ORGAN RRS.
SIE !
PROLETARJUSZE WSZYSTKICH KRAJÓW tACZCIE
"'

.

'edakc?a I Admlnfstrac!•• Udf-AL Kołdaszllł Ir. 19 tel. 108-99
Redaktor przyjmuje od godz. 11--19 . Rękoplsłw nie awraca sl'9 ldmlnlstr11:Ja
nynna od todz. 9 do 15 i od. 11 llo 19. Konto w Banku S11ołem, oddział w Łodzi 40
Wydawca, Udzkl O.K.R. P.P.S. Redaktor
\Vincenty STAWIŃSKI

•

Rok XXII -

M2 115

Warunki prenumeraty• w Łodzi 1 odnosze11lem do •o!lłu zł. !.50 młe·
prowlnEjl zł ł. 11 zmlanę ldresu gr. SD Cena OJł~neil: za wlern
1 mlllmetrOiVJ przez Jedn~ szpaltę (na stronicy I szpalt) w tel<łcle gr 50. zwy•
czaJne gr. 40. · Nekrologi •o 10D mm. gr. 20, powyłeJ 1oo mm gr. aJ.
Orohu u w1r11 gr. 11
Z1 trełl ogłosze6 redakcja nie o d po wI a d ~
slęcznle, 11

Wtorek 25 Kwietnia 19B.9
Cena numeru 10 '.I '·

Gor
pokojowego ·murarstw
~

munii nastąpiło na skutek ini.cjatywy króla Karola podczas jego
wizyty w Lor.dynie w listopadzie
r. ub. Leith Ross dodał, iż głównym celem misji będzie przyczy·
nienie się do wzmocnienia wza·
jemnych. obrotów handlowy~!~,
co wyrowna pewne trudnosc1,

-

•

I

li

0j·1···

głównie natury finansowej i technicznej.
MIN. GAFENCU W LONDYNIE
Minister Gafencu rozpoczął
wczoraj rano rozmowy z lordem
Hc:lifaxem w F°'reign Office. Bry·
tyjski minister spraw zagranic~
nych zatrzymał następnie rumun·

I

S&JWWWI

Francja ma dosri

llitlerowski<h ag2ntur w Alzatii i Lotaryngii
Agencja Havasa donosi: w celu
zwalczania propagandy antynaro.
dowej, prowadzonej w różnych
formach we Francji, a w szczegół
ności w Alzacji i Lotaryngii, Rząd francuski na ostatnim posie·
dzeniu rady ministrów wydal sze
reg ważnych zarządzeń. Po wy.
słuchaniu sprawozdania ministra
Chautemps, dotyczącego sytuacji
w Alzacji i Lotaryngii, Rząd postanowił rozwiązać trzy organlża-cje, których działalrość była szko
dliwa dla jedności narodowej. Są
to: „jungmannsschaft", ;,Bund

Erwin von Steinbach'' i „Elsaes.
sischer Volksbildungsverein,
Na tym samym posiedzeniu ra· I
OBRAZEK Z ANGIELSKICH MANEWRóW. ·
dy ministrów przedstawiono do
KRĄżOWNIKI FRANCUSKIE W GIBRALTARZE.
podpisu prezyrlenta Lebruna dwa
JUGOSŁAWIA NIE PRZYSTĄPI·,, skkh uchwalił na dorocznym zgro
dekrety, z których jeden przewidu
ŁA NARAZIE DO „OSI".
madzeniu rezolucję, w której wy·
je surowe kary za otrzymywanie skiego męża etanu na śniadaniu. NIESPODZIEWANY PO\VRóT
z za granicy funduszów, przezna. p, południu minister Gafencu A~IBASADORA HENDERSONA
Wyniki rozmów włosko _ jugo- rażo~o. goto~ość .obrony ~o o~
y;zon~ch na prowpdzenie we Fran spotkał się .z premieręm ChamberDO BERLINA.
tlOwia,ńJkich zakończopyrlt w we I statnie1 kropli .~:w1 „terytorium I
... ji proganady antynarodowej. - lainem w lzbje Gmin.
Brycyjski ambasador
Berlinie
decji ocenia się w Paryżu na o. praw Jug~sławu: ..
· .
Drugi dekret jest wymierzony prze
sir Neville Henderson powrócił w
gól dośc optymist:yczn:e. Analizu·
Rezotuc13: zawiera we~wame do
NA PRZYSZLYM OBSZARZE
cłwko działalności,
zmierzającej
poniedziałek rano niespodziewanie
ląc urzędowy komunikat spotka- zgody pomiędzy Serbami a Chor·
WOJENNYM.
do wywołania nienawiści, lub nie
z Londynu do Berlina.
nia, stwierdza s· ę więc, że jugo. watami.
zgody po.niędzy Francuzami z po
W Gibraltarze wyda.no zarządze
Slawia mimo obietnic i pokus nie
LO:NDYN STARA SI~
Jak wiadomo, Henderson został
wodów rasowych, lub religijnych. nia zabraniające wywozu artyku- po okupacji Czechosłowacji odwouczyniła
żadnego
decydującego
POZYSKAĆ RUMUNI~
kroku, l<tóryby postawił Ją definiW czo raj popołudniu przybyła i '!~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!~!!!!!!!!!!!!!!!~ łów żywnościowych z terytorium łany z Berlina.
Gibraltaru. Wyjątki dopuszczalne OSTRE WYSTĄPIENIE BALDlywnie po stron·e bloku totalnego, do Bukaresztu brytyjska llli.sja
są jedynie na podstawie specjalan: nie przystąpiła do paktu an_ • .andlowa pod przewodnicwem
WINA PRZECIWKO DYKTATonych pozwoleń, wydawanych przez
tykomfaternowskiego, !Wmo swego Leith Rossa.
ROM.
kompetentne władze. Celem tych
znanego
nastawienia
antyso.
W wyw1a
· dz.ze,
• u dzie
• 1onym prze d
ł
·
. .
Były
premier
lord Baldwin. w od
wieck1ego, . am n.e zawar a paktu st r.w1c1e
· . 1owi. R eu tera w pociągu,
·
Delegacja C.K.W. P.P.S. i Ko· p. premiera Rady Ministrów gen. zarządzeń jest zapewnienie niena- czycie wygłoszonym w kanadyjz Węgram.1, proponowanego
Le1'th R oss osw1a
• · d czy ł, IZ
· · wysła- misji Centralne: Związków Zawo~ Slawo1a - Składkowskiego w spra ruszalności zapasów, nagromadzo• •
. przez
.
skiin uniwersytecie w Toronto wyWłochy. Stosunk1 1ugos!ow1ansko· .
· .. b t • ki · d 0 8 t 0 I' R
nych w składach Gibraltaru.
stąpił ostro przeciwko dykta.torom
WIOSkle w dalszym ciągu Opierajt; me mi~Ji ry YJS eJ
icy u. dowych zwróciła się wczoraj do wie świętowania dn. 1 Maja w :.b.
1
europejskim, przy czym hitleryzm
alę w gruncie rzeczy na układzie
określił jaką większą
groźbę dla.
białogrodzk:m z kwietnia 1937 r.
cywilizacji, aniżeli bolszewizm.
Jugosławia pragnie nadal ba.
•
•
Ił
Lord Baldwin przestrzegał demokracje, że jeśli chcą nadal kroczyć
lansować między osią Rzym-Ber_
Ili'
ścieżkami wolności, a nie maszeroJaźnią z Francją, obawiając się
_
·.'
·
wać paradnym marszem pruskim,
przechylić w jedną lub drugą stro
muszą zdobyć się na witksze wyIlf· Francuskie ko!a polityczne mi.
~mti, aniżeli dotychczas.
mo zadowoten:a, iż. m'n. MarJco.
Największą groźbą dla cywilizaW: opa"ł się w Wenecji sugecji
według
Jorda Baldwina jest
lllom, czy nawet pres.fi hr. Ciano,
sprzymierzenie
państwa niemieckie
llwierdzają jednak, iż tego rodzaju
~o z niemiecką zdolnością organilłan rzeczy mote okazać się dla
zacji i znajomością techniki. Daje
Jugosławii n'ebezpleczny, a w kato
olbrzymią potęgę ludziom, świa
fdym raz'e nie da Się d!ugo utrzy.
W niedzielę Odbyły się we Wio., Zaznaczyć należy, ie Usty na.
PPS i Klasowe Związki Zawo- mandatu;
domie
szerzącym nienawiść J wy• · Pr~ypuszcza się zresztą, że cławku wybory samorządowe.
szej NIE WYSTAWILlśMY w 2 dowe 6 mandatów (poprzednio 3);
Ortodoksi iydowscy-6 mand.; szydzającym pokój, oraz i;ioryfiku
lllllcarstwa osi nie dadzą za wy·
Rezultat wyborów jest następu. okręgach o charakterze żydow·
Bund-I mandat. ·
„Ozon" - 11 mandatów;
jącym wojnę.
rraną i zdwoją obecnie swe wy. 1jący:
skim, a tylko w 8, zamieszkałych
Str. Narodowe - ani jednego
1
W zakończeniu .swego przemówie
$i, celem pozyskan a partnera,
PPS - 16 MANDATóW
przez ludność polską.
nia lord Baldwin w całości aproboktóryby polepszył poważnie ich
Chadecy - 10 mand.
ZDOBYLlśMY 40% MANDA·
wał związanie się Anglii z Polską
IJłuację strategiczną w Europie.
Endecy - 5 mand.
TóW i 42% GŁOSóW.
deklaracją
prem. Chamberlaina z
Dlate~o też z pewnym n'eookojem
N. - 4 mad.
Samorządem kierowała dotąd
dnia 31 marca r. b.
OCZekuie sie obecnie b1is'<ieł wizy
Bund - 3 mand.
SPóŁKA CHADECKO • ENUEC.
PPS i KLASOWE ZWIĄZKI
Str. Narodowe - 6 mandatów;
ly mln. Markovica w Berlinie.
żydzi (lista burżuaz.)-2 mand. KO • „OZONOWA", rozporządza.
1'RANSLOKACJA WOJSK
Te dane nie są jeszcze osta.
MlODZIE.ż JUGOSŁOWIANSKA
Ogółem 40 mandatów.
jąca poprzedn!o WIĘKSZOśCIĄ ZAWODOWE-11 mandatów;
W KŁAJPEDZIE.
„Ozon" - 7 mandatów;
teczne.
~OZIE BRONIŁA 'KRAJU DO
Należy zaznaczyć, że dotąd P. 37 MANUATóW.
Z Kłajpedy donoszą, że stacjoOSTATNIEJ KROPLI KRWI.
P. S. NIE MIAŁA ANI JEDNEGO
Obecn!e grupy te LICZĄ RAZEM
nujący tam dotychczas 5 pułk arz· k
.
. • RAUNEGO W MIEJSCOWEJ RA· 19 MANDATóW.
tylerii morskiej opuszcza w dn.
w1ąze sokołów 1ugosłow1an- OZIE MIEJSKIEJ.
Przy wyborach przepadli wszy.
24 b. m. miasto, zaś na jego miej.
Jakkolwiek pewną rolę w bra~ scy znaczniejsi działacze bloku
sce przychodzi pułk nr. 7. który
ku reprezentacji odegrało czę,ś- reakcyjnego (np. przewódca enWedług pierwszych wiadomości otrzymały
pozostanie w Kłajpedz i e na stałe.
ciowe unieważnienie naszych list . decki Michałowski), co również na liczbę ogólną ~ 1 mandatów w
12 MANDATóW.
w niektórych okręgach przy po· · ma swoją wymowę.
Poprzednio mieliśmy 7 mandaRadzie Miejskiej listy P.P.S. i kia·
przednich wyborach, pozostaje fak
Robotnicy Włocławka przyjęli SOWY.eh Związków Zawodowych tów.
tern, że NASTĄPIŁ W USTATNJM wiadomość o rezultacie wyborów
się
CZASIE OGROMNY .WZROST z ogromnym entuLjazmem.
Były ambasador W. Bryta.nii w NASZYCH WPŁYWóW.
Składkowskiego
Riymie lord Perth opuścił Rzym,
ldając ~ię do Anglii. Lo1·t Perth,
Wczoraj w godzinach przed po·
tory osiągnąi granicę wieku, po·
łudniowych złożył prezesowi fa•
PPS i . KLASOWE ZWIĄZKI (poprzedn!o 12);
1'211ca ;łużbę dyplomatyczną.
: ministró"' gen. Sławoj-Sklad
żydzi mjeszczańscy - 5 mand.;
ZA WODOWE-14 mandatów (po.
kowskiemu wizytę bawiący w
Niemcy hitlerowcy-5 mand.;
przednio 9);
Następcą jego na 5tanowis.irn
PPS i KLASOWE ZWIĄZKI
,,Ozon" - 9 mandatów;
Polsce minister robót publiczny~
Kamienicznicy - 3 mandaty.
„Ozon" i Ch. D. - 8 mandatów;
plllbasadora w Rzymie będzie sir _ZAWODOWE - 14 mandatów; Str. Narodowe - 8 mandatów.
Francji, p. Anatol de Monz..ie.
Str. Narodowe - 5 mandatów
ercy Lorraine.
Bund - 9 mandatów;

w

Przed 1 Maja
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Wvburu samorz:rdowe

lnaswojądawnątradycyjnąprzy

Nasz poc h Od ZW:JCl"S
• kaI
WJniki glosowania. w szeregu miast w dn. 23 kwietnia
.Włocławek
Zduńska Wola

Tomaszów IMazowiecki

o. z.

Radomsko

lord Ferlh

WJcofuje

Min. de Monzie

z dyplomacji

Piotrków
l

•

Pabianice

u prem.

Rozmowy AnglHzRosjąSowiecką Jugosła.wia deklaruie
posuwaia sie naprzód

współdzlrłanie

l

Agencja Stefani komunikuje: W
Niedzielne gazety londyńskie · francuski • . Ten ostatni byłby do ewentualnie we środe po zazn~jo- czasie rozmów które odbyły się
jak „Sun<lay Times" i „Observer" pewnego stopnia rozwinięciem mieniu się ~binetu brytyjsJue.go w Wenecji 22 i' 23 kwietnia pomię
i inne stwierdzają, że rozmowy z j paktu obecnie istniejącego mię- z rezulta~am1 rozmów, premier ! dzy m:n. spraw zagr. hr. Ciano a
Rosją Sowiecką posunęły się na- · dzy Francją a Sowietami. Gazety Chemb~rlam złoży lzbi~ ?min P?- min. spraw zagr. Jugosławii Marprzód i spodziewane jest rychłe londyńskie uważają za możliwie, południu stosowne osw1adczeme kovicem obszernie zbadano różzawarcie
Wielkiej że_jeszcze
t.en_temat.
'
Brytanii i porozumienia
Francji z Sowietami.
_ _ _w_bieżącym
..__ _ _tygodniu
._._ _ _na
__
_ _ _(PAT).
______

l

j

:ią 7~::

_.,...„____________

Stosunk..I włosko-.francusk.Ie

~~i~a~

~~a;;!;jś~: ~~~yz ;~!~:!~~~
=j;.

zety londyiiskie podkreślają, że
pod tym względem porozumienie

Nadzieje Wioch na Anglie

=~bn;..~~~byp:a:ro;um~:~:

z Wiochami i Niemcami 1

ne sprawy interesujące w obecnej
sytuacji oba sąsiadujące z sobą
I zaprz.yjażnione państwa, licząc
się również z ostatnimi wydarze.
Iniami w Albanii
Postan<>wiooo pogłębić pełJUI za
ufania współpracę
pomiędzy obu
i
państwami

pomiędzy

I grami. obaj
sytuac1ę

~inistrow1e

zba~aU

wymk~jącą__z ostatnich
wy_darz~ń i stw1erdz1h z zadowo·
len~em, 1t otworzyły o~e ~ro~ę do
p~zytecznego poroz~m en.~ się po
między obu rządami w B1ałogrodzie i w Budapeszcie. {PAT}.

jugosławi1J

~ft~~::~' cz~yte~ =~:::~~:~:: ' 1

wN~em[ln[b
!:':i:~:'t:':l;;m.~~
p~~Ji~i~:i ~iedzie~y ~.1. ~~ dono~i
o
stałości
6
M·

nb·11·11!1[.)!1

K.
prawy
stosunków na od. mobilizacji w Niemczech
roczclnku naddunajskim.
·
ników rezerwy na 4 miesięczne

się

I

Wę- ćwiczenia.

Co
tyczy stosunków z
przed 1914 r. Gazety londyńskie'
.
utrzymują, że zawarte być malą
Półu;z~owy wł~ski „~ygodmk lłtykę włoską po ostatnich wiei- cisk na Paryt w celu sldonłenia
dwa odrębne układy jeden sowiec I „~elaz1om lnternattonah , oma- kich przemówieniach, wylicza z\ t'ranCJI do nawiązania rozm;)w
ko • brytyjski, a drugi sowiecko- l w1aiąc w artykule redakcyjnym po naciskiem akty dobrej woli Włoch, bezposrednich z Wiochami. Zaskierowane pod adresem Anblii. znaczyć jednak na.Jeży, Iż pogłoski.
Tak więc Włochy zapowiedziały jakoby rozpoczęły się w Paryżu
Reuter donosi, it Rząd litewski ry dotyczy ustąpienia Kłajpedy,
wycofanie swych ochotników z rozmowy bezpośrednie między
Hiszpanii,' oraz wyraziły szczere Włochami a Francją nie są przez w odpowiedzi na kwestionariusz ! a w myśl którego Niemcy zobo·
życzenia zachowania w moey u- w1oski:> sfery miarodajne potwier· niemiecki powołał się rzekomo na wiązały się nie uciekać się do si·
art. 4 ukła:łu z dnia 22 marca, któ ły przeciwko Litwie. (PAT).
kładów pomzumienia z Wielką! dzane.
Hrytanią. ,Jeśli Anglia - ciągnie · •-•••-•••••••••••••••-•••---------------•
trybuna włoskiej myśli politycznej
- uzyskała dowo<ly dobrej woli
LONDYN (PAT). W sposób nagle odjechał w niedzielę po po- Wk>ch, to dla ~zymu aktem dobrej
nleoczekiwany dla angielskiego łudniu z powrotem (Io Berlina dla woli będzie stanowisiko Londynu .
świata
politycznego ambasador objęcia swej placówki, którlł opu
brytyjski w Berlinie Henderson ścił na polecenie rządu brytyj- wobec stosunków włosko • fran·
skiego dla złożenia raportu w .„~ kich".
Robert Gr6tsch, jeden z Daj- t Przed małymi kawłamiami stali czas biskup katolicki fan NoJł,
Londynie po okupacji Czechosło
lepszych znawców Albanii, napt. Judzie w fezach i czapkach: Albań 9k:on:ny do reform społecznych.
S~owa te wskazują konkluwacji przez Niemcy. Czynniki !u3e Jeden z korespondentów
sal ostat.nlo szereg uwag 0 tym
- iż
egzotycznym i mało znanym czy·cy, Tarcy, Serbowie, Grecy ·- Acbmed Zogu musiał uciekać.
miarodajne interpretują wyjazd ~zym znając życzenia angielskie
kraju. Niektóre ciekawe frag- ps!irokate towarzystwo. Nikt nic Schro.nU się w Serbii.
Hendersona do Berlina, jako nie ;Jragną-lby, by Londyn wywarł namenty zamieszcza.my w naszym nie mówił. Zogu był dyktatMem,
feodalowie albańscy pieniH si~
posiadający
żadnego związku z
piśmie.
a jego szpicle wszęazie czuwali. Co? Refonna rolna? To bolszejakąkolwiek specjalną inicjatywą
Dzia.o się to latem 1928 roku.
Po up:ywie trzech lat bawi!em wiun.
feodalowie - obszarnicy
LONDYN PAT. Minister spraw pokojową. Uważane jest za moPrzez ułice pó:naono - albańskie- w górach pó!nocnej Ałbanli. By- zmobilizowati swoje szczepy
zagran1cznych Gafencu przybył żliwe, że Chamberlain złoży w
go miasta Skutari przeciągała or- tern gościem w domu pewnego te w grudniu tegoż roku mógł jut
do Anglii. Z Folkestone minister Izbie Gmin deklarację na temat
!destra.
Orkiestrze towa.rzys.zył mahometanina. Przyszli żaooarmi Achmed Zogu przy poparc;iu Ju·
Oafencu niezwłocznie udał się do powrotu Hendersona do Berlina
t:um w~rosłków zbi·ed-zonych i ob- i d:ugo po.d drzewem figowym gos:awii na czele bialogwardziLondynu.
i wyjaśni powody tej decyzji.
szarpanych. Mój albań~kl towa- rozmawiaH z właścicielem domu. stów z armii Wrangla wkroczyć
LONDYN (PAT). Z Malty do- rzysz z oczu wyczytał mi zapyta- Ody tandarrni poszli, gospodarz do Albanii. W noc wigUijną Zogu
noszą, iż w środę 32 jednostki nie.
wyjaśnił memu tłumaczowi:
na czele wojowników ze swe10
brytyjskiej floty śródziemnomor
- Ci łutaj? To ltJdzle zap!ace- ~i tam z Tirany domagają rodu zają~ stolict Tiranę. 1Btere1
skiej udadzlt się na obszary wscho ni. Robią sz.um: Albania chce kró- się pieniędzy na bu.dorwę dróg. klanowy zwyciężył interes apolecs
11
dnie :Morza Bródziemnego.
la.
Nie potrzebujemy diróg. Drogami ny.

OdpowiEdź

Ambasador Anglii

Litwy

l

wraca do Berlina

Co to Jest Albania

Rllftlnński min ~nr. la~r.
w londrnie

tai4

Flota brytyjska

na Morzu Sr6dzlemnym

I

.Sledztwa ur sprawie katas rofr
na statku

„Parrż

•
•
•
Stanow1sko Holand11

~-------------------•-•••• przyjdą

11e11ztwe, prowadzone przes tny sp~ • okrecle- Poalewał w peczynniki: sądowy, mini· wnym momencie w mule dokODJ'•
stertom marynarki I linię okrętoWQ wania obchodu J t.o na odcJ.nka
w •prawie po:taru na okręc.le trans- okrętowym, który nie podłegśl jego
atlaatycldm ,.Paryt" nie dało do- nadzorowi, zapląta.a alę w pl"ąM'odJ
ŃWDOlegle

do nas obce obyczaje i za
Fan Noli musiał emigrować. Rm
świnią nam kraj.
.
poczęły flię rządy dyktatury, któ--

ryc~,=~~jf:~~n:6:·:::~r ~~ 1:k~0~~:: b~~y~t~owt~~~
starczały

ptemmnom Mallsorów.
Innym plemionom - również. Dy•. 3) Czy l'Ząd bolenderskł uwał.a, ktatura Zogu trwała już wówczas
1z jest zagrożoay?
ós.my rok.
Wbrew temu co było ogłosione przez pewn~ zagraniczne agcn
Ta samodzielna Ałbania była
cje prasowe na temat odpowiedzi poronioną ideą wielkich mocarstw
rządu holenderskiego, motemy o- które_ yo wojnie ~-atk.ańsk!ej ~ po
świadczyć, it rząd holenderski od podziale _Macedon~1 nie w1e~1ały,
co uczynić z tyw Jab~k1em
mezgopowiedział przecząco na trzy po·
ej
stawione mu pytania, dodając, że dy. Wec!J!ug mieszan
ludności
co się tyczy trzeciego zapytania- należałoby P.ó:nccną, cz~ść ~aja
Holandia w razie wojny europej- o~dać Serbit, a . i>?'udmową Greskiej powinna być gotowa do prze c11, ale rywal•ZUJę<:e mocarstwa
nął na wygłoszenie orędzia?
mo.gty pogoozić się pomiędzy
21 Czy znana była mu jego treś: clwstawienia się wszelkim ewen· nie
sobą i konferencja ambasadorów
rrzed jego ogłoszeniem?
tualnościom.
w Londynie postanowiła utworzyć
państwo albańskie. Na albański
tron książęcy powołano księcia
BUDAPESZT (PAT). Węgier gierskiej straży granicznej przeWiihe:ma Wied.
ska agencja telegraficzna donosi: wieziono do szpitala w Kassn,
Operetka ta trwała 8 miesię<:y
Dwaj cywilni osobnicy idący od gdzie jeden z nich zmarł z odlliei
w pierwszym miesiącu wojny
strony Andeiia na pograniczu wę sionych ran. Przypuszczają, iż na
tEBRACKI • SZ'YBI:lQ'SKI Tecdo'!', I w Narajowłe. Wyjechał do Argentyur.
11.8.1896
r.
we
Wiii
rerebi.-i>..ów.
lt
ny
w
1929
r. Listy adresowano na światowej austriackie statki wogłersko • słowackim ostrzeliwali pastnicy, którzy zbiegli na tery·
patrol węgierskiej straży granicz torium słowackie, byli członkami Wyjechał do Argentyny w roku :1930. The National Bank of Boston w Bue- jenne musiały ratowac niefortunnego wla<kę przed jego poddanynej w pobliżu Hernadtihany.
gwardii łilinki w cywilnym prze· Brat jego mieszkał w Esta Villa Ber- ncs Aires.
tet
Chaco r:·~. S. Fe. Argentina.
NAHOWOŃSK! Wiktor, ur. w mi.
Dwóch rannych tołnierzy wę- braniu.
w_
1902 r. 1897 r. we wsi Jawor. Wyjechał do
Pm~ terenem
cztery tata
wojny
byi!a
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,__ _ _ _ _ _ _ _ _KASZCZUK
_ _ _ _ _Wasyl,
_ _ _ur.
__
_,. Argentyny w 1925 r. Ostatni adres: Albani.i
inwazJ'i
wielkich
Calle Genoka 3801 Beri880 F. C. S.

tyehczu ładnych konkretniejszych
W)'lllk6w. Prasa paryska przynotd
Jednak Informacje o przesłuchaniu
jednego z chłopców okrętowych,
który krytycznej nocy pełnił llłużbę
etra.żnicq na olcręele I który pierw
ay podniósł alarm zauwatywszy po
ł&r, podkreślając, że w czasie tego
przesłuchania wyszło na jaw, i:t: lukrymlnowany osobnik mógł pnez
•wo.Jił nleostrotoośó wywo~ .krótkie

Zajścia

elektrycme niezmontowane dełinł·
HAGA PAT. „Allgemen neder
tywnle. ieclnoeześnle ,.Peltt .Pul·
sfen" donosi z Cherbourga, ł.e wo- lands presburau'' komunikuje: do.
bee Ostów anonimowych, zapowiada wiadujemy
się, i~ po or~dziu prejących dalsze
akty aabotała, ('Jl.f
uunachy, specjalna służba bezple- zydenta Roosevelta rząd niemiecczeństwa, zJotona z oddzlal6w poll· ki zwrócił si~ do rządu holendereyJnycb, a nawet z oddzłal6w wo~ skiego, podobnie jak i do innych
skowy~b
została
wprowadzona rządów, z kilku zapytaniami,
spro
w7Alłut
Unii kolejowej Parył
wadzającymi się do następujących
Cherbourg i Pa.ryt - Bordaux.
punktów:
1} czy rząd holenderski w więk
szym lub mniejszym stopniu wply

na pograniczu

wegiersko-slowackim ·

więcej .•. ofiaruje. Pokonane BZCZepy M~riditów oraz. szeu:py półno

cne po.chowały broń i zapn;yai~gty
kr
st
·
wawą zem ę.
Na tym zamknął się pierwszy
akt samodzielnego is.tniooia tego
państewka, które powstanie 'we
zawdzięcza okoliczności ,iż amba·
sadorowie wielkich mocarstw nie
mogli uzgodnić swych stanowisk
co do tego, co zrr · z tą ziemią.
Niepoctleg:a Albania była tworem
kornpromi·SU.

Poszukiwani

ll·n1·1 k·Ole1·owa $1ąsk-Baltrk

FIJAŁKOWSKA

Zofia. lat 67 wyJechała do Brazylii w 1927 r. Prowadziła pensjonat w Kurytybie przy uL
August Stell!eld 87.

Otwarcie DO\VJICh odcink6\V

w

~~~1!:Z.~ :;j:h~·7ci!89:r:~

LWóW PAT. Do Lwowa przr
p. minister opieki społecznej
Marian Kościałkowski. P. Minister
odbył konferencję z p. wojewod4
lwowskim Alfredf!m Biłykiem i kie
rownikami pos-.1.czególnych dzia.
łów robót publicznych, celem ustalenia warunków, dających zwie
konferencja ambasadorów, która kszenie stanu zatrudnienia. Po kon
?Jnów powołała do życia „niezawi· ferencji p. minister wraz z towa•
:.ite państwo albańSikie".
rzyszącymi mu osobami odjechał
Na czele nowo utworzonego do Warszawy.
pailsitwa stanął Achmed Zogu ksią

.„

po-I

11\Iarsz.
1

był

:c:~;;~l~~-żn~~jo~:~ł:b:~~aw::;

zylii w 1936 r. Ostatni Adres: Faduktem ndekorowanym flagami t złe , lometrową stalową wstęgą Zagłębie zenda Figuelras Domingos Vllella żę srodkowo·albańskich &Łezepów
lenią. ks. biskup Tomczak w asyście 1 Gómego $Jąaka t okręgu ()zęsi.ocho Ltnha Cia Bagiana Est. do Sao Pau- zamleszka:ych na obszarze lati.
przeora o. o. Paulinów Motylewslde- wy z polBkłm portem w Gdyni".
Io, Bresll.
W gJru.dn~u 1922 r. został on prego dokonał poświęcenia llnlł koleJoP. l\llN. ULRYCB podkreślll, ie KOSIDLO Franciszek syn Ma.rei· mierem Albanii.
wej.
„w wielkiej orbicie mi~ynarodo- na i Marianny, ur. w 1888 r. w Pula·
P
.
Następnie mm. komunikacji pik. UJ wycb
stosunków goepod~m:zych wach. Wyjechał do Stanów ZjednoO drugi.!j &tronie granicy, w
tyk.
rych przec&V wstęgę, a orkiestra wsp6łp1'1Ula F'ra.'1cJI I Polski posta- czonych około 1912 r. Ostatni adres: Serbii,
istniało
demokratyczne
LINIĄ SIEMKOWICE - CZĘ- KPW odegrała hymny narodowe poi· da swoją poważmł t;radycję. Posl.a- 629 East 12 Str. New. York Nl Y. pańs1wo rządzone przez ch:o-pów
S'rOCHOWA skraca trasę Zagłębie ski i francusld. W drod7.e do Często- da pozytywny i trwały
ntakt, USA.
matorolnych. w Albanii, na jej rolDlłbrowskle Bałtylc ok. 25 km. chowy pociąg zatrzymał się w CY- kt.órego najrealniejszym moze wyFOLTYN Jan, ur. w 1890 r. we
N11 llnll wybudowano 9 mostów. 89 KARZEWJE. Tu gości powitał sta- razem Sił stA>sunki ml~zy naszl1n.l wsi Niemce. Wyjechał do Stanów Zje niczych terenach, rządrził :.ię beg,
p~pustów 1 S wiadukty w ciągu tył- rosta częstochowski RozmiirynoWlłkl dwoma resortami. Resortami komu dnoczonych w 1911 r. Mieszkał: pan feodalny, zuipelnie jak Ża aako dwóch sezonów. Na UROCZY- l pik. Janlckl.
nłkacJI. To Jest ten czynnik, który 1155-1, Str., Elisabeth N. Y. USA.
sów tureckich, wyciskając z dzier
STOSC POSWIJl!CENIA przyhyli spe
Po kllkumlnutowym postoJn pociąg zaw8Z8 łączy, a nigdy nie dzieli".
POPYK z Zahorel'is~ch Anastazja żawców dwie piąte dochoda z zie«'Jalnym pociągiem z Warszawy na ruszył do Częstochowy, gdzie gołcl Na zakbń<7.enle zabm głos MIN. de lat liO, ur. w Paportnie. Wyj~ohała
&tacJę Karsznicei francuski mlnlster powitał na peronie prezydent miasta MONZIE wyra.tając serdeczne
do Stanów Zjednoczonych w 1912 r. mi.
robót publicznych de Monzie w towa- Szczodrowski, oraz prezes kolonii dziękowanie za zgotowane mu przy mieszkała w New Yorku.
Z te! te spaapeuyzowanej warrzystwłe ambasadora francuskigo w francm1kleJ dyrektor Vouturon. z włtame. Następnie stwłerdzll, ,..., za
stwy !udlflQSci podnlos:o się pierw
Warszawie de Noela, dyrel<tora gen. kolei goście udali się NA JASNĄ. stał w Polooe zupełny spokój I zwarl OLEKSOWICZ Władysław, ur.
l i
f
I
A h
departamentq kolei Claudon, dyrek· GóRF,.:, gdzie przed Bazyliką powt- t.e stanowisko społeczeństwa poi- 8.11.1886 r. w Trzcinicy. Wyjechał do sze wo an e 0 re ormę ro ną. c ·
to!l' gen. francuskich kolei patls~vo- tal Ich ks. biskup Kubina w asy~e skiego. Dał następnie wyraz przy- Stanów Zjednoczonych w 1914 r. Po- med Zogu, tam pan feodalny 1
wych Dautry, min. komunlkacjł pik. przeora. Goście zwiedzili kła!lztor 'Je jaznych oczu~ Francji wobec Pol- dobno zmienił nazwisko na Ludwik przewódca begów, żądanie to od·
Ulrycb, wiceminister komunikacji go zabytki, a na zako6czenle odbyło ski, pod koniec podkreśli ntezatar- Leśniak, mieszkał: 177 Nerada Str. rzucił. Część r;,ymsko-katolickieg:.
łut. Piasecki, wiceprezes francusko- się w refektarzu klasztornym śnJa- te wspomnienia, jakle w nim pozo- Warren, Ohio, USA.
,I
.
_.,.,
polskiego towr -zystwa kolejowgo wł t danie urz.'}.dzone przez francusko-poi· I stawiło oso~iste zetknięcie się z
JACKOW Daniel, ur. w 1898 r. w ~ eru, przeciwna prepo.• l'Uerar.·c,
oeminlster sl{arbu lllorawskl, wytsł ł . slde tow. ltolejowe.
Piłsudskim w czasie Jego Koszyłowcach wyjechał do Argenty- maho'1]etańskiej, stanę·a po stro111'zędnicy ministerstwa kornunłkacJł,
W czasie śniadania przemówienie wizyty w Polsce w 1928 roku. (Ob- ny w 1929 r. W 1937 r. mieszkał: nie dz·ierżawców, powodowana
członkowie zarządu francusko • poi· wygłosił prezes francusko - pohldego flzern.ejsze streszczenie przem6włe- Almasel del Coreo,
Hilario Lopez po części instynktem demo!craty·
sklego tow. kolejowego magistrali tow. kolejowego Sią.sk - Bałtyk P• . nła mln. de Monzle jeszcze poda- Jose Par. li'. Ę. P.
cznym, a po czętci wyrachowaSląsk - Bałtyk, przedstawiciele pra.- GEORGES GOY, którym. lu. zazna.. my).
MIEROSLAW Józef, ur. 4.10.1897
sy. Uroczystoś6 rozpoczęło naboże6- czył:
I Cało~ uroczystoś:cl wywarła na ; roku we wsi M':lszki wyjechał do Ar- niem.
stwo odprawione w nowej parowozow
„Narody, które tak często przele- wszystkich UC't.estmkach JAKNAJ- &'lltyny w 1928 r.
W czerwcu 1924 r. wvh1·~ w
ni stacji Karsznice przybranej f1a- wały krew za wolno~ podały 50• l\lILSZE WRMENIE SZCZEltEJ,
Wiadomości należy kierować do Albani1 powstanie, pe
:zez
gaml francusklmł I polsklmL
ble tym r9Zem ręce, aby dokonaó SERDECZNEJ OBU NA.ROD6W Polskiego Biura Miedzynarodowej
.ł
k t
0
Po nabotehtwle uczestnicy -idalł wspólnym wysiłkiem p0tyt.ecznego WSPOLPRACY.
Pomocy Emigrantom, Warszawa, uL po nocne szczepy a •
Pre1111 u tor kolejowy, gclzłe pod W1a- clzlela dla pokoJo. łącząc pl~ Jd.. ~
Natolińska 4 m. 3.
mlerem został zwalczany ootych-

W niedzielo odbyła się uroczystość
poiwłęoon.ia drugiego toru odcłuka
Karsznice - Siemkowice, długoścl
44 km. I 49 km nowowybudowaneJ
odnogi Siemkowice - Częstochowa
magistrali kolejowej Sląsk - Bał-

we Lwowie

Wła~yiław

Bron·ewin

laureatem Nagrody
Literackiej

Zarząd Oddziału WarszawsJdegó Związku Zaw. Literatów Pol·
skich, ukonstytuowany jako jury
nagrody literackiej, przyznał na•
grodę, w wysokości 1000 złotych

Wladyslawowi Broniewskiemu za
całokształt twórczości

literackiej.

Po l~~nie kt DomańJ~ie~o
Bl!.:RLIN (PAT). Ambasador
R. P. Józef Lipski przybył w oto
czeniu członków ambasady do
szp:t:::h. św. Józefa w Berlinie,
gdzie u trumny zmarłego prze·
wódcy Polaków w Niemczech ś.p.
!.ts. patrona dr. Bolesława Domańskiego
uczcił
pamięć
bojownika o polskość w Niemczech.
Pan ambasador złożył następnie
siostrze ks. Domańskiego, pani
Domańskiej kondolencje.

Metodr

f Re#łeks;e

Poirrzka Obronv

„iednorzenia„

Na str. 1-ej czytelnicy znajdą
liczby, dotyczące wyników gło
sowania do rad miejskich wsze.
regu miejscowości Polski. Li.czby te mówią same za siebie. Stanowią one ilustrację doskonałą
dla „manifestu", który rozlepiono wczoraj na ulicach Warszawy, oraz wielu miast innych z
ramienia „ozonowego„ Zwią~ku
metalowców, który odbył w niedzielę swój zja11 wielce uroczysty w Katowicach pod dostojnym protektoratem „samego"
p. wojewody Grażyńskiego.

Na trotuarach ulic Krakowa miarskq i nieamaczną depenę p.
odbito napi&y: „Idź i pła~, bo cię Jana Kiepury, w której ten bogaty tenor uważa, że ma- prawo :a·
stać".
Wezwanie to skorygowała jeit wiadamiać pana Prezydenta Rze•
nc;: k w życiu sama ludność. Do kaa czypospolitej o tym• że zapłacił SO
i.dą krakowianie i nie krako"!ia- tysięcy zwtych gotówką. a drugie
nie; idq mieszkańcy sto1icy i miast 50 tysięcy. chce Polsce „od$pie·
prowincjonalnych; idą robotnicy wac.
'"
P. Kiepura ma duiy majątek i
i chłopi osad fabrycznych i wsii subskrybują pożyczkę nawet pv sapłacenir.t nawet znac::nie wię
wówczas, gdy iCh na Io „NIE kszych kwot ~otówką, bez potrze.
by „odśpiewania„ paru arii, bę
STAć".
miał jeszcze tyle• aby żyć dodzie
chodzi
bowiem
W tej chwili
m · tylko o aame pieniądze, które statnio. Jakież więc ma praU'o p.
w końcu można :dobyć w drodze Kiepura chełpić się swą „ofiarą"w Niemc:sech, Czwartkowa apote.
mamy prawo tjznag..C, aby wrea
••
NIECO O O, Z. N.
„fiducjarnego" wydania nowych w porówm;miu z tymi, którzy dali
oza potęgi wypadła tragicznie.
dratn1ć,
na.e
przestal
Ozoa
cie
Ten „ozonowy" związek me· emi&ji - i przy ich pomocy uzy- łlvięcej, niż wogófe posia-da~i, -: a
T~kt~ka OZN spot~~ się. 'W
Urodzinowa pompa zamiast entu•
ciągłe wysuwanie, jak mówi
przez
talowców (Z. P. Z. Z.) namawia skać irodki na uzupełnienie ist· przecież uważaliby .za naJWyzszy całej niezależnej polskiej prasie z
zjazmu wywołala sarkazm Uumu.
1
.lł)'l'llpatie
o
wcale
podejru.ny
nie
nas od dłuwego czasu w sło niejących braków w uzbroj.~niu nietakt ze swej strony zawiada- ostrą krytyką.
Stwierdzają to zgodnie znani z o..
opozycyjne „J)z. Poznaliald„ „swej
v.-ę.ch, którym nie brak nigdy
W z•wiązl!u z gierkami połi
Państwa. Dziś idzie o przepojenie miać osobną depeszą Głowę Państrotności sądu obserwatorzy za•
ręki do dyskonta l swego szyi·
przysłowiowej łezki „sentymen- cciego ap'Jleczeńatwa przejwiad- stwa, że spełnili swój obowiązek? tycznymi OZN „Dziennik Bydgo·
graniczni.
-dzika" PoU!ce - wszystko, OLollotalnego patriotyzmu", do zanie- c::eniem, ie akcja pożyczkowa IO
Wielkość ofiary mierzy aię nie ski" pisze:
Die".
wi
Do licznych braków ,,oal", do
robotani
chłopskie,
„Ani masy
chania wszelakich walk wewnę WYRAZ WOLI CAŁEGO NARD· jf:.j wyaokością ..• „Zaprawdę powia·
ple.
tywności, 11Urowców,
braku
Dicze, ani inteligencja polska, nie
trznych, do zespolenia w jedną DU W KIERUNKU OBRONY• - dam W am, że la uboga wdowa
REZf:RWY.
ato
dołącza
przyjaciół
1
niędzy
tą.da tadnej zapł~ty 1 nagrody.
całość wszelkiej dobrej woli.
„Kurier Polski" stwierdza, :te brak ePtuzjazmu, Znieczulające
to namacalny wyraz gotowości do wrzuciła więcej, niż ci wszyscy, wa.
ta.dnych
Nie wysuwa rówmet
Jakże to zespolenie czy zjed- poświęcenia wszystkiego, byle by albowiem ci wszyacy z tego, co im
gdy kraje totńlne są u kresu swych
narkotyki przestały dzialać, sza.
:bywało, rzucali dar Bogu, ale ta! runków opoeycja polaka, któ1' JS rezerw, Anglia i FMncja dopiero
~oczenie ma wyglądać w prak· tylko "I.fu atać aię niewolnikiem.
rzy ludzie budził się do realnego
tyce?
1dq więc i płacą zarówno ci, : niedoatatku swego wszyatką żyw-I powodzeni~m na wzór angielski do nich sięgają:
Totalna nypnoza okazała
życia.
rnotna nazwać „opozycjlł Jego
,;Manifest" udziela przedziw· których •,!tać" i dla których pła· nośb którą miała, wrzuciła"„.
Tak np. podczu, gdy Rzesza
wobec arytmetyki".
bezsilna
ali;
jednego
Ale
Mości".
Królewskiej
'·
n·
nie prostej odpowiedzi:
cenie nie jest Żadną t:iężką ofiarą,
w ten czy inny sposób zmllltary.
,,Ozonu".
do
należy wstąpić
GRANICA POLSKO •
jak również i ci, których „nie
An•
zowały calą niemal ludność,
Wtedy zniknie „rozbicie par- stać"-i dla których płacenie jest
NIEMIECKA.
glia stoi dopiero w przede dniu
tyjne" i zniknie „rozbicie zawo- prawdziwym uuczerbkiem.
Tygodnik „Zwrot" pisze o kO\..
wprowadzenla powaechnej ałutby
dowe0. Będzie, jak mówi Pis·
I
Jdq emeryci i emerytki, posiada·
sekwencjach, jakie spadają na
W ojskowej.
.
. k
I
mo Swi9te, jeden pasterz i jed· jący nieraz kilkadzieaiąt alotych
Rzesza """Ś1'U· 1 Polskę w zw·1ąz u z opanowaniem
gd
d
1
Czecho
· •• R
T
'
.. „
na będzie owczarnia. Czyżby renty miesięc::nej, i bez azemrania
Y
po czas.
•
zeszę
bowała do ostatnich niemal gra. ! przez ''. rzec1ą
„pasterzem" miał być p. Grze- składają złote, wyrwane z pod aaWczoraj Sąd Okręgowy w War· i przeinaczone·
nic czas pracy I wypompowała nie I Słowacji:
sik? Wszak nie przebrzmiały mego &erca. ldq robotnicy fabryk szdwie rozpatrywał sprawę z art.
Po rozprawie Są.d Okręgowy
„Mówi tet dalej geografia, te •
mal do dna wewnętrzne zasoby
jeszcze echa motywów wyroku i biur, których całym majątkiem 255 Kod. Kar. przeciwko p. Hen· p1>stanowił t znać p. Łubieńskiego
Czechosłowacji
zajęcia
chwU11
finansowe, Francja dopiero sięga
:tądowego w procesie 8w~tochlo są ręce i mózgi, a po za tym rykowi Łubieńskie.mu, oskario· winny111 zarzni:anego mu czynu,
przez Rzeszę wspólna granica pol
do przedłutenJa czasu pracy I do
wickim„.
zobowiązania i długi, i idą nawel nemu za zLiesławienie P. A. T. i skazał go na pół roku aresztn
niemiecka, wynoSZ!Jea
uerazej mobłll.zacjl f1nan.sów na
chłopi• choć nieraz całymi dnia. (Polskiej Agencji Telegraficznej). z zawieszeni"m na lat 3 oraz na
•:
1939-go 1912 km., przedłużyła li~
potrzeby obronne.
Nie, moi panowie, nic z tego mi nie widzą złotówki, i u których W jednym z artykułów ,,słowa" zapłacenie oprócz kosztów sądo·
przynajmniej o GO proc., a mote l
.
więcej. Przybyło bowiem około 90
me wyj~e. Daleko takimł ,,me- 111 domach „gron groaza wyl"J" Wileńskiego p. Łubieński wyraził wych 2 tysięcy złc>tych tytułem na· A jakie rezerwy ma Polska?
todami jednoczenia" nie zaje- d:a" _
km. granicy bezpośredniej • Nlem
wfęk·
mamy
nJe
Napewno
po·
za
T.
A.
P.
rzecz
na
wiązku
wy·
•
T.
A.
si~, ii infonnaeje P.
Ci jedna'lc, 1ctóryc1. ,.n.fe atal", padków międzyna.rodowych i z ich nie&ione pnez ni'! straty monlne.
cami na IJą.sku cleszyAaldm, dziecie. Wydają mi Elię one„
.,eh rezerw materłabcych. Ale po
dziwac:inle nieprawdopodobne w idq ciai, akromnit bes reklamy i oeeny przez pra~ i ajeneje zagra·
przybyło dalej • !Ó1' '60 Ian. 1'1'9•
lllad•M)" ogrtlllUle, nie wykorzy.
Na podetawie ostatnich debe·
chwili, gdy Polska stoi wobec bes pretemji do podziękowań i do niezne ą Jorzei P. A. T. prud- tów Sl!d wydał wyrok hes Da• Btane
nicy polsko • l!lłowacktej, oo do
lllOl'&lne, tkwl,ce
której Die lst.niejfł t.adne Wfłtpll•
w odczuctaeh i pn.gnlentacb metylu zagadnień i tylu trudności.' UC2UĆ tod:ięcsnoki • esyjejkol- stawiane nie21godnie • prawdą eadni.enia.
wośct. ie pomimo odmiellJlłj for. jąc, le apelnioro1d.ch nen społeczetustwa. I nie
Te „metody„ są wszakł.e typoo Jwiek strony, uważa
Jft7, jut wła.Aclwle rówuleł grani..
jest to dla nikop taJemnJq, tie
we dla umysłowości i dla psy· h SUJój obowkFek wobec Pafa.
cbologii Judzi, którzy ani rusz , atwo. którl!8o aą potlstłJUlf, :Die chCIJ- zrezygnować za awego i wob~ siebie MZmycli i wob~ pny
o6w w Pruiowt• ł zagratawa
-..,.cb WllW1lttnn1'Ch atoeunków.
•
•
toiqzalłia do ~/ Wólnoici. ~
_
~ju..
U<:s róum()('%e.inie Im, tri I el.
Zapomniell o jednym.
bezpoltredQlo uJbezplecznleJazym.
BRAK P..NTUZJAZMu.
Zapomnieli o tym, te robot- lrtórych ,.ataC-. Ci idą aumnie Jt.k lllt ad&wało, bulta.lacJom C.
„Dziennik Powszechny" dopa·
W pawłlonle przemysłu siklar. szybko opanowany, zdołał Jednak
:nik polski jest odda wna czlowie tak. by ich widziano i slya:ano O. P-u.
światowej w wyrządzić szkody, które oceniane truje sit gwarancji pokoju w roswystawie
na
sklego
kiem dojrzałym, że ma swoje i jaknajglośniej reklamują 11Coją
Albowiem Rotnów, owo eeroe
du.
upadku
dzie~
na
dnia
z
nącym
.
'
Poddolarów.
milion
jeden
na
są
wielkie ideały i swoje tradycje „ofiarę„, jakkolwiek io porówna· Nowym jorku wybuchł pożar. U· czas akcji ratowniczej trzech stra cha i w braku entUZJazmu spoll?"
Pn:ernysłowego, mający go
Okrogu
olbrzy.
wspaniałe, których się nie wy- niu do ofiary głodujących nieraz szkodzeniu uległy lustra
..Uać energi4, zna•a:! ett w tell
czeństwia zarówno we Włoszech,
żaków odniosło rany.
został
Ogień
rozmiarów.
mich
rzeknie dla niczyich ,.pięknyoh robotników i emerytów - złoże.
apoeób o około •o km. od grantCJ'
Jak i w Niemczech:
oczu", a zwłaszcza dla „pięk- nie kilku czy kilkudzieaięciu ty·
llłowackieJ, czytaj: niemieckiej. W
Zwycięstwo albańskie nie wznte
nych oczu" p. Grzesika... z pro- aięcy nie jeat z ich &trony żadnq onieco lepszym połoteniu znajduje
cUo entuzjazmu. KraJ Die mote

Przegląd

I

•

prasv

I
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Skazanie redaktora „Słowa"
ur procesie z P.A.T.

do r.

sko ·

retle""'

•
Pożar na Wystawie swiatoweJ ==:i::.:: :

I

Ce&U iwi~tochl.owickiego.

8. K.

w Nowym Jorku

/iarą.

Nied,,,wno przeczytałem rekla·

maiowv n amer

ł

Wicher!!POiskim wrbrzeiu
tak,

=dML o Dz I ID 'Ą'' :~re':d:o:-:.nu:e:::c:l
się,
.

jedynego pisma mlodZieir SOCialistyczneJ

ZAWIERA ABTYKULYs
Kazlmlerz Put.a.k - '13mńmv nłr·
LuWalczmy o Polakę
podległości!
lgnar, redaktor
Stanisław
dową.,
„Wici" - Młodzież chłopska wooec
cbrony kraju, Edward Hryniewicz
- Nie piramidy. lee& „SzJdane DoMiej
Robert J."roelich my",
ambicję, Stanisław Ryszard Dobrowo~kl - Inter arma, Elżbieta Szem
pU6aka - . „LiaJe księżyce (frag·
ment roematu), J. P. - świat w
zdarzeniach, Jerzy Rawłer--Wbrew?
(wiersz),
Naprzekór! Naprzeciw!
B. B. - „Nasz sztandar płynie po·
nad trony, Józef Szymkowiak 50-Jecia Bwtęta Majowego, LudoDostojeilatwo Człowiek&,
sław V ow>·
Krystyna Rermanówna Bwtęto 1-szo
nie kultury, l\lli Majowe w pleśni, Brunon Kllmko-

ntajt poruszanie
ochronnych trudno

Bez okularów

wyjść

qa

szosę. I

działaczami młodztety P.P.S., Ben· Unoszeniu się plasku i kurzu sprzy· 1
ryk Kora - Metresy 1 Rewolucja, I ja posucha, jaka od kilku dni panu-1

l\IJC<Uysław Orskl - Albania - I je na wybrzeżu. Morze jest również
- wystawa silnie wzburzone. Impet nawałnicy
kto następny? l\I. O.
kl
K tk
na ~ołach,

re ows ·.i. D.
Musimy się kształcić, Kazinderz
Nabieramy rozniacnu!
Dfbiak E. w. - My tet razem! 1\1. Dz. Młodzi zbudują nowe Wilno.>, "uliusz
Jaśklewl~ _ Miasta przyszłości,
„l\leccnas" _ Na ucho, Jarosław
Ulica przedmie·
Budziszewski _
ścia, Karot Bonar - Ludzie idą nie
równo, Alek. Skowronek - Zagad·
ka śmierci (felieton naukowy), oraz
korespondencyjna P. t.
rubryka
„l\lłodzJ piszą do nas''.
NUl\IER ZA WIERA 18 STRON.
CENA 10 GR.

I

jednak skierowany jest na wschód.
I
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•
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Pak w110 waił li
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t'Zlłd.

przez

Naród

Q$.kładanym

włoski

S<JaJe

sobie sprawę, te zabocy nie wiele
przyn0SZ4 koreyśct, grotąc natomia.et ntezllcmnyml kompUkacJ&.
ml.

To aamo zjawt.sko

S-EK.

ma miejace

•

...

.

mózg tego okręgu, Mościce,
ich od tej gra.nłCJ'
wynosi 66 km. Krościeilakie za.
głębie naftowe, rurociągi gaz.owe
I rat\nerle - to llO - IO km. od
grantą"'. ' '
się

bo odległośó

'

•

••
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S. P.

SKI
CHMIELEW
lni. ZYGMUNT
SPOlDZIELCA

DN. H KWIETNIA 1939 R. PRZEżYWSzy LAT li.
odbędzie Ilię w Kaplicy Kościoła łw. Ka:-ola Boromeusza na Powlpie
m. o godzinie 8.30 rano, po którym na stąpl wyprowadzenie
na cmentar.& miejscowy do grobu rodzinnego, o czern zawiadamlaJlł
ZMARŁ

DO DYSPOzyCJI CENTR. KOl\L
ZWIĄZKOW

•fi

•
'

ctętarom,

podołać

te wysoka fala przechodzi ,
wzdłuż brzegów mierzei helskiej, na i
tomi8't pomiędzy Karwłlł a Dębka
na półwysple helakim l brr.egach o- mi brzeg Jest ałlnie atakOWUl1
twartego Bałtyku. Wicher unoet a przea rozszala.ły ływloł.

Nie.zwykle sUna nawałnica piasz.
czysta rozszalała na wybrzeżu poi·
akim, dając etę we znaki zwłaszcza

lui wrszedl z druku

'

:,::~e~=~'~,:

1
ZAWODOWYCH
w my8l wezwania z dn. H.8.1986 r,
Bronisława Kulmanowa, StaniałaI
wliw - zł. 5.NA ROBOTNICZE TOW. PRZY.J • .

l

Nabo.t~stwo taJobne
kach w środę dn. 26 b.

Zona, Svncwa, Rodzina

prosimy o

DZIECI

nłeskładanle

wteilc6w 1 kond olencjl.

Kttlmanowa, Stanisla.·
zL 5.-

Bronisława

wów -

Zamówłertla nadsyłać nalefy do Ad· NA Gl.ODNE DZIECI msZPANU
Autarkla Włoch, Włodzimierz Lenc ministracji „Młodzi ld!l", Wars.i:aBronisława Kulmanowa, Staniała·
Id _ Lódzld 1 Maja (wiersz), „Mo- wa - śródmieście, ul. Wa.recka 7,
wów - zł. 3.tel. 5-13·80.
ja praca w terenie" - wywiad z 23

na nasz
Zamtiw1enia
.......•.•......••............. ...•..•......•

NUMER PIERWSZO·MAJOWY

oraz

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ogłoszenia

do tego numeru

przvimuje nasza Adm·nis!racia Centralna - Warszawa,

Warecka 7, te. 5.13-80
Z1łaszeni1 zamawia!ąre iui napłr Nają.

Niec h sie
'

u

ZY6MUNT CHMIELEWSKI
zasluiomr

działacz SDńldzlelczv. długoletni czl~nek_

Warszawsklei

Spółdzielni

M:eszkan1owe1

I przyjaciel

amarł dnia 24 kwietnia 1939 r •
W tałobie ruchu apółdziełczego biorłl udział:

Warszawska S116ldzlelnla Mieszkaniowa
Stowarzyszenie „ sz k I a n e Do m ~ „ „
SD6łdz etnia Spożr~ców „6osJJoda S16łdz1elaa

S.vvięci

I

ajT

Str• 4
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·Trzr dokumen ty
ażeby szli do um wybo1rczych teI
Od .kłerownik6~ tuUJZeJ Orga,.. ·raz zo.st.mą praw wybo:-~zych
n~ac11 lwowskieJ otrzymaliśmy pozbawieni. w całej tej nieslychanej historii jest najbardziej zapismo n.astępu1ące:

u

Ciekawe c1frr

m.

Sławo.ja-Składkowskiego, trze„Trzecia" l<'zesza niiewątipliwie
plamo ci - do zakresu prac P. gen. znajdv·j e się w trudnym położeniu
następujące:
Donosimy, że miejscowy staro- Leccna Berbeckiego, który kie- gosipodarczym, \Yszystko dil-a zbro
s.fa p. Marian Socha1]5.ki pominął ruje realizacją Poż~zki Obro- jeńl Wszystko dla wojny! Wszyst
OKR PPS i związki zawodowe i ny Przeciwlotniczej z rzetelną kie siły gospoda.rcze są wyzyskane d:la wojny. Ale co danie za.prosił naSiZych pr.zedstawi- lojalnością i bezstronnością.
Niewątpliwie, to naprężenie
lej?
ObroPożyczki
cieli d~ Komitetil
gospodarcze jest ż.ródłem słabości
ny Przeciwlotniczej, zapraszając
Niemiec. Ale z drugiej strony me>jedinocześmie przedstawicieli o.rga że popchnąć je do nieoblic:za.111ych
niza.cyj mny.ch.
awantur.... ·

Z

Zamościa otrzymaliśmy

stanawiają-ce, że osobnicy, którzy
pozbawili praw wyboroezych tylu
obywateli przychodzili do KomisJ"i
z gotowym materialem, z czego
•
"d ć
wt a ' że m1e do swej dyspozycji spisy wyborców, Zaznaczyć na
leży, że tak PPS, jak i Stronnictwu
Narodowemu, odmówiono pra.wa
nabycia tych spisów, i żadne z
Dokumenty przytocrone nie
tych s1ron.nictw spisów nie pos·i a- wymagają komentarzy. P '. ~ rw
d a.
sze dwa należą do zakresu prac

0 ile dotychczasowe wybory sa
<i
mo rzą owe w szeregu miast poiskich OO.bywały się z poszanowa
niem ustawy i znan·ego okólnika
P· premiera Skladkows.kiego, to
d
wy arzenia, które zaszły ostatnio
pa terenie Lwowa, w którym wybory mają się odbyć w dniu 21
maja b. r., pozwalają przypusczczac,. że termin „lwowskich" wyb
do słownic
tworow może przejść
macżeniu
tym
w
politycznego
a
Jak np. oawne wybory tak zwane
rumuńs•k1e.
czy
badeniowskie
Przed pięciu laty ,także w czasie
wybOrow
skie starostwo grodzkie wzywalo
w godzinach nocnych na jedną i
tę saimą godzinę setki wyborców,
którzy po<lipisywa!i lis.ty kandydatów„ a to dla badania autentyci:ności ich podpisów a w następstwie unieważniało listy. Takiego
jednak wyipadku, jak ostatni, nie
zanot<>wano ,a użycie go dowod'Li,
że pomyslowość hien wybo·rczych
zwłaszcza
jest niewyczer;pana,
wówcza-s, kiedy liczą - chyba nie
s!usznie-na bezkarność. Oto w o statn·icih dniach do Okręgowych
Ko.misji Wyborczych, do k.tóryoh,
nawiasem powiedzia\V5.zy, dopu·
szczano I';J d zt tylko jednej, wiadomej orientacji politycznej. zgtosiły się zorganizowane grilpy lkzące po kil!kanaście osób i każda z
nich przy użyciu przyn-iesionych
.ze ~obą wypełinionych formularzy
zakwestionowała po kilkaset wyborców. Ogółem zakwestionowano złośliwie prawa wyborcze ponad 20.000 wyborców. Zakwestio••o narannemu Ukramskim,
ZWIS ao O
niemieckim, ale także i polskim.
Między innymi zakwestionowano
prawa wyborcze wicemarszałka
Sejmu Mudryja i jego żony, posła
innych.
Celewicza
• i wieht wiew
Za k westtonowano tysiące nazwisk
robotników, o których f'W"7""'1J6Zy·-.1 •y
czano, że będą głosować na listę
PPS, Zwiąi;ków Zawodowych i

Zbrojenia a życie gospodarcze

•••

Wobec takiego stanu rzecry p. prezesa Rady Ministrów gen.
prokuratorowi nie byłoby trudno
k ·
wyszu ac środowisko, w którym
ukiuito tak „dowcipny" plan, ażeby I

·Przytoczymy za prasę zagrani·
ldLka ciekawyc.h cyfr.

ozną

I

Epoką w dziejach sztuki filmo.
ran.to~~nymi w Konst~bucji, i nad
1
ok?lntkiem. Pana Pret~·tera, doma- wej było przejście z filmu niemego
ga1ąieym się czystości wybo·rów. na film dźwiękowy.
Pamiętamy wszyscy filmy nie..
Przy tym na 'il•wagę zasługuje i
ta pochl()pność, z którą Komi5'je me ILedy to na ekran' cOś się
?kirę~owe poszły. na rękę tym ta- dzi~ło, jakieś figury ges:;kulowa~emmczym osobmkom, kwestionu- ły, strzelano z annat, bomby wy!ącY'm. matSowo prawa .~bor-cze buchały, pioruny biły, a na sali
1 za~tast oddalać. z mteJISC~ te było cicho, jak makiem posiał.
z.łośltwe reklamacje ,na co im u- Objaśnienia były wielometrowe i
stawa .ze~wal.a ,wolały z tego u- zanim w:dz przeczytał tekst, to
pra~ntenta ni~ sko•rzystać, rekla- tymczasem obraz s·ę zmieniał i
~aCJe. uzml!ły 1 w ten ..S!Posób po- trzeba było czytać następne obja_
r:cti:·to pomogły akoJt, która wy- śnienie.
• • k
wynaIezi en1e fil1 mu d zwtę
raznte zdążała do teg~, ażeby
oweprzy pomoc.y podstępu z:niekS1Ztałg~ dokonało rewolucji w króle.
cić HSoty głosujących.
. stwle X-ej nwzy. Wid?: nje sytabi·
.
.
Sąd.zimy, .że P .. P:emie-r: Sfa~J~ zuje juz dlugometrowych objaśSk!a~kowskt [~wmt;" się t!ltzeJ nień, lecz patrzy i słucha, a cho.ćY rczą claż bOhaterowie ekranu przeważ.
zamLereso~a. ~ a erą w
we . wow1e J nie ~zwo· t. nia to, nie mówią po angielsku, po fran.
by Jego za~ą~.zema maiące na cusku lub po niemiecku, których
celu czyste I n1ek.r~o.wan~ wybo- to języków wł.ększaść bywalców
wry: ...~ły dezawoowane i nm:izano- kinowych nie rozumie, to przecież
Ił
nikt do tego się nie przyznaje i
S.
-· •
zadowoleni.
wrrr;yscy
n.
Od niedawna wprowadzono W
Od lderownlctwa ~J Or#(IllłZJlbrana
fril:IJCjł Btryjtł otrzymall4my kinach filmy podwójr.ie dźwłękowe, to znaczy, że przemawiają nie
pismo następuJlłCe:
p· 1·ś
t my swego czasu o tym
Prezyden.t owa Stanów
Do komisJ"i wybor_........ n1·e po- ty1ko bohaterow!e, zgrywający się
1·edno- • k tsa
· h ptainac h
-..J
„
...
czoych, pani Roosevelt, adoptowa- Ja N"temcy w swotc
"
ni'kog'O z pośród n·a szyoh na elmuue, lecz również sala.
wołano
eh spe
·
h
·
to
1· ·
. przygo wamac WOJMl'IY
W takich chwilach sala kinowa ła małego chJOpca his·z.pańskie:ro,
towarzyszy. Starostwo powt"a'-·w e
0
f
•
• Ln
•v
wywarło nacisk na właściciela ·...._ przypomina pOSiedzenła jednego z Loreruro Murias, który stracił w CJa ą uwagę zwiraca1ą na „ ront
1„·
t
J
t
"
·ewno.ło
k''rnny • o es na przeciww
dawnych sejm""··-. Zasladal1 w tym wor:nie obo1·e rodziców.
I
1 I
Jd t
d
którz ·
"kó h"t'
J'
.,,...
yne os ępne d .a nas sa i, by od
1
Y w razie
ieryzmlt '
· nt . w
w,,,., · ,„lll::W•a wm~
mówił wynajęcia jej dla nas. Tak ™"''("',,; 'li"W
GRU2LICA PLUO jest nieubłaganą l corocznie nie woJny &tają się dla hitlerowców
s. amo 7Jrobiono z afiszerem, u któ· 1· kt'o.rych dl a
·
· b ezip1ecz.ru
ba11d,z o me
'
•
.
robl!}c różnicy dla płci, wieku i stanu, kosi miliony
zabrakło nagle m"teJ·s.,..a "'a
rego
ł ucnych ' b ron chłtu t ego t rzeb a zawczasu u.ntesz:ko dl'•b
bo
alczani
z
Prz
ludzl
w•
"
P
~o
c
u
w
Y
.
to
naszy·oh afiszy. Jednak mimo
uporczywego, męczącego kasz.u, grypy i t. p. •to.su·. wić. Szef policji Himmler jut dap p li
ją
wstrzym.a
została
nie
nasza
akcja
kiego•, \WIO .opraoeował ncz.egó/Qwy plan
0 11 Głls•c
leka~•
IVPLUł
na i wnieśliśmy l"t„ty kA-..iydatów
t
f
t
alk1
c11111U
..,.
na rm. ron.ci_e wewnę rzktóry ułatwia wydzielanie się plwociny, wzmacnia w
zbiera1·ąc nn.d nie 13.000 """"plsów
"~
organizm l samopoczucie chorego oraz powiększa wagę ciała 1 usuwa n Ym · Obe en.te czymone są przypotrzebnych.pvuNa dz.
zamiast 400
1
· Panu.
goto w an'a
1 do
wy konama
24 kwietnia b. r. :zwo!aliśmy w1·ec kasze1· s1>rzeaa j ą .apt ekil
·
·
„
· d en z d owouow,
Jest to t a. kż e Je
ze
rzedwyborczy na dziedziń·cu do·
P
1-.1· k" ·
Niemcy siposob·ą s·ę d
o vJS lej
l
I
li
kł
•
mu z. z. K. Starosta powiatowy
wojny
h b
· 5
Zbwd
I
P. Stefanicki n.ie zezwolił 9ruikami
owano więc no~ o o
na wydanie nam afiszy oraz katezów koncentracyjnych w miastach
· st rass f urt,
o tmund ~ s zczecm,
W
gorycznie zabron.ił u,-ządzanla wie
or
cu, chociaż to i·est wyrainie """'rze
Hannover i Wjener-Neu.sta~. O.bo
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W tych dniach nastąpiła nomi- rekt.or Zakładu Ubezpieczeń SpołeCZ1ne z ustawą. Decyzji swej sta0 k 400 000
1
prze·
·
zy e z.m eszczą
roSJta nie chciał uzasadnić ani' po- nacja nowego dyrektora Zakładu cznych w Chorzowie, dr. Gunia, u- tiw.ników,
którzy dzisiaj są na
dać na piśmie. Wobec tego wysla- Ubezpieczeń w Chorzowie. Dyrek- zysl,ał w Kasie Chorzowskiej po- wollności ,a którzy w razie wojny
zł., opro woLność tę stracą. Nazwiska kanliśmy depeszę do p. Premiera z torem zamianowano p. H. Moskwę. życzkę hipotoozną 250.000
1
proteste1:1.b Osobnego o~ówienia Dotychczasowy dyrektor p. Gunia centowaną na 5 i /4% rozłożoną dydatów do obozów są gotowe w
specjal.n ych karto.tekach.
wymaga a Y sprawa spisu wy- objął kierownictwo Zakładu Ubez- na 35 lat.
GeGestapowcy (Gestapo _
Pożyczki tej jednak właściwie
borców, w którym pominięto , we- pieczeń od wypadku.
. .
St t p 0 r . t .
nie uzysl{ał dr. Gunia z ftmduszÓ\V h ·
"**
d~ug naS'Zych sipostrzeżeń, około
1
tze.i, a1na po •CJa
etme aa s• z U s ... _
f d
Jak czytelnicy nasi sob1'e przy- l'"
20 n.-ocent wybor....r.w n.rzeważn1·-e
· ·• „„„ państwowa) będą wspófipraicować'
~asy, a z un uszow ·
,..
w
,„
Ka.~le ze Sztafetami OchroiD11ymi (S. S.).
robotników. W postępowaniu re- 1 pominają, podczas proces11 o nad- wiem Za.kład ofiarował
Pierwszym krokiem na drodze
klamacyjnym robiono wyborcom użycia na szkodę KKO. pow. świę- wltłail na 500.000 zł. na tych sawspó~pracy było rozesłanie jednoI tochłowicldego, stwierdzono, że dy mych warunkach procentowych.
różne trudności.
steK S. S. po całym klraju. Zada5ESi
etMW•
•tWi wwwmMMM w a z 1mt·*
A
TC:
niem ich jest utrzymanie porząd~
ku przez cały czas wo}ny i zdłaMĘSKIE
HGŻA23tel.8T6·27 wie.n ie wszelkiego odruchil niezaGOTOWE. ZAMO\IHENIA. NAJDOGOlHI. WARUNKL WYIONAHIE
(SKLEP FRONTOWY) dowolenia w samym za,rodlru i naj
L WYKWIHlHE.
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Prodlwkuje się „namiastki" wszeł
kiego ro.dzaj'a, ale te namiaiStki są
DROGIE. Litr benzyny syn•tetycz;nej kosztuje 22 fenigi, podczas
gdy cena litra z,wylclej · berirzyny
wynosi 6 fenigów. Sztuiczny kauczuk „Buna" jest baroizo drogi.
Zresztą „8una" pokrywa tylko 25
procent zapotrzebowania kauczuku.
Obserwujemy durży kryzys w go
spoda.rce ro•nej - ucieczka chło
pa ze wsi. Darre oblicza, że Niemcom brak 800 tys. ludzi dla prac
na roll. Jednocześnie w z.nacz.nej
części prz,esiębio.rstw w<>jskowych
wprowadz<:mo 10 i 12-godzinny
dzień praicy •

Wydatki wojskowe w b'adżecle
rozchodowym Niemiec stanowiły
70 .% BUDŻETU. Na zbrojenia od
czasu objęcia władzy przez Hitlera wydatkowano 50 miliardów
marek.. Tyłko w jednym rok!u 1938
te wyclia·t ki wynosiły 18 miliardów
sejmle dwaj posłowie. Gdy pierw- rt18tek.
"
szy z nich zab'.erał głos z tryburnug wewnęt:rzin.y I ilość pienię
ny, wnet z sali odzywały się gło·
dzy papierowych ,będących w osy: „Oddaj buty!", gdy drugi prze biegu, szybko wzrastają.
mav1iał, to rozlegały się wołania:
.żródla ndemieokie określają ddug
· „Oddaj deski!".
Te cyfry wysta'f'CZą, by zilustroW najnowszym, podwójnym flL wewnętrany na 27 mmardów mk., wać trudną sytuację gos.oo<la.rczą
m:e, gdy na ekranie ukazuje się zagranićzne zaś na 49 miliardów Niemiec. Wszystkie sHy i zapasy
pewien zażywny pan w czarnej ko marek. Ogólna kwota pieniędzy idą na wojnę. Poto się krzy~zy o
szulce i przy akompan:amencle paipierowych wynosi 10 miliardów konfocznosci Zidiobyczy terytoria!·
gestykulujących rąk z~czyna coś -ku końcowi 193 r. Pooieważ zlo nych.
K.
·
wykrzyk~wać, wnet na sali rozle- ta .w kasie barozo mało, zaś przed
ga.fą się głosy: „Oddaj Albanięt". siębiolt\Stwa praou1ą na wojnę, wiGdy zaś na ekranie ukazuje się dzimy w Niemczech Inflację.
inny pan z f:;intazyjnymi toczkami
Podatki w r. 1938 ' croszły do zana czole a dziś--wrt><'7 przeciwnie wrotnej kwoty 22 miliardów mk.
-r-- • Oddaj
b t •
czyli, że wzrosły w porównan.iu z
- a a 1is~, to sa1a ryc:zy. ,,
r. 1933 W DWójNASóB. W roku
Kłajpedę!' ·
I to jest ta nowa epoka w fil_ 1939 (luty) na pod5'tawie nowej
m'e - film podwójnie dźwięko ustawy silnie powiębzono podatek dochodowy, skierowany g!ówwy.
przeciwko maoom pracującym.
x. y. z.
Z surowcami niedobrze. W ro-

I

,• •
F•I1m'po dwo1n1a
~ dźwiekowy
samorządowych łwow- ~~ej~~awd:mipo~~i!~~eli~z~~~~ I · -

D emo k ratycznego
Komitetu Wy.
borczego. W tej s.tprawie intenveniowała u przewodniczącego Gi.
p. ' Docowskie~omisji WJ'borezej
' pp
S i Stronnictwa
go d eIegac1a
D emo k ratycznego w osobach tow.
Skalaka i dra Stan.kiewicza i s.potkala się z oświad.czeniem, że palfl
prezes to masowe kwestionowanie praw wyborczych uważa za
wybryk, że sprawców w woLnym
dla siebie czasie będzie ściga!, ale
wobec brzmienia ustawy jest wo·
bee tego wybryku bezsilny.
WY'borc.y, których prawa zostały zakwestionowane, otrzymali za
wiad-omienia z tym, że mogą
wnieść udokumentowane sprzeciwy do dwil dni. Ponieważ komisje
ą~ręgowe urzędują ty1ko po dwie
godziny i to wieczorem, jest fizyczną itiemożHwością, ażi>by przy
rygorystycznym traktowaniu s.p.rawy, mogry załatwić więcej n;i. 500
protestów i to wobec częstego
braku dowodów obywa.t elstwa, nie
zawsze z wynikiem dodatnim.
Tak więc około 20.000 wybo rców. kt~rz~ w czasie wyborów sej
rnowych rrueli pełne prawo wybor
cze i ,bY'li nawet usilnie agitowani

1ou 1938 „ Tl'Z'ecia 1' Rzes'Za sprowadzała z innych krajów 20 mil. ton
żelaza; własna prodUikcja . żelaza
dą:!a tylko 10 miln. ton. Co się tyczy metal4 „kolorowych", 60 %
zapotrzebowania zaspakajano doW1>zem z poza granicy.
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W śród
GUSTAWA JARECKA: ,,Ludzie
i Sztandary". Powieść. Il ,,Zwy.
cięskie pokolenle". Warszawa, J.
Przeworski , 1939; str. 416.
·Cykl powieściowy „Ludzie i Sztan
dary" ma być w zamierzeniu aubeletrystycznym odbiciem
torki
najnowszej historii Polski, zrekapi·
tulowan iem walk i konfliktów polityczno • społecznych, które wzbu
rzaly byt naszej zbiorowości w Ostatn1m trzydzie stoleciu. Tom I
cyklu - ,,Ojcowie" miał za tło
dziejowe łata 1900-1914, t. j. o·
kres wzmożonej pracy niepodleokres
głościowej i rewolucyjnej,
przygotowań do zajęcia stanowi&.
ka w starciu powszechnym, które - jak słusznie i przezorn:e wierzono - nadejść musiało. „Ojco.
wie" spotkali się z ba1dzo życzli
wym przyjęciem krytyki i z w;elki m zainteresowaniem mas czytel·
nfr zych. Artystyczna rzetelność,

książek
dobra znajomość przedmiotu, instynkt społeczny i pełne :trozumie.
nie dziejowej roli warstw pracujących - wszystko to 1apewniło
odrazu autorce poczesne miejsce
wśród młodszej generacji powieś
się
manierującej
ciopisarskiej,
zbyt często na bezdrożach jało
wych i problematycznych „poszu.
kiwań".

Trzeba przyznać z satysfakcją,
Jarecka w „Zwycięskim poko.
leniu" nie zawiodła przywiązywa·
nych do jej twórczości nadziei.
W ramach dwóch faktów historycznych - wkroczenia wojsk niemieckich do Warszawy w r. 1915
i rozbrajania okupantów r. 1918mamy tu bardzo wyrazisty i do.
brz·e skomponowany obraz War
1'zawy w latach okupacji, Warsza.
wy, uginającej się pod brzemieriem obcej i zachłannej władzy,
glodu, nędzy i wojennego niedoże

• DAMSKIE• KOSJJUMY

statku. Koncentrując swą uwagę
i dar obserwacyjny głównie na obszarach przedmieść warszawskłch,
dotkniętych w s posób szczgólny
straszliwy klęską wojny t jej gospodarczych następ stw, zarysowata autorka kontrasto.wo oblicze
dwóch środowisk społecznych, uosobionych w proletariackiej rodzi·
nie Łobzowskich z Targówka i
:nieszczańskim gnieździe Krzep.
towski.ch z Erywańskiej.
Przwotinim motywem życia tych
p!erwszych jest aktywność, walka,
wola oporu i zwycięstwa w naj.
trudniejszych nawet warunkach.
Tym zasadom-wierności do koń.
ca dochowuje stary pepesQtWiec
Łobzowski, po tej drodze zdąża w
przyszłość jego syn ukochany Leon, leg:onista, inwalida i dzrnłacz robotniczy. Inaczej dzi·eje się
" sferze Krzeptowskich, których
bierność na dosycie i rezygnacji
oparta, nie może wytrzymać napo
ru wichrów i burz wojennych. Zaciszne „szczęście" m:eszczańskie
ograniczone kręgiem spra1w drob-
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surowszymi środkami. juź podobno 2OO tys. takich najbardziej pewny<:h pachotków reżymu rozmieszczono po Niemczech, a są oni
o bd a-rzooJ pelnomocnktwami i mo
gą na wła<Salą rękę za.prowadzać

porządek.

„Praca'' ich zaczęłaby się
chwilą roz.poczęcia wojny.
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Nowy zeszyt „Sltamandra" czerwiec 1939
przynosi: ciekawy antyk'l.IJ! Ka.z.
Błeszyńskiego p. t. „Franciszek
Fiszer pako fil.oz.or', opowiadanie
W. Gombrowicza-:-„SZJc.zur; poezJe J. Iwaszkiewicza, St. Wygodzkiego, W. Bąka i in.; przegląd teatra~ny B. Korzeniowskiego. _
Okładkę projektr.wal T. Lipskł. .
„Sygnały" (Lwów, Nr. 67) ,,a,..
ją na ('.zele t.L!meril bardzo inter&sującą kores.ponden•cję j. PłońskieW
p · C !ci .
niewOgo z ragi zes eJ - "
tym: W.
Poza
Rzeszy".
li Trzeciej
Bastrzyka _ „List ze wsi".; B.
Kuczyńskiego _ „Fragment po:...
wieści"; A. Lubicza - ,,Nie chcemy się wygbupiać!"; wiersze BI'.
Kamińskiego. Obfi.ty d'Ział recenzyj.ny, aktualia, rysunki i reprodulocje uzwpełniają urozmakon!l
b. d.
treść numeru.

ct.r·-

(kwie:::ień -

.Bardzo intersująoo pogłębione spraw opisywanych. Pn:eclwnie1
nie ostoi się
zwycięsko wśród groźnej nawałr.i postacie pi.erwszoplanowe, wQkół od pierwszej niemal strony p0wie-

nych i niedalekich,

cy; egzystencja, obliczona tylko ncł
przetrwan:e, na spożywanie O\\Oców cudzej pracy, walki i wysil.
l:u, wykazuje rychło swą pustkę,
n.czość, bezsi'.ę. Ale i w tym śro·
· dowisku budzi się zdrowy f~=-·
ment, wywołany powiewem szale.
jących po świecie wydarzń: dera.
stający Jurek Krzeptowski . niesie
w swym młodzieńczym se:cu św!a
riomość potrzeby innego zycia in„
nego bytu, innych pojęć o cela ;h
i 2'adaniach człowieka. T~11 to Ju·
rek Krzeptowski - choć w przy.
k!adnej atmosferze m!eszczańskie
go „ładu" wychowany, znajdzie
niewątpliwie drogę do porozumie.
nia ze światem Targówka i Lesz·
na, aby we~pół z takimi, jak Heniek żelazko, Tolek Błaszczyk i
wielu, wielu innych, stanąć do pracy w powojennej Polsce i zdoby·
wać, zdobywać to, co jeszcze do
zdobycia pozostało, co stanie się
ostatecznym triumfem prawdziwie
„zwycięskiego pokolenia".

których girupuje się 1;.azny zespół
osób epizodycznych I marginesowych, podtrzymują mocno konstru1kcję powieści, związaną harmootijnie założeniami myśli autorskiej. Nie s,potykamy wprawdzie
w ,,Zwycięskim pokoleniu" przedstawicieH władz okupacyjnyri,
nie mamy do czynienia z ich osopsychologią i osobistymi
biistą
ten°decjami. Tym nie m111.iej, potrafiła Jarecka wywo!ać z niedwnej
przeszrości styl i kHmat okupowanej WaflSzawy, przedstawiają1c w
skró.ta-ch i &pięciach
umiejętnych
różne cechy cha·rak.terys.tyczne nie
mieoldej niewoli. Te przypomnicniia w dzisiejSiZych C'Lasach mają
n.iewątipiiwie d'lliŻą wartość... pe-

wiemy ,gdzie i po czyjej ·s.tronie z:najdują się myśli i Syt114>atie
aator:ki, a ta świadomość pozwala
nam przyjąć powieść jareckiej z
uczuiciem wzajemnego :zrozumienia;
się i ws.pólinoty wewnętrznej. ·

ści
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Krystyn T. Wand. „CzerwOll)J
j, Prz~orstd,i
1939; str. 376.
Awanbumicza - trzecia z k'01e(
- powieść polskiego autora na.,
,pisana jest żywo ; zajmują.co, ~ ł
stosowania i sto1>9
umiejętności"ą
niowanJa sensacyjnych efektów.
Akicja, o charakterze nJemal fił•
mowym, toczy się, oczywiście nc
dalekim amcrykań•skim Zachodziei
a wzorowo pomyślane zakończe
dagogj.cz.ną.
Spokój i umiar powieściowej ro nie pozwala czyte~ikowi odeboty Jareckiej zasługują na pe:ne tchnąć z ulgą po doznanych w to•
uznanie. Nie sąct.żmy jednak, że ku lektuiry emocjiach.
to oo j~t tylko wyrazem dyscyBOLESLAW DUDZIŃSKI
pliny autorskiej oznacza ooojęt.
wobec
ność ; niezdecydowanie
diabeł". Warszawa,

Str. 5

w
,

Bronimy Niepodległościl Walczymy oPolske Ludow~I

Pod hasłami:

Robotnicza bedzie manifestowała w dniu 1 Maja pod Sztandarami PPS. i Klasowych
.
Zawodowrch. Zbiórka pochodów dzielnicowrch na Wodnym Rrnku.
·

lódź

Związków

·

. CentralnJ pochó·d manifestacrinr

wrrurzv z Wad~!ID R1nku o godz. -11 przed pot. i przejdzie ulicami:

Główną, Piotrkowską,

Pl. Wolnoid i 11 listoJ1da na Polesie
·

Konstant1now.slue. .

o

K R p p ~
prezydent miasta, ARTUR SZEWCZYK_ prezes
Przy grobach poległych Bohaterów Rewolucji 1905-8 r. przemówienia wygłoszą: w imieniu PPS - tow . tow. JAN KWAPIŃSKI DEMO~
STRO°NNICTWA
LUDOWEGO,
STRONNICTWA
POLITYCZNYCH,
WIĘżNlóW
b.
STOW.
ZAW.,
ZW.
KLASOWYCH
HENRYK WACHOWICZ - sekretarz OKR. PPS„ oraz przedstawiciele:
KRATYCZNEOO i BRATNICH PARTYJ SOCJALISTYCZNYC H

Ł.

Obchód 1 Maia
ZBIORKI DZIELNICOWE.
Zbiórki czło;ików PPS., Klasowych
l\'•iązków Zawodowych, Organizacji
Młodzieży PPS„ grup fabrycznych,
oraz organizac.rj biorących udział w
rr.anifestacji 1-szo Majowej, rozpoczną się o godz. 7.30 r.
Zbiórki odb ,.u1 się w na.stępują
cy<'h punktach miasta:
1) LIMANOWSKIEGO 89, dzlelnlr.a. ,,Ba.luty" PPS., robotnicy fabryk: „K. T. Buhle", „Gentleman",
„I. K. Poznańsld", „Boryszowskiej
Apretury", RKS. TUR. „żubardz".
2) ŁAGIEWNICKA 61, dzielnica
„Julianów" PPS.
3) BRZEZ~SKA 65, dzlelnica
„Zielona" PPS„ robotnicy fabryki:
,.Biederman" i „Bornszta.jn".
4) P. o. W. 24, dziełnlca „aródml"!ście" PPS„ Związek Tramwaja??j. Zw. Spożywczy, Zw. Tra.t1sportowców, Zw. Automobilistów, TUR„
Zw. Fryzjerów RKS. „TUR", robotnicy fabryk: „Klajman", „Goldlust", „Kamiński", „Ejtingon". z ul.
Sterlinga.
5) LETNIA 1/S, dzielnica „~ozi·
n7„' PPS„ robotnicy fabryk: „I. K.
Poznański", „Herszenberg i Halberszt..at".
6) LIPOWA 71, dzielnica „Prawa"
,"'PS •. Związek Budowlany (sezonoW<'V J strycharze) robotnicy fabryk:
"vf:•irów Kindermana, Bomsztajna,
„B-cla Buki~t", ,,Bentcha". „Tltzen",
F. Kinderman", „Weber i Raul",
Fuksa i Birencwajga, Cymermana,
.lllmde', Przygórskiego, Sza.ca, Schr8
<l~ra, Serejskiego, Zjedn. Zakł. Fil-

12) WYSOitA łłS, Związek Włók·
niarzy - Oddział „Fabryczny", oddział „Jdwabników", oddział „Pończoszniczo - dziany", Zw. Użyteczno
oddział I i m, .Zw.
ści· Publicznej Metalowców, Zw. Drzewny, Zw. Spooddział mięsno • wędli
żywczy niarski, Zw. Dozorców i Służby Domowej, Zw. Skórzany.
13) ROKIC~SKA 62, dzielnica
„Widzew" PPS„ robotnicy „Widzewskiej Manufaktury", RTS „ Widzew"
i Koło „Stoki" PPS.
14) BANDURSKIEGO 15, ...~te·
miecka Socjalistyczna Partia Pracy
i Zw. Włókniarzy - oddział robot·
nr :ów niemieckich.
15) KILIŃ~"UEGO '19, Stronnictwo
Demokratyczne.

„Czerwona" PPS., robotnicy fabryk:
„Eisert", „Hoffrichter", „Ejtlngon"
(z ul. Radwańskiej), „IJampe i Albrecht", „Allart", „Schweikert", Karolewskiej Mimufaktury i Piotrow·
sklego.
9) Rzgowska HS, dzielnica „Chojny" PPS., Zw. Małórolnych, RKS.
TUR. Chojny, robotnicy fabryk:
„Polesie" i Geyer".
10) SUWALSKA 1, dzielnica „G6rnP." PPS„ robotnicy fabryk: „Buhle",
,,B-cia Zajbert", „O. Haeslera", Steinerta.
11) FABRYCZNA '7, dzielnica „Fa
bryczna" PPS„ robotnicy fabryk:
„Schelbler i Grohman", „Rozen i
Wiślicki", „Eitingon" (z ul. Dowborczyków), Barcińskiego i Murów
Wolfsona.

STRASZNA śMIERś ROBOT-

NIKA

w

jednym ·z prrodków w pokła
na poziomie 400 m.
Heitman
dzie
łódzkie
,.Polska"
w podziemiach kottalni
i'
WTOREK, 25 kwietnia.
w świe.toch?owir.ach zosta"· znale
':J
5.35 Muzyka poranna. 6.35 Gimna!<tyka. 6.50 Muzyka (płyty). 7.oo zione straszliw·e poszarpane zwło
Dziennik poranny. 7.15 Muzyka (pły !ci górnika, 47-letn·i ego Marcina
ty). 8.00 Audycja dla szkół. 8.10 Sojki z Chorzowa n (Wandy 37),
dla szkół:
Przerwa. 11.00 Audycja
..Harcerz nie pije" poi;adanka dla lttóry mi;ił zuoetnlę zmiażdżony
-izieci starszych. 11.15 Orkiestry tu1ów. W iafdch okoliczno§ciach
jazzowe w repertuarze salonowym ~mierć So.ki nastąpi!a i co bylo
<płyty). 11.57 Sygnał czasu i hejnał iej powodem, dotąd nie ustalono.
z Krakowa. 12.03 Audycja południo·
wa. 13.00 Przerwa. 14.00 Koncert Prowa!!-z~ co c!o te..,o dochodzenia
życzeń L6dzkiej Rodziny Radiowej. wladzc ~órnit>ze. Sojka osierocił
14.50 Lódzkie wiadomości giełdowe żonę ł 5 dzieci.
ECHO WIELICIEJ WOJNY
~t~~~~~~u;~~~a~~· m~~"i~-~~~:
Na pastwisku gromadzkim w
ce" - pogadanka d!a młodzieży.
.
15.15 Literatura dla wszystkich - , .
..Lad serca". 15.30 Muzyka obiado- Zagórzu. w pow. rudeckim -znalewa w wyk. Orkiestry Roz<•'łośni Wi- ziano zakooany płytko szkielei żo-'
!~sklei. 16.0,? Dziennik popołudnio- nierza zabitego w czasie wielkie.i
wy. 16.08 V'.!adomośd gospodarcze., woj.ny. Przy szkielecie znajdowa'
•
••
_ •
•
16.20 Przegląd aktm•lności flnanso- 1 '>lę
bag-n;:t t to.patka arm11 austnawo-iwspodarczych. 16 .~0 Pieśni po8Zllkiwaczy złota. 16.50 „~ołnlerze ckiej. Szkie!et pochowan-0 n.a miej
walki z n~dzą„ - felieton. 17.05 Rv ~· cowym cmentarzu.
szard Straus - Sonata F-dur on. 6.
WYKOPAłJS!<Ą Ni\ TER~NIE
17.30 „z pieśnia po kraju". 17.55 Lini a k 0 l ej ewa Ś' '-'sk - w 0 łvń"
LICEUM KRZEMIENIECKIEGO
po•
gadanka. 18.05 o muzyce i muzyPrzy bud.owie gmachu pedagokat"h: ..Melodie Południa i Północy".
18.25 Wiadomości snortowe lokalne. o;ium liceum w Krzemieńcu natra19.00 fiono na stare sklepione piwnice,
18.30 Audvcia dla robotników.
„Pod 'DOlską bPnclerą." _ koncert
rozrvwkowy. 20 _00 Piosenki w wyk. w których znaleziono ~obrze zaduetu: 1,ayton i Johnstone (płyty). chowane szczątki kafli glinianych
(d. c.l. o · chaTakterystycznych wzorach.
rozrywkowy
20.1.5 Koncert
Dzi
·
· •-f
20·3„"' Au d YCJe
en-I oraz mone'y srebrne i miedziane
"' ormacYJne:
nik wieczorowy (20 40) wiadomości
'Z okresa króla Stanisława Augusnortowi~do~o~ci
meteorolo ....
sta
.
„, czn.e,
11
·
we i nasz progr m. 21.00 Kon.cert
71-LETNI STft.RtTS7,EK
ZIĘCIA
„TY„"'eni po1scv 0 re11oiarh Wschodu"
Przed Sądem okręgowym na se
?? 1 !l Rf'nrorta~e z balf'tów: auc~""'"':t.
6
2~ !'15 Wla~oTY1o cl ble"'ace. 2~ oo 5ji wyjazdowej w Brodnicy odby. k 71 - Ie td?iPTIT'llka wie- a .
O:>t„tnle wl"~OJ"'l"l!'.<'i
się rozprawa prz~c1w c
c~...,rnego komunikat meteorologicz· niemu Leonardowi Wronl<(}wskie'
, ny.

Radio

II
I

~~:!~;st;;00 Y~~~n:~~wi ~~':=~

KJNO

-1

wyruszą

z talei Polski

Wiadomości

:.•t

7) WOLCZ~S,KA 91, Stowarzyszenie B. Więźniów Politycznych.
8) WOLCZ~SKA 196, dzielnica

"'

W niedzielę ubi·egłą łódzka or- przemawiali im. dzielnic: Koziny
ganizacja PPS. obchodziła znowu '. - tow. Jatczak, Bałuty - tow .
tow.
piękną uroczystość otwarcia no· 1 Mikołajczyk. Julianowa wej dzielnicy na terenie gm. Ra. j Jurczak, Prawej - tow. Zborow·
dogoszcz, 3-ej z kolei dz:etnicy na : ski, Fabrycznej - tow. Kwaś.
teren'e gmin podmiejskich. Z o- ; n1ewski, Chojen - tow. Strzbpa,
tow. Salski, Zw. Włók.
powstawają ., TURia gromną szybkością
tow. Kacdokoła robotniczej Łodzi ośrodki . niarzy, oddz. Fabr. DziaRego
.•
Pończ
Zw.
przak,
myśłi I czynu socjali$tycznego.
Planowa praca łódzk'ej organiza. tow. Job, Komendy A. S. - tow.
cji zmierza w kierunku otoczenia Zybert.
poświęcony
naszego miasta szeregiem dziet-1 Nast~pnie referat,
zadaniom
nic, które wres;i:cie utworzą pierś- sytuacji politycznej

l

ców i inne.

nz·ś

fł.

P. P. S.

Otwarcie nowej dzielnicy P.Pi.S.

cień, przez który nie przen.ikną
coraz bardziej słabnące siły reakcii.
Nowa dzielni.ca zorganiizow:a·n a
Radozostała na terenie gminy
goszcz, która liczy ok. 12 tysięcy
robot·
m:eszkańców, przeważnie
ników fabrycznych i zatrudnia.
nvch w cet?;ieln·i ach. D;i:ielnica im.
5 - o godz. 10 z dzielnicy „Fa· Henryka Barona, bohatera po1skle
1. - o godz. 8.50 z dzielnicy „Ba
l połączy się na trasie z bryczna".
łuty"
f.!O proletariatu, mieści się przy ul.
6 - o godz. 10 z Domu Zw. Za· Paderewskiego 12.
dzielnicami „Julianów", Zielona",
„Sródrnieście" i Stronnictwem De- wodowych.
Na uroczystość otwarcia przy7 - o godz. 9.20 z dzielnicy „Wi·
mokratycznym.
były tłumy członków I sympaty2 - o godz. 2.30 z dzielnicy „Ko- dzew" po nadejściu Koła „Stoki".
Trasy pochodów dzielnicowych po ków, wype!n•a•ąc lokat po brzegi.
ziny" i połączy się na trasie z dzielW im. kom:sii organizacyjnei oo.
nicą „Prawa", Stowarzyszeniem B. dane zostaną. w drodze organizacyj
OKR-u,
witano przedstawicieli
Więiniów Politycznych J N. S. P. P. nej.
Zaw., po czvm
Zw.
Kl
i
dzielnic
PPS.
ŁOKB.
Sekretarlat
8 - o godz. 9.20 ł dz,!e!rJ.icy „Czer
wyg!osił referat na temat zadań
KOl\IENOANTOW MILICJI
.
wona",
w obecnych nrze'"fl10W"C'1
partii
ZWIĄZKOWEJ I FABRYCZNEt
• - o godz. 8.30 z dzielnicy „Choj
chwilach orezes Ł. O. K. R. PPS.
ny" i połączy się na trasie z dziel- ~ywa się do przyjęcia w czwartek.
dnia 27 kwietnia o godz. 7 w. do Do- tow.
Artur Szewczyk. Kolejno
mu Związków Zawodowych.
nicą „Górna".

Pochody dzf elnicowe

O. H.

partii wygłosił sekretarz OKR-u,
tow. H. Wachowicz.
sceny robotniczej
Członkowie
TUR. wykonali „Manifest" Szy·
mańskiego, „Razem" i szereg in.
utworów.
na akcie
Złożeniem podpisów
odśpiewaniem
i
pamiątkowym
„Czerwonego Sztandt1ru'' i in. pie
śni robo+niczych uroczystość zo.
stała zakończona.

---------

...

, ....... --„-~ „-----„--~:11·

Sprawa gospodark : teatrów
na wczorajszym posiedzen u Rady
W czwartek, dnia 27 kwietnia
r. b. odbędzie się 8-me z kolei posiedzenie Rady Miejskiej, na któ.
rym zostaną dokonane wybory
komisji Opieki Społecznej, 2 człon
ków Rady Szpitalnej, 3 członków
do Komisji Poborowych, 6 człon
ków Wodociągów i 6 członków

ł1

ejskiel

Rady Nadzorczej Gazowni Miej.
skiej. Następnie złożą sprawozda
nia radzieckie komisje: regulaminowo • prawna, do spraw ogólnych, finansowo • budżetowa oraz komisja powołana dla zbadania gospodarki Teatrów Miejskich
w Łodzi.

Sto lat wzaludnieniu Łodzi
Struktura

ludnościowa

Znamiennym dla Łodzi objawem jest stały i systematyczny
wzrost zaludnienia. Ten charakterystyczny ruch lud:10ściowy upla&wykresy statystyczne
tyczniają
Wskazują
Zarządu MieJskiego.
one, że od 1837 roku zaludnienie
stale i szybko wzrais·ta~o.
w o k res1e· 10 1a,t bo d o 1847
· d k '
b
k
ro u zao serwowano Je na s .a··
Ł~,.,
t d · ·
d k
b
za u niema w V'UZt
Y spa e
t
·
st
• opniowy wzros znamionują la·
t 1857 d 0 1887 G ł
wa towny na·
a
tomiast skok datuje się od roku
1877 i trwa d'o 1914 roku.
Wiel1ka wojna światowa pirzerze
dzila mias1o, bo kiedy w roku 1007
Łódź liczy'a przeszło 300 tysię.cy
mieszkańców, to w roku 1914
Łódź posiada!a 500 tysięcy. Wyda·rzenia wojenne doprowadziły
poziom zalaanienia Łodzi w 1917
roku do pozio-mu z przed to taty
Poważny S'kok wykazały na·
stępne la.fa powojenne. Stan zaludnienia na dzień t stycznia 1937
roku osiągnął poziom 645,112
mieszkań'ców, a na d.zień 1 styc.z -

miasta

nia 1938 roku wzrost wvno~ił
20, 119 :riieszkańców. Łó<łź ~ dl!liu
1 stycznia 1938 roku posiada1a
665,214 mieszkańców, a na dzieli
1 stycznia 1939 rolcu - 672,194,
czyli nowy wzrost w okresie jednego roku. jeżeli rozwój zaJudnierria nic nie zahamuje, za lat 5
Łódź będzie liczyła przeszło 700

mu, oskarżoner.m o zamo·r dowanie
Sąd wydał wyrok, skazujący
swego zięcia Kazimierza Dembiń·
Wta<l:sława Soboczyńskiego na 7
skiego z Karbowa. W wyniku roz ,;esi.:·cy więzienia, a Bronis'awf
tysięcy mieszkańców.
prawy Wmn.kowski skazany zoSoboczyńską na 10 miesięcy. Kary
Wedhlg ostatniego powszechstał na 6 lat więzienia.
oskarżonym nie zawies 7 ono.
nego spisu ludności, n.rzeprowaSZKIELET POD QR.URNIKAMI
ł'
Ń
W FA
PO~A
dzonego w roku 1931, na 604.629
RBIAR I
R
L
W maj. Rostworowo, w powieposiadał;i
Łódź
mieszkańców
W farbiarn: Samuela Magida,
cie obornickim, po-ckza5 zak'. ada326 361 kobiet i 278,268 mężczyzn .
nia kanalizacji w podwórzu, wy- w Warszawie przy ut. M?ociM„keij
1
hł
13
Z liczby tej 17 procen1t ludn1ości
pożar. Wezwane zoWY•>Uc
kopano zupe~nie przypadkowo na
się z handl~, 62 proc.
utrzymywa~o
ogniog!ębokości 1 rr.etra szkielet ludzki. stały dwa O<ldzia~y straży
z przemys'u, oraz 21 proc. z róż
Po ścis'ym zhadaniu komis.ia le- wej, których akcja trwa'a oko!o
nych zarobków. Wed:'.11g wyman
karska • sądowa stwie-rd'ziła, że dwóch godzin. Zdolano ocalić
·
f ·
h
t
Łódż wówczas· liczyła 340,179
szkie'.et ~·po·czywał w ziemi naj- s ryc z aciatamt oraz sąsiedni
mięszkańców wyzna.nia kato''.cldebu.dyne1< mieszkaniowy i sk'ad fa·
mnie.i 60 łat.
go, co stanowi'<0 56,3 proc„ 56,159
Przypuszcza się, że na.t.rafio.no bryczny. dokąc zac:':ynał się J11·ż
ewangelików (9,3 proc.), oraz
na 31ad morderstwa skrytobójcze· ogień przenosić. Spaliło się we202.497 wyzna11ia mojżeszowego .
.
mie
suszarni,
urządzenie
wnętrzne
go.
co dało 33,5 proc .
AŁYCH szcz~ce się na p:erwszym piętrze,
VRO
UKARA
·
w ogo·i nej liczbie 604,629 miesz
gdzie znajdowa 1y się sk'ady baDNI
NIE ZW
RODZICóW
d ·
,
k · · b •
wel-ny i pierza Straty wynoszą kil
114
851
6
zie ·
ancow y .o og .em
· · t ·
Przed sądem okręgowym w Po- k
ci w wieku do lat 10, oraz w włeznaniu za·sied:i na lawie osikarżo- anasc1e ys1ęcy z'otych.
ku od lat 10 do 20 ogó'em 95 137
h ~
·
,
·
nyc 2o-letni kupiec Wladys'awTutaj raz jeszcze potwierdza
li
Soboczyński i jego żona, 29-letnia
się przekona·nie, że m'ode pokoleli
Hronis'awa Soboczyńska, pod zania stanowią największe bogacrzutrm sys~ematycznego znętania
two narodowe ·w Polsce. Na nkh
się nad 7-letnim. nieślubn·1m s~·n ·
Przed Sądem Grodzkim w Kato- Warszawą a Berlinem. Zbro1·enia: też spoczywa poważny obowi:i_zek
J
•
1'iem Sobc czyf!skiej, Zbigniewem.
dochod1u
Oskarżeni z byle b~ahej przyczyr,y wicach odpowiadał b . . urzędnil~ nic nie pomogą, gdyż jedna pięść oodniesienia poziomu
jak
który,
kraju.
w
s.po'ecznego
n:eIO
na
'Jiti n!e8'Zczęśliwe dzierko po ca- Syndykatu Hut żelaznych, 41-letm niemiecka wystarczy
w chwiH obecne.i wvno·
oskarżony o roz przyjaciół. Jestem przekonany, że 1' wiadomo,
Bronner,
Andrzej
d
·
.
·
,
.
ś
1ym Cif"1e, zmus.za 11 ie o k1ęc.zenia
na gwoździach, wieszali na pasku powszechnianie fałszywych wie ci, polowa policji śląskiej natychmiast si na :?;towę jednego mieszkańca
tytko 900 zł.
poważną odda się pod rozkazy Hitlera".
wyrządzić
i grozili wyrzuceniem przez okn-0. mogących
.
ó
. t
·
mają.
i
Państwa
Sadystyczna para ni'e przyzna- szkodę interesom
1n t eres.uiące
por wnamc
1es
·
d 0 wmy,
·
Brono er przyznaI się
.
cych na celu osłabienie ducha o·
·
·
.roku 1931 z rokiem 1939 na d'Zień
dl H'11
·· ·
ó ·
wa 1a się do winy, Jednak w toku
w1ąc, tz zywi a i era senm
bronnego w społeczeństwie.
sądowego okol1"cz"'ośc1·
prz"""OOU
tyment osob"sty, bowiem w czasie 1 stycznia. Kiedv w ro·ku 1931 na
.,
""
ogMną liczbę 604.629 mieszka-ńte potrwierdzili przesh.rchani w cha i W toku dyskus1i biurowej BronwS:pom111iano
jak
ców
,wojny
i
0
1om1 ,a ta.kze :;107tr~ m1l.cs1erdzta dzre, bo .Hrtler Jest. cz~ow1ek1em choty. Przyznał także, że w chwi- 32-6 361 kobiet i 278.268 m żczyzn
z o~hronk1, do ktore1 odd,sno wre- o~atrznośc:ow~m. Z1em1e, któr~, li aresztowania wykrzykiwał pod -to w d·niu 1 ~tyc7.nia 1939 roku
~óln:i li~zbę 672 194 mieszszC1e maltretowanego eh opczyka. Niemcy utracili na rzecz Pot•k1, I adre~em polici"i. że spowoduje póź na
363 571
I .
I
s
R
. .
k .
tk
t
N
,
tf>.dż posfada!a
canców
awe Tl'a a o~ arzoneJ nie mo· muszą po~róc'ć do ~es1y .. pra- n:ej. jak przyjdą N;emcy. donies'e·
mężczyzn.
30q.623
i
kobiet
dziś
kto
każdego,
na
karne
n:e
m:ędzy
załatwiona
być
musi
ta
wa
faktom.
g'a zaprzeczyć tym
W okresie lat 8 przvbylo w Łoobraża Hitlera.
dzi 3"/.210 kobie\ i 30.355 męż
W wyniku rozprawy Bronnera czvzn. W chwili ohernei miasto
Nie?r.ÓWU2."-Y filc sensacyjny!
W rolach głównych: WAYNE MORRIS, • skazano z ust. o ochronie niektó· nasze posiada o 54,948 kobiet wię
rych interesów państwa. na 1 rok cej, niż mężczy7.n.
CT-'AmE TREVOR, Charles Bicford
bezwzględnr~o więzienia, 100 zł.
i Frank Me. Hugh.
i utratę praw obywatelgrzywny
T.
A.
P.
i
Nadprogram: KOMEDIA
Pocz. o 4 w sob. i niedz. o 12. Ceny od 50 gr. skich i honorowych na lat 5.

sentrmenl
l

ZABOJCĄ ~a·kt.erze św!adl~ów są· si:dzi. zn~- ne~ oświadc~yl. ż~

~ie .bę. ~~~im ś;'~~:~~!k~;~ż~~·~ó~mp::
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CORSO DOLINA 616ANTOW

Odbito w drukarni „kobotnik", Warszawa, Warecka 7.

I

było,

wyże.i

Łodzianin
„Łddt

Jest gotowa!"

Skandal w teatrach .trwa
Jak się dowiadujemy, artyScl teatr6w miejskich do
dzlsle)szego dnia nie otrzymall Je11cze zaległych zarobk6w. Nlekt6rzy znajdują
się w tragicznej poprostu
sytuacji, nie mając !adnych
Srodk6w utrzymania. Pa·
nuje wśr6d nich ogromne

Przemówienie
tow. Prezydenta Kwapińskiego
wygłoszone

przez radio w dniu 24 kwietnia 1939 roku

Posiedze nie

wzburzenie i rozgoryczenie.
Jak długo mo!e trwat ten
oburzający
I niesłychany
stan spowodowany przez
nledoh:stwo Dyrekcji. Bar.
dzo. nas Interesuje, czy pp.
dyrektorzy Wroczyński I Moryclńskl sobte samym takie
pensji nie wypłaci U?

Wędrowna
kolumna przeciwgruźlicza
z
do Piotrkowa

Miejskiego
Kom1tetu FON
Wczoraj w sali konferencyjnej Zarządu Miejskiego odbyło
się posiedzenie Miejskiego Ko·
mitetu Funduszu Obrony Naro·
dowej
pod przewodnictwem
Prezydenta tow. J. Kwapil\skie·
go. Sprawozdanie z działalnoś
ci Komitetu złożył sekretarz,

Wraz z całym światem prze- ską, ! Gdynia, dzieło polskiej ale należy też niezwłocznie
stwierdzając że Lódź ~pełnia
(1zas wielkiego niepo· itrażniejszości-gwarantująnam wpłacać.
wzorowo
swój ©bowiązek o·
koju. Stoimy oko w oko z swobodę na morzach. Dziś stoi
A przeciez Ojczyzna to nie
bywatelski,
Na FON wpłynęło
widmem nowej wojny. Po 20 przed nami zadanie opanowania mit, to nie legenda, to nie coś
ostatnio
400.000
zł., ogromnym
latach straszyć ono znów po- przestworzy i zabezpieczenia oderwanego od naszego codzienpowodzeniem cies2y się rówież
czyna ludzkość, jak gdyby z się przed atakiem z tej strony. nego życia. Ojczyzna „Polska
wyruszyła
subskrypcja Pożyczki Obrony
Łodzi
umysłów ludzkich zniknęła już
Pożyczka Obrony Przeciwlo· to wielka rzecz" - dlatego, że
Przeciwlotniczej. Zebranie nie
pamięć straszliwych przeżyć tniczej, którą rozpisano, ma za to my wszyscy razem wzięci.
W niedzielę, dnia 23 bm., pożytecznej placówki.
przeprowadzało
dyskusji.
o~tat~iej wie!kiej w~jny, p~mi,ęć zadanie zdobycie środków fi· Jej bezpieczeństwo, to bezpie· ; ~.lokalu Sekcji Walki. z Gru·
Zebrani na uroczystości za- Przewodniczącym Komitetu wyw~elk1ego z01szcze01a, mtltonow nansówych na uzupełnienie sił czeństwo naszych domów, na· · zhcą, przy ul. Narutowicza, od· poznawali się z urządzeniami
brany został wiceprezydent tow.
ofta~ !udzkich, morza przela~ej 1 Po.Iski w powiet~zu. J~st b'?- I ~zych rodzin, !1~szych dzie~i, li było się .uroczyst~ poświ~cenie_ ruchomej kolumny przeciwgru· A.
Purtal, kierownikiem propa•
krwi 1 łez. Ledw? zarosły bl.1z- 1 wtem rzeczą ntewątphwą, tż ich przyszłość 1 ich szczęście. ruchome) poradnt przec1wgru źliczej. Składa się ona z sa·
gandy
red. tow. Mitzner.
ny z o~ych.lat me~av.:nych, JUŻ walka powietrzna będzie decy- Ten nasz wspólny interes, to . źliczej, przeznaczonej do pracy mochodu, w którym urządzone
W
skład Kom. Rew. weszli:
znó~ stły n1epoko1u t zamętu I dującym momentem wojny no- nasze wspólne bezpieczeństwo leczniczo-rozpozna wczej gruźli·. zostało laboratorium lekarskie,
tow. Wojdan i in.
pcha!ą nas z powrotem w otchłań woczesnej.
nieba, które dziś wymaga dziś jednorazowej ofia· / cy. w t~renie ~owiatu piotrkow· zaopat;2'.,on~ w aparat rentge·
Komitet postanowił wezwać
walki.
.
.
tak pięknie rozkwita nam pię- ry materialnej. Wymaga także sk1eg.'? 1 łód~k1ego. .W lokalu now~k.1 I mikroskop. . W przy· obywateli miała
by z ofiarami
Gdy mówię, to, to 01~ poto, knymi barwami wiosny. przyjść stałej ustawicznej czujności.
Sekc11 Walki z Gruźlicą zgro- szłosct kolumna posiadać bę- zwracali sif; do Wydziału Wojby ~erca wspołobywatełt ~apel- może nagły, niespodziewany a· Żvjemy w epoce, którą naz- ma~zil~ się J?rzedstawic~ele władz . dzie aparat świetlny .. filmowy, skowego Zarządu
Miejskiego,
niac rozpaczą, by bez~adn1e za· tak wroga na nasze miasta, z wać by można słowami wielkie- wo1ewodzk1ch,
wo1skowych, przeznaczony dla akC)l propa· ul. Al. Kościuszki 17.
łamyw~h ~ę~e. Y'f dm!-1 wybu· pod jasnych błękitów razić nas go poety wolności, w epoce miejskich. i świata leka~skiego. 1gandy prze~iw~ruźliczej w ~ia·
chu w1elk1e1 wo1ny. teJ w r?k'! może deszcz bomb, jad trują· „wielkiej bezsenności świata". : Przemawiał prezes WoJe.wódz· s~eczkach .1 wios~ach po~1atu
1914. Polacy, choc po;zbawie?1 cych gazów. Może to być atak.
Gdy świat bezsenny czuwa i Ikiego Towarzystwa Przec1wgr?· p1otrkowsk1ego
t łódzkiego: Międzynarodowy
sw;e~o p~ń~twa •.. um1eh rzucić który nikogo oszczędzać nie my musimy być czujni. Nie źlicze~o w Ło~zi, naczelmk Oddani.e do u~ytku ..ruc~omeJ
• •
swóJ oręz 1 swo1 czyn ?a szal~ będzie: gu wdzierać się będzie my jesteśmy tymi, którzy nie ~y~ział? Zdrowia l!rzędu ~o- poradm .P:zec1wgr~zltczeJ ma zlodzteJ skazany
na 3
1
wydarzeń, ~y w ~haosie walki zarówno do izb robotniczych, chcą by panował pokój, by 1ewodzkiego, składa1ąc podzię 1ednoczes01e podwo1ne znacze- l t
.
.
.
zadecydowac o swoich sprawac~: ~ak i do pałaców bogaczy, bom- ludzkość pracowała nad rozwo· kowanie tym instytucjom i tym nie, ponieważ poradnia jest tak a a więzienia
o losach swego narodu. Je.sh by padać będą zarówno na jem t~órcz~ch wartości , ~la ~sobom, ~z!ęki których pomocy u~ządzo.na, iż wb wyp~dkbu ć ko·
Przed Sądem Grodzkim w
tak ~~ł<! w~~czas, t~ .rzecz ~a- gmachy publiczne, jak i na do· szczęścia ogolnego. Czuw~c Je· hnansow~J 1. pracy powstała te· m;c2'.,neJ potrze Y. moze Y. za· ,1Ł d . t
ł
0·letni Adolf
sna, .•z 1 dz1s, gdy z~1emy me· mostwa cywilnych obywateli.
dnak musimy.
I
go rodzaJU ms.tytuc1a wędrow· m1e01ona na czołowkę samtar· 1Ko ztht s aną d 4
. d
·
t
· k
nec . zawo owy mię
zyna·
za1eznym b y t em pans wowym,
.
, .
W
Jak w dniach niepokoju stra· na 1ecznicza; Ja k ruc h oma po· ną wois
ową.
d
ł d . . k'
k
0
baczyć musimy, by w rozpęta0
N!e. mowtę
tym do
as że nawołuJ'ą się, by sprawdzić, radnia przeciwgruźlicza. W PolTegoż
dnia
poradnia oddana . ro owy z
zleJ
ieszon .owy,
.
. .
.
. tk owama
1ące1 się zawierusze nasze spra· dz1sia1 • by
.
P1'otr- karany
22 hrazy
w. Polsce
i ksze·
. w sercach Waszych l czy wszystkie posterunki czu· sce d otyc h czas d wa tylko po · zos t a ł a d o uzy
.
k
h
wy nie były narażane na szwank. zaszcze!'tć t~~ogę: M~m g~ę- ·wa ją, tak musimy ciągle usta· wiaty w Małopolsce W schod- kowskiemu Towarzystwu Prze- re~u. mnyc
raJac
za
ra·
A nasza sprawa najgłówniej· boką wiarę, tz ~ęzna, Je~nohta wicznie nawoływać się, byśmy . niej posiadały takie ruchome ciwgruźliczemu i wyjechała do dzieze.
.
sza to wolność. Wolność naro- po.stav.:a wszystkich ~ez z~dne· byli gotowi do obrony. Działa· poradnie.
Łódż jest trzecim Piotrkowa.
Knecht w dnm 5 lutego br.
du, to możność istnienia jako go W~J~t.k? obywat.elt . panst~a my i żyjemy na jednym ale miastem w kraju. wysyłającym
przed szpitalem w Radogoszczu
państwo niezależne i suweren· ! spr~wt, tz zaden wrog me ośmte· niezwykle ważnym
odcinku w teren powiatu piotrkowskiego
z kieszeni Izaaka Weinberga
ne •. Ta wolność naszego kraju lt się nawet .~a. próbę zamachu Rzeczypospolitej. Nasze wiei· i łódzkiego ruchomą kolumnę Do mycia, prania i golenia znako- wyciągnął portfel
z zawartością
to me puste słowo.· Ono tętni, na nasz po_ko) t nas~ą wolność. k ie miasto przemysłowe ma przeciwgruźliczą. Zmontowanie micie nadawają się mydła i proszki kilkuset dotych. Kradzież
spo·
pulsuje ~orącą krwią milionó~ Ta_ got~wosć ~as~a Jednak wy: dla całego kraju olbrzymie zna· porad~i ~os~tow~ło zł. 23.500.
strzeżono i doliniarza zatrzy·
ob~atelt. To słowo - to hl· razać s~ę musi Dl~ tylko w ~a czenie. To też dla sił całej W 1mie01u miasta przemamano.
stor1a pokoleń, które przez pół· chowan~u . całkowtteg~ spoko)u, Polski jest konieczne, byśmy wiał tow. wiceprezydent A.
Żądać wszędzie
Wczoraj Sąd Grodzki w Lo·
tora wieku naprawiały błędy ale. takze 1 we właśc.1~ym, ma. mogli stwierdzić: Lódź jest go• Walczak, dziękując instytucji
dzi skazał Knechta na 3 lata
przeszłości. Wolność-to insu• teri~~nym przygotow'3.am .naszeJ towa.
za pracę nad stworzeniem tak
więzienia.
rekcja kościuszkowska, to pow· armu. Do tego ma właśme słu·
stanie listopadowe, to odrodze- żyć . Poż.yczka Obrony Przeciwnie ducha narodowego w poezji lot01cze1.
wielkiej emigracji, to bohaterski
Przemawiając jako przeworok 1863, to szubienice i Sybir,\ dniczący Miejskiego Łódzkiego
które były udziałem bojowców Komitetu tej Pożyczki, stwier1905-1906, to wreszcie czyo dzić muszę. iż miasto nasze
Legionów i walka zbrojna całe- narówni z całym krajem pojęło
go narodu.
w lot jej znaczenie, rozpoczy·
Wielkość polityki polskiej w nając wielki wyścig ofiarności.
okresie wielkiej wojny polega· Zaznaczyć jednak muszę, iż na
ła na tym. by z jej ognia wy- specjalne wyróżnienie zasługuje
prowadzić Polskę wolną. Poli· stanowisko sfer robotniczych i
tyka polska dzisiaj polega na pracowników umysłowych. któ·
tym, by w zamencie naszych rzy na wezwani.: swych orga·
czasów wolność Polski ocalić nizacyj zawodowych zadeklaro·
i umocnić. Ten nakaz chwili wali odpowiednie sumy ze swych
społeczeństwo zrozumiało i do· zarobków. Mam niezłomną na·
konało samo wielkiej moralnej dzieję, iż w ostatnim okresie
mobilizacji w obronie wolności. subskrypcji wszyscy pozostali
Dla wszystkich bowiem jest obywatele miasta pójdą w ich
Roosevelt odkrywa Stary Świat •••
jasnym, iż Polska, by była wol· ślady i dadzą tyle, ile im naka·
ną, musi sama o swoich losach zuje obowiązek obywatelski i
i spr~w.ach de~ydo:wać. Postęp j ich stan majątkowy.
te~h.n~kt sprawił, ~e panować
Ze szczególnym naciskiem Nocne dyżury aptek
1
dzisiaJ to ~na~zy nte tylko czu· muszę podkreślić kcinieczność Nocy dzisiejszej dyżurują apteki:
w~ć nad zie!°tą . swą, zawar~ą szybkiego działania. Samolot s. Kon i S-ka Plac Kościelny 8,,
między grantcamt państwa, nte jest bronią. która działa szyb· Charemza Pomorska 12. :U:. Wagner
74-76. Telefon 129-88.
DR.
t.ylko n. ad swym morzem. , które ko, piorunuJ'ąco. I historia dziś i S-ka Piott kowska 67, J. Zaj~czt
Ik d
Dojazd itram. fl,6, O i 8 do rogu Kopernika i Żeromskiego.
ś
t
1
kiewicz
i
S-ka
Zeromskiego
37
JeS w~e ą rog~ W wia • a e nie chodzi wolnym krokiem, ale z. Gorczycki Przejazd 59, M. EpDziś wielki film reżyserji J. LEJTESA
.
hkże l nad powietrzem.
unosi się na skrzydłach szybko· sztajn Piotrkowska 225, Z. SzymańPowietrze, które konieczne mknących samolotów. To wszyst· ski Przędzalniana 7f>·
specjalista chorób skórnych, wenejest do życia dla człowieka i ko wymaga od nas działania
Teatr Miejski
''
t..J
rycznych i seksualnych.
każdej istoty nia zięmi, stąło się sprawnego i szybkiego, Armia
Śr 6 dmiejska 15 .
W rolach głównych: L. tellchowska, M. Cwlklltiska, J.
Leczenie promieniami Roentgeaa.
żywiQ~~m. bez które~o nie mo· i Polska nie może. nfa powinna I D .ś
t
k "" d .
Plchelskl, Kaz. Junona-Stępowski I Wł. Grabowski.
Południowa 28, tel. 201-98.
„ze i~
• t n1ec
· ·
·
·
k ć dł g
·
S ych
z1
we w ore , „ro ę 1 czw arpań~two, .me. panu1ąc cze a
. u o. na o ftarę
W
tek 0 , godz.
4-ej pp. dla młodzieży Następny program: LOKAJ JASNIE PANI,
bowiem nad ntm, nie )est pe· obywateh. Nie ma nad czym szkolnej a wiecz. o godz. 8.30 dla
w r. g1.Annabela I Wllllam Powell.
Przyjm. od 8-11 r. i f>-8 wiec.z.
wne swej wolności. Polska przy się zastanawiać, nie ma nad l dorosłych pii;kna baśń dramatyczna
Ceny miejsc.I-1.0ll, 11 m. 90, lU 0.50. Kupony ulgowe po
w niedz. i święta od 9-12 pp.
pomocy silnej armii i dzięki czym deliberować, Chodzi o Lucjana Ryała .Zaczarow:ne Koło•.
70 gr z prawem zatmowania dowolnyc~ mi~jsc .. Początek,
&...._ przedstawień w dm pnwsz. o g. 4 w medz. 1 św1i;ta o g 12.
patriotyzmowi swych obywateli sprawę z wielkich największą:
Teatr Polski
~
DR.
czuwa i panuje nad swymi zie- o sprawę naszej Ojczyzny i jej
Cegielniana 27.
miami. Gdańsk, miasto historią bezpieczeństwa.
Dlatego też Dziś i codziennie o godz. 8.30 w.
wielu wieków związane z Pol- nalezy nie tylko deklarować, komedia Bus-Fekety'ego "Jan".
żywamy
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'~zw;ę~ow: PRZEDWIOśNIE 1\lllDZIAŁ
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PlASZCZE
Kl N O
TON Franc·iszka Gaal
HURT-DETAL

&. l i

I

CE WU''
-

Dwie defraudacje na sum-=

I

PIOTRKOWSKA7
TELEFON 236·71

Ceny fabryu:ne

-~~---~~~-~------~~~~1-.~------~----~~~-~
DZIŚ I DNI NASTĘPNYCH!

- Dawno niewidziana, niezapomniana
z filmów .Csibi" i "Piotruś"
w swojej najnowszej i n"ajlepszej
kreacji w arcydowcipl}ej komedii P. t.

.

Kopernika 16, tel. 140-72

Początek w dnie powszednie o godz . .
ł-ej :pp. w soboty o godz. 2-ej p. p.
W medziel~ i święta o godz.12 wpoł.

Miodowy

MIESIĄC

Puszcze ~::::::::.::.7.: u„Moderne" Piotrkowska 10
w wlelklm wyborze

-

I

•1

I

imp.r';gnowan e ~
1 Jedwabne..!

I REICHER
LEKARSKli

front 2 pl-=tro

zł•••• 36.63 HAL
TRECHT
Piotrkowska 161

Pned Sądem Okręgowym w p~nadto 20 zł..grzywny z zatel. 245-21.
Lodzi odpowiadał w dniu wczo· mianą na 2 dni aresztu.
Specjalista chorób skórnycli, wene.
•
••
..
rajszym sołtys wsi Zamłynie, ·
rycznych.1 se k
sual nyc h przyimu)e
ńm, Popień pow. brzezińskiego I Przed Sądem Okręgowym w
od 8-:9 rdan o. °d. 12- 3 JP·
&
'
•
. d ł
1 o 7- 9 w1ecz.
Roman Janowski
o przyw ł as~- L 0 d ~i. 0 d po~ia
a w.czo~aJ. . 32•
w nledzlele
I lwięta od 10-1.
czenie
zl
13.63
i
sfahzowan1e
letni
Eugeniusz
Dęb1ńsk1,
hsto23 pokwitowań.
nosz wiejski zam. w Brzezinac~_.
Janowski pobierał od miesz- oskarżony o przywłaszczenie
N
.
.
.
k · •
·
młynie podatek 23 złotych
a
rozprawie
wczora1sze1 wyancow wsi a
.
: .
.
. . szło na J. aw że Dębiński do·
gruntowy na co wydawał poDębiński 1ako listonosz w1e1·
ś 'ł . f 'ł
t
d
dó
kwitowania, na których wysta· ski roznosił zarówno listy jak i pu / i . się . a ~zdrs ~aż 0
~
wiał inne sumy niż pobierał pieniądze.
Podczas kontroli, na akta ~~;~tę
i
J~Z
w rzeczywistości.
stwierdzono, że Dębiński zde· W: ro
Jk prze prz:1ę·
Oskarżony nie prz,-znał się łraudował 23 złote. W związ· it::ż. o pracy arany za ra·
do win , tłumacząc się tym, że ku z. tym wyt?~zo.no ~u. do cho·
•
. .
zgubił
złot eh więc chciał dzen1e .. Dębmsk.1 oswtadczył, ~ąd skazał bsto.uo~za. ~teJ•
b'
t
y 'b •e odebrać że zgubił przed niedawnym cza· skiego na 1 rok w1ęzien1a 1 u·
so te w en sposo 1
· sem 20 złotych, więc chciał w tratę praw obywatelskich na oSąd w wyniku rozprawy ska- ten sposób sobie wynagrodzić kres 5 lat, a ponadto na 20 zł.
zał Janowskiego na 10 mies. krzywdę.
grzywny,
więzienia z zawieszeniem na 2
------=-.._,.--,-~·.....,,..-~-=~-=---=-~=-lata i •bat~ praw na :2 lata,
Odbito w .Drukami ~dowej Piotrkowska ęl-1
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