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Francji

do

nawiązania

rozmów

bezpośrednich z Wiochami. Zaznaczyć jednak na.Jeży, iż pogłoski.
jakoby rozpoczęły · się , w Paryżu

Naturalnie, pragnie trlko

Po mko:dczenlu dwu4olowych uro
urodzin kanclerza Wtlera,
rozmowy . bezpośrednie między
do swego coWłochami a Francją nie są przez powrócUy uliCfl Berlina
łamach praNa
wyglądu.
dziennego
wloskie sfery miarodajne potwiert.akte tepowrócUy
niemieckiej
sy
dzane.

maty codzlenm· - depeszuje korespondent „Kur. Warsz." - czyli
zwalczanie . Anglll ł Stanów Zjednoczonych, prowadzących - jak płue
p~ Dłemlecka - w ~szym ciągu
przeclwko Rze11zy „politykę okrą.że..
nla". .
Awiat - powiada prasa niemlecka - znajduje się w danej chwili
podniecenia,
W stanie niezwykłego
spowodowanego bezprzykładną w
diłejacb agitacją. antyniemiecką. Za
_pQ8rednlctwem fałszywych wiadomo
Acl. rozsiewanych w prasie śwlatowej, demokracje przygotowały zręNie znaczy to - pisze dziennil< - nimi uważany jest ZA MOżLIWY. czaje atmosferę do przeprowadzenia
że koncepcja brytyjslt:l i sowiec- Różnice tych koncepcyj- powstają
akcji przeciwko Niemcom. Akcja taka są sobie DIAMETRALNIE na tle odmiennych sytuacyj i od- jak w Berllnle stwierdzają-zaczęła
Kompromis między miennej umysłowości.
przeciwne.
slę ~obillzowanlem w .marcu DYPLO~ACJI angielskiej. Krokiem na
było moblllzowanłe przest.ępnY,JD
czystości

wciai jeszcze niejasne

Teleky wraca do·Budapesztu
Stosunki

ru
Tange
ie
..·Wspraw
Gen. Franco prostuje
I
,Faszrzm wAlbaliii
'Wczoraj rano do Tirany przys~kretarz gene-ralny partii fa.
szystowskiej Starace, minister robóf publicznych Oigli 1 podsekre:
t anu do spraw albanskich
faf'Z' s=
Beni. We7mą oni udział w oficjał-

,,Wrspa

11

"Volkischer Beobachter" nie dalej.
Takie jest to ciekawe przeciwjeszcze się uspokoić po
„wielkich" przeżyciach w dniu stawienie: w Niemcze·:h spoJcoj50-ej rocznicy urodzin Hitlera. r.a, świeża i wesoła „wyspa szczę
W sobotnim numerze raz jeszcze śliwości"; w Anglii szaleje wowraca do tych przeżyć t•• !lrtykule jenny „tajfun", starannie potęgo
p. t. „Glii.ckliche lnsel", t. zn. wy 1 wany przez wojowniczych Halifaspa szczęśliwości- Każdy - pisze xów.
Że też gruboskórni pp. z „Beo-- kto w tym dniu obserwował
Berlin i Niemców w ogóle, bez bachtera" . nie widzą całej GROtrUdu spostrzegł, że Niemcy spół TESKOWOśCI tych obrazków!
czeme - to jak gdyby „ŚRODEK Niemcy bez tłuszczów i aprowiT AJFUNU" (wichru): dokoła zacji, przygnębione perspektywą
buszujq żywioły, siły diabelskie• wojny i zniszczenia, ale kierowa"Je środku - SPOKÓJ, ne przez „wodza„ ku wojnie, a; tu
tr· „wyspa" pokoju i szczęśliwoIVYLLA„ SZCZĘśCIE...
A ,tajfun"? To naturalr.ie pań- ści. A bogata Anglia• która z naj·
atwa demokratyczne! „Tylko tam wyższą niechęcią po okresie „mo- pisze „Beobachter" - gdzie nochi;slcim" zabrała się nareszcie
nerwy odmawiają posłuszeństwa• do obrony, - tn „tajfun" wojny,
r.ioże powstać takie ZAMIESZA- to polityka ,,kliki wojennej"~ KoNIE<? }, jakie obserwujemy we go pismo Rosenberga c,hce przeFrancji, Anglii i Stanach Zjedno- konać? NiemcÓW> odciętych od
C'COnych". Ale czy można po- świata przy pomocy totalizacji
wstrzymać dynamiczny potok mło prasy? Nawet Niemców c:iyba
dych sił"? O nie, - :r.apewnia nic nabierze.
Wyspa pokoju i szczęśliwości•.•
„Beobachter".
A więc „wyspa szczęśliwości". Otóż ta osobliwa ,.wyspa" stała
W tym samym numerze Goeb- S'f dziś OŚRODKIEM NIEPObel1 polemizuje z ostatnią mową I KOJU całego świata! leśli utotministra Halifaxa. Mowa Hali- nie zahuczy „tajfun", - strtz$z•
•o mowa li~y i niszczący tajfun wojny, to
/axa - zapewnia .,,WOJENNEJ PARTU" angiel- będzie skutkiem polityki „Hitlersk.iej. W Anglii, powiada, działa landu", agresywnej polityki „lll
K.
obecnie "KLIKA wojenna". I tak Rzeszy"/

Japońskie

I

woli

chińskich

anioł POkółU;

·przygoda prez. Roosevelta;.~/,~_;·

ków ow0ców, jak bananów i t. p.
brak całkowicie.
Od czasu wprowadzenia w Czechach i na Morawach jazdy prawokierunkowej ilo.ść wypadków
samochodowych znacznie wzrosła.
W związltu z tym wydano ostre
surowe
zarządzenia, nakładające
kary za nieprzestrzeganie pirzepisów.

do Palestyn y

,· ·.

rycb znajdowa·o słę 200 pas~ierów:
których usi:owano nielegalni~ prze
wleźć do Palestyny. Na jednej 7
plaż południowej P~estyriy znale·
zlono zw!oid żyda1 który utonął,

starając się 'Clostać wpław (la ~rieg.

'·

Sprawy. wewnetrzn~.„ '·
Glosv prasv

I

Nielegalna imigracja
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Wzanektowanei Pradze

w;adze palestyńskie postanowily wzmocnić ochronę wybrzeży z
powodu rozwijającej się nielega:nie imigracji. Statki, należące cl<>
władz celnych zatrzv. mały niedaw
no dwa statł<ł, na pokładzie któ·

. „., .

Waszyngtonu poważnego wypadku tów, należą.cyclt do eskoity ··p~io
samochodowego. Dzięki przytomno- denta, samochód, kt'óry O · Dliło' i.)i
ś:ił umysłu szofera, a.uto prezydenta spowodował katastrofy, · po~; ~
·
zostało nagle zahamowane w odle- łe,I nie zatrzymuJlłc sto;

Japons:ka Agen.qa Uomei zaprze ny punkt na kolei Lun.ghai w pół
cza wiadomościom, z chińskich nocno • wS\:hodn.iej części prowin·
wojska chinskie cji Honan.
źródeł ,jak".lby
zajęły Kaifeng, ważrty strategicz-

w Pradze zakaz
dokonywania publicznych zdjęć
na ulicach miasta pod rygorem kon
fiskaty aparatów fotograficznych
i nałożenła na win.nych wysokich
kar.
W związku z wprowadzeniem
z Palestyny,
ograniczeń impor!ll.I
ceny owoców po!udniowych znacz
nie wzrosły. Niektórych gatun-

I

Szwe,ii

zaprzeczenie

Władze wydały

ciwko Rzeszy GOSPODABJU A~
towej. Trzecim pru!unł~em . d~1·
OLBRZYMlcB
MOBILIZOWANIE
' - ·1
.
•
.
Sił. WOJSKOWYCH. UkOJ'C)~ąnte
za· wszystkiego s~.no'!1ń :.-~Q~~
ZACJA PRASY mlędzynarodoweJ.
która stara się przygotowac~~oplnlę .
światową. do wojny(!!)·. :_Ka,mpa,nla·
prasowa nieodpowiedzialnych . I nłc!
bezpiecznych dla pokoju(!) ś~
wego elementów - pisze prasa , ~ .
osiągnęła w danej ~w.ljl ·
~ecka swój punkt kuJmlna.cyJnY:• , :.,.J- , • " •
Tej antynlPmlecklej ,,nag~„ .
rają się dzienniki nlemloolde p~ ·
strwió „pokojowe" dąte~ , ~
I jej wód.za, kt9ry """'.' Ja~ tó 4sJś :P,~·
zapG"!'lewszechnłe podkreślają dział na rok bieżący !"'. ~o~
wielki partyjny ZJ~ ~,Pą_~~~-

naradami

Sukcesy wojsk

może

:
·;;:-.·

cego dzida. lfozmowy nasze z
Mussolinim ,oraz z cz!onkami Rzą
jugosłoW1a~sm-wła~'9~·!;~
~··< prze~ ·
etu włoskiego .odbywały się w
afnldsfene wielkiej serdecznc.ścł.
·Do Wenecji przybył minister roszczeń terytorialnych ·wobfiei'la·Rezultaty tyci. rozmów ~ane są spr. zagr. Jugosławii Markowicz, gosławłi, 5) gwarancje ~8'~~~
wszystkim z komunikatu oficjal- powitany na dworcu przez mini- tlla węgierskiej mnfłljszóśel;-6);ph!.
nego.
wo ewentualnego przyst.ąpleriJ& i~11
stra Ciano.
Korespondent rzymski „Daily gosJa.wil do paktu ant1kó.ttłń~
' ' ;.
:. ...,.;:;,_.„
Mail" wymienia następujące 6 pun nowskiego.
Korespondenci pism 1ońd~$
któw, jakie hr. Ciano przedłożyć
ma min. Marinkowiczowi: l) Nowe z Białogrodu twierdzą,-te ·JugOf.~
porozwnlenie włosko - jogosłowiań wia zgodzi się na podpiSan}e ' p~O
skie, 2) zawarcie paktu nieagresji ponowanego jej paktu nieit.~i8jfr:
_wolności i nłe:t.ależnoścł kraju. między Jugosławią a Węgrami, 3) Węgrami tylko pod tym":, w~
'Stronnictwo socjalistyczne - po· przygotowania bliskiej współpracy klem, o ile do tego patrtu - ~·
było zawsze między Jugosławią a Węgrami, 4) wciągnięta Rumunia! (PAT)~· ; zr;;,
wie11z!ał Hansson ~. 1· ·· · >·
zwolrnnikicm współpracy między zgóda Węgier na wyrzeczenie się
. :;; .: i•::
.
:..
mY,Śl
w
narodowej, ale dziala
całego narodu . który pra.gnie pozostać neatralnym. Stanowisko to
jest podzielane przez wszystkie
narody północ:le
Prezydent Roosevelt, powracając głoścl kilku ceńtymetr6w · ~Wiii
z Włrginll, gdzie odwiedził swego sy od pęd:zącego 'I& skieytowaiitii '·Gnie'
~ uniknął na jednym z przedmleśó samochodu. Pomimo sypial6.W :·8'~:r

Neutralność

Podczas obchodu 50-Jecia istnie
nia szwedzkiej partii socjalistycznym założeniu albańskiej partii nej, prezes rady ministrów tow
faszystowskiej.
Hansson, wyg:osił przemówienie,
Albańska rada ministr(>w posta~ w którym podkreślił
jednomyśl
nowił'l wprowadzić, jako obowil!- ność całego narodu
szwedzkiego
zujące powitade faszystowskie za co do koniecznosci zachowania
pomocą podniesienia ręki.
neutralności, trzymania się na ubo
czu od konfliktów, oraz obrony

szcześliwości
10·,znaczy - Niemcr hitlerowskie•••

Ciano... jako

wegierska-włoskie

„
w czasie podróży powrotnej z
~zyma węgierski premiet Teleky
udzielił w pociągu wywiad'!.! przed
stawicielowi węgiefs.kiej agencji·
telegraficznej.
Powracając do Budapesztu premier - mam przeoświadczył
ż Burgosu donoszą: Hiszpańskie rych zagranicznych organach pradokonania pożyteczświadczenie
m. łnisterium spraw zagraniczn,,-ch eowy,·h, jakoby Hiszpania zamieTanger.
.
zająć
i
zaprzecza kategorycznie pogłos- rzała zaatakować
kont, Jakie ukazały się w nłektó-

„ ,'

„Pokoju~·•••

Stanowisko Sowietów

Z Londynu donoszą: Na temat
rozmów, toczących się między
Londynem i Moskwą, korespondent
dyplomatyczny ,,Manchester Guar
dian" donosi, że rokowania bry·
tyjsko • sowieckie PRZECIĄGAJĄ
Slowa te wskazują - kon·k lu- SIĘ, ale w Londynie uważają, że
duje ieden z korespondentów - iż ISTNIEJĄ WIDOKI POROZUMIElqym znając życzenia angielskie NIA, n:iwet jeśli potrwa to pewien
brypragnąłby, by Londyn wywarł na- czas • Między koncepc!amf
cls1' na Paryż w celu skłonienia tyjską a sowiecką istnieje różnica.

·oyli

111-cia Rzesza sie skarży,- .·:'.

,~Biedna"

Nadzieje Wioch na Anglie
Półurzędowy włoski tygodnik
,.Relazioni · lnternationa.Ji", omawiając w artykule redakcyjnym po
utykę włoską po ostatnich wielkich przemówieniach, wylicza z
naciskiem· akty dobrej woli Włoch.
skierc>wane pod adresem Anglii.
Tak, więc Wiochy zapowiedziały
wycofanie swych ochotników z
Hiszpanii, oraz wyrazilJ szczere
:tyczenia zachowania w mocy układów porozumienia z Wielką
Brytanią. „Jeśli Anglia - ciągnie
tryburia włosk.iej myśli politycznej
- uzyskała dowody dobrej woli
Włoch, to dla Rzymu aktem dobrej
wo.li będzie stanowis·ko Londynu.
wóbec stosunków włosko • francuskich".

1''•'.

Warunki prenumeraty• w Łodzi a odnoszeniem do ~omu rł. ł.$0 1111-. ·:,:',
slęcr11le, 11 prowincji rł. I. ra 1mlanę. ldres11 gr. H Ce11 O]ł.>sz!A: Z• wl•rsa~ ::"':
1 mlllmetrow1 przez jednł SZJHlłę (ftl stronlr:y I szpalt) w tel<łcle gr H. ntJ-. :.~
<11Jne gr. 40. Hekrologt ~o lDG mm. gr. ID, powyfeJ 100 mm gr. Ił~:: ·~·h.
Z1 trełi ogłouell redakcji nie • d.po.wl ••.4 <: ,,,„.
"Orobu 11 wrrar gr. 11

i to problemów najl$ł.obrle1~
Kraj żyje w sianie pogotowia
istnieje duta jednolito.ść · pogqwojenego. Wszyscy są gotowi do
· · ~f
dów".
obrony Niepodleg:ości.
,NARO~ „.
DZI~NNIK
WARSZ.
,,
A
Ale czy to znaczy, że mamy za.
DOWY":
wewnętrzne?
sprawy
niedbać
,wojn1
słaliię
w
jest
tedy
„Kto
Wszak stan pogotowia może trwać
potencjalnej, jak my obeCrlfe, •kto
d~ugo, - może nawet lata! Zanied
się do wojny orężnej mwd ., ~7·
gotowywać, ten musi dbać przede
bywać spraw wewnętrznych nie
wszystkim o to, by zarówno tół
należy! Chociażby dlatego, że z
nierz, jak cywil, który w--woj~e
nimi łączy się MORALNE POGOdzisiejszej tak wielką . odgrywa
TOWIE narodu.
rolę, byli moralnie do .w alld pn;ygotowanf, by posiadali'• wołę zwy•
· Pdd tym względem całkowita
~ej
cięstwa, wiarę w słuszno~
jednomyślność panuje w prasie poi
sprawy i przeświadczenie, te Qr>'•
okolicz~kiej. Oziwnym zbiegiem
cięstwo musi być ll&8ZJlll udżl&•
s~o!ecz·
ności niedzielne n-amery
łem".
W podobny sposób pisze.·,.ltU·
nych pism (niezależnych) niema l
wszy~tkie zajmują się omawianym RIER POLSKI", ostrzegając, by 11\e·
problemów · W~·
problemem.
zanied.b ywano
wnętrznych. W~-zak problemy weNp. „CZAS" pisze:
· · „Zapewne- postawienie , na bie- wnętrze łączą się ze; sprawą obro~
'. ,'
,
politycznym ny.
warsztacie
t11cym
wspomnianych problemów może
słuszn'l!. Wystar~y
Stanowisko
wywołać pewne dyskusje. społeczeilstwo jednak zbyt dobrze o- wspomnieć o kwestii ORDY.NACJI
.
rientuje się w powadze chwih, by WYBORCZEJ.
zaniedbywać zagadnień lweNie
te dyskusje miały przybrać zgoła
formę.
niepożądaną i szkodliwą
C. ;.
·
zresztą dziś na szereg problemów, wnętrznych!

Str. 2

.Etapy

prasy

Przegląd

Hitleryzm dawn:e~ a d::ś

kie w cza.ro buł od tych wartości
KRYTYKA DZIENNIKARSKA
odsądził? Wszak dzil!iejazy JniDł·
Delegacja Związku L>ziemika·
rzy hędąc na aadiencji u p. pre- . ster może jutro zat.ą.pić w aeregi publicystów. Dzisiejszy dzien.
miera Skła.d.kowskiego złoży!a m.
nlkarz mote jutro być poWOłany
rn. !łastępu!ące oświadczenie:
Hitler objął władzę w r . 1933. A Norymberdze proklamowano za.aa. chium. "Oś" zostaje wykuta.
ROK 1939: rzecz znana - to rc"k
„wszyscy
zorganizowani
w do steru władzy. Tak przynaJ•
więc 6 lat temu. 30 stycznia 1933 dę samostarczalnoścl surowcowej
W ten sposób w latach 1933 - ;;ajęcia Czech, „zdobycia'· Kłajpezwią.z~u dziennikarzy, bez WZglę . mniej dzieje się w krajach cywi·
r. prezydent Hindenburg mianuje - w celach wojennych. W końcu 37 Hitler wzmacniał się wojskowo dy, opanowania Słowacji. To rok
du na dzielące tell rótnice prze- I llzowanych, które nie znaj" prze
Hitlera kanclerzem. 27 lutego wy- września wielkie manewry wojsko- i przygotowywał się. .Prawdziwa „umowy" z Rumunią, intr.rn na
konaniowe, gotowi q w dzlaiej.
paści, dzieJ4cej l'Zlłdzących od 1'74
bucha pożar Reichstagu. 5 marca we. Powstają coraz to nowe auto- · ofensywa (terytorialna) zaczęła Węgrzech, prób nacisku na P >;sk;.
szych warunkach mlędzyilarododzonych",
tegoż maa r. odbywają się t. zw. strady. Coraz to nowe OkritY WO· się dopiero w r. 1938.
i t. d. To już rok nie nacjonalinn.1
wych 1 w obecnym połoteniu Rze
l omówiwszy rolę, jaką spelnłalł
· „wybory": 17 milionów ,,głosów" jenne (np. „Scharnhorat") opusz·
W r. 1988 - pod flagą nacjona- nlemieckie:;o, lecz DIPli'RIAIJ:l„
cz'ypospolitej nie tylko ograni- wybitni dziennikarze, jak Niem<:e·
.P ada na Hitlera.
czają warsztaty.
Uzma niemieckiego. (Austria, Su· MU. Szczegóły znane.
czyć dopuazczalq w normalnych wicz, Mochnacki, Stanislaw WitTak IJlę zaczęło.„
f 19 października Goering obejmu dety). 4 lutego Hitler. obejmuje na Takie są główne daty 1 etapy. ! czasach krytykę polityczną, ale kiewicz, L>aszynski, Pi :~udski w
Historia władzy hitlerowskiej je kierownictwo gospodarczej „czte czelną komend~ w ~oJsku. 12 lute- Czytelnik oczywiście zna je. dobrze. · pozytywnie popierać kroki Rzlłdu Polsce a Clemenceau i Poincare
jest krótka: Zaledwie 6 lat! Ale rolatki". 20 październilqi. przyby- go - spotkanie Hitlera z kancl~ Ale zapewne nie porównał ich nie
w dziedzinie obronności i pełnej we Francji, którzy zawsze pisali
jest to historia zarazem długa, bo wa hr. Ciano do Berlina......- mpowia rzem austriacltll:q ~chuschniggiem. zestawil w jednym obrazie. „Logiwłasnego
przekonaJtia
gotowości bojowej pestwa, eo we1tug
~IIANY zaszły głębokie. Nie mó- · da się „oś". 14 listopada Niemcy 9. marca Schuschrugg o~łasza ple- ka" impt.rializmu, trzeba przyznać,
zawsze było i pozostaje naczelnlł prawdę i tylko prawdę „Dziennik
winur o daleko idących zmianach I wypowiadają wersalskie ogranicze- b1scyt. 12 MARCA Jll'iLEROW· podstępna 1 konsekwentna. Te 6 lat
troską Związku Dziennikarzy R. Ludowy» ko nczy:
,,Delegacja dziennikanka, llla..
w polityce wewnętrznej: wszak pro 1nia w sprawie żeglugi rzecznej. 25 SIUE ODDZIALY WKRACZ~J~ hitlerowskiego
panowania _ to
P.„.
buląca samoogranlczeoie krytyki
gram zmian socjalnych (Federa) li.'3topada zostaje zawarte porozu- DO ~U~TRII. 15 marca Hitler dzieje przeistaczania si~ małego,
fym oświadczeniem, które się
a jednocześnie tusząca sobie, ie
został całkowicie przekreślony. Po- mienie niemiecko - japońskie rze- w W1ed.uu proklamuje „Wielkonle- ostrożnego niepewnego Hitlera _
stres~cza w przekonaniu, że krytak poprawne stanowisko uchrotrzebny był dla celów demagogicz· komo „przeciwko światowemu bol- miecką Rzeszę".
w Hitlera kanclerza Wielkich Nie- tyka jest do.bra, ale w· czasach
ni ją od „ostrych środków zape..
nych, przeważnie przed objęciem sz~wizmowi".
Po.Austrii zaczyna się mraz r<>- miec.
norrnatnyieh,
w
c-zasach
zaś powiApetyty „ll-ciej Rześzy" robiegawczych", złożyła dowód, te
władzy. To Wm>anie własnego proW r. 1937 hitlerowska partia ~b bota w Sudetach. O „pokoju" teraz sną w sposób nieprawdopodobny. kłań międzynarodowych lepiej się
zadania
swego związku całkowi·
gramu - rzekomo „nienaruszalne- chodzi 4.-tą rocznicę swej „rewolu- mówi Hess w Szczecinie l.2 czerwHitler marzy już o tym, że stanie wyrzec własnego choćby najgłę
cle zamyka w ramach subordyna
go" („unabanderlich"!) - omawia cji": na uroczystym po15ledzenłu ca: "Ostrzegamy pozostały świat,
biej uzasadnionego zdania i biersię HEGEMONEM EUBOPY (i
· ·
cji. Jest to zna.k wysokiej lojalno
liśmy nie tak dawno w .specjalnym Reichstagu Hitler manifestacyjnie by nie uważał niemieckiej Jlliłości
nie zaufać 1ooym - zajmu.te silę
ści, ale i nieprzeciętnego ro&lllldartykule.
WYCOFUJE NIEMIECKI POD- pokoju ( !) a Błabość". 5 wrze.3dia świata).„
,Dzien.nik Ludowy":
ku praktycznego.
Ale teraz nas Interesuje pollty- PIS pod wersalskim traktatem. Cie zjazd w Norymberdze odbywa się
Przez te 6 lat stale analizowali„Stanowisko takle byłoby u.
Słuszna tet r.a to l!lpOtk.sJa 3'
ka zagraniczna. I tutaj zmiany kawe, jak stopniowo zmienia się jtm pod hasłem „Wielkich !'f 1e- śmy i komentowaliśmy każdy nowy
eprawiedllwione chyb& u tycll, pochwała.
WIELKIE. ZAS~NICZE. Na po- TON przemówień Hitler.a i jego miec". Hitler w swej mowie k::ńco- etap; wskazywaliśmy tendencje.
którzyby :& góry przyznali, te my
Czy jednak zarówno 1'21114 jU
~tku Hitler siedział cichutko, jak na.jbliższych! W. Nol'Y!nberdze (6 wej łąda dla sudeckich Niemców Ale có~? OZON-ow~ prasa milcza
All ich 84 diabła warte i mogłyby
obywaU: .µe wte~J doaal1'J
trusia. O zaborach nie myślał (na -14. września) Hitler „atwierdza" 1prawa stanowienia o sobie. SJ ła, a end~cka (~o niedawna) symraczej zaazkodzić nie pomóc Pa6
otuchy, gdyby reprezentacja dsle8
razie); chciał tylko umocnić swą trzy rzeczy: 1) Traktat wersalski WRZESNIA - MONACHIUM: u- patyzowrua z Hitlerem.„
stwu. Ale w takim razie pocótby
nikarlltwa,
miut wyrzeka6 . ...
władzę. Potem chodziło pono o jest martwy; 2) Niemcy są wol- mowa Anglii 1 Francji z Niemcami
Teraz chyba każdy widzi dotych
ludzie t.acy r.&pl'Zl&tall czas i uwa1rWego
prawa
krytyk! lub je o.
,.HONOR" - t. zn. o stworzenie ne ( !) ; 3) gwarantki\ nieiniecldej ·i Włochami o Sudetach. 10 pai-I czasowe kolejne etapy hitlerowg~ Szefa ~uT Wystarczyłoby
granie~ zadeklarowała .......
wielkiej ARMII. Dla wojny?! Ale Wolności jest wojsko••• 25 września dzłernika zakońr.zono okupow-łnte sklej marszruty.
najzupełniej, gdyby swoim skarpraco oparq na krytyce wtdnłf
skądże ! Tylko dla „honoru" kraju, Mussolini przybywa do Mona- Sudetów.
i
K. CZAPINSKI.
bem ubogich podziellll sit miedzy
jale najbardziej sumiennej l od..,
bo kraj z „honorem" nie może przelr.l)'hfł.
tnej. Zbyteczny byłby W tea CUI
l cały ~P o ,,łrodkacb sapo.
w:U::i
te
A potem wypadło - ach,
dla „hoł
własnego rozumu na rzecz epra- błegawczyeb".

I

I

I

I

:;a:!:tąc~ta~~:i~

~~~U:~;:f!! ::~i::

żńa
.b~łó- jużzaborczych.
przystąpić Początkowo
do dalszych
planów

pod flagą nacjonalizmu (zbieranie Niemców). Austria, Sudety. Potem pod flagą lmperiallzmn: Czech:y, Słowacja. A potem wyłaniaj„
""
sio plany szaleńcze: HEGEMONII
W EltBOPIE, - jeśli nie na całym
niecie. Polska! ZSSR? Rumunia?
· W~? Jugosławia? Holandia?
S.iwajcarla? Kraje bałtyckie?
gtóż to wie T Hitleryzm przebył
w ciągu lat 6-ciu cały szereg etapów, - łamią,c dawne (t. zn. cał
kiem niedawne!) „słowa" i dajJłe
nowe. I anajdowal naiwniaczków
(u pas p. F. Goetel), którzy dowoązili ,że faszyzm przywrócił ( ! ) wa
gę danego słowa w stosunkach mię
dzynarodowych_
. Przypomnijmy sobie te etapy. To
Bił DATY, KTóRE ZNAO N.ALE:tY.
' 30-go stycznia 1933 r. następuje ,,objęcie władzy" w Niemczech.
Jest t~ wielki dzień „Machtergreifung!" piszą oficjalne wydawnictwa hitlerowskie. Hitler staje na
czele „narodu" (Volk) i zaczyn.a
stopniowo przygotowywać się do
szukania odpow:\ędnlego t. zw. „terenu tyciowego" (,,Lebensraum").
29 kwietnia 1933 r. Goering zo..
staje ministrem lotnictwa. Rozpoczyna się rozbudowa lotnictwa wojennego - w szybkim tempie. Nie
mniej przeto Hitler wygłasza w
17
-

wielką

Nowe know an•a ' ' OSI'' ty:a.~śU
.

Od11aw1·edz·

z. S. S. R. dla Pa„ia 1·

Zainteresowanie kół polltycznych l prasy parysktej koncentruje
s łę w dalszym ciągu na trzech pun
Idach
:
1) na odpowiedzi sowiookiej pod
adresem Paryża I Londynu co Io
roll, Jaką Sowiety moglyb7 odegrać na wypadek ewentualnej agre
sJl,

•••••••••••illl•

...__„
.
..... -

_„.„-

.l!IOQVfU•

O.\SECKIEGO

-

• TOREIUClł

maja t93a r.

1

występują z Ligi Narodów i konfe-\

amerykański.

Na wstępie sobotniej rozprawy
powódki cywilnej,
adw. I. Ettinger, zgłosił wniosek
o zwrócenie się do dyrekcji EKD
z zapytaniem, ile biletów sprzeda.
la kasa na przystanku, z którego
wyjeatża w dn. 29 września Ku.
charska, między godz. 10-1 pop.
Sąd postanowił zwrócić się z od.
powiednim pismem do dyrekcji
pełnomocnik

Adw. Nowodworski prosi o uja.
wnienie zeznania biegłego kaligrafa Kwiecińskiego w sprawie
napisów na ścianach klatki schodowej domu, w którym mieszkali
Kucharscy, w rodzaju: „Kucharscy złodzieje".
Sąd uwzględnił wniosek.

.

I

w ce-

lu zapewnienia sobie takiej przysz..
łości, której kształtowanie jest ce-I
lem państw Osi oraz l~y w Interesie pokoju europejskiego".
(PAT)

Dalsze zbr0Jen·1a Franc1·1

kret upowdala mlnlatra woj~y do
wydatkowania na 1939 kwoty 1 ml
milionów złotych z bud~tu ogólne Uarda 314 mlllonów z kredytów
go nar. 1939 dla pokrycia waostu dodatkowych na Inwestycje matewydatlców na uzbrojenie. Drugi de riałowe. (PAT).

Zb~

otiowiązlm wojskowym.
Wbrew 'I Sekretariat Generalny Zarządu na krótki terrain. Przypominamy,
Wersalowi oczywiście. 1 znaja Hit- Głównego T. U R. zawiadamia! że zbiórkę przeprowadzać można
ler wygłasza wielką mowę: „Chce- wszystkie Komitety Zbiórki Pierw i w tych mlej!'lcowośclach, w ktió~Y tylko pokoju"„. Wojsko jeszcze szomajowej o wysłaniu do nich ze. rych nie ma oddziałów TUR, a są
me jest gotowe.
zwoleń i zamówionych znaczhów. bratnie organizacje, które podejmą
ROK 1936: 7-go marca hitlerow- z kilkunastu miejscowości dotąd si~ zorganizowania zbiórki. W tym
skie wojsko WKRACZA DO N AD- nie nadesłano zamówień.
wypadku działają one z npowatRENII. 24 sierpnia Hitler określa
Zwracamy się więc z apelem nlenla Zarządu Głównego TUR,
trwanie czynnej służby wojskowej o NATYCHMIASTOWE NADE- otrzymując odpisy zezwolenia i
p 2 lata. Na zjeździe partyjnym w SŁANIE ZGl..OSZES ze względu znaezld zbiórkowe.

milczeć

~tóre

1
do ~ swych nie dorast.&Jł
Zgadzam llłf, łe aby mleó prawo do krytyk! innych. a swluzeza do krytyki rqdu, trzeba
memu być wypoadonym w lntell-

„

j
1
gencjo, do.łwtadczeme
prawodd.
81
Ale czyt miajdzfe ł pc.msd nu
ktol, ktoby dzf~ poi..

prawdy, tam llłe ln9
przed jej konsekwencjamt.
Dziennikarz subt>rdynow&DJ'
bee l'Zlłdu. mote b)'ć w ~Ju wiei
q, nawet bardzo wtelq ~
Ale tylko dziennikarz gotoW7 bel
Jęku

„

nal!tępstwa nie epraeIlio temu. eo uwała •
prawde. jest cennym llłuft ...,
go narodu 1 pa.Mtwa•.

względu

na

nłewierzad

s-a

e

Skorzystali z prawa uchylenia
- Tak jest.
od zezna(!: matka osk. Kuchar
- Czy to podczas choroby p.
skiego - Joanna Kucharska i je• Gierszewskiej porucznik K. otwle.
go siostra Krasińska.
rał świadkowi drzwi rano?
Z kolej sąd dodatkowo -przesłu·
- Owszem, podczas choroby.
świadek Łopatkówna mówi, ił
chiwał służącą Gierszewskiej Łopatkównę.
• sfyszala, jak Gierszewska miała
Przewodn.: Czy pamięta pani mówić: „Jeszcze będę bogata o telefonie od Molendy zrana kry- od pana dostanę pieniędzy''.
Adw. Ettinger: Czy świadek nie
tycznego dnia?
żądała od Gierszewskiej pienir
- Pamiętam.
dzy w sądzie podczas obecnej f9Z·
- Czy był drugi telefon?
prawy?
- Był z wiadomością o śmler.
- Zwracałam się, bo jestem
cl, flit po wyjściu p. Gierszew· stratna, jako posługaczka. Musz~
ski ej.
opłącać za zastępstwo mnie lnn'
Adw. Ettinger: Czy Glerszew· osobę.
ska przez kilka dni była ciężko
Z kolei zeznaje świadek Włodzi
chora?
mierz Lemko, wywiadowca słp~
się

spraw~e

i 1Jf8[0~1W[ÓW

podwytk! dla robo·nlk6w naftowych

W sobotę w trzecim dniu obrad
w sprawie regulacji warunków
pracy i płacy w przemyśle naftowy"?
pracoda~cy sformułowali
swo1ą propozycję. dotyczącą pod.
wyżki, którą ustalili początkowo

nęti żądanie globalnej podwy~kł
w wysokości S procent oraz zr6·
wnania płac dla wschodniego I
zachod11iego zagłębi naftowych.
Pracodawcy tę propozycję delega.
tów robotniczych odrzucili.

na 2,

się dziś.

później

ci robotników

na propozycje
2~ proc. Delega·1
praco-

dawców odrzucili i z kolei wysu.

Ogłoszono we Francji dekret otwłerający kredyt w wysokości 579
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sumieniem,

pozwala nam
wtenczas.
gdy wtdzllny, ie tnn1 blądq lub

~fOPOlJ[J' ro~otniHW

Tele·ky'ego w

Węgie~ka AgencJ& ~elegraficz.. jaźń wę~ensko - włoską, a to

własnym

6 dzleft procesu o zab6jstwo &lerszowskiego

W rumuńskich kołach politycznych sądzą, że zawarcie układu w
sprawie wywozu nafty do Frallejl nastąplio celem zapobieżenia roz.
szerzaniu się wpływów państw totalistycznych na rumuński prze• 11y~ł naftowy.
Jest to tym prawdopodobniejsze, te towarzystwa, które zawarł)'
umowy, !'tą w 90 procentach kontrolowane przez kapitały angielski,

fr""'8Skl, belgijski I

:.i~::li:n:~le~ll -:ietez~
nie

z

Tam bowiem. gdzie pniemawta

umiłowanie

Korowód świadków nie kończy sie

E. K. D.

~~~(;~:;p~:°:a:i:ie~o~~~:~
I Do wszrstkłch Komitetów
16-ty MARCA: Zostaje •
· ·
ogłoszona ustawa o powszechnym I
1or„ kI p•1erwszoma,owe1
stępuje

nych Węgier.

Francja-Rumunia
Przeciw zakusom pafistw totalnych

na donoSl: Po przybyciu na dworencji rozbrojeniowej. w Odezwie rzec w Budapeszcie premier Teleki
~itlera czytamy, że stało się to dla wygłosił krótkie przemówienie, w
,;honoru" (Ehre) niemieckiego na- którym oświadczył m. In.: „Pogłę' rodu.
biliśmy w ostatnich czasach przy· Rozpoczyna się ROK 1934. Zbro
jenia są prowadzone coraz bardziej
intensywnie.
24 lipca w Austrii już
zostaje zorganizowany (nieudały)
,~pucz•• hitlerowski. 3 sierpnia armia składa przysięgę ·na wierność
kanclerzowL
. w ROKU 1935 13 stycznia od.
bywa sio plebiscyt w Zagłębiu Saa·
ry.1 marca FUhrer wygła,sza w Za
głębiu Saary mowę: „Krew jest sil-

ra głosi, że zwraca się tam uwagę
ua Węgry, ze względu na łeb nlezaspokojne ambleje polityczne w stosnnku do mniejszości węgierskiej,
mieszkającej poza granltl&lllł obec-j

2) na ofenzywle dyplomatycznej Berlina I Rzymu. rozgrywającej się na półwyspie bałkańskim i
S) na pobycie w Paryżu doradcy dyplomatycznego korony brytyjskiej p. Vansltt.arta.
. Odpowiedź sowiecka, która miala Joż nadejść, ut.rzyhlana jest w
całkowitej dyskrecjL
Prasa pacyska formułuje obawę,
t.e Berlin l Rzym starają wo o zneu
Cralłzowanle planów francusko - an
glelsldcb. Knttą pogłoski o prz7rzeczenlach, udzielonych rzekomo
na temat pewnych rekompensat te
rytorlalnyl'h kO'Jztem Rumonll. Jugosławii ma być
zaproponowana
neutralno1'ć na wypadek wszelkłe
go ewentnalne10 konfliktu.
Obawy francuskie potwfordzała
by wiadomość PAT. z Berlina, któ-

;J~fe:;::1~=~=~1~:n:~
os·1owe'. ' ~e~l~Jft[j!
~~~:U:j~~że g:01::~ ~~!; .11 .
.,._...
Relebstagu

Londrnu

1•

m!est~1:u:~

Dalszy

ciąg rokowań

by

śledczej.

świadek

przesłuchi•

wał służącą

Kucharskich, Rafa•ską, administratorkę domu I ustalał, gdzie po zabójstwie Kucharska nocowała.
świadek opowiada, it zajmował
się sprawą kupna przez Kuchar-

skiego dla Jackowskiej kołnierza
z lisą. Ustalał równiet kwestię
kradzieży maszyny do pisania,
ora'z wynalazł garsonierę, w kt6.
rej Kucharska miała się spotykać
z wierzycielami.

odbywa

.Rafalska mówiła, te wie duto ł
opowie wszystko, ale się krępuje
obecnością innych osób. W osob·
nym pokoju Rafalska zeznała, lt
podejrzewa o dokonanie zabójstw.a
małżonków
Kucharskich.
Twierdziła, lt jest pewna na 95
W oficjalnych kołach stwierdza; procent.
jl\, iż żadnej podobnej noty nie oRafalska opowiadała, te Ku.
trzymano w Wielkiej Brytanii.
charski wprost jej się przyznał,
<PAT) że to :tona popeln:ła morderstw~.

„Ankieta Hitlera"
Reuter donosi: Hitler zwr6do 30 krajów, wymiertjonych w
orędziu Roosevelta, z zapytaniem
czy uwamją, i! są zagrożone przez
Niemcy.
się

Po ukończeniu zeznań przez
świadka Lemkę,
przewod.nicząCY,
zarządził przerwę.

.......... :t."'
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Zycie gospodarcze

Gospodarka wojenna·

.· Francja nie obawia sie napaści
Przrgotowania gospodarcze. do obronr kraju
Ostatnie dekrety Rządu francu.·. akiego oznaczajlł wyraźiie t.·rzestawienie gospodarki francuskiej po.i
, qtem potrzeb wojennych.
. -- Poj~cie „economie de gu~".
- .,gospodarki wojennej" zostało o...,,statnio we Francji spopula1yzowa·
, :ne.
Wprawdzie i poprzednio \Ili pew· nyct dziedzinach, zwłaszcza surow
· cowycb, francuska polityka gosp'odarcza była zawsze prowadzona w
pewnej przynajmniej mierŻe pod
. i.,tem potrzeb wojennych. Przy

·:ęlbnymicb
::ci~;o:;ś:r~~:!;.~·~=:
cyste~„ znajdują
::.. 8!ic~
ujś-

Tym nad.~ędnym kontrol,nym
organom skupu podporządkowane
są wszystkie przedsiębiorstwa przy
wozowe względnie produkujące da
ne surowce, m. in. wi~c wszystkie
Loncerny ciężkiego przemysłu, prze
mysłu chemicznego 1 kauczukowego.
Na wielki~ przedsiębiorstwa i
koncerny przerzucony zostanie cię
tar utrzymania rozbudowanych
"'zgJędnłe budowy nowych zakła-

dó\\ I dostosowania łeb do w~I.ów produkcji wojennej.
Analogicznych zarządzeń należy
oczekiwać również w dziedzinie
przemysłu apl'owizacyjnego.
W
tym kierunku idzie projektowana i
częściowo realizowana już budowa
olbrzymich silosów zbożowych itd.
Francja jest gotowa do czekających ją zadań nie tylko pod wzglętlem militarnym ale i gospoda.rczym.

I

Z

ID·

Zgromadzono woJenną rezerwt
zt!'Ota dla dokonan4a, z chwilą wy·
ouchu wojny, uz.upe.niaJących za·
kupów. Zaswsowano nową met()dę magazynowania zapasów wojennycu: w g:ębj skal i pod zienuą.
W skałach buduje się całe maga•
zyny dla przechowania nłi!.talł,
zwraszcza kolorowych, których na
pewno zabraknie ,pod ziemią wy·
kopuje się zbiorniki na ropę naf·
tową. Na podstawie wiadomo&cl
z zagrn.mcwych gie:d zbożowych

Sprawa po-go.towi·a wojennego
Przede wszystkim - problem
goSipodarki niemieckiej jes.t probie samowystarczalnaści f,µrowcowej.
mem skompli~owanym.
Aurarchla, samowy:narczalnos.:
Na pierwszy rzu.t oka &twie1'dzić posu.nięta d-o najdalszych granic,
by można, że gospodarczo Niem- jest to pierwsza zasada niemiec·
cy są od.powiednio przygotowane kiej gos.podal'ki wojennej.
do wojny. Przecież pod tym punkNiemcy nie PQSiadają nafty, pro
· cem widzenia prowadzana jest ca- dukuje się więc &ztuczną ben.zynę
:a gospodarka w Hitlerii. jest ona z węłl:!a, ch<>r!a~ k:'kuluje się ona
przedeż gQSpodarką wojenną w pięć razy dro~e~, 1 , _ 11111portowaokresie polm)1.
na z zagranicy nafta, a budowa
fabryk dla otrzymania 1/u wojennego zaix>trzebowania syntetycz-

chem·1czny wr 1938

Przemysł
~.

Korsyce lub przy

· ' Dobre stosunki sąsiedzkie

,,Trzeciei11 Rzeszy

_

. ·

Od r. 1932 w przemyśle che· sprzedaży zw!ązków azotowych u-

Przemysł

•

.

sztucznych

:~t;,~~"l m~~~~,~~~e~ d~!h~~: :;ążnz~p~s;;li~!~~;~c~a~a~'~':;
wypełniają się
kom sztUtCz.nego kauczuku · „buny" p<>dziernne

coras

!o!:~~a 1 ~ ;il:~~~: :~:;:,j :; ~:~d·~~=~;:i;:i~~;0 ;;1;f1;ri~~=
ló'..J- rod k . t h fabryk odN'lwiada blokady gos,podarczej, tej najpo·
w "._.,IP u CJa yc
r
tężniejszej broni, jaką od czasów.

azpantą. bogatą w podstawowe su- micznym występuje wzrost produk legł zmniejszeniu: wynosił on za- który powa!nae się rozwinął w r. 5-6% przypuszcza~nego zapa- nap<>leońskich Anglia z powadze·
:towce, jak hematyty, pirYtY oraz cji i przepracowanych robotniko· ledwie 4%. Od lipca r. ub. prze. 1937, w r. ub. wykazał dalszy j trzebowania. woj~nnego. Brak wy_- niem :;.tosuje w wojnie przeciwko
bezpieczeństwo wybrzeży oceani- godzin. Rok 1938 był dalszym ro· prowadzono nową obniżkę cen o wzrost. Zdolność produkcji prze- soloowart~ścio~·eJ mdy żelazne~, tym, którzy usirują naruszyc rów·

. ·ezn)'ch, nie nasuwały dotychczas
powainiejszych trosk 0 możliwości
u.opat.nenia si~ na wypdek wojDY·
Sytuac3·a ta jednak uległa .,,._
"""''"'·
łownej zmianie. Hiszpania, wcill·
gana coraa Silniej w orbito mocarstw osi, stała się sąsiadem niełfeZplecznym, nie tyło może pod
względem militarnym, ile rac:i:ej
pod względem zaopatrzenia w surowce.
Wobec zmienionej gruntownie
11ytuacji, Francja zdecydowała się
na odątąplenłe od dotychczasowych
usad gospodarki liberalnej 1 pod1">1'74dkowanie jej pewnemu generalnemu planowi, uzgodnionemu
ż naJwytSeyml czynnikami wojsko-

W)'Dll.

Priejścle od systemu liberalne&O do eospodarki wojennej wymaI& utworzenia ~ego organu. który by z dostatecznym auto-rytetem m6gł występować w intermde 11JednoUcenia produkcji i u-\ łllOdnlenia d21iałałnoścł-~gół·
nych działów przemysłu i życia go
~go celem podp~dkowa·
nia ich. llacielnemu celowi: u.pe:cv»mia ·krajowi maximum sil 1 środ

,-

0

kbw do zwyci~kiej walkL
Przy sekretariacie generalnym
miniaterium wojny powołano do jy
cia najwyższą radę produkcji, któn stanie się niewątpliwie tą właśnie ln,,etancj11: centralną, ośrodlaem dyspozycyjnym dla wszyst·kich dziedzin przemysłu francu.Niego.
Do szczególnie watnych zadań
powołanycb do tycia instancji na

leteć będzie

kiem rozwoju. Wskaźnik produkcji
wzrósł z 132,8, w r. 1937 na 143,4,
w r. 1938 (1928
100). Wartość
,produkcJ·i wzrosła z 900 mln. na
mnlej.więcej miliard, t. J. o 10%.
Przemysł chemiczny jest w ca·
tym świecie tym działem wytwórczości, który wykazuje ogromną
prężność rozwojową. Dostarcza
przedmiotów bezpośredn'.ej kon.
sumcji oraz półlwytworów, a w
·ostatnich czasach coraz to większe znaczenie zyskuje produkcja
surowców zastępczych.
Tak więc wzrost wytwórczości
przemysłu chemicznego w Polsce
nie jest czymś niezwykłym, gdyż
to zjawisko występuje w skali

9~~.

zroczystego papieru wiskozowego I ~akł~da się więc kosztem. 400 mt·
wzrosła o 300% (2 mln. m.' mie. hon.ow marek nawpół panstwową
sięcznie).
spótkę akcyjn<1. „Zakłady Hermana
Przemysł t<ostno • klejowy wy. Ooer~nga" dla przerobu bardZo
kazał wzrost obrotów ek•porto·
i ubogich dotąd nłe eksptoatowa·
„
wych i stabilizację zbytu na rynku ; nych rud ~ajowycb.
krajowym. Wvtwórczość materiaProdukcja tych. zak.Nt~ów jest
łów matanldch była
ilościowo ?ardzo ~leekonomi.czna; .Jak podawy7~ia o 15%, wartościowo - o Je dr Miros:aw Or.owski w pracy
10%.
j wydanej ostatnio przez „WojskvR:nwój dalszy nastąpił w prze. i wo • l'ech.niczn.e Towarzys1wo··
myśle gumowym. Przywóz kau· 1pod tytu:em „UoS!pOdarka ob-ronna
czuku wyniósł 7.975 ton (6.148 - w Niemczech" na 1 ton~ 5'Urówki
1937 3.363 - 1933}. Znaczenie żelaza daje piec, zamiast 0,5-0,7
dla 'dalszego rozwoju przemysłu ton normalnej ilości taiH, aż ~,55
gt.tmowego może mieć uruchomlo· ton, przy czym d!la otrzymania 1
na w r. ub. produkcja sztucznego tony suroówkl trzeba Z'Ultyć aż 1•7
kauczuku (keru) w D~bicy, Na. tony koksu.
razie fabryki gumowe zastosowa.
Niemcy nie mają. oczyw4ścle,
ły go w Ilości 1,5 kg. na 100 kg. · bawełny, tworzą wi~ potę.tny za.
kauczuku naturalnego. W prowa· setępc:zy przemysł sztucznego włó
dzoncJ od lat klt1cu produkcji situ- kna, którego wytwórC"Zość z 2.746
cznych mu ptaatycinydł nastąpił łon w r. 1932 wz,rosła do 155.000
wzrost wytwarzania. Przemysł tła- ton w roku 1938. Spowodowało
~ wykazuje naogół stabilf· to prawdziwie rabun•kowas gos.pozarję. z redukcJlł Jednak "" dziale darikę leśną, Wyrąb ~ewa, z ~ó
mydlarskłm.
rego proclJQlwje si~ ntua.ne włó•:
~· wuó&ł w ~ku 1937/38 do 59
Tak w1tc w r. 1938, Jak ire~· mil!onów mtr. sześc., , wobec 37
tą wlda~ t tego pnegl11du. nastą· ~lłionów mtr sześc. roc:nego
pił rozwój produkcji nowych dzła- .:ostu masy drzewnej. Niemcy pro
łów przemysłu chemicznego. R<n- diulcuj4 poza tym •·zt~czno •zkło,
poczęto w ostatnim czasie wy· ~tuczną ~kórą, ale mmlO to, zdatwarzanic kilkudzles.Jęclu produk· niem wybitnych wojskowych, O·
tów, dotąd niewytwarzanych. Na slągnięcłe pełnej samowystarczaJ.
uwagę zasługuje produkcja surow. noścl jest ~ezłszczaluą ~Dką..
eów zastępczych, z których wie1.
ł'ł~ 1:homas !szef ekonomiczne1
kle nadzieje rokuje wspommana sekcp niemle~ktP.~ Sllita~ ge'lejut wytej produkcja „keru".
ra·~nego ,powiedział wyraznle, te
,,i punktu widzenia gospodarki
wojennej autarchia jest pięknym
anem, nie zrealizowanym dotąd

Wzrost produkcji związków azo
towych w przeliczen:u na azot
związany, wyniósł 18% (53.470 t.).
Inne działy przemys!u elektro·
chem· cznego, poza azotowym, wy.
kazały wzrost produkcji i zbytu,
np. wzrosła produkcja stopów żelaza, cementu ogniotrwałego.
Wobec zwiększonego zapotrzebowania sztucznych nawozów i
sztucznego włókna, nastąpił wzrost
produkcji (o 4%), a zwłaszcza
zbytu (o 10%) kwasu Siarkowego.
Doniosłe znaczenie ma pr.zejście
w produkcji z pirytów importowanych na krajowe. Produkcja związ
ków sodowych wykazała również
wzrost. Wytwórczość koksu była
rekordowa, wynosząc 2.290 tys. t.
(w r. 1929-1.858 tys.}. Wzrosła
zarówno produkcja surowców, Jak
I wytworów go-towych węglopo·
chodnych (18%).
•
W dzfałe banvnłków nastąpił
wzrost produkcjJ pod względem
wartości 0,3%) oraz llośct (11%};
Jest to wynikiem wzrostu produk·
cji wytworów s!lachetniejszych;
· chodzl bowiem o zastąplenel towa.
rów Importowanych.
Rozwój wykazuje równin prze.
mysi farmaceutyczny, obejmując
nowe działy wytwarzania (specy·
fiki lecznicze). Wzrost obrotów
wynlósł' ok. JO%. Wzrost zbytu
(o 12%) przy tej samej produkcji
wykazuje dział sztucznego jedwa.
biu.

=

światowej.

Bezsprzecznie ro7l'Wój tego prze.
mysłu w Polsce jest bardzo pożą·

dany, zwłaszcza ze wi:ględu na
Jego znaczenie obronne.
Obroty krajowe, wykazały wzrost,
eksport zmniejszył się o 2%, leczwobec ogólnej r:.edukcji_ ~ksp_ortuudział eksportu chemicznego w O'"
gólnym wywozie Polski pozostał
bez zmiany (4,4%1. Pol).iewat !est
rzetzą · pożądaną, by nasz eksport
stawa~ si~ w wi~kszym stopniu
eksportem wytworów, a w mniej·
szym stopniu - eksportem tanich
surowców, by eksport ten co raz
bardziej się różniczkował - rola
pczemysłu chemicznego w wywozie musi się zwiększać.
Rentowność-co przyznaje spra.
wozdanie
Związku
Przemystu
Chemicznego R. P. -- uległa „rtJe.
znacznej poprawie''• jako wyjątek,
j
·1
·
śl

I

1932 do r. 1938 wzrosty z 3.783,7
milionów dolarów na 1.7.581,3 mł·
liony.
.
Oto \;'ł}'datkł niektórych państw
(w m"lionacb dota:-ów):

Z kraiu

łe:~l~~~;~y

:~~!:

:== ;~~A

I

!i~
;;~i!Jnorc~~~~ch~~~~~ą~~ Donoszą ze Sztokholmu, te kondrowy~h. bądź odkrycia nowych re· cern Forda zamierza w porozumie· .
:f!rt°r:1ct!!s

NA LITWIE.

1

wyra.ził się w roku niu z litewsko - ~;ryk~klm tC>ol
1938 nowym rekordem - 151.207 warzystwem „Amlit załozyć mon-

4.400

94~~

5.26
5.400
1.755,3
95,3

1890«'~ 776%
2,5%

17.581,3
354~
_ _
_ wynosiły l2-l&
1937 8
1933 4
MILIARDóW DOLAROW
Ten
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wo}sloowo-gos.podarczej.
To samo w rolnictwie,.gdzle .,._
da Się za pomoą odpowiedniej
insta.ncji nawet wydajnołć mk!b

u larów i nośność jaj u kur.
WszySitko to byłoby &nwo'"'Jł"
ce, gdyby nie jedno "ale". Rienc

i tak jur!, w cza!'Jie pokoju prowa•
dzi gospodark~ wojenną. W ok.res ewenwal1nej wojny wtjdzi•
ut osłabiona długim okr·cscm
przygotowawczym, w ~órym mtytkowano zapewae dmą czp~
rezerw surowcowych, z.atrudrrio.
no ogół roZiporządzaLnej siły tobo·
ozej i wyiznkano wyd~ośc p~e
mysbu zbrojeniowego. ł'owatne
znaczenie ma uzyskanie p."ez Kie
szę powatnych o~ków produtcymych i zaipasów w Czechochos~wacjł, aLe nie ·7Atllenla to :sytua-

wysl~ek. ~usiał słę odbić .na

j

Zajęcie

cji zasadniczo.
Austrii 1
Czech mększ.yło za.pasy złota,
ale nie rozstrzygn~o trwa~ aiti
tego problemu, ani tet problemów
surowcowych ani aprowizacyj·
nych. Nie rozstrzygnie, a raczej
zaostrzy 1eszcze traidiności handl.u
zagranicznego.
Aparat przemysłowy, z.broJenlowy, komunikacja Rzeszy domaga
się szybkich renowacyj.
A oót będzie, jeśli wybuchnie
W()jna't
Wątpliwe, c::zy u.da si~ osiągn'~
takie tempo, jaikie wymagać btdzie walka z przeciwni'kiem, roi·
porządzają.cym zasobami, wielki·
mi, silami prodlwkicjl, wle~klnl rezerwuarem ludzkim .
Nawet, mniej niż wątpliwe! Siły gos.podarcze Rzeszy nie pozostają w żadnym &to9W11k,u do„. za•

przez taden kraj".
Wz-rost importu suro~ dowodzi. ie autarchia nie przyczynHa się do zmniejszenia pot.-zeb
surowcowych lłzeszy.
Brak zaopatrzenia StUrowcowego
jest też jedną z przyczyn niemlec·
kiej ekspansji na po:oonio-wschód
i prób cattcowitego podporządkowania Rzeszy krajów nadclunajskklt.
i tych tet motywów wychod.ziły Niemcy, zawierają<: z.nainy trak
tat handlowy z Rumooią.
jednak stworzenie „wielkiej pt'2e·
str.zen! gospodar·C'.!e:" j.est jesrzcze
muzyką dalekiej przyszł\lścł. Na·
rjłzie, sytuacja surowcowa Rzeszy
nie należy, zdaje się, do najlepszych .
. Oczywiście, Rze---1 diła celów
·wojennych postarała się w odpo-

pędów

po- wied:nie zapasy.

złom:e zyc:owym szerokich mas.

Ogromny odsetek dochodu spo·
. łeczngo t w tym kraju I w Sowłe-

r. Iłach

poszedł

na

w ro k u 1938
.

odwierconych metrów 1 374 nowych towanle swoich samochodów w Kootworów. W okresie 19 lat 1920
wnie. Koszt budowy fabryki wynie·l
.
rekord odwierca· ste około • miliony Utów. Wobec ma
Bilans handlu zagr. Polski (z
1
nych metrów przypadał na rok łej ilości samochodów na Litwie Gdańsk:..:m) przedstawiał się w
na 928 m1
(2 200
l9SO, wynoSJ:lłO 116.629. Został on
· • czyli 1 8 a.i;1ochód
e· marcu r. b. jak nastepuje: przr
jut pobity w roku 1937 w r ub szkańców) l tenc;encjl rządu do mo
'
'
jak wyżej powtedzi'ano' _:_ toryzacjl kraju, widoki rozwojowe wóz - 115.616 tys. zł„ wywóz-Uczb)' q jeszcze większe.
9
ł
nowej fabryki są korzys tn e.
117.01
tys. z.. za ś na d wy""'ka
WZROST PRODUKCJJ
11.403 tys. zł.
V
PRZEMYSŁ OWEJ W SZWECJL
W l kwartale 1938 r. warto Ść
.
P
Jl
Produkcj~
przemysłowa
w Szwe-- przywozu wynosiła 317 1 mln zł.,
cjl osiągnęła w lutym dalszy wzrost
'
'
Według danych Związku Przemysłu a wartość wywozu 278,l mln. zł.SPADEK BUDOWNICTWA
S.zwedzklego,
ogólny
wskablik
pro·
tak,
że
w
okresie
tym
b:tans
ban.
OKRĘTOWEGO.
1
Według sprawozdania Lloyds Re- c!ukcji przemysłowej wynosu w lu- dlowy dał saldo ujemne w wyro.
,gt.ster ot Shipplng. całkowity tonaż tym b. r., przy postawie rok 193G = kOŚ"t'
mln zł Suma obro1ów
... 38 •1
• •
statków znajdUjących się w budowie 100, _ 119, czyU 0 dwa punkty wtez zagranicą w 1 kwartale 1938 r.
na daieA 31 marca 1938 roku wyno- cej, nit w styczniu b. r.

--A _

297%
115%
1635% "

Zbrojenia.

Handel z'agran·1czny Polski·

~ ropy -

1938, poprzedni

WZl'O.llt
60'5

1938

1.065,7
1.693,3
1.092,l

W.

Wl·a·dom os"c1· bi·ez·:111e

otrzymują roz.ponądzenia ut~

prrz:

Ile wyda1·e s·1~ na zbro1·en·1a1·

~~!~n~-k~ !jo!:~~~Cję

Ponad to przygotowano jvt or•
·
j
jenn
przemyllu ł
groanintz1·catwca.
ę wo
Ił
Caly k.raj podzielo-no na 15 okrf
gów gospodarczych, od.powiauają
.:yoll ok.ręgom wojs-kowym, ~·
cj<ahni ołi·cerowie ol>rony gos.pouar
cz.ej, przeważnie z wyksz~a.ccnia
techinicy i handlowcy ,pe.mą siu!·
bę na terenie poszczegóJlnych
przedsiębiorstw lub grup pr:it.'dbiof'SltW. Ka:ida, najminiejs-za nawet, dziedzina życia gcspodarczego, nawet zakłady kąipielowe, han
del oklręZny pdsiada.ją 5woją orga.
niza~ję branżową, do której dan>:
zakład musi nal~eć i swojego gcneralnego komisarta, od które&Q

I
I

•

przede wszystkim od:
w przemy e
powlednie zużytkowanie siły roboPoctamy poniżej dane i niektó. .
czeJ, magazynowanie surowców, rych ważniejszych gałęzi przemy:rozbudowa, reorganizacja ł racjo. siu chemicznego:
.
.itaUzacja priemysłu wojennego, uSuperfoSfaty. Produkcja 250
„Polityka Gospodarcza•• ogłasza
:· proszczenie administracji ltd.
tys. ton jest wyższa 0 25% od wielce wymowne dane, dotyczące
Gospodarka przygotowawcza do stanu z r. 1937; konsumcja wzro. wydatków na zbrojenia,
wojny pociągnie za sobą ~więk11ze- sła 0 18,5%. Pod . tym względem
Wydatki te są doprawdy o.
nie wydatków, zwłaszcza na spro- jest jednak wiele jeszcze do od· gromne. Dość powiedzieć, te odr.
wadzenie surowców. Skup pew- robien.ia, gdyż _ wobec r. 1928Pailstwa
1932
~~ specjnialnyc.bml surowców. i go- konsumcja superfosfatu jest mniej.
U 5 A
667,8
s.ł"""arowa e m
scentra1tzowa- sza o 32%. a ~naczna część zdoi·
Brytania
426,l
no \\cześniej w rękach t4pecjalnie ności produkcyjnej przemys!u poF
·
509,2
~aktym celu pow~łan~chskorganizaci ji, zostaje nie wykorzystana. Wcho·
N~=;~;
253,5
.:l
~p. „orga:uzacJa
upu roz- dzi tu w grę sprawa ciętkiej sy.
Włochy
270,6
dzi~ kauczuku ~a wypa~ek . wo~- tuacji chłopstwa. Przed sezonem
Sowiety
282,5
~y' • Inne organizacje zaJmuJą się Jesiennym "astąpiła obniżka cen.
Japonia
199,l
konce.ntracją io:asobów piryt.ów, siar
w produkcji soH potasowych
Chiny
93
czanu miedzi, miedzi, cynku, olo- wzrost wynosi 10%. Przeprowa.
$wiat
.wio, kadmiom, antymonu i bismu-1 dzono dwukrotną obniżkę cen kai·
(GO państw) 3.783,7
tu.
nitu. Sprzedat wz.rasta. Wzrost
t
Najbardz'.ej zastanawiający Jes
SKOK SOWIETóW i NIEMIEC
(o 1.890%, względnie t.635%). no.
""
kładne dane co do Zbrojeń Rzeszy
nie są wiadome ale według dość
sił 2.703.667 BRT. Cyfra ta jest prawdopodobnych obliczeń sza~~1!w~~:cu~;~~ 1 ~si, 4 ;:'~m~T~ . cunkowych, zbrojenia w Okres!e
BUCH WIERTNICZ'l".
200.000 BRT nJższa, niż w koAcu

nowagę na kontynencie europcjsłcim.

hitleryzmu.

· Przemysł

żelazno-hutniczy
\V marcu
....,.,'! ~roci;t nasprotądupl~.cjiwwPoplacerzemznayśle.
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żelazno - hubµczym; wytwórczość
W porównaniu z marcem ub.ro1hutnicza w poszczególnych dzia· ku wytwórczość hut wzro~a: .u.

,__,_
d t wiał
.n.
cu
,._.,, prze s a
a ...,.. w mar
rówka o 35,6%, stal o 27.8%, wyro.
wyn:osła 595,5 mln. zl
r. b. w tonach na.stępują.co '(w na- by walcowniane o 6,9% l nu')' o
W l kwartale 1939 r. wartość wiasadeh pierwsza bcyfrak )z luteógwo, 5 6.2%.
.
ruga z ma.rea u . ro u : sur •
zn~ówie-•a krajowe - - 1-1v oprzywozu wyniosła 310,6 mln. zł., ka 111.787 {92.405 - 82,415), stal gółem""" . "' to" co ~~",";:!__,,
0
46 320 k"'' 342 I "'1 tak 18213"' (lAl 315„
495)
„„ua„
a wywozu O ~o
m n. ""'
,
· „ -s • „ - 1A2
'S •
•
wyl'o· w stosunku do mlesifłca poprzednie..."e o.<res
'
te n zamknęliśmy saldem by .3walcownia.ne
109.423
(95.691
2
6
to
u
5
2%
z
. kn. czy o • 'fJ• wio
102 91S), rury 10.779 ( 8 .1Sl4---6 •902 ). go o 2. 7
dodatnim w bilansie handlowym w
szył slo znacznie napływ zemówie4
Jak widzimy z powyższego, wu· ze strony handlu ,o 6.092 ton. czyll
k wocie 31 ' 4 m in• zt• T a kż e suma twórczo6~
h1't ielaznych w ma:rcu b. o 26,6%, oraz oaat.ęplł mały wzroat
obrotów (import plus eksport) w r. W'.lyka.uJla w porównaniu a mieBią- za.mówleA ze at.1·ony rządu, o 904 to.
b
k
I 650
I kwartale r. . prze roczy a
cem ubieglym, imc;czny wzrost we ny.
mln. zł., dając w sumie kwotę o wszystkich glównych ~ialach. Wy- Ekf3port wyrobów hutniczych utrą
pięćdziesiąt kilka . milionów · zło· t1~órczo8ć wiellcich pieców 1:więkezy. mal ste w marcu br. nada.! ną wy_.
ż
. li
k
t
la ~ę o 19 •.'IBS t, (o fH%J, etalownil kim poziomie 1 wyniósł
toa.
tych wy szą, aniże · w 1 war a 1e o -t0.780 t, (o IBJJ%h walcown• o a więc o 1.377 t„ czyli o '1.622
a,.aJ'i wił"
r. 1938.
·
cej, Dit w lutym br.

·. . D~ieje· odkryć
'

.

kt6re to.roW8iy

W roku 1880 Edison odkrył, że
prąd elektronowy przepływa między włók·
nem żarówki i oprawką. Odkrycie
to· nazwano ,,zjawiskiem Edisona".
Miało ~o duże znaczenie, dila póź
iJłejszego rozwoju radiotechniki.

eter jest środkiem przenoszenia
z odległoścL Usiłowania
ich nie dały jednak znaczniejszych
wynil<ów.
W tym czasie Marconi :,ył jesz.
cze studentean i asystentem prof.
Rhigi, któremu jedynie udało się
porobić pewne, nieznaczne postę
py w dziedzinie poznania eteru.
Marconi, już bez wiedzy profesora, zainstalował · w majątku swego
ojca w Bolonii aparaturę nadawczo odbiorczą, którą sam ~udo
wal w czasie wolnym od wykła
dów. Tu, ku własnemu niemałe
mu zdziwieniu udało się Marconiemu przesiać znaki punktowane
i· kreskowane drogą powietrzną ·z
odległości · kilkuset stóp. Odbiór

w pewnych warunkach

sygnałów

. W roku ,la86 Henryk Hertz, fi.
zyk niemiecki, ustalił, że fale ełek

i WY~alazkó~.

, I

l

drogę falom· radiowym

To był punkt zwrotny, od któ- przesyłania sygnałów drogą ra·
tych znaków był jeszcze słaby, ale
eter zosta:ł odtąd zdobyty dia dal- rego zaczyna się bajeczny po pro- diową z odległości powyżej dwu
szych doświadczeń pra!dycznych. stu rozwój radia. W roku 1896 mil angielskich (około 3,2 klm.).
Marc°'ni prowadził w Anglii próby W następnym roku przeslano de·
Sta!o się to w roku 1894.
peszę radiową do okrętu, oddalonego od brzegów angielskich o
10 mil A już wkrótce potem, w
tym samym roku przeprowadził
nadanie depeszy radiowej do okrętu, znajdującego się w drodze,
w miejscu odległym od brzegu o
24 mile.
W kwietniu 199 r. zasto90waoo
Znana wśród murzynów amery· stał skazany na karę śmierci za
kaiis.kich te1;1dencja do przybiera· zabójstwo drugiego murzyna o na radiotelegraf po raz pierwszy w
nia nazwitik hiistorye.znych, dopro- zwislro Abrahama Lincolna. W praktyce ratowniczej, wzywając
wa·dżiła w miejscowości Cattle w związku z tym dzienniki amery· - przy użyciu tego jeszcze nowe·
stanie Alahahama do ciekawej kańskie domagają się wydania U· go środka komunikacji - pomocy
nnprawy sądowej, w w-yniku któ· stawy o ochronie nazwisk .hiato· do zagrożonego okrętu na pełnym
morzu. Wypadek pozyskał dila
re; murzyn Jerzy Waszyngton zo· i·ycznych.

Jerzy Waszyngton

zastrzelił

„telegrafu bez drutu" zywano wówczas radio -

Jak na-

opinłę
całego świata. Katastrofę spowosię · p.arow.:ca.
dowało zderzenie

R/P Mathews ze statkiem - latarnią morską „Goodman Sands''. ~Y
gnały radiowe przejął parO!Wiec:
przechodzący w odl~gło$ci 1~ ~

od miejsca katastrofy. Wezwany
statek pośpieszył natychmiast.~
pomocą zagrożonym i wziął na
;>Okład załogę tonącego statswój
Hertz 'Yywołał iskrzenie elekku - latami. W owydh latach,
tryczne .w jednym końcu sali, a w
jeszcze eksperymentującej technidrugini umieścił pierścień z drutu.
radi6wej, tylko niektóre
k)
pomocy
zy
r
p,
Każde pobudzenie
ce miały aparaturę radiową oa•
cewki indukcyjnej wywoływało
dawczo - odbior~
iskrę, .która przeskakiwała z jed~
Mniej więcej w tym .aasie udar
Qej. strony ob.wodu na przeciwną,
to się dwupi innym statkom anpilzez śtednicę koła, mierzącą wiegieliSkim, odległym od siebie o 85
le :etóp.
mil nawiązać kontakt ~ogą ra<U:o
'. , Uć:z0ny nienrieckł ctoWiódł w&w
. _. . ,
telegraficzną.
c7.as, · że jedynym przewodnikiem
Po raz pierwszy w roku .1898
tnł~. ~oma punktaini był eter.
parowca
z pokładu
wysłano
którym to mia1 .„Fale Hertza",
„Flyin·g Huntress" ' reportaż _do
nem na,iywano odtąd jego odktydziennika ,,Express" w Dublinie
cJe,. stały ..się w rzeczywistości
przebiegu regat w Ki.n gstowq,
o
. W o~tatnim. zeszyc!e angiel~kie-, 7~ brytyj~kich ~flceróy;) i ~oz· związkami &-trzele.ckimi, · is"U1-ieją· 1nych .ran.g, ale jeszcze t. zw. „Teirpierwszą poważną podnietą . dla
go· m1eslęczmka . ,-,Crown· Colo- 1111es.zczoną w hcz1nych garimzo- cymi w pc;>szczególnY'ch koloniach, ritorial ~qrce', (~oj1S1ka ~eryto-r~al odbywających się w odległości ~
pótniejszych prób przesyłania zna nist" ukazał się obszerny arityk.Uił, !lach od gtanicy Kenii i Ugandy
mil morskich od wybrzeża. W tją.
wynoszą 4752 żornierzy tubylczych, ne) w sile 34 oficerów ! 4~ zo~ków między dwoma. punktami, nie omawiający zdolność obrp,n111ą bry na południu, al . po brzegi · pustyni 172 oficerów brytyjs.J..rich i 148 nier.zy, korpus kad•etów l pół-wOJ gu trwania . regat nadano w.. teą
połączonymi żadnym ciałem fityj&ikiego imperium kolonialnego. Nwbijiskiej - na pó~nocy. prugie Angli.ków innych rang.
S1kowe o<lldziaty p<>lic}i, skladają· ce sposób kluczem Morsa z górą 5.00
zycznym, poza przestrzenią• .
komunikatów radiowych.
Na wstępie autor stwierdza, . ż.e tyle wojska znajduje się w rezerCo się tyczy Afryki Południowo- się ~ 140 oficerów i ~ze~egow~ch.
'
' "
_.Po Hertzu przyszli: Branly Pree- bez1pioczeńs.two posiactości zamor wie lub pełni służbę w odd·zialach zachodniej, stanowlą.cej teryW- Posiada ~za tym mewt.elką Jed~; Lodge ł Rhigł. Każdy z nich s.kich W. Brytanii zależy przede policyjnych. Dawniej - pisze au- rium manidatowe Unii Po:udniowo- nostlkę WQJ~kowe.~~ lotnictwa.
Reas-~mu1ąc ~OJ pr-z~gląd, au·
a~~owal dowieść praktycznie, że wszystkim od siły jej floty wojen- tor - siły te m<>żna było uważać Afrykańskiej, to statut mandato:
nej, armii lądowej i ~t:nictwa. W za do&tatecz.ne. Obecnie jednak, wy zabrania szkolenia wojskowe- tor stw1erdz~_. ze chociaż każda
ślad za tym jednak dodaje: ,,Pr.zy od czasu zawarcia traktatJU an,glo- go tubylców, z wyjątkiem, gdy z .t~ch kolonu roz~orz.ądtza pewną
puśómy, że brytyjskie siły zbrojne egipskiego, a zwłaszcza od pod- ma ono na celu u.trzymanie porząd m1eJiscową_ orgamzacJ~ obron.n~!
nie byłyby dostateczne d.Ja zapew- boju Abisynii przez Włochów - ku wewnębrznego i o.br.onę miej- wysta:cza1ącą_ dla oelow a~m 1 opłacił
nienia należytego be-zpieczenstwa sytua-cja uległa grantoW111ej zmia- soową. Dlatego też nie ma tam stracyJi11ych, siły te ~yłyby ~tedo·
w.szystkim częściom olbl'!Zymiego nie.
Pewien farmer z Salisbu.ry w: 1
tubylczyich formacyj zbrojnych, stateczne do odiparicra powazn~o
' '
imperiuął. jednocześn.ie zagrożoataku z zewnątrz, tad.n a zaś nie Rodezji południowej zabił
nym. W tym wypadku, w razie „
posiada , tak licmyoh i zorganizo- dyla, w którego żołądku znalezio-.
ANGIELSKA PA RA KRóLEWSKA
jakichkolwiek pow~ktań, terytońa
wanyoh sił zbrojnych, jak np.
na nuaewrach armii beytyjskłej
Jak wynika z ogłoszonej ostat- kolooialsne musiałyby w zciacmej
Włosi w Libii i Abi~ynii. Na zakoń n.o 6 dużych diamentów, gańć:
at~ .staty.11tykł. chłopcy do podawa miane Uczyć tylko na własne siły.
czenie jednak autor wyiraża przy· złotych monet oraz szereg innych
wedlug przytoczonydt· przez
JU& piłek na placach golfowych w
ipuszcz.en·ie, te prizy odpowiedniej cennych przedmiotów. Warto8ć
Ameryce zarobili w 1938 r. 70 mi aurora danych, zdotoość .obronna
pomocy, finansowej kolonie te, krokodyla obliczana zwykle na 30
lionów dolar6w, t. j. więeej nit pro posiadłości brytyjskich w Afryce
al nagle do kiJku. "
drogą praktylkowanego p12esizkole/ f t.
fesorowie uniwersytetu. świadczy wyrata si~ w C)'frach nastwuj4·
•
nia licznych zastępów tubylców nn ow wzro 8
to nie o· wysokości wynagrodzenia cych:
będą mogły z njch stworzyć war- dziesi{'Ciu ty&i~. Same d1ameaw
chłopców, a · jedynie o ich ilości pro · ~wian anglo • egipski . po~ada
jak oceniają rzeczoznawey9
tośdowero pod względem wojsiko· ty;
1ł9rcjonalnej do ilości zwolenni- armię t. -z.w. „SUdan Defence F01'· ·'.
są około s.ooo funtów.
warte
Metropolii.
Stptrzymier.zeń.ca.
wym
k6w golfa,. których w Stanach Zje- ce'', złożoną z Arabów, Suda'ńczy
dn'OCZO~yc.h jest znacznie więcej ków i szczepów e!cwa~ofiatinyoh,
. ł Hc:zircą obecnie 5900 lud~ (w ~
im 'zwolęnników nauki.
~gnety~ne mogą rozchodzić
się .w eterze. Ażeby tego dowieść,

·· Abrahama Linc.ulna

e.arow-

w Afryce

Obrona

Polów,

którr sie

Dobrze płatnr
zawód

'łtobec częstych

napadów na ubankowych, wprowadzo
no w.' Stanach Zjednoczonych tecz
ki, Zam.ykane na patentowany za·
mek. ~ W zamku tym znajduje się
uki-Yty mechanizm, ktory wydaje
z siebie alę.rmowe dźwięki, podobne
do huczenia syreny, gdy ktoś niepo~oł~y, nie znający mechanizmu, próbuje teczkę otworzyć. !lzię
ki temu ·wynalazkowi udaremnio-

teczki ·

no od chwili jego wprowadzenia,
t. j. od mniej więcej trzech. miesięcy, ponad 100 kradzieży.
Wynalazek inżyniera amerykań
skiego zdobył sobie duży rozgłos
na drugiej półkuli i wprowadzony
został poza Ameryką północną również w Kanadzie, w niektórych
stanach Ameryki południowei, a
nawet w Australii.

.

)

P-en·dzel ·Rembrandta skradz:ony ·
- Pendzel, ktorym Rembran·d t
malował swoje ostatnie obrazy,
!:Ostał · skradziony. , Ostatnio pendzel znajdował się w posiadaniu
rodziny Vlies w Rotterdamie. Wła
śclciele . bezcennej pamiątki oskar
ża.ją o · kradzież studenta szkoły
sztuk, pięknych w Amsterdamie,
Van Heyssingen, który był sta-

.. ·'

kroko-:

Krzrcząre

r.zędhików

~.

łym gościem

w do'm u Vliessów.
Van Heyssingen wkrótce po zni·
knięciu pendzla ulotnił · się również. Jak ; wykazały dochodzenia
policyjne, udał ·się do ·pórtu Vlissingen. Zarządzony za nim pościg
nie dał wyników. Podobno adept
sztuk pięknych i wielbiciel Rembrandta zbiegł do. Anglii.

l

·rłosorożer iako

świadek

W mieście Trent, w stanie Ohio, grodu zoologicznego, wytoczył
pewien bywalec miejsCQwego o- dyrekcji ogrodu skargę o odszkollilllli_mm_. dowame z powodu okaleczeń, zada
nych mu przez wolno chodzącego
KOBIETY ZAPISUJĄ SIĘ
po ogrodzie 1wsorożca. Sędzia, roz
do słUżby pomocniczej w annil patrujący sprawę, wyraził pewne
wątpliwości co do okoliczności
brytyjskieJ
.'
sprawy, utrzymując, że nosorożec I
jest tak powolnym i łagodnym
zwierzeciem, iż trudno przypuszczać, ·by bez rozdrażn.ie.nia ·g o
przez poszkodowanego mógł się
rzucić na niego. Na wniosek rzecz
nika prawnego; popierającego skar
gę, sąd zgodził się na wizję lokalną. W oznaczonym dniu - nosorożca ulokowano w wybiegu, do
którego wrzucono słomfaną la•lkę,
wielkości człowieka. Zwierz~ rzupodrzucony
ciło się z furią na
przdmiot, zaczęło go bóść i trato-

---„--am:•„wll!l"-

Po'Sia<ilosc1 1>rytyj~k1c1i w Afry- ale za to każdy pełnoletni . biały
ce Wschodniej bronią oddziały 1mieEzkaniec tego kiraju jest oboKrólewskich Strzelców Afrykań- wiązany do odbycia ćwkzeń w 01'skich (King'fi African R'ifloes), sta- ganizacji wojskowej, zwanej „Bwr
cjonowane w protektoracie Nya- gher ł"orce" (Milkja Obywatelsaland, pobudmiowo - zachodniej ska) Dzięki temu oko'.o siedmiu
Tanganice, na północnej granicy tysięcy ludzi po.siada pewne pr.z:eNairobi i Dar es Salaam. szkoleni·e wojskowe .Miejscowe siKenii,
Liczeboość ich, łącznie . Z oddzia· ly po!icyj1ne składają Eię Z 216 W·
tami . ~,Somaliland Camel Corps" dzi różnyoeh rang. Sąsiednie ·tery·
(Sornalijskl oddział . wielh!ądzi), toria Hasutolan.d, Bechuanaland
wyrtos! _1100 tubyl.ców pod , do- i Swaziland nie posiadają wcale
wód'ztwem 50 brytyjskich ofi~e- sil ztJ.rojnych, za wyjątkiem Związ
rów. Siły te zresztą mogą w każ- ku Strzeleckiego Swaziland•a.; li·
dej chwili ' być powo ~ ane do służ- czącego 272 cz'on·ków.
Siły obronne Rodezji Północnej,
by w jakiejkolwiek innej p<:>s·iad~ośd brytyjs.kiej na dmgim koń- poza u.zbrojonymi oddziałami policji, składają się z oddziału piecu świata.
Siły obronne brytyjis.kiaj Af·ry•ki choty regularnej, w lkzhi-e 401
Zachodniej składają się z pu'.•ku tubylczych iJo!.n.ierzy, pod dowódz
Nigcryjskiego, pułku Z'.iotego Wy· twem dziesięciu l>ryt. ofice·r-ów,
utr.z.ymuje
Południowa
brzeźa, batalionu w Sierra Leo·ne Rodezja
i kompanii w Gambii,. które łącznie nie ty•lko oddziat piechoty, złożo·
z korpwsem ochotnoiczym, uzbrojo- ny wraz z rezerwami, z 32 oficerów
nymi oc:Ldlziałami policyj.nymi, oraz' i 508 żołnierzy wojs'koiwych in·

w

WERBOWANIE OCHOTNIKó W DO ARMil BRYTYJSKIEJ

wać.
Sąd uznał

wobec tej sceny powództwo za uzasadnione i zasądził od dyrekcji od-szkodowanie w
1wysokości żądanej przez powoda.

·1 .umf m,ou:tH!.lY zbteraJą się
się poinformować o warunkach

przed biu;ami wcr!Junkowymi, aby
zapisania do armii.

Orrginalna walka zmewami·

Opiewana przez poetów srebrna:-\ szo~o wylęg młodych mew o TO
pióra mewa pioże stać się przeklen tysięcy.
stwem dla rybaków i ludzi miesz. _ _ _ _ _ _..,_______
kających na wybrzeżu. Mieszkań
cy wschodnich wybrzeży Szwecji,
a zwłaszcza okręgu Kalmar nienawidzą mew z całej duszy. Gdy pta
ki te były stosunkowo nieliczne,
chętnie je widziano i cieszono się
nimi. Skoro jednak rozmnożyły
się do kilkaset tysięcy, zapełniając
całe wybrzeże i wyłapując prawie
wszystkie ryby, co pociągało za so
rybą zmniejszenie się połowów,
bacy szwedzcy wypowiedzieli nieubłaganą walkę żarłocznym ptakom. Przekłuwali oni każde jaje
mewy długą szpilką, niszcząc w
te!' sposób zarodek. Ptak nie do·
myślając się interwencji człowie
ka, wysiaduje jaja spokojnie da·
lej. Po uływie okresu normalnego
wysiadywania jest już za późno
na składanie nowych jaj. W ten
sposób w roku ubiegłym zmniej-

DE VALERA
składa wieniec na grobach bojowlnłków o wolność Ir1andii ·
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piłki nołneJ

Hecz

Bieg na.przełaj

? •

Warszawa·Radom

o·po[har pue[hndol •.~aiety Rob~muer

w dniu 1 mail
Robotnicze

w do.u Swieta Robotniczego

Ri!-doDrlą

kluby

awróci.ły się do W. R. S. K. O.

z

Wydział
Lekkoaletyczny SJ.
RSKO. organizuje w dniu święta
Robotniczego 1 Maja b. r. bieg na
frzełaj o puchar przechodni ,•Gazety Robotniczej". Bieg odbędzie
aię na terenach Parku Kościuszki
w Katowicach i zosiani.e przepro·
wadzony w 3 kategoriach, t· j. se·
ni.orów na ti:uie około · 5000 m.,
dla juni~rów - 2000_ m. i ~obiel
trasie około 1000 m. w biegu

propozycjlł

ROBOTNICZA
.: Całkowity dochód na ·F. o. N.

rozegrania zawodów
piłki nożnej w dniu 1 maja. &ldzi6
należy, że W. R. S. K. O. skorzysta
z propozycji i wyśle swą reprezeµ'tacj~. by jak roku ub., rozegrała
w dniu - Swięta Robotniczego zawody propagandowe.
'

ORGAN ZWIĄZKU ROBOTNICZYCH STOW ARZYSZEN SP ORTOWYCB R. P.

z· zawod6ur 1ro11111ndowrch 1 maja Drzeznaaa W• R• S• K• O•
Na o:itatnim posiedzeniu W. R. zek.

dodając
cegiełkę.

S~K.O. ' zapad'.a ar„···:ila zorganizowania, jak co roku, w dnia 1
maja zawodów propagando'wych,
z których całkowity dochód. przeznaczono na F.O.N.
Postanowiono, na razie, ztrezygnować z projektu Siprowadzenia
teprezerrtacJi r-obotniczej z Zaolzla, ze wiględu na wysokie ko~ta 1 w ·dniu tym
odbędzie się
mecz p. n. pomiędzy teamem
Gwiazda - żar - Skra.
Piękny czyn spo·rtu robotinlczego stolicy wymaga kihlau słów

do budowli

sędziowskie powstrzymało się od
polran'ia taksy sędziowski~j.
Mamy nadzieję, że i Magistrat
zadeklaruje swój udizial w tej jmpreoZie, nie pobierając od niej żadnycb podatków, zwięks·zając .w ten
sipoS<'».b ogólną sumę, przeznacz-0-1
ną na tak wzniosły cel.

swoją

Skojar:zenie DNIA, w którym
rozgrywane będą zaw_ody, z CELEM, na który będą rozgrywane,

nabiera cech · sipecjaJ1nego znaczenia.
Swiadczy bOwiem do-bitnie, .te
świat robotniczy, a . z nim s.po-rt
robot:liczy zawsze ·s.łaje w pierwszym szeregu ,kiedy zachodzi tego
potrzeba.
.
Pięl\,ny czyn sportu robotniczego
musi spotkać się Z OGóLNYM PO·
PARCIEM KLASY ROBOTNICZEJ.
Hoisko „Skry", .na którym odbę
dą się zawody masi zapełnić tię
tiumami swiętujacych w tym dniu
robot!lików, którzy ·udowodnią w
ten sposób, jak blk1kie im są cele,
związane z obronnością kraju:·
Ws:zyscy, którzy przy-czynią się
do masowości tej imprezy, posia-

oµióY.'.ien·la.
._ Rok rocznie· w dnłu święta Robot·niczego odbywały się imprezy
propagandowe, których dochody
poważnie zasilały kasę, borykającega się z trudnościami W .R.

S.K.o.: W roku bieżącym, projektowano od dość dawna mecz Zaolzie - Warszaw, który, prócz
mó'mentów propagalłdowych, dalby prawdopod-0bnie jakiś dochóQ.
Lteza-no,· jednak. przede wszy1>tkłm na wak>ry propagandowe tej

dać będą

poczucie,

że

. .

-~,W.dzew"

·

,

robotniczy sto- ROBOTNICZEGO MUSI
ze siwych po- NIC .SO: TŁUMAMI. _

·

ZAPEŁ

p;zed4ich zamiarów, podporząd·
Niepodobąa pominąć mflcien!em
kowal .się ogólnym potrzebom _ił stanowiska_„Skry.'', która zadeklastanął do słusznego apelµ, speł- rowała bezpłatnie oddać boisko,
nlafąc na swym od.cinku oOOwią- pooobnie;"z.res.ztą~ "jak_: i l<o;egium
.I

'

•

Skład·
„J•'

J

teamu Gwiazda·Zar

na mea-1 maia

•

ak
ces i zostaJy przyJęte na6'tę.pujące
klvby (w nawiasie Nr. ewid.):
RKS „Siła" t.azy-Zaołzie (94).
RKS „Włókniarz" t..ódż (95).
RKs ,.Rakowiec" '96) szktane
Domy W-wa.
·
RKS „Siła'' Bystrzyca (97).
ZRKS ,,Hapoel" W~wa (98).
żRKS „Ha•poei" Krakó\\'. (99).
żRKS „Hapoel" Będlzin ( 100).
RKS „Siła" Koń~kie { 101).
RK~ „Siła" Dzied'.zice (102).
RKS „Siła" - Wis:a" Jawornik

Xapłtan związkowy

R. P. A. wy brajt (Gwiazda), Gruszka (Gwiapropa- zda).
zosta·
Atak: Gingold (~ar), Sztern
nie 1 maja godz. 16.30 na staclio- (Zar),
Szajnowicz
(Gwiazda),
nie Skry, następujących . zawodni- Frajman (Gwiazda'), Baumberg
kó'w.
(Gwiazda).
11
'- Bramka: Kiberlajn (~ar).
Rezerwowi: Włoczek (Gw.), Dą
Obrońcy: Budny <tar), Godberg widsohn lGw.), Szulzyngier (Gw.)
(GWia.zda);
Raczkier <tar).
Na boisku TUR. Szopienice w
Pomoc: · Krygier (~ar), Wolken„Skra" na mecz ten wystawi Szopienicach odbył się pierwszy
swą ligową drużynę.
mecz piłki nożnej z cyklu rozgrywek o mistrzostwo SI. R. P. A. pomlędzy miejscowym RKS. TUR o.
RKS• . „Siła" Janów, zakończony
ńieopodziewaną a jednak słuszną
Istniejące
od
szeregu
lat
w
Ra·
porażką.
Janowa. Gra naogól była
Rozpoczęły się, z opóźnieniem,
~trzostwa Podokręgu Radom· domiu 4 kluby robotnicze bc>ryka- prowazona „fair" przy stałej przeją się, by · praca rozpoczęta n ~ j wadze gospodarzy w pierwszej poBJµego.
·
i łowie. „Si~acze" .wystąpili do te· Biorące w nich udział kluby ro- została. zahamowana.
Nie korzystając z żadnej pomo- go spotkama w nieco osłabionym
botni~ rozegrały pierwsze mecze.
. .HAPOEL - JUTRZNIA
cy siłą rzeczy; .ograniczyć się sk~adzte. Należy przyzna.6, że gdy' Mecz 'wygrał Hapoel 1:0,· posia- muszą do zmniejszonej działalnoda.jąĆ nieznaczną przewagę. Jedysb'cio'tnsl~CZoretoJ'.wMime~,wso,.rzóddawmłałoodziebżyy rso1·ę·
ną bramkę stwierdził Markowicz.
d~brych w~ków i·ozw~ju i_ po· 1·
_
NAPRZóD - JUTRZNIA
'. Słab~ grającą Jutrznię pokonał s1adan~al udzkiego tn~ter1ału, . ra·
.
łatwo Naprzód 4:0. Do przerwy domskte kluby robotmcze uprawia
2:0.
.
ją. niemal że jedeJ' sport -- piłWiosenne mistrzostwa
piłki
Na marginesie tego meczu na- kę noż~ą !
.
.ręcznej rozpoczynają sio rozgryw·
Uwazamy że t11prawą Jednokie
leży ,~aczyć obniżającą się, od
„;
·
"
kami siatkówki męskiej, w dniu
dłutszego · czasu, form~ Jutrzni, ~OWO~Cl
•portu w Radomiu
maja o godz. -15.30: Mistrzostwa
~tóra jeszcze w ub. sezonie grała wmien się, ~ pierw~ym rzę~ie odbywać się będą na boisku. R. K.
w·klasie A. .a obecnie grawituje ku zainteresować. · W · R · S · K· O· do S. „Skra".
kl. c.
którego nalezy :ąadom.
Radom, miasto rządzone przez
znaczył do teamu na mecz
gą.lldowy, który -rozegrany

udział

członkowie

organizacji

roku będzie się
robotni· go utrzymać.

.

I

nożna

.r- P-ilka

w Radomiu

która w

starała

tym

napewno
·

'

.

Zgodnie z podaną ·przez nas za· niak, siatkówka, przepisy :: . ;r.lo-· ·,
powie~ią ;k.wrs dla przodowników wania.
I. a. i gier s.p<>rtowych, organizoPonadto w części o"gó-!nej ku.n>u
wan:y prz..e-4 Wydział L.A. WRSl<O odJoęd·ą się wykłady z higieny
oobęd·zie się ' od 7 clo 21 maja. ·
oraz referat n, t. „His-toria orga~
Xars ma za ,zadanie przes-zlcolić nizacji siportu robotniczego".
Na zakończenie odbędzie się
•ud-z!, którzy pracują na teren·ie
egt.amin
kwalifikacyjny.
·,
~ekcyj I .a. i gier fAportowych, zaże kars dostęp
Przypomir..arny,
inajomić ten z zasadoml no,vc•ny jest dJa ~z:o.nków lc.J-q.bów . ra:czesnege trenln.gu. ·
,botniciych, ~wiązków ziWQlfo·
Kars ten wypuści kadrę prze- wych i organizacyj młiO<tzleżo-..
szkolonych fachowi:> lu.dl!i, kt"'.: v wych.
:
poprowadz:i rac'jo!Jalnie pra~i v.
Kurs· odbywać sit; b~dzl& . co·
klubach rotorniczych.
„faienn·ie w go1z. 17.30 - 2L3Q w
Program i~l.J.~SOU przewld.uj.? (w sali sikoły powszec~nej- Okopowa
·,·.
części I. a.) zć.prawę w prowa'.1ze- 55a i na &tadionie „Skry".
n1u treningvw na boisku i ~ali,
Wykla.d'~wcami będą ob,' Cejzik
teorię rzutt>w, _s;koków t bieg<'W, i ob. <.:ejzikowa, oraz tow. tow.
zasady l. a. _dla kobiet, orgall.za· cl,r. Poboty, St. 1:ferinan;· ł3osld~ „ „.
c)a zawodów, sędziowanie, przeZapisy przyjmuje &ekretariat W.
.
.plsy, &'ry · s.-po.rtowe - szczypior- R. S. K. O,

iui w toJzi

-Pot.ha.r .Unii

zdobyła

1,Skra"

· W ub. niedzielę na· Kole 'odbył siQ wo$ików, rel'rezentujl\~ J .. kJJł!o
. bieg naprzEiłaj o pr~choclni puchar b.ów, oraz nlestoW!IZIYB~ -d:''"'' .g
I Unll zw. Zaw. Urac. Umyli!.
Drużynowo pierwsze mie~ .AJt..,
· Ną starcie. stanęło ponad 70 ' za. ła Skt'&, . zdobywajl\o puew•. -lącly.i:
·'
··
··
·
wi~ualnte awycipył Elohel (B~-,

,··,·.1

.:wuitmtr WełooWiu-1111 Katnite i:ZO:tf •.

W Kafuwicach odbył się iµecz o
mistrzostwo klasy B J?Omłędzy
lRKS.. a RKS. „Wolność.'' Wełno
wiec, który priyniósł pewne i o·
czekiwane zwycięstwo drużynie
Wełnowca. Druży,na gości . przez

'

•

•

t

•

, ,.

: ••

cały czas górowaJa nad ·~ priie
ciwnildem, który uatepowal

era·

czom Wełnowca technic=le l ~
cznia. Zawody prowadaił sędlia
tow•. Trzęsbniech a.dowala.fłlco.

,,

·Gwiazda-Tur (lódź) 13:3·

. W dµiu 16 h. m„ odbyły sit aa·
m;dy bokserskie międiy RSWF,
,;Gwiazda" _:_ R·K s. TUR. Druży.
na TUR-a wystąpiła w osłabiony~
sJrładzie bez Wajnkaima i Buczyn
skiego, przegry-\vająe apątikanie
by nie słaba gra bramkarza, która 11> :3.
była przyczyną załamania własnej
Punkty dl adrużyny 'l'UR-a zdo·
drużyny, wynik meczu byłby na- byli: w wadze kognciej Pawlak
pewno inny. Mecz prowadził do- przez podda.ni~ się przeciwnika w
brze tow. Stolecki.
"
Po tym meczu prowadzi nadal _w
tabeli „Siła" Giszowiec, która ma
o;
największe szanse na zdobycie teCelem załatwienia spraw orgagorocznego mistrzostwa.
TUR. nlzacyjnych w. R. s. K. o. ._
Szopienice zajmuje czwarte miej- zwołał na dzień 26 b. m. 0 godz.
sce, zaś „Siła" Jan6w spadła na 18-ej
piąte.
Kon/ erendję 1deroioników Sek·

Janów -

z „TUR Szopienice 6:2 \4:1)

·

ła ,.Siła'4 Mysłowice,

1r1es1koU kur1 gier sJorlowicb ·i L. •~- :_~,·-

do kl. A

Hieoue~iwan1 p~rat~a ft. H. ~. „~iła"

czych, sportowych, kulturalnych,
zawodowych i politycznych, któ·
rzy wylegitymują się legitymacją
członkowską jedną z wynnenio·
nych organizacji. Puchar zdobę·
dzie, klub· ittó·ry adob~dzie Gaj.
większą ilość punktów w punkta•
cji ogólnej, t. j. razem ze W>i~yi1t•
kich kategorii. Należy z·znaczyć,
~e w roku ubiegłym pucllar zdo~y·

Nowe kadrr fachowcó\Y.:

(103).

wróctć-

brać

wszystkich

zglooiły

do rozgrywek o mistrzostwo L O. o lepsze wyniki. Widzew osiągnął
Z. P. N.
dwa piękne zwycięstwa nad JuWyniki osiągnięte przez poszcze trznią i Mnkahi.
góloe zespoły świadczą, najlepiej,
Juniorzy TUR. poszczycić się
Żt< rie wszystkie kluby prowadziły n:ogą zwycięstwami nad poważny·
solidną zaprawę zimową ną sali. mi klubami jak WKS. i ŁTSG.
Wiele klubów robotniczych za·
WYNilil: KI.A.SA ,,B".
prawy prowadzić nie mogło po· Widzew-Sokół (Lódll} •:1 (1:0)
n: ,Wa.i sal wogóle im nie przydzie Widzew II - SOkół II &~1 ' (:J:O)
łono, lecz również wielu piłkarzy 'T, l,J. R. Lólli - HaJtoaJl· :i.:1 (0:0)
klubów, które z sal korzystały na T. U. R.. ll - Hakoa.h Jl &~ {2:0)
treningi nie m:zęszczali - przy· T.U.R. Zd. Wola - Hu·
st~pując do iawodów nie przygo•
ragan (Ruda Pabian.) 2:3 (~:2)
towani.
KLASA „O'ł.
Naogół wyniki osiągnięte pierw T . U. R. Chojny - Jutniszej ąieddeli :roJ:.grywek, &port ro
nia Lódź
8;1 (4:0)
botniczy uważać 'itioż ta dobre. Na R. S. K. Aleksandrów :-:
pierwszym miejscu zapisać nale·
Strzelec, Chojny
l:ł (1:2)
ży zwycięstwu Widzewa nad łea• ":'. U. R. Ozorków - M'.a·
derem grup; łódzk;ej Sokołem.
kabi Zgierr;
l'i:O (1:0)
Widzew swym zwycięstwem stwier Sportion - G~a
0:16 (0:7)
tJ:iJ, .ie jest najlepszym klubem w
.JUNIORZY.
7:0
B-kltisie; że z A - klasą rozstał Widzew - Jutrznią ·
5:0
si, na krót;ko i w roku bieżącym Widzew - Ma.kabi
n:ipewn 0 do niej powróci - cze. , TUR. Lódź - WKS. L6dt 2:0
7· życzą m-n sportowcy robotni· TUR, Łódt ~ · LTSG.
6··

Sport robotniczy, który nigdy
nie zawioot się na swych sympabrm>rezy.
.
tykach, liczy na r.ich i I Maja.
: W chwilł jednak, kiedy Państwo
A więc, rzucamy has:o - BOI·
póirtebuje pomocy ze słro:ly spo- SKO ,,SKRY" W DNIU śWIĘTA
łeczeństwa, sport
liey. zrezygnował

Ostatnio do ZRSS

lllQgą

Robotnicze Kluby Sportowe O•· czy całej Polski.
,
·
kręgu łódzkiego w ubiegłą nie·
W mistnostwaeh juniorów drudzielę po zimowej przerwie i wio· żyny Widzewa i TUR-a rywalizn.
sennych przvgotowaniach ruszyły ją ze sobą w cl·.vu rożnych grupa~h

s.pe:nm or-

·

chce

na

Nowe kluby w Z.R.5.S.

Młocka piłkarska rozpoczęta się

ganizacyjny i spole·cz•ny obowiil-

zek.

(d.)

...„!11111!1

„„„„„„~„

UwB.ga kolarze.

drttgiej TIEldzie i w pió:rkQWe-j
Brzuska remi&ując z W ajQber·
giem.
W dniu 25 b. m. RKS. TUR. o~
t,„.ni21n-je, w eali Hakoahu przy ul..
Piotrkow&kiej 61 o gotb 20oej, sawody boberskie • udzia.łem na"'
wodników I.KP., llakoahu i Gwiaz:
z:dy.

- zanąd

.
· .„
S. "Wldiew"_-- .,:

Nowy
R~ . T~

Na oatatnim Walnym ~
nil: członków RTS. ,Wiar.ew" wytira- 1
no nowy Ząrqd, któey ukoftatytuówał aię ja.k nutępuje:

-.·- ·· ~-

Prezes - tow. Andr1ejak Ellwald;\
cyj kolarskich.
I
wlee
pre?:;aa - tow. KtchaWd . 'fa•"
Ze względu na watnośó spraw
deusz, Il wice prezes - tow. ~'
wszystkie
kluby
oboWil\Zane 2ą, dowski Tadeusz, Sekretarz - tow.
wysłać s\Vych
przedstawicieli.
.
Konferencja odbędzie się w lo- Sklbińald Jan, ZMt~pca. aektetuakalu '
R. s. K. o. Ćzerwonego · tow. Wit!Ckowekl Aleks.„ SJW'~
, :Ę{rzyża 20 m. 87.
tow. ZakrzewaKi Kazimierz, ~~
darz - tow. Gawlik Adam, Z&lttt>QB
gospodarza. - tow. B~k w„·
dysła.w, Kierownik sekcjl pWd Qołs.
11
ł
n
ne:J - tow. W'8fk Władyl!lław, Kle·
Lekltoa.tleci „Siła" Mysłowice roz- rownlk aekcjt kolareklej - tow. Tne
·
biuski Stefan, Kierownik Mejl lek•
poczoli treningi, które odbywajl\
się
na bołaku RKS. ,,Siła" Janów w Ja- .koa.tletycznej - tow, Sikorski Sta·
:nowle we wtorki ·i czwartld od godz. nisław.

Rozpoczeci'e m"s" rzostw wRsKo
w grach spor·IO'"JCh

11

•

•

IW

.

•

•

1

Do dnia dzisiejszego zgłosiły się
do rozgrywek Skra, Drukarz, Gwia
zda, Z. Z. K. - Pruszków, Marymont._
Zapisy przyjmuje s~kretariat
W. R. S. K. O.

w.

Treningi lekko.a,tleldw
5·1
·
Ia M
. rs 0\Vl(8

~a:;~~n:ie~~:: . - . . Pi I ka r 'c
~cz n a
prowadzip. trener
RHI ,,Ua~rio'~" ROllóW--'
Okr.do 20.
w Katowicach
Adam . ·Zlot W.R.S.K.O. ::is.li~:~::
sportu robotniczego.
.
•
(
·Treningi
odbywają
się
dla
męt
J I.-4 czerwca r. b. ro~~:n~o~śl:~~f:~:. ~a~:~;~ IK.S. .,Azoty 11 Chorzow-1.R.K.S. Kito wrce 8:7 4:4) czy~ kobiet.
R.K.S. Katowice Ili I.:?.'·
'

Treningi
O~rodka

-o

•czak

i

Pier-Wotny projekt zorganizowania Zlótu 29 30 b. m. i _l maj::i
uległ zmianie.
jak nas i11formu;ą, z wlaryigod·
nęgo żtódla, okrę:;owy Zk,t o<lb~
diie slę w dniach 3 14 czerwca.
, Bliższe szczegóły tyczące· się
Zlotu zamieścimy w najbHżE.zyw

c.za-sfe.

„

·· •

•

może,

jak nigdzie, warunki roz·
Drufyna robotnicza. !RKS. Katowoju, odgrywał rolę „Kopciusz- wice rozegrała. w tym sezonie _dru·
ka'',
.
.
'.
Igi swój mecz o mistrzostwo a1.
OZPR;, ponosząc niezasłużoną poraźWierzymy, że obecne- władze
s. K. o.. zarzucą dotychczasowi\ kę. Mecz odbył się w Chorzowie z
politykę i Z!linteresują sto spor· miejscowym !{S. „Azoty". Gra oyła
tem w Radomiu. . Tego wymaga naogół wyrównana i stała na barprzede wszystkim prestige sportu d7.o wysokim poziomie technicznym.
robotnićzego.
·
· ·· ·
Miejscami druż;Yna Katowlo przewyt

w. I

szala swego pr7.eciwnika szybkości!\
l rutyną. Najlepiej wypadli Tkocz i '
'{Jt-lnert w.
!RKS .• który miał pewnie mecz
„: . : \
wygrany - uległ jednak gospodaMecz o mistrzostwo R.P.A.· G~
·rzom wakutelt słabej gry bramkarza. wyr6wnan3, z niewyzysl<aną małą
Mimo tej przegranej drużyna robo- przewagą Drukarza, który do ostat·
tr.icza zajmuje nadal średnią pozy- nich minut prowadził 2:1. Sędzia p.
cji; w tabeli.
Frank zbyt drobiazgowy.

---~~~~~==-=:=:~==-~==~~-=~::--------------------------„
_ ._......._..._
I

Drukarz-fiw!az'a
„ 2 (11)

. .,
I

~

„

.· ..
d . . ,#,

.,,,.

•• _ _ _ __

„- . -

: Powyżs~ ~yny rożegrały za~
.wody piłki notnej o 1nil!tholtwo
„klasy B, które zakol\c.zyly IJ!ę r.W~
cięstwem Chorr:owiaĄ w atolttiiltu
:S :2.
Po tych meeacb W lcll!lłe B pro
wadzi zdecydowanie „Wolność"
Wełnowiec;.
~

___

~-~.!'~-· ~~-~ ~--~---------Ł, ą__._2.•z_I_A_N_I_N_ _ _ _ _ _ __,•.•11111„mn1a!ł'E:~11m11ue--IE!:'f:•te~@t~·#lilll:Sli!IWEl!Nm!l:0:~11!!1'_

tod biisłamJ:

Bronimy Niepodległości I Walczymy oPolske. · ludową! •

, tódź Robotn~c~a bedZie ll!anife~w,,ała . w dniu 1 Maia pod Sztandarami PPS. i Klas1H.vicłi Związk6w·
Zawodow;rch. Zb1orka· poch.ędow dzJeln~cowrch na Wodnvm Rynku..
.
· ·
.-. -··:
.

. .

~

. ce·n,tralnr pochód manifestacrinr

..

•";

wvruszr z ·wlłdne go Rrnku o godz. - ~1· '.11rzed 1101. I 11rzeidzie ulicami: Główna, Piotrkowsk•. Pl. ·Wolnośd ~ 11 lis!oJBda na PJJle;ie
Konsta11twn1 '11 lkie.
~· .

Przy grobach poległych Bóhate rów Rewolucji 1905-8 -r. przemówienia wygłoszą; w imieniu PPS - tow. tow. JAN KWAPINSKJ prezydent .miasta, ARTUR SZEWCZYK - prezes O. K. R. P. P. S., -··
HENRYK WACHOWICZ - sekretarz OKR. PPS., oraz przedstawiciele: KLASOWYCH ZW. ZAW. STOW. b. WIĘźNlóW POLITYCZNYCH, STRONNICTWA
LUDOWEGO, STRONNICTWA DEMO· · KRATYCZNEGO i BRATNICH PARTYJ SOCJALISTYCZNVClf
'

Ł.

ZBIORKI DZIELNICOWE.

Obchód l Maia

!Dalsze ofiary mas _ warniMJ~ na FON .i POP

na" PPS., rob(ltnicy f!łobryk: „Bµhle", Metalowców, Zw. Drzewny, Zw. Spo
..
I
członków PPS., Klasowych ,,B-eia
Zajbert", „O, Haeslera", Steiżywczy - oddział mięsno - wędli· : W dniu 19.IV.1939 r. żłożyli na rę
~wią.zków Zawodowych, Organizacji nerta.
·
' "'
·
niar~kl, Zw. Dozorców i Służby Do ce p. wojewody Józewskiego na do~odzieży PPS„ grup fabrycznych,
11) FABRYCZNA 7, dzielnica „Fa mowej, Zw, Skórzany.
zbrojenie armii:
organizac.)"j ·biorących udział w bryczna" PPS„ robotnicy fabryk:
13) ROKICIŃSKA 62, dzielnica
Jr,anifestacji 1-szo Majowej, rozpo- "Scheibler · i Grohman", „Rozen i
Sti;71eleckl Czesław, bezrobotny,
„Widzew" PPS., robotnicy "Widzew~zną się o godz. ·1.30 r. ,
Wiślicki", „Eitingon" (z ul. Dówbor- a~ej. Manufaktury", RTS „Widzew'· Z<tmieszka.ły w ·Lodzi, ul. Wrześniew
Zbiórki odb„<ią się w następują czyków), Barcińskiego ·· i Murów
ska 96, 2 kolczyki złote, 3 korony
i Koło „Stoki" PPS.
cych punktach m.i asta:
c::eskie, 11 drobnych monet srebrWolfsona.
14) BANDURSKIEGO 13, ...~le
l) Lll\fANOWSKIEGO 89, dziel·12) ~SOKA. 45,-· Zwią~k· Włók• miecka SÓcjalistyczna Partia !'racy nych rosyjskich.
niGll- „Bałuty" PPS., ' robotnicy fa.Józef Dutkiewicz, Łódź, 28 p. Strz.
niarzy .....:. •Oddział· „Fabryczny",- od- i Zw; ,Włókniarzy - ?ddział robotbryk: „K. T. Buhle", ;,Gentleman";
Kaniowskich 26, kowal - 63 drobdział· „Jdwabników", c. oddział „Poil- nr·~ow niemieckich.
f.'l. K. · Poznański", ;,Boryszowsklej
czoszniczo - dziahy",
Użyteczn~
15> KII..ls-sm~o 49, Stronnictwo nych monet srebrnych, 72 deka mie.Apretury", RKS. TUR. · ,;żubardz". dzianych mon~t ros., 4 kg. monet
ści Publicznef - oddział r i Iii, Zw. Demokratyciziie.
.
·
~) ŁAGD!lWNICKA .61, dzielriiea
niklowych niemieckich.
.,iulianów" PPS.
Uczennice II oddziału szkoły po3) BBZE~~KA 65, dzielnica
wszechnej
nr. 130 w Lodzi: Tobcia
,.Zielona" PPS., robotnicy fabryki!
Hanszpigel - pół dolara, Renia Zyl~Biedennan" i „Bornsztajn".
berman - 2 zł., Ruta Czerniłowska
4) '!!·· o. w. 10, dzielnica „Sród-1 1. - 0 godz. 8.50 z dzielnicy „Ba
5 - o godz. 10 z dzielnicy „Fa2 Żł.
:plieście" PPS., Związek Tramwaja- łuty" i połączy ·· się ·na · trasie ~ z bryczna".
P. Alta.wie Anna, zam. w Lodzi,
rZli, Zw. Spożywczy, Zw. Transpor- dzielnican1i „J.ulianów;'', · Ziele~", · 6 --'· -o godz. 10 z Domu Zw. ZaNarutowicza 54 ze zbiorów b. p. sythwców, Zw. Automobilistów, TUR., „śródmieście" i Stronnictwem De- wodowych.
ź~w. Fryzjerów, RKS. „TUR", robo- ,m okratyoznym:
.
7 - o godz. 9.20 z -dzielnicy „Wi- na Jerzego 38 monet srebrnych i 66
monet miedzianych i niklowych.
tnicy fabcyk: „Klajman", „Gold2 - o godz; 2.30 .z dzielnicy ,·,Ko- dze~· po nadejściu Koła „Stoki".
lust", „Kę.mińskt", „Ejting!)n", z ul. ziny" i połączy. się na traśie ·z 'dzielTrasy pochodó'w dzielnicowych p<f
Kołodziejski Stanisław, zam. w Lo
E;terlinga.
nicą „Prawa", Stowarzyszeniem B. dane 2i0staną: w drodze organizacyj dzi, ul. Limanowskiego 72: 1 medal
5) LETNIA l/S, dzielnica „Kozi- Więźniów Politycznych i N. S. P. P., nej.
.
srebrny rosyjski, 8 monet drobnych
PPS., robotnlcy fabryk: „~ K.
3 - o godz. . 9.20 z dzielnicy „Czer
. Sekretariat ŁOhlł. PPS.
srebrnych, 20 monet midzianych.
l>o~kl", „Herszenberg .i Halber- wona.".
·
·
·KOMENDANTóW . ~IILICJI
Wacław Witkowski, woźny Są.du
·dt&t".
4 - o godz. 8.30~ z dzielnicy „Choj
ZWIĄ.ZKóWEJ I FABRYCZNEJ
Okręgowego w Lodzi, ul. Gnietniel'iny" i połączy się na· trasie z dziel- wzywa· •Io .cl.o przyjęcia . w czwartek,
6) LIPOWA '11, dzielnica „Prawa"
„
dnia 27 kwietnia o godz. 7 w. do Do- ska 14: obrączkę złotą, pierścionek
PP$„, Związek Budowlany (sezono- nicą „Górna ·
mu Zwłą.zk6w Zawodowych.
złoty i 2 srebrne obrączki.
wcy l strycharze) robotnicy fahryk:
· ' .
.., • ·' ·
- ,
Robotnicy i pracownicy firmy Mir)lurów .. gJndermana, Bornaztajna,
.'·~ '
.;. ' .. •·'',L· &.·';I ;,;,, . ,, ,,,,,„ „
scy i Waserman (Str.z. KanJowsJdch
„B·.~ Bukii!t'\ „Benich&''., ,„.Titzeq.'~ 1
63) przekazali na FON nale:tno66 za
.,.... · K!nderman", „Weber . i Rau,J.",
1 dziel'i pracy w sumie zł. 105ł.5ł,
M aa l Blreucwa.jga, Cyme.rrnana,
zarząd firmy zaś 2.20(\ Jl.

Zbiórki

"raz

zw:

Pochody dzielOicówe · wyruszą

a:·"

1

~Jil!r.de', PrzygórsJqęgo, B:r.aca, BcJuij
de~ · Serejsklego, ZjecID. Zakł. Fil-

ców i inne.

91, Stowarzyue~e B. Więźniów Politycznych.
·s) WOLCZASSKA 196, dzielnica
„czerwona" PPS., robotnicy fabryk:
,,E!Sert", . „Hoffrichter", „Ejtingon''
.<z .ul. Radwamklej), „Gampe i Albrecht", ,,Allart", „Schweikert", Karol~wsklej Manufaktury i Piotrowakiego.
9) Rzgowska 148, dzielnica „Chojn:y" PPS., Zw. Małorolnych, RKS.
TUR. Chojny, robotnicy fabryk:
„Polesie" 1 Geyer•:.
10) SUWALSKA 1, dzielnica „Gór. 7) WOLCZ~SKA

••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Do . mycia. prania . i golenia znakoiniCie, nadawajlł · się · mydła i prosZki

11

- ,-.. - - -

ELIN 11
żądać wszędzie

----

····~·············~·················

:.' .

·.Dyżury

aptek

Nocy dzisiejszej dyżurują nastę
apteki:
.. M. Kas.perklewicz (LiJT13I1owsklego ' l), A. Rychter i B. LOboda (11
Lisfopada 86),
M. Zimdelewicz
(Piotł,'kow.skl.( 25), S. Bojarski i W.
Schatz (Przejazd 19). Cz Rytel (Kopernika 26), M. Lipiec (Piotrkowska 193), A Kowalski i S-ka (Rogowska 147).
·„

pują.ce

.

.

GRAND-KINO !~1;~
Dzlł · 2 poranki o godz. 12 1 -2
Film - ·rewelacja
T. Dołęgi-Mostowicza

to bezgraniczna ofiarność,

tryumdkfającia miilość,

Role głó'Wne:

o

up en e grzechu

BARSZCZEWSKA.,
PIOHELSKJ„ · UBCZ·Yl9"8KJ,
LINDERFóWNA

..

Zapoczątlrowa·na·· w driiu 20 b.m:
akicja tęp.ienia, szcz.uców n-a terenie miasta Łodzi, oraz powiatu
łódzkiego, kończy się w dinta d:zisiejszym.
,
E>ziś na.•eży triu-~ki przeciwko
szc:curom usunął. · Dozoi<:y ·win11J
wsizyg,tkie padłe s:z.cZ1ury po upried
nim o.bliczeniu Ho-ści za·kopać w
ziemi.
Ty)ko .w tych wyipadkadt,. gdy
trutki .rozłożone - zostały nie w prze

•

....!'

"·

pisapy-m ,; termiµie,

lecz

później,

trutki mogą P.ozostać dłużej.
W z.wiązku z powyższym dowirudujemy. .:>ię, że delegowane zostaną specjalne komisje, które prze
prowadzą kontrolę, w jakim stopniu udała· się akcja tę.pienia szkod~
ników w naszym mieście. ,
Dokładna ilość pad~ych szczurów pódana będzie do wiadomości
w dniaclt najblłższych.

Rozprawy i bdjki niedzielne
~rzy

ulic Francis~~ań·
skiej ·i Brzeziń·skiej
czas·ie napaści uiJi.cznej, został ciężiko poraniony · oożami 31-letini Jan Sfępiński,
zam. pt'2y uil. Tokarzews•kiego 48.
Stępiński
odniósł
rany kłute
twarzy, podbrOOka, oraz torzy rany brzucha.. Rannego ·opa.trzył wezwany lekarz -Pogotowia i przewiótł rannego do S<i!J1itala.
zbiegu

w

Na ' ul. Rżgowskiej 49 został ranny odłamkami szyby zamieszkały
po.d ' tymże adresem 35-!etni Antoni · Witczak. Ran!llego o.patil'Zył
le-karz Pogofo.wia.

Na Placu Reym(>nta został w cza
sie oojki pobity i odniósł rany tłu
czone głowy i twarzy Stefan Osiec
ki zamieszkały przy ul. Sosnowej
~
25. Rannemu udzieliło pomocy Po
Na Bahrokim Ryn1ku w czasie go.towie ratunkowe.
bójki zoSltali poranie11i 29-letni
f;
**
Leon Kaczmarek,' za·m . przy u( SaNa ul. Mura:rs.kiej 16, znajdują
dowej 13 i 37-letnł Alfons . SZ1>icy się w stanie pod.chmielonyni :W
kąws'id (żelazna 13). ·
Obaj odnieśli obrażenia ciała i letni Stefan Wiślooki zamiesikapo opatrz~iu przewiezieni zoSitali ,łr pod tymże adrf!:8em. wszczął .na
do domu.
ulfoy bójkę zaczepiając przechodzących żołnierzy, którzy :'ladali
**
mu szereg ran kłutych i ciętych
Na uł. Leśnej 9 napadnięty i pogłowy i pierei z uszkodzeniem
kliuty przez niezmąnych sprawców
płuc.
Jaill Majchrza:k; zain. po<i tymże aNiefortunnego napa.s tniika w sta
diresem, odniósł szereg cięż.kkh
rCl!ll ldótych i. po opatrzeniu przez nie ciężkim przewieziono do szpi·
lekarza Pogotowia przewieziony t-ala• .
został do szpitala św. Józefa.

""*

•

'

~.,.*

I

Na wl. Lutomierskiej 14 znajdu-

ją'CY s·ię w stan.ie pijanym 43-letni

.
·
.Stefan Gr~ywact, mieszkaniec w~i
Małe Łagiewniki, . zos~ał p()ranio'."
llY .w cza.s!e. bói~i i ?d~i,ósł szereg
ran tiiuczon y ch. Rannego ópatrzy! wez\\:any iekarz . Pogotowia -,

-

...

~

)

~

.

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

"'**

Na .\ ul. .Korzeniow"'1t' ego 5. za·
mieszkała pod tynlże adresem 47letnia Stanisława Kiłbik, ,zo.~tała
· 'b•
·
·
·
po rta p~ ~~za w czase1_ ~w~n·
tnry: .r~dz~J 1_ d?znała c1ęzk1ch
obraZtl.D: głowv 1 ciała. .
Ranną opatrzył wezwany lek.nz
po.g9to'lvia j przewiózł do . , :;.;tafa.

Zarząd

Związ~tJ

Me.jstrów Prze-

mysłu Włókienniczego woj. ł6dzkie-

go,

6-go Sierpnia 4, postanoObrony
Przeciwlotniczej na sumę zł. 400.oraz ofiarować na F.O.N. zł. 50.i zebranie wśród wykładowców i słu
chaczy kursu dziewiarstwa przy
Związku zł. 50.- na ścigacz im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Funkcjonariusze Związku zadeklarowali na
P.O.P. sumę zł. 220.-.
Jednocześnie Zarząd wzywa wszystkich członków Związku do bezLódź,

wił subskrybować PożycZkę

Radio

łódzkie

PONIEDZIALEK, dnia• 24.4.1939 r.
5.35 Muzyka poranna (płyty). 6.35
Gimnastyka. 6.50 Muzyka (płyty).
7.00 Dziennik poranny. 7.15 Mµzyka (płyty). 8.00 Audycja dla szkół.
8.10 Przerwa. 11.00 Audycja dla
szkół:
„Mieszkańcy
cudzych domów" opowiadanie. 11.15 Wiązanka
melodii Roberta Stolza (płyty).
11.57 Sygnał czasu i hejnał z· Krakowa. 12.03 Audycja południowa.
13.00 Audycja dla kupców i r«emieśl
ników. 13.30 Zespól kameralny i orkiestra klasyczna. 14.00 ·Muzyka roz
rywkowa. 14.50 Lódzkie wiadomości
giełdowe i
odczytanie programu.
15.00 Teatr wyobraźni dla młodzie
ży. 15.30 Muzyka obiadowa.
16.00
Dzienik popołudniowy. 16.08 Wiado
mości gospodarcze. 16.20
Kromka
naukowa: Filozofia - w oprac. Kazimierza Ajdukiewicza. 16.35 Recital pianisty rumunskiego Th. Demetriescu. 17 .05 „Podniebnym szlakiem do serca czarnego lądu" - reportaż. 17.22 „Biały Algier" reportaz muzyczny z płyt. 18.00 Rozmowa z radiosłuchaczami. 18.10 Mu
zyka (płyty). 18.20 O wszystkim po
troszku. 18.25 Wiadomości sportowe
lokalne. 18.30 Audycja strzelecka.
19.00 Koncert rozrywkowy. 20.00
Występ chótu. 20.15 D. · c. koncert1;1
rozrywkowego (z Poznania). 20.35
Audycje informacyjne: Dziennik wie
czorny (20.40) . Wiadomości · meteorologiczne. Wiadomości sportowe.
Nasz program na jutro. '21.00 Utwo
ry saksofonowe w wyk. Raschera
(z Torunia). 21.30 Nowości poetyckie omówi Władysław Sebyła. 21.45
Muzyka (płyty). 22.00 tycie kulturalne. 22.10 Koncert rozrywkowy.
23.00 Ostatnie wiadomości dziennika wieczornego. Komunikat meteoro
logiczny .

-. Odbito w drukami „RobotniK" , Warszawa, Warećka 7.

względnego subskrybowania P.O.P.
co najmniej w normach uchwalonych
przez Cntralną Komisję Porozumiewawczą Pracowniczy Związków Zawodowych.
Pracownicy umysłowi i robotnicy
firmy Polskie Towarzystwo Asfaltowe Sp. Akc. w Warszawie i Kierownictwa Robót w Lodzi, uchwalili opodatkować się vr wysokości 2 proc. od
zarobków na zakup lotniczego karablnu maszynowego. Karabin zostanie
wręczony pułkowi lotniczemu w War

1 Handlowych

i Biurowych, Legio- zł. 160.
6) Personel szkoły im. Medema . - _
zł. 280.

I nów 8a

7) Personel firmy Bernstein, Zonfs
i S-ka, Piotrkowska 51 - zł. 640.
Na ręce wiceprezydenta A. Wal·
czaka wpłacili na F.O.N. robotnicy
i pracownicy firmy Sachs, ul. Milionowa 27 - zł. 200.90, Stow. b. Wi~
niów Politycznych na F.O.N.· ...:,.:... zł.
200, na ścigacza zł. 100; p. Borkow;.
ski Jan na F.O.N. zł. 15; p. Franclszawie.
szek Denys zł. 10 kupnonami PoZarząd Powszechnego Związku Za zyczki Narodowej oraz l.50 rb. arewodowego Pracowników Handlowych I brm; p. Władysław Felczak złoiJf
i Biurowych w Polsce, Oddział w Lo- I zł. 100 na F.O.N. oraz srebrem 5.55
dzi, ul. Legionów 8a, wzywa wszyst- rb. srebrny damski zegarek kopertę
kich pracowników handlowych i biu· o~ 'zegarka 1 kolczyki srebru'e; p. Cae
rowych do niezwłocznego i ~asowe- sław Kurkowski, Limanowskiego .139
~o -subshkybowania. poży~zk1 O.P.L. I - srebrną papierośnicę, 1 złotlł 8zpn
1 poleca dokonywanie zapisów za po-1 kę i
2 srebrne spinki.
średnictwem „Kasy Oszczędnościowo·
~
Kredytowej Pracowników PrywatPrzwodniczący Komitetu Wykonych w Lodz1,. s po'łdz. z ogr. odp. „ nawczego Funduszu Obrony Narodomieszczącej się w lokalu Związku, wej p. pułk. dypL BolesławowiCłl
ul. Legionów Sa.
prosi wszystkich ofiarodawcó~ ~·
F.O.N., aby przedmioty wartościowe
Kasa czynna się codziennie w godz.
jak złote monety, biżuterię itp. sJds.o
12-2 po poł. i 5-10 wlecz. oraz
d::.11 do Wydziału Wojskowego U~
w niedzielę o godz. 5-10 wlecz.
du Wojewódzkiego w Lodzi, ul. Ogro
Za pośrdnictwem Kasy wpłynęły
dowa 15, I piętro.
dotychczas następujące zapisy:
1) Powszechny Związek zawodowy Pracowników HandlÓwych i Biurowych w Polsce, Oddz. w Lodzi, ul.
ic.1Poąów aą - il. 200.
2) Związek Klasowych Związków
Dziś, w poniedziałek, o ~OdZ. '~9.
w sali konferencyjnej Za.rzlłdu MiejZawodowych - zł. 60.
3) Związek zaw. Robotn. Przem. skiego, Plac Wolności 14, odbędzie
się posiedzenie Miejskiego KomiteSpożywczego,
Piotrkowska 51 tu F. O. N. z następującym porzlłd- ·
zł. 60.
klem obrad: zagajenie, referat na
4) SZkoła im. Wł. Medena-zł. 100. temat F. O. N., dyskusja. powołd-
nie prezydium Komitetu oraz wol5) Personel Pow. Związku Prac. ne wnioski.

-

Poslectzenle

"'ieiskiego Komitetu F.al"

Od

wrptata

dziś
· zasiłków
rodzinom rezerwistów
.~

Od dnia dzisiejszego poczynając
Y1 biurach wyp1at Fuin1dl1.lszu Pracy
roz.po-czyna się wyplaicanie zas.Eków rodzinom rezerwistów. Wypla
ta zat>iłków odbywa się w godzinach od 15-ej do 18-ej.
ZamieszkaJ.i na terenie 1, 2, 3,
4, 5, 9 komisariatów, oraz częśd
6 (od Il listopada na północ) win
ni się zg~-osić w biurze przy ul.
Matej1ki 9, a zamieszkaH na terenie 7, 8, IO, 11, 12, 13 i 14 komisariatów i potu:dniowej częsci komiisariatu 6-go w biuirze przy u.I.
Kątinej 5.
Uprzednio należy uzyskać de-

Fatalny

cyzję wypłaty,
z.g~aszać się

po które nalety
do Wydz.iał-.i We-1·
skowego przy Al. Kościuszki 19,
w godzinach od 9-ej oo 13-ej.
Pragnący uzy~!--ać dalsze zaticz
ki na poczet zasiłków ·wojskowych
winni przed każdą nastę.pną · wypłatą sik!ładać w Wydziaile Wo.j•
skowym zaświadczenie administratora domu, stwierdzające, że oso·by, którym przymano za-si'Jiki,
nie podjęły w międizyczasle piaq
zarobkowej, oraz zaświadczenie
odpowiedniego od.dzia'.u woj&Jro..
wego o przebywainiu rezerwisty W
wojSokiu.
-·

wypad~k

. Na ud. Piotrkowskiej 18 zdarzyl
się wypadek, ofiarą kt6'rego wskutek własnej nieostrożności pa.dla
mieszkanka Kalisza, 62-letlllia Bajla Nacha Szrajer.
Sz:rajerowa wyskak~jąc z tramwaju, znajdującego się w biegu,

kaliszanki .

potknęła się

i wipaidfa pod .koła
doczepki, doz.nając Zimiażdżeńia
prawego podudzia, oraz ogólnych
cię żkich obrażeń ciała. Wezwany
na miejsce wypadku lekarz Pogotowia, po opatrzen°iu, przewióZlł
ranną w stąnie ciężkim do sizpitała.

Z Wilna

Walka z nieletnimi

żebrakami

Brygada Kobieca przy Wydziale
Ody poszczególne funkcjonariuwszczęła walkę z że. szki Wydziału śledczego usiłowa.
bractwem wśród dzieci. W ostat- ły zatrzymać żebrzące dzieci, to
nich czasach na terenie \Vilna ich rodzice, którzy „sprawowali
wzmogło
się
żebractwo
wśród nadzór" nad żebrzącymi dziećmi,
dzieci. , Rodzice, wiedząc, że dzie- stawiali funkcjonariuszkom poli~ji
ci więcej dostają jałmużny, bo nad czynny opór. Przeciw kilkQ · osonimi przechodnie się litują, wysy. bom spisano protokalJ k&ł:ne za
łają swe dzieci na ulic.
czynny opór władzr.
.,
śledczym

