 90 557 92 56019 103067 104683 l06805 109462 115200
353 19009 78 492 99 748 841 20628 730 877 28306 18 'li 4.17 eł2 706 936
305 57156 662 59028 193 277 667 118049 121410 123138 130859 131087
21062 326 500 810 968 22023 294 768
60038 835 61112 533 700 62592 604 134098 131944 134980 136196 139977
831 908 23077 302 618 24543 25527
Po 21JO :d.: 2117 2504 2728 2974
63156 64 617 735 64253 65804 985
67 111 84 860 2100& 460 28168 246
66617 831 67587 981 88093 100 526 3547 6001 6699 8561 13391 14691
s2 735 9!0ł9 29®7 582 30086 378 441
609 69385 738 70229 323 834 71683 15095 16043 16440 17667 20409 21680
712 310S7 258 528 649 85 862 32003
72319 816 79 901 73492 505 663 237 42 24099 25981 29362 29418 33444
112 58 665 33065 454 532 34009 239
33868 35624 36090 38416 40152 41489
74297 396.
1)4 440 461 774 866 35183 421 88 778
~
43860 44640 45346 46390 41144 47241
75238 710 76368 920 77457 505 733
36401 37005 176 210 359 582 802 900 plerwszorzfdny ~arnitur uszyty na
49337 484511 49359 50479 51521154147
78620
31
80013
473
732
81048
144
39054 174 229 91 846 40288 509 831
58498 58761 59030 59403 &2414 82988
94 247 713 82244 50 327 415 945 83222
41915 42Z35 474 rfl4 43110 45032 230 miarę. 200 najmodniejszych wzorów
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Zia przemiana materii
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wiadomo-1 ~ydobyto ldł~clziesi~

starofi.

1

około 30 zabitych.

z

pośród

rann~h

a

Schowałam przed To-

w

stronę apatata
nldiowego). porzucić &wych domostw i bronią
ich z karabinami w rękach. Liczba
Achl Wiem jut!
Juften: Jeden z karabinów wat Ojciec (podnoszą.c głowę): Co zabitych jest niezwykle duża.
tam macie? (Patrzy urpo.rczywie na
Andr~: Biedni !udziel ·
łoby naoliwić.
Ojci~: Trudno. Bądź co bąd.ź
George (wysuwa szufladę biur głośnik. WszY8CY zwyacają 6'ię w
powstrzyma to maJ'!Sz wroga.
'ka, wyjmuje swój stary zeszyt i stronę gło$nika).
Głos kobiety: Hallo, Hallo I W tej
(Milczenie).
przegląda goj.
Jaka szkoda, ie
Matka: Jeśli sobie tyczycie„. chwili właśnie otrzymaliśmy koni zdą:tyłem ukończyć mego nowego modelu samolotu! (Siada z Skoro was interesuje ta wojna! munikat ze statku „Gorgona". Pro
(Włącza radio).
sa:ę zaczekać przy głośnikach, za·
zeszytem).
Ojciec (W!patrując się w mapę):
Głos mężczyztly (z głośnika) : taz odcyfmję. Nasz statek „Golf·
Dzieci, ta pozycja jest wspaniała. Awangarda zbliża się ku rzece. gona" ..• O, BofeJ (Głos się zała
Sam bym -chciał zorganizować jej Oddziały ochotr'lik61W wysadziły muje). Przepraszam!... (mi'~":e
obronę I
mosty i gotowe są do wpadłego rtie). Hallo! hallo! Nas-z statek
Jtdien: Pron~ clę, mamo, po- bronić przejścia. Trzeba powgtrzy szkolny „Gorgona"•.• mająic na po
.• iedz, ~ie schowałaś too kara- mać wroga za wgzelką cenę. O- kładzie osiemdziesięciu kadetów
bin?
chotnicy mówią nam: ,,Padniemy, szkoły morskiej... usiłował przeMatka: Zawv;ze wam czegoś po- ale się nie cofniemy".
drzeć się przez nieprzyjac:'.!lską
lłrzeba. (Otwiera dębową skrzyOłos kobiety (z głośnlka): Hal- blokadę i wrócić do portu. O go•ię). No, bierz.
lo, hallo! Słuchajcie! Wzywamy do dzinie piątej minut siedem statek
Julleo: Dzif'ktrję ci. (Bierze ka- broni wszystkich mężczyzn. Wzy" został storpedowany. Statek przenbin, ogląda). Dobra broń! (Sia- warny wszystkich mę:tczyzn. Te- puszcza wodę. (Szloch). Kadeci,
da pn:y atole i zaczyna go czyścić). raz już idzie nie o nas. Nie wal- znajdujący slę na pokładzie „Gor(Milczenie).
czymy już o nas, ale o ziemi~ na- gony", przesyłają swym blis.klm
Dztadek: A więc, córko, prawie szych ojców i naszych dzieci. W ostatnie pożegnanie. Proszą o o~ła twoja rodzina jest w .komple- ich imieniu wzywamy cały naród degranie dla nich po raz ostatni
feie.
• .
pod broń!
naszego hymnu narodowe~o. Pi&re: Słyszycie?.
Matka: Nie, ja go tobie nie darni Mój synl Mó: maleń.ki chłopczyk!
Oecwge: Co?
Głos mężczyzny:
Hallo, hałlol
Matka: jakto? A więc ł ty masz
Płme: Tę ciszę?
Dowództwo armii północnej do-- syna?
Andr6: Jak gdY'bY ktoś · chciał nosi o nowych walkach podiczas
Głos mężćzyzny:
Hallo, hallo I
mówić.
odwrotu .Walka toczy się o kaMy Przerwaliśmy na chwilę nadawaPi6rre: Ale kto? (Pa~rzy koie:no cal ziemi, o każdy słup graniczny, nie informacyj. Hallo! Hal'lol Wzy
p.aa .W.SZ)'.'&tkich, pómiej zwrjlca się o każ.dr dom. Chłopi nie chcą warny statek szkolny „Gorgor.ę".

Matka:
ny,

Wzywamy „Gorgonę". Hallo! Hal- wycb nleprzyjaciełskich dywizyj.
lo! Slyszyde nas? Kadeci „Gorgo(Pukanie ~ drzwi).
ny", baczność I Kadeci na pokła
Głos Tony: Mamo I Mamo I
dzie ,,Gorgony", ojczyzna śle wam
Matlca (wyłączając radio)~ Ciostatnie po:tegnanie.
szej!
(Przez głośnik słyichać hymn.
(.PUkaalle do drzwi).
Wszystkie trupy staj11 na bacz...
Głos Tony: Mamo, jesteś tuta}?
ność).
Matłta: Tak, mój mały. (Za poMatka: „.Osiemdzleśięciu chłoP mocą mimiki prosi, aby zgaszono
ców I Niszczyć takie dzieci!
światło). Już idę.
Piwe: Błagam cię, marno,
(Ciemności. Cisza).
mów nic w takiej chwili!
Mat1<a (otwierając zamoknięte na
(Wszyscy &toją nieruchomo, klucz drzwł): Coś tu robił, Tony?
słychać ostatnie akordy hymnu).
Tony: Siedzisz tu be:t światła?
Głos mężctyz.ny~ Hallo, hallof
Matka: Zapal.
Statek szkolny „Gorgona" przer(Tony prze~ręca ma}dujący się
wał nadawanie sygnałów I
przy drzwiach kontakt. Zapala
jutłeo: żegnajcie, kadeci! (wie- kandełaber. J>okó-j jest pusty: na
sza karabin na ścianie).
stole leżą mapy generalnego sztaGłos kobiety: Hallo! Hallo! S'u- bu).
chajciel
Tony: Mamo, z kbn rozmawiaWzywamy do wa!ki
wszystkich mężczyzn, cały naród. łaś?
O,fczyzna vnywa swe dzieci. Do
MatKa: Z ni'kłm, SYIJbku.
bronll Do bronił
Tony: Alem ja słyszał głosy.
Matlca: Stąd, chłopcze (włącza
Matka: jakto, jeszcze myczysz?
Nie dość jeszcze tego tobie, mat- radio).
Tony: A coś robiła z tymi ma·
ce?
Głos mężczyzny: HaTioJ Hallo! parni'/
Ołos mężczyzny (z głośnika):
Dowództwo korpusu zachodniego
lromunikaje: walczymy na całym Hallo I Hallo! Kwatera naczelinego
fron·cie z przeważającymi siłami wodza komunikuje: dziś z rana
wroga. Walkll przybiera wyjąt wrogie samoloty zbombardowały
kowo okrutny charakter. L<>micy po~udniowe przedmieścia stolicy .
nasi donoszą o zbliżaniu się no- Zabito ponad osiemdziesią.t osób

me

cywilnej ludności, przekobiety i dzieci. Zamek,
jed.no z arcydzieł naszej architekt.ary, s.ta.t się pastwą płomieni.
Tony: S"lyszyu, mamo?
Olos mężczyzny: Samolot zrzo..
cił bombę na szpital w Villameria: zginęło sześćdziesięciu chorych .Miasto stoi w płomieniach.
Tony: Marno, zaklinam clęl
OJos ntężezyzny: Hallo! Słucha1ciel Sluchajciel Apl:l~jemy do
ważme

całego słuchającego nas świata!
Apelujemy do hld.zkośdl Dziś z

rana nieprzyiacie1skie aamoloty •
takowały wiQSlk~ Saint·FJi i obmtcily bombami szkolę. Karabinami
maszynowymi z samolotów rozs trzeliwano uciekające dzieci. O·
siemdziesi~cioro dzieci Zl'aniooo l
cłz1ewiętmaścloro zabito. Trzydzi•
ścioro pięcioro

dzieci

rozerwały

bomby
Matka: Co mówisz? Dzieci?
Tony (szuka na ma.pie): Odzlt
to ... Gdzid to jest?
Matka (stoi.jak gdyby skaml•
niala): Biedactwa I... Dzieci! ...
(Mllczcnie. Zrywa. ze ściany ka.rabin i majestatycznym gestem
obydwiema rękami podaje go
ny): - ldź!
·
.(Kurtyna).
Przeł. WL P.

:ro-
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Samoloty wdzleraią sil) do stra~osfery -~
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Realizacja stalrch lotów komunlkacrinrch na wrsokości 20.000 m. -~-
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ników została znacznie powięk śMIGIEL O ZMIENNEJ KRZY szyć, co daje efekt równowa:ir
WlżNIE SKRĘCENIA;
ny wzrostowi liczby obrotów na
szona do 1500, a nawet 2000
koni mech. Ciekawą nowością w rozrzedzonym powietrzu sekundę,
krzywiznę tę można powiękOrganizm ludzki jest barjest skonstruowanie
dziej jeszcze, niż silnik spalinowy wrażliwy na niskie ciśnie
nie wielkich wysokości. Jut po
wzniesieniu się na 6 tys. klm.
LOTNIK ODDYCHA Z TRUDNOśCIĄ,

Narazie projektowane aą odlo.
ty cztery razy w tygodnia, po CZym
dopiero wproMłdzona zoetante re- r ·,,
gulama komunikacja codzłenoa. ) ::,;
Amatorów na tego rodZaju przeto- ;·
ty nie brak. ,,Pan-American Ałr-; ,
ways" miała na 1 stycznia tł
stę

zapisów,

wynoszącą przeSZłO

2000 Osób. A Jłe zapisało się od te.
go czasu? I m"kogo nie przeraża
cena przelotu, która wrnieste od

500 do 600 dolarów,
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Transatlantycki samolot
nad oceanem

w kabinie

OLBRZYMI WODNOSAMOLOT ,, YANKEE CLIPPER" PODEJMUJE PIERWSZĄ PODROŻ PRZEZ ATLANTYK. ZDJĘ
cm PRZEDSTAWIA STATEK POWIETRZNY w CHWil.J
OPUSZCZENIA NOWEGO YORKU - MIASTA DRAPACZY
CHMUR.

·Za miesiąc podieta bedzie
regularna komun·kacja

pomiędzy

obu kontynentami

Prezes ,,Panamerican Airways" że dalsze próbne loty transatlanTrippe oświadczyl, iż towarzysi- tyckie zostaną podjęte z dniem 5
wo to jest zupelnie gotowe do nie maja na aparacie mniejszym niż
zwłocznego
podjęcia
regularnej „Cz.ipper", ·który jednak może być
komunikacji lotniczej pomiędzy używany przy wszelkiej pogodzie
Ameryką i Europą. Trippe dodal,

nawigacyjnej
samolotu transatlantyckiego
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PPS rozwija w Pabianicach

wyborów P : : : -(){.!niesie t<llk wiei-

swoich
po.
a pominął P._ Sokosala domu robotniczego wypełn10- dz1e1e tego miasta nie pam1ęta1ą. łowsk1ego b. prezesa Komisji Re·
na jest tłumem robotniczym ·PrHNajwiększa klęska wyborcza wizyjnej w Radzie Miejiskiej, zna'-

. wyborco' wokr,gu o'dzk·i-ego
00
~~

·1·

C',l:b< a „

.
ł

byłym

j~szc.ze plecz~ików,

w.ybo~- czeka.niewątpliwie listę

1
na zgrom.adzenia.
p. Wen.
ze pracy
swych samorządowej.
i o.ddacze. Zgromadzenia
organizuJe się dlera 1_s.p·~t. P. Weindler
gęsto nego
nia dla
Na
dla każdegg okręgu wyborczego z i często tłumaczy się, że on, bie„ jednym z dalszych miejsc znalazła
osobna. Przemawiają na nieb! daczek broń Bote, nigdy nic spół się także p. Frąckiewiczowa a wie
przedstawiciele P. P. g. i informu· 1nego nie miał z Niemcami, ani też lu poważnych działaczów albo p()
WEJ _ NIECHAJ SKUPIĄ SIĘ ją ogół wyborczy o zamierzeniach ' nigdy z ich poparcia nie korzy- minięto, albo postawiono na dale.
OKOŁO KANDYDATóW P. P. S. w polityce samorządowej. Przema 1 stał. Widocznie źle się musi przed kich, pozbawionych szans wybor·
KLASOWYCH
ZAW. NIE wiają również. ~ndy~aci na rad- stawideł pabianickich kamienicz- czych miejscach. Natomiast fawo·
1
1
CHAJ W śl.AD ZA ŁODZIĄ CZER nych, 1 omawiają JXOJekty refocm ników czuć, skoro przez nikogo ryzuje się lttdzi takiego pokroju,
WONĄ SWYMI GLOSAMI PRZY„ samorządow~ch,_ które b~d~ie moż nie zacz.epi~ny tak ~am od si.ebie .r~k p. Lucian Feliksiń1S1ki. - osobśPIESZĄ W POLSCE TRIUMF n~ ~rzeczyW'!stmć. w gminie ~a- odż~gnu1e się od so1.u~zu ~ Niem- n1k wykluczony z P. P. S., „wę~
PRAWA WOLNOśCI SPRAWIE I b1amc, gdy :ostanie wybrana w1ęk , cami. źl•e przedstaw1a1ą się szan„ drowiec boży" po rozmaitych par
1
DLIWOŚCI 1 WYZWOLENIA szoś.ć soc~a~1styczna. .
s~ p. W,en dl era i _je.go p?pleczni- foch polit~cznych. .
SPOŁECZNEGO MAS PRACUJĄ-, N1ezalezme od zebran według • kow, ktorzy przec1ez posiadali w
Na domiar złego, !Jsta ozonowa
CYCH!
[ o.kręgów wybor.czych, odbywaj~ poprzedniej Radzie Miejskiej wca- jest zlepkiem rozmaitych stowarzy
WZYWAMY LUD PRACUJĄCY 1Się zgromadzenia w fabrykach 1 Ie ładną grupkę 4 radnych. Nie szeń i partii (Partia Pracy), dla
DO GŁOSOWANIA NA KANDY-I w lokal.ach _ związków zawodo. dostanie mandatu radnego p. Wen których trzeba było zarezerwować
DATóW
LIST p p S KLAS f wych. Wszędzie panuje nastrój do · dier ani p. Tomczyk. Trudno, bu- pewna ilość miejsc realnych 'CO
1
ZWIĄZKóW ZAWODOWYCH' • sko?ały - uczestnicy zebrań z en jać i obiecywać ludziom złote gó„ jeszcze bardziej zao.strzyło apeiy·
NIECH żVJE SAMORZĄD DE. ł tuz1az~em. uchwalają rez?lucje ry można t~lko je~en ra~.
. t! na mandaty i ograniczyło moż.MOKRATYCZNY!
z.obow1ązu1ące. do gło~owa.n1a na
. W Ozonie pab1an.ick1m panu1e hwości wyboru dla kandydatów o.
NIECH żYJE WOLNOśćl
hstę P. P. S. 1 Kl. Zw1ąZ'kow Za· niebywały rozgardiasz. Wśród in- zonowych. Stąd kwasy i brak nie
NIECH żYJE LISTA P. P. S. ł wodowych.
. .
teligencji, rzemieślni•k?w i kup· tylko enrt~zjazmu,. ale nawet ocho
1
KLASOWYCH ZWIĄZKóW _ZAZwraca uwag.ę, ze 1ak dotych- 1 ców ozonowych panu1e straszne ty do na1prostsze1 roboty wyborWODOWYCH!
'czas ugrupowa111a inne nie rozwf. niezadowolenie z taktyki dr Eich J czej. ·
NIECH ŻYJE . SOLIDARNOść nęły żad.neJ akcji wyborczej .. Nie tera, który na czołowe miejsca po

TOWARZYSZKI I '.rOWARZ'Y· dydatów z listy Stronnictwa Narodowego, znanych wrngów mas 2ra
W szeregu miast okręgu łódzkie- cujących, którzy w sposób oblndny
go znajdujemy się w przededniu i demagogiczny zwalczają Klasowe
wyborów do rad miejskich. W ślad Związki Zawodowe i Socjalizm. a
za Łodzią czerwoną klasa robotni- popierali w sposób haniebnv hitlecza innych miast okręgu łódzkie- ryzm i ~Ilia do ustroju f~sto
go musi odnieść zwycięstwo nad · wskiego.
·
faszyzmem.
W DNIU 23 KWIETNIA R. B. ia::;:~:~::~e!:~:!~~
ODBĘDZIE SIĘ GLOSOWANIE
DO RAD MIEJSKICH W PABIA· tlerowskich, którzy są ekspozyturą
NICACH I ZDU:S-SKIE.J WOLI. hitleryzmu niemieckiego, • którq
w każdej chwili są gotowi na rozNASTĘPNIE W DNIU 30 KWIEkaz
idący z zewnątrz działać na.
rNIA ODBĘDĄ Sli:; WYBORY W
szkodo Polski i ludu pracu,Ptcego.
BUDZIE· PABIANICKIEJ, KONMuslcl.e zwalczać kandydatów oSTANTYNOWIE, ALEKSANDRO
WIE I W INNYCH MIA.SITACH. zonowych, którzy nie m&Jit odwa-.
W miastach tych zostały zgło gi występować pod swojlł własną
sr.one we wszystkich okręgach wy- firmą, a kryją się pod nazwą róż.
borczych listy pod na.zwą P. P. S. i nych bloków, aby w t.en sposób
Klasowych
Związków
Zawodowych. Na listach tych figurują na~iska najwybitniejszych działaczy
roł!otniczych, którzy dają gwaran- KTóRYCH
JEST
c~, 7.e będą nieugięcie bronić inte- WA LUDU
PRACUJĄCEGO I
resów ludu pracującego i będą pra PRZYSZł.0$ć POLSKI WDOcować pożytecznie dla gospodarki
samonądowej w tych miastach.
Przedstawiciele PPS. i KJaso..
wycll Zw. Zaw. w radach miejskich
SZE? ROBOTNICY!
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DROGĄ
SPRA~
Robotnic J>rzemystu Włó- cz:iri!~~o~ ,}~~t~y~~ln"ru "a~?t~~j;
u~ u u n~
unr; .
kienniczego w Polsce.
dbrnową.
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walczyć będą:
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W Pabianicach panuje
przekonanie, że podczas obecnych

w kwi etnl u 1939 roku.

l 11!11nr1·1·
ban·u
d,d~to"w
ur; endn[b).[h
Ur; n u n
Uu

N
Strorrn. ie. wo .arodowe ?.ofosiło
p b
""O
w a 1~1cach listy we wszys.twszys1:k1ch s. o.krę.g.ach.. Warto ted
ac się bliżeJ. z p.p. ka.nd YdzapoM.
t
Y .a runi !1arodowym1. Skoro endeqa sta~e do wy100rów - sama
gr.zecz.n.ośc nakazuje byśmy szeroki
ół b
og ~ ~at.eli Pabia:r1k poinfo~owah, lak~ch. to .,oJ•czymów"
m1astta dla Pab1an1<C przeznaczyła.
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Na dzień

30 kwietnia

zostah~

,,
również rozpisane wybory do rad

W sobotę, dn. 15 b. m. odbyła miej.s.kich

w

Sieradzu,

Warcie,

~!~:~~iii~~ d~~!~~~~fa5f~~
Sza<lk~~:cz;:~~:ie.
wygłosił
Wśród
robotni~.

obszerny referat
tow.
szeregu miast
Antoni Szcz.erkowslci.
Referent czych okręgu łódzkiego w tydzień
cz·enie złotem". I zgodnie z tym .Kadzie
Mie1·skiE>i
wcale
n1·e ma1'j:j~ przedstawił zasady go<:inodarki sa po Pobianicach wybierać będzie ·
·
-J
'
swoim przekonaniem na zebra· zamiaru zajmować się s,pra:wami
~t'
d Mi · k R d p b'
niach Zarządu MieJ··Slkiego i Rady
.. k" .
h
ć ka.mą gru kampanii
morządowej
PPS i nakreślił plan nową
ę ·eJs ą, u a a ramie1s mu - c q mie
wyborcze1·. p 0 krótkieJ' nicka Ra
miejscowość robotnicza li-'
MieJ".skieJ· w Pabiani-cach p. Kuśmi- pę lwdzi wytkonywuJ·ąc\Tl['h ~'epo
·
J "'"
dyskus1·i konferenc1'a postanowiła cząca ponad 18 tysięcy mieszkań~
der przeważnie milczał. Natomiast rozkazy; awanturują.cych się lepiej
d p b' · k
stał
nie można odmówić rodzinie p. niż poprzedni radni i gotowych wezwać ogół robotniczy Rudy Pa ców. Ru a a i~mc. a zbo
a po
Kaśmidera zdolności puhlky~tycz- b
a.dln
k
bianickiej do gremialnego popar. dzielona na 4 okręgi wy orcze _,.
ez ż
ej dys usji radę opuiścić, cia listy PPS. i kl. zw. zaw. Nale we wszystkich zostały wniesione.
nych. jeden jego brat znany jest gdy taka decyzja zapad!nie. Szcze
z z N liś
w Pabianicach z iJl.tensywnej dzia- gólnie zależy enideko.m na tym, by ży podkreślić że najgoręcej były listy ~PS i 'dKlj. W.· a"'!'. i ~
:.·
łaliności „pisarskiej" na pairkanach nie powtórzyły się kwaisy w stron· oklaskiwane przez biorących u. cie teJ znaJ u ąmis1ckęi~wnSoez . rel:
dział w konferenc1·i te ustępy prze prezentanci Nie e
e3
CJa i• .
i plotach. Publicysifyka ta urtrzy- nktwie wynikłe na tle różnicy zdań mówień, które poddawały
druzgo stycznej Partii Pracy. Dotych czas ·
~ana .?yla oczyw~ście w duchu w przedmiocie taktyki w Radzie cącej krytyce zakłamanie endecji P. P. s. nie posiadała reprezeni.
idt.'Ologu narodowCJ.
Miejs.kiej, co - jak wiadomo - i niebezpieczne dla całości Rze- tantów w Radzie :Miejskiej: rząPIĄTY ZAST~PCA.
~powodowato usunięcie się z czyn czypospolite1· zakusy hitleryzmu. dy w mieście sprawował burmistrt
W okręgu
V na siódmym miej- nego życia politycmego szeregu Sobotnia konferencja,
·
·
jakkolwiek p. Grzyb owsk"i, ozonowiec.
~ ligu.ruje p. L.ipski Wadaw. dotychczasowych prz.eywódców en
Go
d
k
d
t
h
k
nik A.~··k
dec1·1· pab1'an1'ck1'e3·.
. składająca się cylko z aktywu ro·
spo ar a
o yc czasowego
ierow · · Rad
...... u. am1,
. kiego przedstawia.
M znany z pobotniczego, była niezwykle liczna Zarządu y·ie3s
d
pr.ze ntC]
y iejs.kiej, jako je- I „ORĘDOWNIK" NIE POMO.żE
• B ra· k zupełnitl•
a nastr61' zebranych 1·est naJ"lep- wiele do życzema.
den
endeckich
W tndecji w Pabiankach panu•
·
dn
·
· z6 wybitniejszych
D
szą ręko1'mią zwycięstwa listy so. jakiegos Je olitego p1anu o :mowc w.
laczego zdolniejszy je straszny .,katzenjammer". Po- cjalistycznej.
·
dzielnicach robotniczych
zupeł n l e
endrek zna.lazł i.ię na 7 miej'SJCU, a ważniejsii działacze s.tioją na ':J1bosię zapomina. Szczególnie zanied~
miejsca pierwsze zajęli ludzie zu- czu. Dotychczasowe popieranie
WIELKIE ZGROMADZENIE.
bany jest dział opieki społecznej~
pełnie nieznani, trurd.no zrozumieć hitleryzmu i awain.tUJry w Radzie
Niezależnie od konferencji na co wywołuje wśród ubogiej lud- widoc~nie d.la ende~ów dawna Miejiskiej mszczą się w stiraszliwy dzień dzisiejszy, niedzielę 16 b. ności Rudy Pabianickiej zrozuawanfaruJąca się frakcja ,,narodo- li'POsób na polskich faszystach. Nie m. wyznaczone zostało 0 godz. g miale niezadowolenie. w Ra.dzie
wa" była jesizcze za sip-0Jcoj111a. pomogą tu gwałty „Orędiownika", min. 30 w sali siedziby głównego Miejskiej panowała dotychczas ni
Jeszcze bairc!zi:j utwie:dza nais w który w myśl zasady: ,,łaipaj zło- komitetu .Jisty PPS. i kl. Zw. Zaw. czym nie zamącona iddylla rad~ ·
tym przekonain1a fakt ,ze duchowy. dzieja" zamiast wytluma-czyć opi- przy ul. Górnej 40 w!elkłe zgro· nych burżuazyjnych. Jest rzecz~
przewódca endecki w Pabianicach, nii publicznej łamańce endeckiej m~dzenie przedwyborcze, na któ· oczywistą, że wśród tej „harmohij·
mecenas Rembieliński, znalazł się polityki; robi ogromoy wirzask do- rym przemawiać będą przedstawi nej" współpracy pp. radnych spra·
na dW'Uinastym miej~icu listy w o- ~oła sprawy nowej un10rwy z elek- ciele: OKR. PPS. tow. Konisianty wy ubogiej ludności żadnego zainkręgu posiadającym tyllko 7 man- tr-0W111ią 1 chociaż W6'Zyscy wiegzą, Krupa z Pabianic, NSPP tow. Ot. teresowania „ojców" miasta nie .
datów. P. Rembieliń•s.ki zatym zaj- że obecna umowa jest dla miasta to Dittbrener z Łodzi i Kl. zw. budziły.
muje zaszczytne miejs.ce aż :>-tego o wiele korzystniejszą od starej. Zaw. tow. Łodyga Stefan.
w
zastępcy kandydata na radnego. Ludność Pabianic ma j1Jtż dosyć zgromadzeniu tym masowy u. NIEMCY LUBIĄ STATYSTYKJ!ł
AWANTUROWAć SIĘ POTRAFIĄ tych hec. Demagogia ma tę przy- dział wezmą robotnicy Rudy PaOdnośnie innych ugrupowań i• .
Powyższy skład .listy endeckiej krą właściwość, że moŻilla jej użyć bianickiej.
stniejących na terenie Rudy Pawskazuje, że nar'<>dOtWcy w nowej tyhlro raz.
, KONSTANTYNOW.
bianickiej zwraca uwagę, że jak.
•••••••••••••••••••••••••••
tak i w naszym
~ dniu 30 kwietnia odbędą się ozon nie idzie
do wyborów pod wła ·

I

1) · o demokratyczny samonąd,
aby jego udania i kompetencje nie
były sprowadzone do roli ciała doJ.'84lezego przy prezydent.ach wzglę
dnie burmistrzach;
2) o ro:zszerzenie l postawienie
aa pdpowlednim poziomie opieki
społecznej, a w szczególności o przy
manie dla wszystkich Inwalidów
praey i kalek, którzy nie mają u,ZASLUżONY" KANDYDAT.
łrąmania z Innych źródeł - odpowiednich stałych zapomóg, or&z . A więc w pierwi&'Zym okręg-a na
IUtoczenia należytej opieki nad p1e11WSZym miejscu kandydtuje p.
llleierzyństwem J dziefmi ludności Właidysław Burzyński, kierownik
pabianickiej „Pracy PolsikieJ'". Bar
Rogiej;
S) o zorganhowanie w jaknaj- dzo się. w.idać zas!Uiżył endek.om p.
u
„ ..;~,1r k
DrSZej sk8.ll planowych robót pu- ou.rz, •..,.,.1 s oro go na pierwszym
miejocu
swei~ listy umieścili ' ale
blli:myeh, celem zatrudnienia wszy
sWch bezrobotnych robotników se my wiemy, że oo innego J'est zallOWłwyeh, oraz zapewnienia bezro sl<Uigą w obozie narodowym, a co
bcitnym należytej opieki 1 odprawy innego w pojęciu szerokich czesz
robotniczych naszego robotniczego
zimowej;
miasta.
Zasługą będzie endeków
o postawienie na odpowiedDlin poziomie zdrowotności publicz. łama,n.je strajków robotniczych,
nej, aby ludność biedna miała za- wyłamywanie slę z s'OłidiannOOc:i
pewnioq bezpłatną pomoc Iekar- robotnic:zej po.dcza'!> akcji cemli'koskt i szpitalną. oraz o zorganizo- wych, a:le dla tych. którzy cięż1ką
wanie racjonalnej walki z gruźlicą, walkę z zachłannym kapitałem sita
przes zapewnienie ubogim leczenia czają, wiszystkie te endeckie cnoty, uchodzić będą za z.brodnie na
klimatycznego;
żyw,-m ciele proletariatu doko·naI) o rozbudowę szkolnictwa powS7.eehnego i zapewnienie wydatnej ne. Niewątpliwie, z e.ndeokieg-0
plllt1ktu widzenia p. Bu.rzyńsiki jest
poinooy szkolnej dla biednej dziadla obozu narrodowego i dJla kapitw,;
tałru ba_:rdzo zaslu.żo·nym mężem,
6) o racjonalną politykę finansoale ogoł robotniczy Pabiani<: po'"" aby główne ciężary podatkowe tiraktować musi wysunięcie prze~ić na ludzi bogatych, stosu
Aa najdalej idące ulgi dla ludnoś wód!cy rozbijackiego związkiu na
czoło Hs.ty wyborczej, ja-ko wyci biednej;
zwanie rzucone wszy~kim Ju'n o planową I sprawiedliwą go- dziomNpArUaKAcy WPRZPaybiainPiiWcaIEch..
spodarkę samorządową, a w szcz&U
g61noicł o obniżenie ceny m świa
W okręgu drugim wysu.r.ęli en- l!
_
•
...
_
t.Io l llcznlkl, o polepszenie bytu pra decy na pierwsze miej.soe swej
eowalków l robotników miejskich, lis1:y p. Bojka Stani·~aiwa, a na
oraz o planową rozbudowę miast i d!rugie, p. Olejnika Tomasza. Pierw odbędtłe się .w niedzielę, 16 b. m. w sali kina ,,Nowoścł'' o godz.
o podniesienie poziomu est.etyczn&- szy niczym się nie zaznaczył w hi- 2 po południu.
storii mi~ia Pabianic. Nie mowa
go ł sanitarnego miast.
Na porządku dziennym: Wybory do Rady Miejskiej. Przemawiają
o nim nic kom.pletnie powiedzieć tow. tow.: wiceprezydent m. Łodzi ARTUR SZEWCZYK. ławtllk
POSTULATY POWYŻSZE MOi to mewątpliwie jest jego najwięk m. Łodzi LEON MALINOWSKI i wiceprezydent m. Pabianic ANTOG~ BYC REALIZOWANE, JEżE
szą zaJSługą... Natomiast p. Ołej- NI SZCZERKOWSKI.
IJ W RADACH MIEJSKICH KLA
nikt jest :zznanym w Pa·bianicach
SA lł.OBOTNICZA ZDOBĘDZIE
wł3!ścicielem
knajny piwnej. W je·
~
~ ,.
~zosc SOCJALISTYCZNĄ..
nrlYJ~[ln
Robotnicy mus74 pamiętać o tym, go to zakładzie p.rzy jednej, dnl~ ft
ll ~
7.e wrogowie klasy robotniczej czy gi•ej1 trzeciej .. , szklain.ce piwa tocz:1
się
długie,
niekończące
się.
maW
ciągu
najbliższych
trzech
tyszko,y
powszern.
11ej w Trzebnie
nić będą wszystko, a.by uniemożll
rudine
rozmowy
o
.
kłopotach
dogodni
odbędzie
się
na
:.;esji
wyjazkol<>
.:51eniawy,
który
był przyjawló walkę mas robotniczych o reamowych, o podatkach i o polityce. dowej przemyskiego Sądu Okręgo- cielem żony Lasoty.
lizację powyższych postulatów.
NaJwięcej polityczneg<> „wyrobie- wego w Jarosławiu rozrprawa prze
Lasota przebywa od 2 b. m. w
ROBOTNICE! I ROBOTNICY? nia" wyniósł niewątpliwie P· Oiejciwko Stanisławowi Lasocie o więzieniu Sądu Grodzkiego w jaPRACOWNICY UMYSŁOWI!
ni·k ze swojego własnego zakład·iJ. zbrodnię zabójs~wa na osobie Do- rosławiu. (PAA.).
Pamiętajcie o tym, że przeżywa Rzeczywiście
do&Jkonałe przygoto- minika Nowickiego, nauczyciela
my chwile wielkich wydarzeń histo wanie na radnego miejiSlkiego...
rycznycb, kiedy zagadnienie obro· taka piwina znajomo·ść życia...
ny Kraju l wo!-ości wysuwa się na
PUBLICYSTYKA NA PLOThCH.
cr.oło zagadnień chwili obecnej. l\lu
Natomiast w okręgu VII widziU~
U U
~
simy pamiętać o tym, że faszyzm my na dmgim mieJscu p. Stainisla!'hitleryzm jest największym wro· wa KUiŚmidra, b. ławnika Zarządu
W piątek nad ranem w podzie- pozioiuie 350 mtr. oberwały się
Miej<skiego z ramienia endecji. P. miach kopalni „Mysłowice" wyda- wielkie zwały węgla, grzebiąc pod
giem ludu pracującego.
WYBORY DO SAMORZĄDOW Kuśmider jest cz!.owiekiem bardilo rzyła się ciężka katastrofa górni- gruzami pracującego tam g6rnika
W Mli\STACH OKRĘGU ŁODZ szanującym tradycję i wkładają- cza. W jednym z chodników na Jakuba Stachowicza z Jęzora.
lilEG-O MUSZĄ DAC ZWYCIĘ! cym swoje życie według mądrości „----------~__..._
„
ST\VO KLASIE PRACUJĄCEJ! ~akwarr.tedj W przyi.'1owiadch, .r.k~óre- Wytwórnia bielizny ,,[~l•rot''
Poleca na sezon wiosenny i letni
USAT P. P. S. I KLASOWYCH Ja w1a omo - są mą ro:.c1ą nawszelką galanterię damską i męską.
rodów. Otóż najulubieńszym przy- damskiej i męskiej
ZW. z.nv. l\IDSI ZW'YCIĘżYC!
ROBOTNICY! WLóKNIARZEI słowiem p. Kuśmidera jest znana
SPĘCJALN0$C: Najnowsze fasony
Musirie bezwzględnie zwalczać kan zasada: „mowa jest sirebrem, miloraz galanteria
Plotrkow11<11 48 bluzeczek oraz koszule sportowe.

'

DOBRY NASTRóJ.

w1·e1k e Zgrom:adzen·1·e Robotnlko'.wrównież

I

Pab an1c:k•ch

prawa o la OJ'tmo

Kat~'trot~ n~

li

• •Ia 1·ony

konaJn1·
p
„ MY'łow·1[e''

______.._____

do Rady Miejskiej w wybory
Konstantynowie.
PPS.
wniosła listę we wszystkich okręgach, co wywołało żywe zadowolenie w szerokich tnasach ludn<>ŚCi Konstantynowa, mocno nie
zadowolonej z hecnych rządów w
mieście i życzącej sobie gorąco
socjalistycznej Rady Miejskiej.
W niedzielę, 16 b. m. o godz.
1.30 odbędzie się w sali kl. zwią·
zku
zawodowego
włókniarzy
wielkie zgromadzenie wyborczi:: z
udziałem przedstawicieli P. P. s.
i NSPP.
ALEKSANDRóW
W dniu 30 kwietnia będzie wybierać nową Radę MiejiS!ką i Ale·ksandrów. P.P.S. i Kl. Zw. Zaw.
zgło~iły listę. Ilość zebranych pod
listą podpisów oraz sympania z ja
ką ludność odnosi się do argitatorów socjali-stycznych każe i w Alek
sandrowie spodziewać się pięk-

wszędzie
mieście'·
sną nazwą, a przeciwnie schował
się pod szyldem bloku oczywiście

„chrześcijańskiego",
„narodowego", i „gospodarczego". Endecja
również zgłosiła swoją listę. Najwięcej wzburzenia szerokiej opinii
wywołał fakt wystawienia . listy
przez Niemców hitlerowców, poniewru: wiadomym jest, że ilość u~ ·
zyskanych przez nich głosów ma
stanowić materiał statystyczny:
o niemieckim charakterze okręgu
1ódzkiego..• Należy się spodziewać
że robotnicy niemieccy gremialnie

poprą listę socjalistyązną.

„nim„...„„„„„„„.

Pół r~u wi~lienia

za odmowe pomócr

tonacrm

Dwaj mieszkańcy Dzisny: Ruwel
nego
Gurewicz i Lejba Elwin, przeb~a
wyborczego.
W niedzielę, jak i w i.nnych mia· jąc w
roku ub. nad rzeką Dzis1en·
~fach łódzkiego oklręga przemyką, zauważyli tonącego Władysła·
s~owego odbędzie się i w Aleksanc:IJrowie wieJkie zgromadzen1e przed wa Pobudę i uciekli, nie zwracając
wybo.rcz.e. W zgromadzeniu tym uwagi na jego krzyki. Pozbawiony
jakiejkolwiek pomocy Pobuda uto
wezmą
udział
przoostawićiele
nął, a ci którzy odmówili pomocy
P.P.S. ttow. Hieronim Teodorczyk
i uciekli stanęli przed Sądem Oktę
Ni PSaPwepł l<atrcher o raz reprezentant gowym i zostali skazani po pół ro0
. . . . ow.
tto Dlttb<tenet.
Z ramienia związków zawodowych ku więzienia.
Obecnie Sąd Apelacyjny zatwief'
przemawiać $1ę będ1zie tow. ' Włódził
wyrok poprzedni.
darczyk.

zwycięstwa

/

Zwołane

na

dzień

dzisiejszy przez
WIAĆ

Ł.

O. K. R. P. P. S. Wielkie Zgromadzenie Ludowe_ na_ p~u Domu Zw. Zawodowych przy ulicy Wysokiej 45, NA KTóRYM MIELI PRZEMA-

„ze

Czerwona

Łódź,

wraz z

Czrńcie

całą robotniczą

Bronmy
Robotników

Łodzi

i

względu

na

bezpieczeństwo,

spokój i

ponądek

ludową Polską demonstrować będzie

w (lniu 1 Maja pod

Nie_podległoścll "
odbędą się

które

wzywantY. do przybycia na MASóWKI,

hasłami:

Walczmy o

KI N O

rodziców, używają tu latem niezdrowej, cuchną·cej wyziewami i

TON

Kopernika 16, tel. 140-72

zgni.Jizną

kąipieli.

„Staw" ten, a właściwie nieu.regulowanie z niego oclipłyiwu, powod-0wał częste katastrofy powodzi. Wreszcie, na skutek naszy-ch
alanmów stan ten uJe-gł pewnej poprawie, g:dyż władze admi111i&tiracji
zmui!>z-0ne były wypaństw.owej
w.rzeć nacisk na widzeW'Slkich kacyków, którzy pod silną ich pirejaik róWITTież pod nacis.kiem
sją,
optnii publicznej od1plyw ten •airegu-lowali. ,,Staw", a raczej bajoro, zajmują.ce kil'ka hektarów powierz.chini, zatruwa powietrze w
pfomieniu ki1ku kilometrów, bowiem nie był jeszcze nigdy uporządilrowany i wyiszlamowany. Na
dnie jego, a ma głębokość 2 mtr„
znajduje !>'ię grzązika warstwa szla
111'll, gnije i rozkłada się wszelkiego rodzaju padl'ina: psy i koty,
r-0zchod.zą•c y się z
wydając fetor,
wiatrem na ki~ka kilometrów. Do
stawu w;padają nieczystości z rynsztoków obok leżą•cy•ch. Staw otoczony jesit ze w&'Zyis.1'kkh stron
trzęsawiskami o wyziewach trują
cych i gnilnych. O rozmiairach
tyich trzęsawisk, których wnętrze
gnije dziesiątkami lat, może zaświadczyć wypadek, jaki zdarzył
się na jesieni roku ubiegłego. W

Społeczna,

Za-

Łodzi, wydają ~ołeczne

m.

pieniądze

zdmwotność

publiczta
zdmwotnoś<}, gdy w sercu osiedli
ludz;kich, w wielkim ośrodku przeczynne są w tak wymysłowym,
datny sposób źródła zarazy i chorób. Czas więc najwyższy, aby
władze sainitai'ne miejskie i wła
dz-e pańi&'twowe zajęły &ię tą sprawą i zmusiły fabrykantów dJO uporządkowania i ogrodzenia „sta..:
wu" ewentualnie, aby go zasypali.
Zlikwidowania gnojówki fahrykanckiej domagają 1ię robotnicy i
·
ludiność Widzewa.
ną,

ale

na

jakże może

wyglądać

chłopski!

.

O. K. R. P.· P~ ·S .
Nocne

dyżury

.

·!

~·

aptek

Nocy dzisiejsze:! dyżurują. apteki:
H. Duszkiewiczowa, Zgierska 87, J.

kobietami i doszło do starcia,
przy czym w pewnej chwili Chodała wyciągnął rewolwer i w czasie szamotania padł strzał.
· Kula trafiła Bieganowską w
szczękę, raniąc ją dość ciężko .
przew1ez1ono
Bieganowską

do
szpitala, a Chodałę zatrzymano
Wczoraj na rozprawie Chodała
tłumaczył, że miał sam zamia.r pozbawić się życia i że strzał padł
przypadkowo w czasie szamotania. Sąd Okr. w Łodzi skazał 21letniego Czesława Chodałę na
I rok więzien.ia.

Hartman, Brzezińska 24, W. Rowifl•
ska, Plac Wolności 2, A. P.e:relman.
i S-ka Cegielniana 32, W. Danielecki, Piotrkowska 127, F. Wócicki,
Napiórkowskiego 27, Sienkiewicz,
·
Karolewska 48.

Radio łódzkie
NIEDZIELA, dnia 16 kwietnia 19~.

7.20 Koncert rozrywkowy w wy.
konaniu orkiestry wojskowej. 8.l>G
Dziennik poranny. 8.15 Audycja dla
wsi: 1) Gazetka rolnicza, 2) Pn.eg!ąd rynków produktów rolnych. :n,
Gra i śpiewa Wesoła Ka.pela. 9.05
Muzyka (płyty). 8.10 Odczytanie
programu. 9.15 Regionalna tra:nsmi•
sja z Lidy. 21.45 Przegląd wyda'W"'
nictw. 21.57 Sygnał cza.su z Wa.raza...
wy. Hejnał z Krakowa. 12.03 Pora,..
nek symfoniczny. 13.00 Wyją.tld. •
pism Józefa Piłsudskiego. 13.05 Real
Dfwit;kowe
mowa z dziećmi. 13.15 Muzyka obiardowa. 14.40 Otwarcie Zjazdu ChóKino
rów Kościelnych. 15.30 Audycja dl&
1'er<>mskiego '74/76, teL 129-88
wsL 16.30 Recital fortepianowy.
rogu Kopernika i ~erornskiego.
Dojazd tramwajami O, 5, 6 i 8 do
17.OO „Zmartwychwstanie" - o:ra.Ul
rium. 17 .20 Reportaż ze światowej
DZIEi I DNI NASTĘPNYCH!
Wystawy w Nowym York\L 18.00
Film, który wzruszy i zachwyci wszystkich
„Gdy człowiek robi się starszy...„
11 audycja wesoła. 20.20 Audycje infOl!
macyjne: Zbiorowe wiadomości spor
towe. Przegląd polityczny. Dzl.ennilc
'w-g powieści Stefana Kiedrzyńskiego „DZIES UPRAGNIONY".
wieczorny l20.45). Wiadomości m~
W rolach głównych: ELŻBIETA BARSZC~EWSKA, M. (lWIKL~SKA,
teorologic:z.ne. Tygodnik óźwiękQWy;
J. SLIWl~SKI, KAZ. JUNOSZA -STĘPOWSKI, JACEK WOSZCZERONasz program na jutro. 21.25 Reci·
WICZ, MICHAL ZNICZ i in.
tal wielonczelowy. 22.00 „śląska Po
zytywka". 22.40 Młodzież w n~m
Następny program 11SYGNA&.Y"
teatrze - pogadanka. 22.50 Muzy·
Początek przedstawień w dni powszednie o godz. 4-ej, w niedziele i świę
ka (płyty). 23.00 Ostatnie wiadomo
ta o godz. 12-ej
Ceny miejsc: 1 m. 1,09, II m. 90 gr., III m. 50 gr. - Kupony ulgowe po ści dziennika wieczornego, Komuni._
kat meteorologiczny.
70 gr. z prawem zajmowania dowolnych miejsc. W niedziele i święta

„

PRZEDWIOSNIE

,,I t A'Msrwo K~ YS ~ YNY
nieważne.

WIELKI PROGRAM K R O L O W A G W I A Z D
genialna tragiczka
największa artystka ekr anu -

•

ELZBIETA BERGNER

Kino-Teatr

w swoim najnowszym
i

najpiękniejszym

w dnie powszednie o godz.
filmie prod. 1939 r
4-ej pp. w soboty o godz. 2-ej p. p.
Reżyser: PAUL CZINNER
ZYCIE
5KRADZl0Hi::
'w niedzielę i święta o godz. 12 w pol. - - W pozostałych rolach: Michael Red grave i Wilfrid Lawson - Początek

żyje

Socjalizm!
sojusz robotniczo1-szy Maja!

miłosnego

tym ugr:ząizł koń, bez zaCzesław Cho.dała . miał narzeczo
wygrzebać nę
chcąc
Rabiniakównę
przęgu, k!tóry
Władysławę
się, zapadł po U1Szy i cała s•tra.ż po- (Zawadzka
29) i przyjaciółkę
żarna Wimy z trudinośdą zdołała An:Qę BiegaJ!owską, z którą żył w
go wydo·~fać. · Roz1kład „ten i Żgni bliższ.ych ,stosunkach.
li:tna siwym morowym powietrzem
6 stycznia b. r. Bieganowska
daje się sziczegól:nie we znaki w spotkała Chodałę z Rabiniaikówną
o-kiresie letnim, gdy proces gnjcia i wszczęła awanturę, zarzucając,
for- że mimo przyrzeczeń spotyka się
występuje w spotę.gowanej
mie. Wtedy biada nieszczęśni·ko :! innymi kobietami.
ki, k;tóry nie przyzwyiczajony do
8 stycznia b. r. Chodała z Biewidzewskich porządków, chciałby ganowską zabawiał się w restaura
zaczenpnąć powiet.rza. Biada rów- cji i następnie udali się do Rabinież mieszkańcom, którzyby otwo- niakówny, którą Bieganowska wy
rzyli latem okna i wiatr od strony wołała na korytarz.
llltawiu wiałby w ich s:tronęl
Tu wynikał sprzeczka między
Ube~pieczaLnia

żyje

Ł.

t>łoc1e

rząd

żyje

przedślubnego trójkąta

Epilog

winno brc natrchmiast usunietel
okiresem poi esterząidkowania sanitarnego
tyczne.go w Łodzi, jak również w
całym klraju. Z wiomą .a.ku bieżące.go akcja ta ma być poditrzymywana. Nie jesteśmy przeciwni
tyrit zarzątd1zen•iom · i jeżeli krytylcowaliśmy poszczegOl!fle fragirnenty tej akcji1 to tyłko dlateg-0, aby
gorlinardlmiemą
powstrzymać
wość tego czy innego w}'lkooawcy
tych zarządzeil, który z kwestii
malowa·nia domów czy płotów u~i
łował zrobić rację sfa1m. Chcielibyśmy, owszem, pój•ść dalej. Chieie
libyśmy, aby sip.rawa ta tr(l)ktowana była nie powierzchownie, lecz
głębiej, pod kątem zdrowotności
·
mieszkań-ców.
I dlatego też chcieliśmy zwirócić
wwagę odnośnych władz na warun
ki higienic:z.ne, panują-ce w dzielnicy Widzewskiej, w królestwie
niechlujnych Konów. Chodzi mianowicie o tak zwany „sta•w " przy
'ill. Ni<Cianniainej, z którego woda
jest do wytwórczej
użytkowana
,prociukicji Widzew.skiej Manufaktury. „Staw" ten, a ra-czej bajom
błota, nieogro<l:Z-Ony od szeregu
lkznyoh niel~t, jes.t ipowodem
~część, nie ma bowiem sezolll'u
letniego, by w jego szilamie nie ut0ipiło się kilikoro dzieci widzewskich, któ.re nie dopil;nowane p.r.zez

Niech
Niech
Niech

.., ..

!

,.·;

·Zródło chorób i· zarazy na Widzewie
był

Polskę Ludową!

w dniu 21i22 kwietnia w lokalach Dzielnic P. P. S.

,_.

wbiegły

publiczny''.

na fabrrkach przygotowania do 1 Maial

„„„.

Rok

!:'-'~

zakazane .przez Starostwo G odzkię

zostało
TOWARZYSZE!

...

PRZEDSTAWICIELE P. P. S., KLASOWYCH ZW. ZAW., STRONNICTWA LUDOWEGO I STR. DEMOKRATYCZNEGO,

METRO
PRZEJAZD 2
Dzlł

Dz1g I DNI

NASTĘPNYCH!

humoru, dowcipu i dynamiki,
produkcji francuskiej p. t.
W

roli

gł.

Pocz. o g. 4-ej

Najweselsza komedia sezonu,

pełna ·

Kl BI C.

FERNANDEL

„„„„„„„„„...„„„„„„„„„„„„„„„„„l llilm...„ ...„„„„„„„...„ ...„ .........„ ...„ ......„„
pod reżyserską. batutą.

mistrza

Van

Dyke'a. Role główne: Nprma Shea.rer, Tyrona Power, John Barrymore. Z uwagi na wysokie walory artystyczne filmu uprasza się P. T.
Publiczność o przybywa.nie n& P.9"
czątki seansów. ·

„„„„...„„„„„„„„„„...„„...„„„„„„„„„...„„...„„„ ....„„„„...„„„„„„„„„„„„.

W zwierciadle tygfldnia

państwom!

Obyczaj angielski. - Prostak M ussolinL - Najazd · w Wielki Pią
tek. - Dlaczego Chamberlain się zdenerwował? - I co z tego wyniknie„. - Kłamstwo ma. krótką no gę. - Wykiwano naród. - Ukraiń
dyktatorów. cy i Albańczycy. - Obrońca Islamu. - Podpisy
Uciecha prasy antysemickiej. - Szlachetny chłop. - Pan Czuć i minister Ganew. - Durny August. - Na arenie politycznej.
Week-end, to wynalazek angiel- IMussolini zepsuł mu świąteczny na
ski. W sobotę po południu każdy I strój, i wyrżnął ostrą mowę, w któ
szanujący się Anglik bierze plecak rej zagwarantował znowu granice
i wyrusza za miasto, dokąd wraca kilku państwom.
Złośliwi twierdzą, że gdyby nadopiero w poniedziałek rano. Przeciętny Anglik bardzo się denerwu- jazd na Albanię wydarŻył się w
je, gdy coś lub ktoś przeszkodzi mu zwykły dzień powszedni, nasz mr.
w wyjeździe, w jego tradycyjnym Chamberlain nie przejąłby się tak
bardzo. To jednak, że zepsuto mu
week-endzie.
Skoro denerwilje się zwykły, zupełnie świąteczny week-end, wyprzeciętny Anglik, to cóż mówić 0 prowadziło go zupełnie z równowawybitnych, jak mr. Chamberlain. gi.
Tak, dżentelmeni, przyznać nalepoczc1wma na
Wybierał się
week-end świąteczny, w marze- ży, że ci dyktatorzy nie grzeszą
niach już widział stosy złowionych zbytkiem dobrych manier.
Bardzo więc się p. Chamberlain
przez siebie rybek, gdy nagle stop!
W Wielki Piątek nadchodzi wiado- zirytował i oświadczył, że p. Musmość o zajęciu przez Włochy Alba solini postąpił ·bardzo brzydko, a
jeśli odważy się jeszcze raz coś ta
•
nii.
Zdenerwował się bardzo mister kiego uczynić, to on, Chamberlain,
Chamberlain, że taki prostak jak jeszcze bardziej się zdenerwuje i

I

I

granice kilku bne do gry politycznej Berlinowi.
Pewnego pięknego dnia zlikwidowa
no ukraińskie państewko.
***
Oszukani podle Ukraińcy, odPowiada ,przysłowie, że kłamstwo ma krótkie nogi. Conferencier wrócili się zupełnie od Berlina, któ
w jednym z berlińskich teatrzyków ry był przed tym ich Mekką.
Mussolini występował przez dłuż
powiedział, że ·„kłamstwo ma krótką nogę". Wybuch śmiechu do- szy czas jako „obrońca Islamu"
wiódł, że publiczność zrozumiała przysięgając. na brodę Mahometa,
dowcip. Goebbels ma przecież krót- że uwolni muzułmanów z pod uciską nogę.„ Nie trzeba chyba doda- ku Anglii. Napad Włoch na Albawać, że dobry dowcip conferencie- nię, której mieszkańcy są muzułma
ra wynagrodzony został bezpłat- nami, wykazał światu muzułmań
nym biletem kolejowym do najbliż- skiemu, jakiego to ma „obrońcę" w
szej miejscowości okolonej drutem Mussolinim.
Jeżeli dziś znajdzie się jeszcze
kolczastym.
człowiek, który wierzy w słowa i
Tak, kłamstwo ma krótkie nogi.
tadne z haseł, przy pomocy któ- przysięgi dyktatorów, jest to albo
rych Hitler doszedł do władzy, nie skończony kretyn albo kandydat
na Hachę„.
zostało zrealizowane. Oszukano i
znów zagwarantuje

„wykiwano" ordynarnie cały naród
niemiecki, który dopiero poniewcza
sie spostrzegł, jak został okłama
ny.
Hitleryzm przez długi czas wystę
pował jako obrońca samostanowienia narodów. M. in. utworzone zoprotektostało przez berlińskich
rów „państwo" ukraińskie na Rusi
Przykarpackiej. Istniało jednak
tak długo tylko, jak to było potrze

Odbito w druk11'Di Sp. NaldadOwo

...
**

W sferach kupieckich kursuje po
wiedzenie, że weksel, to tak.i papier, który przed podpisaniem jest
więcej wart, niż po podpisaniu...
Duff Cooper, b. lord admiralicji
angielskiej oświadczył, że czysta
karta papieru ma większą wartość,
niż karta z pQdpisem któregoś z
dyktatorów..„
Czy City londyńska, po takim o-

świadczeniu,

przyjmować

będzie

wiedzieć, że słowo

„ganew" oznacza złodzieja.
I otóż ten pan Ganew podał sit
**
* prasa antysemi obecnie do dymisji, która została
Bardzo się nasza
eka ucieszyła, gdy kilka miesięcy przyjęta.
Na wszelki wypadek kazałbylJ1
temu rozpoczęła się we Włoszech
wielka akcja antysemicka. Z woj- sprawozić stan kasy Ministerska wydal ..... _.> wszystkich żydów, stwa ..•
z których wielu piastowało wysokie
**
*
stanowiska.
Na arenie cyrkowej pląc~ się
Jestem pewny, że ta sam.a prasa zazwyczaj pocieszna postać „dur·
nie podała w tym tygodniu wiauo nego Augusta". Przeszkadza himości, że Mussolini „namyślił" f!l'i) nym w pracy, sama nic nie robi
nad tą sprawą i z powrotem z:ipro i ciągle nawołuje innych: „Robić !
żyd··;w J;tobić! ... "
sił wszystkich wszystkich
wydalonych z wojska.
Taką samą rolę na arenie poliSzlachetny z niego chłop, trzeha tycznej w Polsce spełnia pewna
przyzrtać. tyć w Italii żydom r1ie partia, która ciągle
wysuwa się
wolno, ale umierać za nią łaskawie na pierwszy plan, ale sama nic nie '
im się zezwala.„
robi i przeszkadza innym w pracy. A gdy inni wspólnym wysił
*•
* figle płatają kiem coś stworzą, owa postać wy
Nazwiska różne
czasem ludziom. Jeden obywatel suwa się szybko naprzód, wypina
Gdy dumnie pierś i powiada:
nazywał się dziwnie: Czuć.
telefonował do kogoś i móWił:
- Ale się napracowałem! No! '
Tu Czuć! - odpowiadano mu nieNa arenie cyrkowej taka postaó
jest potrzebna dla rozśmieszania
zmiennie:
widzów. Na arenie polityczne;) -i~
- To otwórz pan okno!
'
Ministrem robót publicznych w rytuje tylko wszystkich.
Bułgarii był dotychczas pan o naJan Kawałek
zwisku Ganew. Nie trzeba czytać
żeby
powieści Urke Nachalnika,
wekselki dyktatorów?„.

Wydawniczej „Robotnik", Warszawa, Warecka 7.

