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propozrcie Prezydenta Roosevelta

Hitl er wypowiedział układ z Polską
wobec adrzurenia przez Palske
Wczoraj w południe na na
.z.wołanym specjalnie posiedzeniu ,,Reicbsiagu" kanclerz Hitler wygłosił t. zw. wielką mowę, która miała być odpowiedzią
na Zdalle pismo Prezydenta Stanów Zjednoczonych Roosevelta.
Ta „wielka mowa" nie była ani
trochę ,,mową pojednania"; w
zach-Odnio - europejskich i w
amerykańskich kołach kierowniczych podkreślają zgodnie, że

zadań

„Trzeciei Rzeszy ·w sprawie
11

gorąco umiłowanego ludu. Ignorantów rozerwała obszary ży
ciowe, w których na 1 kilometrze
Opatrzność pozwoliła znaleźć mi musi
utrzymanie prawie
znaleźć

mojego

drogi, aby bez przelewu krwi u- 14') ludzL Rozerwali porządek, któwolnić nasz lud z jego najgłębsZej ry tworzył się w ciągu niemal 2.000
rozwoju.
niedOli i znowu wyprowadzić go lat historycznego dyktatorzy
pokoju
Demokratyczni
jak przez
wzwyż. Opatrzność (Hitler
układ wersalski do gruntu zniwidać - powołuje ją do spółki) szczyli gospodarkę światową. Ich
pozwoliła wypełnić jedyne zada. bezrozumne rozdarcie narodów i kradoprowadziło do zrujnowania
nie mego życia - podnieść nie- jów
ustalonej w ciągu wieków gospodarmiecki lud z jego klęski i uwolnić czej wspólnoty produkcji i handlu
go z więZów najhaniebniejszego l doprowadziło tym samym do przymusowych autarkicznych prądów
dyktanda wszystkich czasów.
samowystarczalności l tym samym
KWESTIA ZAUFANIA w stoCALA EUROPA NALEżAl.A
do ZDiszczenia dotychC7.880wego po„Trzeciej"
sunku do deklaracyj
wszechnego gospodarstwa światoDO RZESZY.
Rzeszy w ogóle już nie istnieje.
w ego.
W obrębie dZiSiejszej wielkoPo prostu dlatego, że NIE MA
lllTLEB O SWOICH CELACH
niemieckiej Rzeszy - twierdzi HL
JUŻ ZAUFANIA.
POLITYCZNYCH
obszajednego
ma &ni
Dziś pragnę jaano ustalić _ móCo się tycZ) tego, co p. kanc- tler - nie
najdawniejszych wil kanclerz _ przede wszystkim
lerz Hitler mówil o Polsce i o ru, któryby od
należał, nie był cele moich pol!ty.:-znycn poglądów
nie
niej
do
czasów
spraw~cb z Polską związanych,
i ich urze·
nią zwią7.ally, bądź też nie pod- w st011unku do zagranicy
z
,NJe pozostawiałem
- of.pcwiedt CALEJ POLSKJ
czywi:3tJJienie.
legał jej suwerennOśCi (prawda- nigdy żadnych wątpUw~,
że rejest ustalona i beZ8pOł'na: ANI
jak widać nie należy do arsenału wizja traktatu wersalskiego musi
PIĘDZI ZIEMI! żADNEOO POTwierdziłem
być przeprowadzona.
argumentów kanclerza).
MNIEJSZENIA POLSKICH Uto otwarcie i szczerze i nigdy nie
TRAKTAT WEBSALSKI
PRAWNIEŃ I POLSKIEJ ROLI
względami taksię
powodowałem
WSZ'YSTKIEMU WINIEN
tycznymi. Nie pozostawiałem też
SAMODZIELNEJ W EUROPIE
zdaniem żadnych wątpliwości co do tego, iż
Nłesze?.ęŚcla świata śRODKOWEJ I W EUROPIE
rozpoczęły się od Trak- ten pogląd jest dla mnie święcie obo
mtłera RED.
WS((.HODNIEJ.
tatu Wersalskiego.
wiązującym. Z tego też powodu dla
Niezawisłość, złoM; ł nierozsądek
Intelektualnymi czynnikami,
były
.które zrodziły traktat wersalskL

poddane rewizji ani też nie będzie
poddane rewizji. Uważałem zawsze
- twierdzi Hitler - że należy dodo spokoju w Europie
prowadzić
przez usunięcie wiecznie otwartej
sprawy rewizji granic, które były
bakcylem trwałego niebezpieczeń
stwa lub też naprężenia, Jeśli dziś
to naprężenie nastąpiło, to Niemcy
nie są. za to odpowiedzialne ( ? ) , lecz
odpowiedzialność ta spada na między
narodowe elementy ( ? ) •
GWARANCJE ffiTLERA
szeregowi krajów mówi
Całemu
dalej Hitler, udzieliłem wyczerpują
cych oświadczeń. ~den z tych krajów nie może uskarżać slę, by kiedykolwiek ze strony Niemiec wystosowany był do nich nawet pozór żądania ( f ), który mógłby stać w
sprzeczności z tymi oświadczenlami ( ?). hden z północnych mężów
stanu n~ przykład n.ie może przypuszczać, ze ze strony Rządu .Rzeszy
lub _też ~ strony niemieckiej opinii
~ilcJ&htJ mógł być w1~a.zony pogląd, że suwerę.~ lub bttegrali_iość tych pa.flstW mogła być zagrozona ( f). Byłem też szczęśliwy, że
szereg państw europejskich oświad
czenia Rządu Bzeszy przyjęły i ze
swej strony wypowiedziały swe pragolenie pogłębienia bezwzględnej
neutralności. Dotyczy to Holandii,
Belgii, Szwajcarii, Danii i t. cL
Granice Francji również gwaranto-

szeregu prawdopodobnie spor
nych obszarów znalazłem ostateczne wallśmy.
Prezydent Sl Zjednoczonych Nie potrzebuję wymieniać Italii,
rozwiązania, o których powiadomi· wystosował
rozpoczął Hitler Kanclerz krytykuje następstwa łem nie tylko zagranicę, lecz i włas- z którą łączy nas najściślejsza i najdo mnie telegram, którego niezwy traktatu wersalskiego oświadczając, ny kraj i zapewniłem ich poszano- głębsza priyjaźti, albo Węgier I JuGarść wanie, To moje stanowisko nie jest gosławil, z którym~ Jl<lamy to szczękła treść jest wam znana, ponie. że były one przerażające.

zanim, jako odbiorca, otrzyten dokument do rąk, pozo
stały świat przez radio i prasę zo
stał już o nim powiadomiony i my
prócz tego, w niezliczonych . komentarzach demokratycznych orga
prasowych otrzymaliśmy
nów
przyjazne wyjaśnienie, że telegtam
ten jest bardzo zręcznym taktycz
nym dOkumentem, którego celem
Jest - państwa, o rządach ludo.
iwych (tak Hitler nazywa ,,Trzecią" Rzes7.ę i Włochy faSzystowllde) obarczyć odpowłedziatnoścłą
J.a wojenne zarządzenia ptutokraqj. Zdecydowałem się zwołać
,,Reich8tag'', aby w ten sposób
wam przede wszystkim Jako po.
ilhod~ącyią z wyboru (?) przedsta
"1cielom narodowości niemiecłieJ dać możność zapoznania się
• ~ją Odpowiedzią.

całego

waż

małem

HITLER WOBEC
OPATRZNOśCL

Chcę j~

skorzy8!ać

z tej

łpOSObnOś~ aby wyrazić te u~u
tla, które zywię w Obliczu potęz..

Jakie bJIJ

Hitler

żądania

"Trzecier· Rzeszy

domagał

serdecznie za- angielsko - niemiecki układ morski
opierał się

że pomiędzy

bec

przeciwieństwie

powy~zych państw.

OKUPACJA AUSTRll.
wspomina
Następnie kanclerz
o przyłączeniu Austrii do Rzeszy
przez co usunięte zostało - jego
zdaniem - jedno z najbardziej
Niemcy postanokrzywdzących
wień trakta~ wersalskiego i przy
wró~o~e z.osta.I_o p~aw~ s~~ostanowiema s1ednuu 1 poł mil1'1nom
Niemców.

przedstawiających dla Anglii więk
szego znaczenia ( ?) a mających dla
Niemiec żywotną wartość. Kanclerz
nie sądził nigdy, aby to żądanie mo
gło się stać przyczyną konfliktu.
Nastawienie Londynu świadczy,
że f.en punkt widzenia nie jest podzielany przez Anglię. W opinii angielskiej istnieje p~onanie, ~ ·
na wyp'.Mlek ja.kiegckalwiek l«•aflilitu któryby kiedykolwiek powstał,
Anglia znajdzie się zawsze po stronie przeciwnej, niż Niemcy, a zatem innymi słowami WOJNA Z NIEMCAMI UCHODZI
W ANGLII ZA RZECZ OCZY\VI-

j

tti1\e1 wyuowie~1iał układ
morski z · Anglią

STĄ.

Punktem centralnym mowy była
świadczą o tym zarówno publicysprawa .stosunków niemiecko - an- styczne, jak i oficjalne wystąpie
gielskich oraz polsko - niemieckich. nia angielskie, będące wyrazem poMówiąc o stosunku Rzeszy do An· lityki okrążenia Niemiec.
glii kanclerz IDtler oświadczył, że TYM SAMYM PRZESTAŁA ISTNIEC PODSTAWA DLA U.KLADU MORSKIEGO
i kanclerz IDtler uważał za stosowne poinformować o tym Rząd bry
tyjski. Fakt wypowiedzenia ukła
d.u morsldego został dokonany nie
ze względów materialnych - albowiem kanclerz nie pr.zypuszcza. iż
by miało dojść pomimo wszystko
do wyścigu zbrojeń pomiędzy Anglią i Rzeszą, lecz jest poprostu aktem szacunku wobec samego siebie ( ?).

~obec

Polski

pr~ez

Pomorze

~~uurenie ~ro~oiyrii ·
Roosevelta ·

wrzeć

W sprawie apelu prez denta
Roosevelta kancler~ Hitler odrzucił projekt konferencji międzyna
rodowej. „Niemcy nigdy nie wezmą udziału w konferencji między.
gdzie stają jakby
narodowej,
przed sądem". Dotlał jednak -że
gotów jest indywidualnie udzielić
gwarancji każdemu z państw, wy
mienionych przez prezydenta Roosevelta, jeżeli tylko państwa te
zwrócą się o gwarancję wprost
do Rzeszy i pOd warunkiem wza.
jemności tych gwarancji, na okres,
jaki każde z tych państw zażąda.

Nie chcą

I

do

Włoch

Lot Z Moskwr do Amer„kl•' Kom~sja rep~triac~jna. Il_li~.
podbiegUftOWe
l

wracać

faszystowskich
C:ia-1

no, ktora zajęła się sc1ąga01em
·
Do Bkl.epu. spożywczego w Mo-, - Nie mat
Włochów z Francji do Italii, ponio
- To może otrzymaM ćwierć
łtachium wchodzi mieszczka z kokilo kawy ...
Szyczkiem.
sła zupełne fiasko. Z Korsyki wró
8 proc. mieszkają·
ciło zaledwie
Kupiec zirytowany:
- Proszę mi dać ćwiartkę ma- Proszę panią, czy pani przyWczoraj o świcie wystartował konać lotu bez zatrzymywania się cych tam Włochów. Z Francji łZa...
szla, aby coś kupić, czy tei aby z Moskwy wielki samolot komuni z Moskwy do Stanów Zjednoczo- na 800.000 przebywających tam
- Nie ma.
politykować?·kacyjny, który będzie usiłował do nych ponad Islandią i Grenlandią .. Włochów, wyraziło zdecydowaną
- No, to proszę o jajko.„

przez ObSZlrf

na zasadzie,

do tego od Wielką Brytanią a Niemcami nie
pierwszej chwili mojej politycznej
do wojny i że
nie pożostawiałem ża dojdzie więcej nigdy
dzialalności
dadzą się
sporne
sprawy
wszystkie
dnej wątpliwości, że są I Inne okoliczności, będące tak jaskrawym na- rozstrzygnąć w drodze pokojowej.
ruszeniem prawa samostanowienia Kanclerz żywi to przekonanie do
naszego narodu, że nie moglibyśmy
dzisiejszego. IDtler nie stawiał
nigdy zgodzić się na nie. Nie ma ża dnia
wobec Wielkiej Brytanii żad
nigdy
moich
z
żadnej
w
danego ustępu
mów, w którym bym zajął Inne sta- nych żąda.ń za wyjątkiem.... zwronowisko, niż wyżej wymienione wo- tu dawnych kolonii niemie::!ł!:inh, nie
W

4) Rzesza była gotowa za- Piłsudskim w roku 1934 układ
z Polsl·°"! 25-letni pakt nie o nieagresji
RZESzy,
b,) WYBUDOWANIE PRZEZ agresji,
ZOSTAL PRZEZ POLSKĘ JE5) niepodległość Słowacji zo- DNOSTRONNIE NARUSZONY
KORYTARZ AUTOSTRADY,
OPARTEJ NA ZASADZIE stałaby zagwarantowana przez I DLATEGO UKŁAD TEN
W Rzeszę, Polskę i Węgry.
EKSTERYTORIALNOśCI
KANCLERZ HITLER lJ'WAżA
Te propozycje kanclerza
STOSUNKU ZARóWNO DO
ZA JUż NIEISTNIEJĄCY.
POLSKI, JAK I DO NIE- RZĄD POLSKI ODRZUCIŁ.
Jeżeli natomiast Polska przyRząd polski wykazał jedynie
MIEC.
wagę do nowego urewiązuje
Wzamian kanclerz ffitłer był skłonność dyskut.owania nad
stosunków pomiędzy
gulowania
.komisarza.
k:vestią zastąpienia
gotów.
Rzeszą a Polską, to Niemcy są
kwestią
nad
oraz
Narodów
Ligi
gospowszystkie
1) uznać
uregulowania gotodarcze prawa Polski w Gdań- pewnych ułatwień tranzyto- do takiego
musi się to stać
jednakże
W{;,
wych i przejściowych przez kosk11t
oraz w
podstawach
nowych
na
st.a.„niezrozumiałe
To
rytarz.
port
2) utworzyć w Gdańsku
zobowiązań,
wiążących
formie
wolnościowy dlaPołski w rozmia nowisko" Rządu polskiego zoby były takie same dla
rach dogodnych i żądanych stało przyjęte przez kanclerza które
i dla Niemiec. Niemcy Polski
boJest
zdziwieniem.
ze
Hitlera
przez Polskę z uwzględnieniem
kanclerz - są gotooświadczył
wszystkich ułatwień przewozo- wiem rzeczą zrozumiałą dla każ
i do wypełnie
podjęcia
do
we
dego, t.e Gdańsk nigdy polskim
wych,
z9bowiązań.
takich
nia
będzie.
nie
3) z chwilą rozstrzygnięcia mia~tem
Wobec polsko angielskiego utych problemów, kwestia grani·
cy pomiędzy Polską a Niemca- kładu gwarancyjnego kanclerz
mi byłaby ustalona definityw- Hitler stwierdził, że zawarty
pomiędzy nim a Marszałkiem
nie,

Dłuższy ust.ęp mtler poświę KO WOLNEGO -:'.HASTA DO

llych historycznych wypadków ubiegłego miesiąca. Najgłębsze me
łlCZucła mogę wyrazić jedynie w
Kanclen oświadczył, t.e przeformie pokornego podziękowania
dłożył Rządowi polskiemu swoje
'11a opatrzności, która powołała
zawarte
mnie i pozwoliła mi, jako byłemu propozycje, w których
było:
wojny
·nieznanemu żołnierzowi
a) POWRóT GDilSKA JAtłtZnłeść się do godności Wodza

ścle, jako sąsiedzi być
przyjaźnieni.

i autostrady

sie ·Gdańska

i eksterrtarialnei autostrady

c~ stosunkom polsko-niemieckim.
Problem korytarza - oświad
czyi ffitler - był dla Niemiec
jednym z najboleśniejszych.
Pomimo t.o kanclerz uznawał ko
nieczność dostępu do morza
dla Polski. Z chwilą wygaśnięcia problemu Ligi Narodów
okazała się konieczność rozwat.enia. całego problemu na nowo, nie ulega bowiem wątpli
wośc, że Gdańsk jest miastem
niemieckim, które pragnie wróci· do Rzeszy.

Gdańska

niec~ę~ po~ro!u ~?

procent, a
do
z tej liczby więcej, niz 50.000 zadeklarowało gotowość wstąpienia

do szeregów armii.. francuskiej
w razie wojny. Dokładne cyfry
podają władze francuskie. Włosi
zastrzegli sobie tylko, że chcą
walczyć na froncie niemieckim.

Sir. 2

Gdańsk

Chamberlain uzasadnia

;;; punktu widzenia prawa mię
dzynarodowego Gdańsk znajdował się dotychczas niejako pod
„protektoratem" Ligi Narodów.
Liga Narodow wycofuje się
stopniowo z wykonywania. swoich uprawnień na terenie „Wolnego" Miasta Gdańska. W tych
warunkach sytuacja Gdańska
w sensie prawa międzynarodo
wego staje się czymś .najzupeł
niej nieokreślonym.
„Trzecia Rzesza'' wznowiła ostatnJo pojęcie „protektoratu"
w życiu międzynarodowym.
„Protektorat" jej objął Czechy
i Morawy, „opieka" ogarnęła

powszechnej

Angielska Izba Gmin przystą.plla sko - polskiego oraz o gwarancjach I ko przeznaczone dla wspólnego dowe czwartek do debaty nad deklara- dla Grecji i Rumunii, premier stwter bra i że w razie konieczności będzie
cją Rządu w sprawie zaprowadzenia
przymusowej służby wojskowej. Debata - jak wiadomo - wywołana
została wskutek sprzeciwu zgłoszo
nego przez La.bouru Party przeciw
pnymusowi służby wojskowej. Oham
berlaln przystą,pił do umotywowania konieczności tych zanądzeń woj
skowych. Przemówienie jego było
obszerniejszą i bardziej umotywowa
deklaracji rządo
Wł rekapitulacją
wej.

„Wolne" Miasto Gdańsk znajduje się w tym położeniu, że obecni jego władcy, „protegowani" przez Berlin, uniemożliwia
ją ludności gdańskiej wyrażenie

Premier

swobodnej swojej woli.
Czy w tej sytuacji nie było
by wyjściem najrozsądniejszym
i dla Polski i dla Europy, gdyby protektorat rzeczywisty nad
Gdańskiem przeszedł do rąk
Rzeczypospolitej Polskiej, gdyby dotychczasowe uprawnienia
Ligi Narodów stały się uprawnieniami Państwa Polskiego?
Byłoby to rozumnym - powtarzamy - i usprawiedliwionym historycznie rozwiązaniem
problemu gdańskiego.
s. K.

zaznaczył, że było

nym. aby stanowisko

Bządu

Istot-

oznaj-

mione zostało jeszcze w bieżącym
tygodniu gdyż - o ile by zostało opótn.lone do przyszłego tygodnia,
wszelka decyzja pojęta byłaby jako
przemówiezwiązana 11 piątkowym
niem kanclerza R.7.eszy. Rząd brytyj
ski nie posiada żadnych Informacyj
oo do treści tego przemówienia i dlat.ego też decyzje brytyjskie są zupeł
nie od niego nlezaleme, eo do podkreślić należy wobec całego świat.a.
l\lówląc

dalej o

wynikających

zobowią.zanlach,

z porozumienia angiel

„Przeszłość pełna chwały"
generał

o armii polskiej
z których składałaby si~ annia
zmobilizowana, stanowią a·rmię o

Dziennik. pa;rySlki ,µ Jouir" zamieszoza na naczelnym miejscu
artykuł generała rezerwy Dudu~ne o airmii polskiej, zatytuło.wany: ..Prze52łość pełna chwały
lwJtabje duszę armii polskiej.
S2'Jtah generalny warszawski wy•
ukolił dwa miliony ludzi".
Gem. Do.chene podaje cyfry dotyczą.ce armii polskiej, podkreślając że pohór przymusowy wy·
korzystywał tylko 60 proc. materiału rekrutacyjnego, wybierając
czrnniki najbardziej wutościowe
pod względem. wojskowym. Armia polsika składa się zatem pisze ~en. Du.ch~e -: ~ żołnier.zy, kto.rzy w w1ększosc1 SI! po·
chodzenia wiejskiego o wielkiej
~lłll'tości zarówno morailnej, jak i
fizycznej. Dwa ~iliony żołnierzy,

wojskowej

służby

Zamachy

W Anglii terorystyczne
w Gdańsku

Debata w Izbie Gmin

Słowację.

Francuski

koniecznośi

pierwsrorzędnej wartości Ż-Ołnie

Ofi.cx::owie do.wodzą.cy tymi
oddziałami &ą wy.kształceni, wyćwiczeni i pełni zapału, dopro.wa-

rzy.

dzając do najwyższego stopnia
poczucie obowiąaJku wojskowego.
Szta.by wojskowe złożone są z doskonale wy•olonyoh >ficerów.
We wnioskach koń.cowych sw&
go artykułu gen. Dutchene oświad
cza., że armia polska jeet arniią
doak.cmałt zarówno ze względu
na niezwykłe walory ewycli dowód.ców, jak -;e względu na waTtość bojową siwych żołnierzy. Uzbrojo"ta jest znakomicie i zdoln do etawienia czoła każdemu
przeciwn.i!ko.wi.

j

~oraniuenia ~an~lowe wo~el Janonii
Przewodniczący komisji spraw
za.granieznych Senatu St. Z jedno·
czonych. ~ittmam. zło.żył rezoln.c~ę,
upraWlllaJącą prezydenta Stanow
Zjednoczonych do wprowadzenia ,

ograniczeń handlowych w eto&unku od Japonii, zgodnie z opinią
~ationą przez Kongres przed 10
dmami.

Dlatego też
zdaniem 1'74·
du, jeśliby kiedykolwiek wojna wybuchła, podatki od nadmlemych zysków, które są i tak Już ba.rd7.o wysokie, zostaną znacznie podwyższone.
N a za.ko1iczenle premier zwracając
się z apelem do opozycji, oświadczył:
Wszyscy zdajemy sobie sprawę, oo
dla posłów opozycji znaczy słowo
„przymus", gdyż uważają oni, że gdy
tu, że W. Brytania odstąpiła od Ra- raz przymusowa służba zostanie pro
dycjl, której dotąd tak pieczołowicie wadzona, trudno ją będzie znieść i że
przestl'7.egala. Każdy Ido czyt.al pra- może ona zostać rozszerrona na
sę tego dnia i zamieszczone w niej wszystkie dziedziny życia narodowewyclągt I prasy zagranicznej, zdał so go. Dlatego reż Rząd będąc w tradble sprawę z wrażenia, Jakie wywa-- nych i niebezpiecznych czaaach &111u
rła wśród naszych przyjaciół w Eu- szony .do podjęcia tego rodzaju iiarzą
ropie deklaracja rządowa. !\wia.do- dzeń, usilnie st.ara się uwzgl~ć
mość, że w określonym tennlnie o- te obawy I zastrzeżenia, obec21y proznaczona ilość ludzi ulegnie prze- jekt nie ma na celu zastąpienia syste
szkoleniu, posiada pierwszonędne mu ochotniczego syst.ei:nem pnymoznac7.enle dJa planów operacyj woj- sowym, ma on bowiem charakter oskowych. Premier nie wątpi, że graniczony 1 przeznaczony jelit Jeenergtczna k.ampa.nla rekrutacji do dynie dó zw;pokojenia bezpośrednich
wojsk terytorialnych, dałaby :tądaną i tymczasowych potrzeb. Projekt ten
ilość ludzi, a.Ie rekrutacja ta jest u- I pnewlduje również, że rekruci nie
trudnlana świadomoścllł nieSiPrawle- zostarut wysłani z kraju. Chyba że
dllwej sytuacji, w Jakiej znajdzie wybuchłaby wojna I wówCZBA byliby
się człowiek poświęcający swoje in- tak samo traldowanl Jak wszyscy In
teresy Jako ochotnik w porównaniu ni żołnierze. Nikt nie kwestionuje pa
triotyzmu posłów opozycji, nikt nie
z innym, który tego nie czyni.
Bząd doS7.edł do przekonania, że wątpi, że jeślibyśmy :r.naJetli się w
zarząd7.enla te są niezbędne dJa bez- obliczu wojny, t.o wszystkie różnice,
pleczeństwa kraju oraz dla zapew- jakle dzielą nas w sprawadl polityki
nlenia powodzenia polityki, jaką pro wewnętrznej zostaną odłożone aa
wadzi za zgodą, a nawet pizy czyn- bok i wszyscy staniemy ramię pny
nej zachęcie opozycji. Z zarządzenia ramieniu by bronić zasad l tej wolno
ml tymi złączone są propozycje ma- ścl, które są tak drogie dla nas
ją.ce na celu nwzględnlenJe poglą- wszystkich.
W. Brytania nigdy nie była 1ak
dów opoeycji podzłelan;ych zresztą I
pn.ez rr,ąd, a mianowicie, że jełill wy zjednoczona w swej aprobacie stanomaga się od Jednych pnymusoweJ wiska, jakle za,Jmuje Bl'ąd. pneclw·
służby wojskowej, to równocześnie stawiając się agresji. Przekonany je
nie mołna pozwala6 drugim, którzy stem. że nie ma takiego kroku, któnle poDOSZI) tych obowiązków, by się . rego W. Brytania nie była gotowa
wzbogacaB kosztem konieczności na I podJą6, jeśliby owa.ta.la go za ~
rodowych. Wszyscy mUl!PZą preyznaó, zbędny dla 7ĄI>ewnienla powodzenia
te gdy bezpieczeństwo l życie ludno- tej polityki - zakończył premier
ścl są zagrożone, to bogactwo i za.eo \ Chamberlain, pny wlt>Iklej owacJl
by Jednostek mW174 być uwat.a.Jie ja- Izby.
można

przez te fakty zobowiązania
brytyjskie zostały znacznie powięk·
szone. Celem tych gwarancyj było
pr.iede wszystkim zapobieł.enle wojnie, a.le jeśli mają one być skuteczne, t.o musq nie tylko w krajach,
którym udzielono t.ej gwarancji, ale
wzbudzić
również w całej Europie
zaufanie, że W. Brytania zdecydowa
na Jest całkowicie je wypełnić. Nie
na.leży pomnlejszlW donl05ło§cl fakdzłł, że

z nich

korzystać.

pragnę stwierdzić, że

I

I

Optrmizm we Francji
Zmiejszenie znaczenia mowy Hitlera
W kołooh poU.tyczmyoh Francji by wojs,loowej w Anglii. Na tle te·
sytu~cja międzynarod-0wa oceniana była w godzinach wiecwrnych

we ClJWartek z dość dużym opty·
mizmem. Informacje z Białogro·
du o stanowisku Rządu ju.gosło
wiań&.kiego oraz o po.r()Z'IJJlllieniu
osiągniętym m.i~y Rządem a
Chorwatami, informaeje z Rumunii o stanowisk.u zajętym prze.z

Reforma administracji wAmeryce ~~ ::;a;;::~:::::.i::

Na podstawie pełnomocnictw, u1 tiemkina do Ai1'kary i Sofii, ocepomoc nia.n.e były pozytywnie
dzielonych .Prezydentowi R~evelto- pośrednią _i natychmiastową zostaną
,
. .
'
. .
I
i bezrobotnym,
ludności
""""
wi na moc~ ustawy o reorganizacji zgrupowane w trzech urzędach ad-1 Nad l\''l!zysitk1m1 zagadmemam1
odpowiadających' d-ominowało jednak wrażenie, wyadministracji z dnia 3-go kwiet- ~tracyjnych,
nia r. b., prezydent Roosevelt wysto- ministerstwo;m. Będą to federalne : wołane przez wprowa.dzenie słui
prac fede- •
sował do Kongresu pismo, w któ- urzędy bezpieczeństwa,
r~ n'.'-szkicował projek~ reform, ralnych i pożyczek federalnych. Jak
zm.1erzaJących do usprawmenia ad- przypuszczają, plan prezydenta spot
ministracji w sensie jej zespolenia, ka się z ostrym sprzeciwem w łonie
przyspieszenia tempa_ pracy i zwlęk Kongresu, gdyż projektowane zmia-1
szenia jej wydajności. W myśl pła- ny pociągną za sobą. zniesienie sze- 1
nu ~rezydenta, biuro b~dżetowe zo. regu wybitnych stanowisk, będą- i
stanie oddane pod osobISte kierow- cych obecnie w rękach wpływowych
nlctwa prezydenta. Poza tym liczne osobistości z szeregów partii demo-I
będzie
urzędy, powstałe w okresie kryzysu kratycznej.
1 od r. 1933, majlłce za zadanie bez- 1
Belgijs!k.ie koła polityczne i fi.
n.i.nsowe pnyj~ z zadowoleniem
zwycięstwo odniesione przez ga·
binet prem. Pierlota w parlamen·
cie. Uzysk.ana większ-0ść zapew·
niać ma bowiem sitałość rząidu.
Uchwal~nie przez Izbę specjalnych pełnomocnictw do końca

I

go wyda·rzenia oczekiwana do niedaiwna jeszcze z dlilŻym napię
ciem piątkowa mowa kanclerza
H~tlera słlradła bardzo dużo na
znaczeniu. O ile początkowo tra.ktowa,n o niemal poW1&Zechnie w kołach prasowych Paryża tę mowe
jako punkt bardzo ważny w sytuacji międzynarodowej, o tyle
obeonie uważa się, że mowa ta
może wprowadz.ić nowe momenty
dyplomatyczne i odprężyć w pewnej mierze albo za-0gnić sytuację międzynarodową, lecz że nie
będzie ona mdała jwż znaezen1a
czynnika deeydującego w rozMJjo tej sytuacji.

Będzie
i

dewaluacji franka w Belgii

nie

Desant ·na spadochronach

ujrzy Warszawa na pokazie lotniczym
I

Rz•d

Zap?wl~zi~ny .na niedzielę dn.
30 kw1et111a w1elk1 pokaz lotnictwa
wojskowego, zorganizowany przez
L. O. P. P. przy współudziale dowództwa lotnictwa i dowództwa
0. P. L. M. S. Wojsk. rozpocznie
się punktualnie o godz. 16-ej. Bo
gaty program pokazu przewiduje:
1. Defiladę samolotów nad mia~. •
stem.
2. Pokaz na polu Mokotowskim
bombardowania miasta i obrony
przeciwlotniczej miasta przez myśliwców i artylerię przeciwlotui-

3. Pokaz zespołowej akrobacjł
powietrznej.
4. Pokaz desantu spadochroniarzy L. O. P. P.
W czasie tego pokazu publiczność będzie mogła obejrzeć ustawioną na polu Mokotowskim bateJak stwierdziło dochodzenie polirię artylerii przeciwlotniczej.
cyjne i sądowe, w ciągu ostatnich
Wstęp na pokazy bezpłatny. Te
ren pokazu, który ze względów
bezpieczeństwa musi być wolny,
kordonem
będzie
obstawiony
strzelców oraz policji.
C!bwartk.owy poł1yt w BerHnie
Dostęp dla publiczności od stro- mi.n.is.tra sprlłlw zagranici'nych Ju-

czą.

ny Al. Niepodległości i Al .
ki i Wigury.

W dniu 26 b. m. o godz. 2045
do lokalu zajmowanego przu poi,..
skich inspektorów celnych w
miejscowości Kalthof na granicy
i Prw W M:hodnich
Gdańska
wrzucono petardę, która eksplodując, powyrywała wszystkie okna.
Tegoż dnia o godz. 21.30 wrmcono drugą petardę do mie&Zkania funkcjonariusza kolejowego
narodowości polski.ej Plata.
W ziwqzku z tymi wypadkami
we czwartek w południe przyb-ył
Komisariatu Generalnego
do
przedstawiciel Senatu gdańskiego,
wyrażając ubolewanie władz Wol·
nego Miasta i zaznaczając, że Senat zarzqdził prze prowadzenie energicznego śledztwa w tej spra-

„OD TRZF.f'..B LAT W. BBYI'ANIA
PRZEGRYWA"
Z przemówieil popierajlłCYCh p'l"Cpozycje J'Zlłdowe wyrotmb się przemówienie Winstonsi Churchilla..
„Zgadzam się całloWlcie z premie
rem gdy kwe3 ·.;onł!~e on czy zyjemy
w okresie pokc.lu -- oświadczył l'hur
chill - w istocie rzeczy to co eię
dzieje wokół od blisko trzech lat jest
niczym innym jak stanem wojny, w
której, jak do-..'}d W. Bry1:Bnla przegrywa".
W rezultacie debaty Izba Gmin
odrznclla poprawkę Labour Party w
sprawie obowiązkowej służby wojsko
wej 380 przeciwko 143 głosom, wnio
sek z:U

rządowy przyjęła

876

głoea

wi.

mi przeciwko 146.

Trzecia Rzesza ID! stosunki
z

Argentyną?

Trwają-Oe od dłużuego czasu że ambasador Argentyny jest
naprężenie stosunków między ostatnim z 3-ch ambasadorów
(Argentyna,
Argentyną i B~szą staje się amerykańskich
coraz bardziej ostre. Napręże- Brazylia, Chile), pozostałym je·
nie to powstało na tle zachowa- szcze na swej placówce. Odwosię mniejszości niemieckiej łanie tamtych dwuch ambasaw Argentynie, co spowodowało dorów nastą.piło przed kilku
zarówno s7.ereg aresztowań miesiącami na tle podobnych
wśród przewódców narodowych konflikt.ów.
„socjalisrow" w Argentynie, ;a:=:=~iiiłiini:~~w:fti
jak i rozwiązanie ich organizacji.
Jak słychać, napięcie przybrało ~e rozmiary, że nąd
Rzeszy stoi w przededniu odwoambasadora w
łania swego
Buenos Aires, co spowodowałoby automatyczne opusze71enie PRZY
placówki pnez ambasadora Argentyny. Przypomnieć należy, 1~~~~~~~~~~~

nia

niemiecka
Flota
na Morzu Sródziemnrm
J

·
Pancernik niemiecki ,.A.dmiral Ceucie.
,,Admiral Grai Spee" jeet sio·
Gra.f Spee", jeden kontrtorpedo·
wiec, 6 łodzi podwodnych i jeden Sl.rzanym okrętem „Deu.t.scltland",
rkręt warsztatowy dywizjonu pod- lr tóry wraz z dwoma kontrtorpe·
wodnego etanęły na kotwicy w dowcami przYJhył do Malagi.

Manifestacje w Pradze
pomnika wieńce i
kwiaty. Policja rozpędziła tłumy
i otoczyła pomnik. .kordonem.
Wobec spodziewanych manifesta•
cyj w następnych dniach władze
wydały szereg oatrych zarządlzeń.

W Prad~e odbyły się przed po- placyku koło
Wilsona naprzeciwko
głównego dworca im· Wi..lsoona
maniieatacje ku czci prezydenta
Sti.nów Zjednoczonycli. Thuny
plllbliczności gromadziły się przed
pomnikiem, składaiją-c na małym
mnikiem

Armaty-inwestycją miejsk~
Zarząd miejaki w Hadze poeta· grafu i telefonów. W kosmach,
nowił za.kwpić z własnych fundu· wynoszący;ch UO tysi~cy galde·
szów tr.zy baterie dział przeciw· nów, zarząd poczt ma partycypo·
lotniczycli dla obrony ważniej- wać k~tą 110 tysięcy guldenów,
szych gmachów miejskich, a m. • :o:ząd p-0e11t ma partycypować
in. gmachu za.rządu poczt., tele· ~~ >V<>tl! 18 tYlSięcy guldenów·

Dalsza ucieczka

Miliard dolarów w złocie

złota

ulokowała Już

Europa

· w Ameryce

r. h. pozwoli na całlkowite zrealizowanie ;; Ianów politycznych rzą
Donosrą z Londynu, że złoto na- nie do około 1 miliarda dolar6w. W,
du. Silne wrażenie zrobiło też
dal ucieka do Stanów Zjeclnoczo- związku z tym sfery tlnansowe USA
oświadczenie ministra finansów,
nych. W ciągu ub. tygodnia statki zaczynajłł wyra.ża6 obawy, że atan
wykluczająice kategorycznie wszel· Id~ do Nowego JOl'ku, zabrały ze 1taki zawiera w sobie nlel>eZpieu.et\ką myśl o dewaluacji franka bel- sobą złota wartości 12,6 mlln. flm- stwo nJepnywidzianych zaburud
tów, ponadto około 3 mlln. funtów walut.owych. Z drugiej strony w AD•
gijskiego.
gili mówi się obecnie coraz glośnleJ
złota wywieziono do Ka.n'tlly.
Ogólną ilość złota, jaka została o. ~onieczności wprowadzenia utrwl„
wysłana z Anglll do Stanów Zjedn. n1en na transfer kapitałów. NalełJ
w roku bież. obliczają na około 185 · się spodzłew~, że o ile ruch 1capltamlln. funtów, z czego ok. 112 uiłn. 1 łów z ~·opy do Stanów ZJednoczofuntów odpłynęło w ciągu 5 tygodni nych me zosta.nie zahamowany, to
od chwili zajęcia Czechosłowacji może spowodowaii nieprzewidziane
j zaburzenia na międzynarodowym
przez Niemcy.

I

· Trulr meiów

br

dostać

premie

ubezpieczeniową

stanach na wybandy trucicieli padło przeszło 70 osób. Banda, której zbrodnicza działalność
trwała. tak długo, otrzymywała wypłaty z polis asekuracyjnych swych
ofiar. Aresztowano 17 osób. Więk
szość oskarżonych stanowią kobiety,
cha· które są oskarżone o otrucie swych
10 lat w czterech
brzeżu

Prr walnie „.

żwir

gosławii Markowicza miał
rakter prywatny.

meżów.

Atlantyku

ofiarą

rynko

pienlęmym.

Znaczne transporty złota do Ameryki stoją w związku z dążentem
osób prywatnych i Instytucyj finan- l
eowych w Anglii do zamiany za11asów złot.a na dolary. R-Ownież banki
pailstwowe rótnych krajów przenioW kopalni V/ęgla Yubari na
sły zapasy swego złota, pnechowywanego prr.OO tym w Londynie do wyS1pie Hokkeido (Japonia) wyNowego Jorku, uważając, że w wy- darzyła się kata.strofa, &powodowa
padku wojny zapasy te będą w Stan. na wybuchem gazów. Z ogólnej
Zjed.n. bardziej bezpieczne i płynne. li czby 300 górników, zatrudnioZa}>ll8y złot.a w Stanach Zjednoczonych, przechowywane na rachu- nych w kopalni - 80 utracił<> fynek nańl'·tw obcych, dochod7.ą obec>- cie.

WY~U[~ w kB~alni

Str. 3

Dźwigniimr

opadaią I •••

R1tce

zbiarowrm

Oświate Robotnicz~-

licmi p.p. miniistrowie zosta1i szkoły powszechnej imienia A„zaangażowani". I Urząd PO<::Z- dama Mrokiewicza, - dajmy na
towy, i Ubezpieczalnia Społecz to.
OSWIA~ ROBOTNICZĄ. buduna, i Szkoły Powszechne, i Faje polski robotnik głównie Wl.AS•
Żart na stronę. Trzeba skoń· NYM WYSIŁKIEM.
bryka Amunicji, i Komunalca
Otr.zymałem właśme olbrzy- Kasa Oszczędności.„ Jeżeli tak czyć w porę z wybrykami, kóre
KULTUR~ PROLETARIACKĄ.
mi plakat przedwyborczy, wy- dalej pójdzie, będiziemy mieli w wywracają do góry nogami cały tworzy w CIĘżKICH (jakże niedany w Skariysku-K.amiennej. jakimś mieście przy najhliż porządek w Państwie i wszelkie sprzyjających) WARUNKACH tak

Pr.zecie nawet gniewać 9ię
trudno!.„ Możnaby się śmiać,
gdyby nie to, ie zdarzenie, o
którym piszę, .zahacza o sprawy bardzo poważne.

••

Mają tam się odbyć wybory s~h wyboraćh parlamentar- pojęcia o iristytocjach uiytecz-.
do Rady Mie-jskiej. PO'W!Stało te- nych ścieranie się trzech. na- ności p'll!bli~nej, oraz o ich za-

jak i wewnętrznych!
A jednak mimo to po 17 lat.ach
daniach. Urząd Pocztowy w pracy chlubny jest dorobek
przykład., J.is.t „politycznych":
dy - z inicjatywy „Ozonu" 1) listy Urzędu Pocztowego, Skarfysku-Kamierunej powinien
nNarodowe Zjednoczenie
2) listy Ubezpieczalni Spo- otrzymać przynajmniej dyscypli TOWARZYSTWA UNIWERSY·
Gospodarcze''
TETU ROBOTNICZEGO.
odezwę.
i wydało „płomienną"
łecznej,
narlcę.M. NIEDZIALKOWSKL
powołany z inicjatywy
TUR„
Zacni ludizie W}"Sunęli mnós·Ł 3) i li'Sty ucmU>w I odidlziału
wo „postulatów" {sporządzenie
planów zabudowy miasta, buzewnętrznych

I

dowa wodociągów i kanalizaoji,
uzyskanie dla Zarządu Miejskie
go własnej siedziby, spowodowanie płacenia przez Fabrykę
Amunicji świadczeń na rzecz
Miasta i t. ~i t. p.), po czym

i WSZYSTKIE JEGO ODDZIAlY

komunikują:

„Do Narodowego Zjednoczenla
Gospodarczego przystąpiły nastę
pUjlłCe zakłady, lnstytucje. organizacje 1 ugrupowania.„_
Następują

POŻYCZKI

OBRONY
PRZECIWLOTNICZEJ

podpisy_

•••

Czytam uważnie listę po<Tiplsów.
Obóz Zjednoczenia Narodowego. W porządku. Jego pra-

wo.
Bank Ludowy. Skąd raptem
Bank. jako instytucja. zajmuje

do dnia 5 maia 1939 r.

się wyborami?

Fabryka Amunicji. Tu już nic
nie rolAlllliem. Jakto? Fabryka
Amunicji w plakacie wyborCZ}"lll żąda od siebie samej, ieby „płaciła świadczenia na rzecz

co dz ie nnie od aodzinr 8-ei do 19-ei bez przenvr

W niedziele, dnia 30 Kwietnia i

w świeto 3 Maja 1939 od g.10 do 17

Przegląd

Miast.a"?

Komunalna Kasa

subskrypclę

przytmulą

Oszc7.ęcfno-

łcl. Dosłownie!

LO. P. P.

prasy

dziej kategoryczne, llli klrail<.<>wSki poLemłnuje z tym airtyllmłern, - to
czy SIĘ CO ZMIENI?
21na.czy z tą częścią, gidzie p. Snter
Piąilkowa prasa poranna - w d!rlennik.
gorzewski próbuje ~awie<Dł·
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Na. szczególne
gdy Hitler w lOOo/o zaaprobuje
ściągająca składlki od wszystiq®'\ tkwi jedyna korey66-trze·
sługuje argumentacja, której użył
propozycję Roosevelta. Poniewat
kich ubezpieozo,nych.
ba to stwierdzić obiektywnie-na
Chamberlain, motywując potrzebę
zaś to jest - naszym zdaniem I wreszcie, jako strezytowy
szej polityki z lat 1934-1938. Ale
roczni.
powołania pod broń dwóch
praM6 nłemożliwe, tym mniej
punkt piramidy podpisów
jest to korzyść tDZględna, bo gdyków: Anglia czyni to nie w cezaufania. wzbudzą. jakieś jego wła·Urząd Pocztowy
by Niemcy wyciągnęły ręce po
Jach agresywnych, &le w tej in·
ane projekty lub sugestie.
i...
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tencji, aby w razie czego m6c ałł;
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Daję słow<>I nie$lety nie ia.rtuję. Plakat leży na moim biurkU. Czy moina się gniewać?
Trudno. Bo człowiek zaczyna
się śmiać mimowoli. Czy moż-

u

powył·

a właklwie
Jedynw 3 lu3 -11y.

ny pesymistyczny,
realny pogląd jest

Potwierdza go zreszt!ł pośrednio
ki'ok rządu a.ngielsklego, decyzja
wprowadzenia powszeclmej służby

;:k;weymj.

tych wobec palistw,

zagrożonych

Te motywy świadczą. o wadze,
Jaką W. Brytania przywłązuje do
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Stanowisko zu;pelirtie stJszne.
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P. K. O zawiadamia, ił w nie- Oddziałów oraz Banku PKO. będą
dzielę dnia 30 kwietnia br. w przyjmowały zgłoszenia i wpłaty
godz. od 10-tej do 17-ej oraz w na Pożyczkę Obrony Przeciwlotdniu 3 maja br. w godz. od 10-tej niczej.
do 19-tej kasy: Centrali PKO.,

Wznowienie .odroczonej
sesii seimowei
Sytuacja na arenie międzynruro
dowym, poza innymi zasadiniczymi
względami, sp.rawia, i1 w społe
czeń~ie nie widlać żadnego zainteresowain'ia się tym, oo zachodzi w Sejmie i Senacie.
TymczaJSem upłynął 30-dniowy
termin, na 1-0tóry p. Prezydent od·
roczyJ zwyiczajną sesję pa-rlamentu
połskiego. Od czwartk'U oibradu1ą
jut komisje senackie (prawnicza i

goSij)Oda~a spot.ecznego), dnia
zaś drugiego maja zaczną się ob·

rady komisyj sejmowych.
Pieiwsze plenarne posiedzenie
Sejmu odlbędizie się p.rawdKlipodobnie dlnia 5 maja.
W kołach sejmowych Uczą się z
tym, że &eSlja potrwa jeszicz.e koło
miesią,ca i że przed
Rz4d z.głosi ustawę
pełl!lomoonlctwach.

zamknięciem

o

Walne l~roma~Ienie A~[jonariuuów

obecnej chwili
światowej. W którym ,,roku" obecnłe się zna1ictujemy? w ro·ku 1914
przed wojną? BY1J1ajlltlłliejl Przecie
wojna już trwa. Ra·czej w r. 1917:
Swiat dziś wgłębia się w stare
a.nnaly z okresu największego w
dziejach konfliktu i stambłd czerpie swe natchnienia 1 pouczenia.
I dlatego przeeywamy dziś zje.wis.
ka nie z okr~.su tu.t przed wojną,
t. j. przd lipcem 1914, &le z okre•

1917-18.
wojskowa w Anglil, ml·
nłsterium zaopatrzenia w Anglii,
naczelne dowództwo armij koali·
cyjnych, orędzia. Roseveltowskle,
stan gospodarczy l finansocały
WY w Niemczech-to okrM nłe 191ł,
ale 191.7. I dlatego wszystkim nam
te jesteśmy juł; w easię zdaje,
"'°Jng
atadtum
atDCMowonym
Służba

łwłatO'IDej.

Zestawienie dJobre.

Ale dal.ej„

szeroikioh przeprowadzając swą aatalogię „IKC" przyipuszaa, te sikoro jesteśmy jttż w T. 1917-18, zblł~a
się chwila zawieszenia broni.„
Zbytni optrmiz.m. W analogiach
nie trz.P.ba wszys>tllciego brat do-

Warszawskiej Fabrrki Guziltó•, S. A.
Dnia 27-go kwietnia rb. odbyło się w lokalu Zarządu Spółki przy
ul. Radzymińskiej 7 Doroczne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszów
Spółki.

Po wysłuchaniu sprawozdania Zarządu, Walne Zgromadzenie zatwierdziło bilans za rok 1938 oraz wyznaczyło dywidendę w wysokości 8%. Następnie dokonano wyboru władz Spółki, przy czym
·
Jkład nie uległ zrxiianie,

Ignacego Daszyńskiego i oparty o cieczki masowe w góry, nad morze
bogate doświadczenie Ksawerego i t. d.).
Uświetniamy uroczystości prole
Praussa,. Andrzeja Struga, Stanisława Posnera., Stefana Kopcińskie tariackie PIĘKNEM SŁOWA (rego, zdobył prawo obywatelstwa cytacje, deklamacje, orkiestry
wśród najszerszych rzesz pracow- i t. d.). Rozpisaliśmy drugi kon•
kurs dla zasilenia scen robotni•
niczych.
SIEC 220 ODl>ZIALóW - ze czych nowymi utworamL
Budżet nasz sięgający niespełna
stu kilkudziesięciu bibliotekami, z
kilkudziesięciu chórami l orkiestra 100 tys. zł. rocznie opiera się na
mi robotniczymi, z zespołami sce- groszowych '!płatach członkow·
nicznymi - skupia się w świetli- skich, a głównie na ofiarności kiacach, w których wre praca oświa- sy pracującej.
Zbiórka pierwszo majowa jest
towa i nowa myśl wykuwa się, owiana bohaterską tradycją walk t.ej ofiarności wyrazem - a co wię
wpatrzona cej DOWODEM POPARCIA WŁA
niepodległościowych w ideały Polski Ludowej, Socjaliz. SNEJ, ROBOTNICZEJ INSTYTUmu l Nowej Proletariacldej Knitu- CJI OSWIATOWEJ.
I w bieżącym roku, podobnie jak
ry!
Młodzi i starzy, kobiety i męż- za Jat ubiegłych w dniu 1 maja od
czyźnł, oświatowcy l zawodowcy, bywać się będzie zbiórka publiczna
harcerze i spółdzielcy - wszyscy w całym kraju na ulicach miast,
wspólnie I solidarnie znajdują swe miasteczek i osad fabrycznych
PRZEZ CAŁY DZIElQ'.
miejsce:
Zbiórka będzie powszechna, a za
PRZY KS!ĄżCE CZY NA PRELEKCJI, PRZY NAUCE I W ROZ- kaz pochodów pierwszomajowych
RYWCE, W SZKOLACH LET- raczej WINIEN WPł..YNĄ.C NA
NICH I ZIMOWYCH, NA OBO- ZWUJ)KSZENIE WYNIKóW '.rEJ
ZACH I NA WYCIECZKACH. ZBlóRKI.
Zarząd Główny TUR. liczy, jak
TUR. kształci, ale i WYCHOzawsze na Waszą energiczną poWUJE.
Uczy, ale i daje godziwą roz. moc„ TOWARZYSZE I OBYWArywkę: podnosi ducha ku szczyt- TELE l
N a przekór utrudnieniom Awiat
nym ideałom ludzkości l TUR. pielęgnuje i wpaja ideały wyzwolenia Pracy w Polsce, robotnik, chłop i
człowieka z ustroju wyzysku, wy- pracownik umysłowy, zahartowany
zwolenia z zależności i panowania w tradycjach walki i wychowany
w solidarności uzna za swój oho-człowieka nad człowiekiem.
Uczy o OBOWIĄZKACH naró- wiązek drogą szlachetnej rywaliza.cji przewyższyć dotychczasowe wy
wni z PRAWAMI.
W czasach zakuwania myśli wol niki zbiórki.
Składajcie dary na rzecz:
nej I poniewierania sumieniem I
OSWIATY ROBOTNICZEJ 1't1B.
godnością ludzką - TUR. wbrew
wstecznym prądom dzierży wyso- Spełnijcie swój PierwszomaJoWJ
ko sztandar humanlzn>u I WOL- obowiązek!
ZA ZARZĄD Gł..OWNY TU&1
NOSCL
,(-)Kazimierz Czapiński,
scen
Instruujemy
duchu
tym
W
Prezes.
tran nasze placówki l wpajamy za.( -) Stanisław GarU~
sado, ł.e jedynie na własnych siwice-pre7.e8.
lach I własnych wysiłkach polegać
(-)Adam Próchnor.
moł.e lud polski w sweJ pracy ku
· . · · wice-prezes.
wyzwoleniu.
((-) Allred Krygier,
Odclzlaływalą ~l'Wl'łl SI.OSkarbnik.
\VEM '(-) Zygmunt Piotrowski,
260 centralnych odczył.cSw •
Sekretarz Generalllf.
przeszło 100 tys. słuchaczJ w oatat
Warszawa, 28 kwietnia 1939 r.
nim roku;
PRZEZ KURSY
4 centralne szkoły w Warszawie
- 1 w Zakopanem I kilkadziesiąt na prowincji;
PRZEZ Wl'."DA WNICTWA
10 różnych ksit\żek w ciągu roku.
Pomagamy w zorganizowaniu
WCZASóW ROBOTNICZYCH (wy

11iutriackłch

POWRóT HENDERSONA
Powrót an~ieliskiego ambasadora Hender;sona do Herliina zWlt'ódł
powszechną uwagę. Czy nie zachodzi sprzecznoś~ pomiędzy tym
powrotem a zbrojenia.mi Anglii?
odpowiada pairysiki
OtÓIŻ nie! korespo.rndenit „Gazety Polskiej":
powrót Hen~ona
właściwie
miał uspokoić opinię a1ngiel>S1ką, za
niepokojoną troch~ nowymi ustawami wo}sikowymi, - te Anglia
bynajmniej nie planuje jakichś ryZY'lcownY'ch kroków :

Włoscy bonzowie u Mussoliniego
Niemcy opanowują Wiochy

Pisaliśmy o niezadowoleniu, któ
re we Włoszech wywołuje wwantumicza polityka państw „osi".
Dowiadujemy się po nadto, iż
grupa wybitnych faszystów włos·
kich zwróciła się do Mussoliniego,
ostrzegając go przed ekspansją
niemiecką na półwyspie Apeniń·
skim. Wśród tych wybitnych faszy
stów wymieniani są marszałek Bal
bo, gen. de Bono i były minister
Grandi.
Ci najbliżsi współpracownicy
Mussoliniego z zaniepokoje~i~
,,Dano mi do zrozumienia. te patrzą na niemieckich „specow ,

8U

Anglia przy pomocy odpowiedniego, DB.der spokojnego nastawienia
przeprowa-.
Francji, starała się
dzić tę wojskową. reformę, nie stra
3zqc 8Wego wlasnego
starć

na

kontyv.encle.

którzy mają nadzór nad calym
włoskim przemysłem wojennym
oraz mają dostęp do wszystkich
tajników armii wł06kiej.
Interwencja wymienionych fa.
szystów u Mussoliniego zbiegła
się w czasie z zażądaniem prtez
Hitlera udziału w przebudowie Albanii dokąd Niemcy nie uprzediziWI
szy Rządu włoskiego, zdażyll już
wysłać misję wojskową.
To rządzenie się Niemców

w ob
cym, choćby nawet zaprzyjaźnło
nym kraju, w~arło we Wło6.zedl
fatalne wrażenie.

Ofensrwa chi „ ska

8poleczeń8t

wa, widmem natychmiastowych

Według wiadomości

Stąd

l

ze źródeł lotnky. jap~ńscy w czas~e .bomba.:

koofenzywa chińska we wschodnich dowama miasta zburzyli Jeden s
nieczno.§6 wskrzeBZenm norm.al
prowincjach rozwija się pomyśl. niemiecki~ domów t~warowych
nych atosunków dyplomatycznych,
nie. w rejonie . Nankinu wojska doszczęt111e. Z ?lbrzrm1ego gmaktóre nie oznaczają wcale je8Zcze
porządku

dziennego
nad aneksj!ł Czech 1 Moraw, &le
oddalaj!ł z innej strony, perspektywę zbrojnych zderze:ti na jutro
lub pojutrze"•
przejścia

do

K

•

cz.

chińskie osiągnęły szereg sukcesów. w chwili obecnej trzy kolum
ny wojsk marszałka Czang Kai
Czeka zn•ajdują się w marszu na
Nankin. Również pod Kaifeng, w
prowincji Honan osiągnięto z.nacz
ne sukcesy. Z Fuczau donoszą, że

słownie.

ARTYKUŁ

P. SMOGORZEW·
SKTEGO
Artrk'..rł p. Smo·gorzetwS1kiego w
„Gazecie PoLskiej" utmymany w
tonie wybitnie a.ntymtlerows1kfm,
zwrócił powszechną uwagę. Znamienny artyik'U'ł - jak na OZONową prasę. P. Soprcki w ,.Polonii"

T.U.R.

nłe

byloby dy1Df.' audeckłc1', tłłe
byloby 1Jamolotów czeakfclł i armat Skody, nie byloby wojak nłe
młeckłch nad Wagłem ł Popradem
Blla.ns obustronnych strat i zy•
sków jest więc bardzo jasny".

obcą agresją.

~twem)

P K O

gorzej nit teraz, ale za to w ar-

mil niemieckiej

względem panu.ie w ROK 1939 - ROKIEM 1917.
na tylko śmiać się? Też nie. Bo
Krakows:kl ,)KC" ob.szernie zaj•
chocllzi o sprawy poważne.
(podobieńPozostaje zaapelować do p.p. Polsce duża jednom)"ŚLn<>ść. Zaj- muje soię analogią
mlnis·trów, jako że tym rażem Jll!Ujemy stainowisko jesz.cze bair·
do wojny

Bl.UłO

wysiłkiem

OD ADMINISTRACJI

chu pozostały ,redyn1e. fundam~
ty. je~na z bomb .trafiła równid
w sz.p1tal amery_1<;nskl
•
Agencja Domei donosi: pn:edstawiciel ministerium woj-ny kate
ośgorycznie zaprzecza wiadom
ciom· ze źródeł chińskich jakoby
wojska chińskie wkroczyły 26-go
kwietnia do Naun-Czangu. Wła..

~~~ j~~~~~~śc~~rze~z~eb::n':

przez Chińczyków ~aoanu. Komu

Powiadamiamy wszystkich naszych kolporterów, że nak1ady „Glo-, nikat przyznaje jednak, że japo~.
su Kobiet'', „Chlopskiej Prawdy" i ,,Mlodzi Idą" zostały wyczerpa· czycy toczą ciężkie walki z wor
ne, wobec tego nie będziemy mogli załatwić zmnówień nadsylanych skami Marsz. Czang-Kai-Szeka.

z

opóźnieniem.
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Służba

przrmusowa w Anglii NA

Gdyby trzeba było przy11dadu
dla tempa tycia dzisiejszego i
błys.kawi~nyich zmian,
jakie zachodzą niemal z dmia na dzień to należałoby wskarzać na wprowadzenie powsz.oohnej, prrzymusowej służby woj,sikowej w Anglii.
je·szcze tak niedawno Chamberlain stanowczo zaprzeczał, by Anglia miała za.prowadzić slrużbę
przyimusową.
Angieliskie związ.ki
zawodowe, Jiczą,ce 5 milionów
członków, jeS1zcze
przed kii'l<iu
diniauni energicznie zwal.czały myśl
o przyma,sowej s'llwżbie. Dziś cały
naród angie!lSlki przyjmuje sł!Użbę
przymusową,
jako konieczność

GOTOWE • ZIMOWIElllA. NAJOOGODll. WUUNIL WYIONINIE
L WYKWINlllL
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przeciwnHrow
przym1U'50- swiata, to
takie gromadzewej we wszystkich obozach poli- nie siły w skali światowej dia odi- 1 Berliński korespondent wielkietyicZ'n}'lch - to jest to n.iewątpli- parcia zamachów podipala•czy, sigo szwedzkiego dziennika „Dagens
wie owaka powagi sytuacji i de- ły politY'cz:n.ej w pootad koalicji
Nyheter" jest zazwyczaj dobrze
cyzji Anglii, by tej powadze spro- państw pokojowych i siły wojs.kopoinformowany o wszystkim, co za
stać należycie.
wej ,p rzez wytężenie sił obronPrzymusowa służiba wojiS~owa nych każdego kraju d-0 granic mo- chodzi w „ Trzeciej Rzeszy". Ma on
1. · ·
często możność zaglądania za kuliw Ang u Jest lepszym argumen- żliwych.
k.
. t
R
·
· · i· ·
lk.
.
.
. . sy ierowmc wa zeszy i dl a t ego
tem wo b ee „osi.„ , amze
1 wsze 1e - f~szyzm bowiem.,. j'ak. to Jil.ll: bywa tak, że od czasu do czasu inmowy ostrzegawcze angielskich i p~zeJrzał ~hamberlam, nie wypo- formuje on swoich czytelników
0
fraincu·sk~ch mężów sitanu. Argu- w1~a wo,ny,. lecz na·p~a zd1r~-1 zamiarach władców Niemiec w tament ten w przededn:liu mowy Hi· dl~,1ec:ko , na mne k!raJ.e . Nal.ezy kim czasie, kiedy urzędowe zawiatlera więcej zaważył na szali, niż więc byc przygotowa,nym na Jas- d . .
tym ogółu jest jeszcze
jakiekolwiek wysitąipienia dyplo- bmębie wypady faszystowsikie i za- bondznemdealo k·e
matyczne mocal"Stw za1ch-0dinich
·
·
·
b "ć
ar 0
e 1 •
wiczas-.i przeciw mm
się uz.' rbO·I .
Ten to dziennikarz dowiedział się
WISlkóraić by mo.gły.
(
)
Jm · •
przed paroma dniami o zamiarach,
jakie żywi „Trzecia Rzesza" w stosunku do swojej nowej europejskiej kolonii, innymi słowy - w
stosunku do 7 milionów Czechów.

nieodzowną.

Op-ozycja Pal'ltii Plra'Cy jest raczej <>broną zasady, aniżeli ziwalczaniem tej lronieczne>ści.
Na decyzję Rządu angielSlkiego
złożyły się ró:lme przyczyny. Wipły
wowi doradcy Chamberlaina, m.in.
n 'iewątpliwie
Ch11<r1chBJ, zwll"ódli
mu uwagę, że aoz:kolwiek zaciąg
ocho1Iniczy, odbywający się w całej Anglii, postęjl'llje szy;blko, to
jedmak pr.zewidziane nowe dywizje, w razie na.głego wybuchu woj
ny, nie byłyby na czas gotowe.
Min. wojny, które było przeciwne służbie przymusowej, póki musiało zajmować się także
0kwipunkiem a:rmi.i, obecnie, wobet:
przejęcia tego· działu przez u:rząd
s,pecjal1ny zaopatrizenia a·nnii, wypowiedziało się za Slłiużbą przymu-

••••••••••••••• •••••••••••111 111•

Kto rozporznie

now~

wojne ?

w Arilerrce 62 proc. odpowiada, ie Niemcr
Znan!) już czytelnikom naszym Instytut Opinii Publiczne; w Stanach
Zjednoczonych zarządzil 1iotoe 11nkiety w aktuallnych sprawach wojny.
,_ kt
.
N a zapyt an..,,
o rozpocznte nową wo;nę, 6il% ODPOWIEDZI PA·
DŁO NA NIEMCY, 11% na
chy, 11 103 na Niemcy lącznie z Wlo

I

wio-I

N·1emcJ1 lep1·e1· w1·edza

sową.

Ale glównym bodźcem do zmiany stanowi.sika Rządu byio wystą
pienie Francji, krora za poś.redflk
twem ambasado.ra angielsikiego
w Paryiżu, Eryka Ph111JiPSa, dała
Anglii d'O uozumienia„ że wzmocnienie siły wojskowej Ainglii j.est

.

.

.Na~SJ>01~1~wa.nie do.brej odipow1edz1 ud1z1el!ła Rumunia na pyta~
nie Hitlera, czy ona siię c-zuje zagrożona przez Niemcy.
jak donosi Reu.ter, Rząd mmuńsk.i odlpowiedz.iał, że po111ieważ
potrzebą naglącą.
Rumunia nie ma w~póktetj giranicy
Wedle „Temps'a" rozmowy Da- z Niemcami, trudno jej wobec tego
---....--...~
• .+„.... •
Jadiera i Bonneta z Phipp.sem dk>- d a Ć o~Jv„11:"\.U. na p, .......~e, ezy
ooa
s-ię
czuje
zagrożona przez
tyayły
~„lronieczności wprowadzenia w Niemcy.
Anglii ~by preym:uisoweij, by,
jeżeli oko·H~ności tego wymagać
będą, odpowiedzieć na napad na·
tych-miast wzmocnionymi siłami.
Tyl'ko wówczas, kiedy siła wojs·ko
Dziennik francuski „Marianne"
wa Anglii równać się będzie sile
podaje następującą ~lityczną aFrancji, zapanuje na kon1ynenci.e
negdotę:
ufność, a porządek pokoj<>wy na
Mussolini ukończył $Wf! doczem<>cnej oprze się podstawJe".
Ar.gument ten powtórzył Cham- sną wędrówkę i znalazł się t.o raju. Na progu u wejścia wU:a dykberla~n w swej mow4e w Izbie
tatora
Napoleon i o/wuje mu
Gmin.
Nie trzeba długo tłuma!C"Zyć, że się za przewodnika po za.$wiakmk Anglii ma znaczenie pierw- tach.
szorzędne w obecnej sytuacji po·
- Zaraz tu wejdzre Pan Bóglitycznej. jeżeli Anglia sprzenie- powuula cesarz Francuzów wierza się siwej tirady.cji i już w niech pan wstanie. gdy wejdzi,e.
czasie pokoju wiprowaid'Za służbę
- Ja mam wstać? Za żadne
przymusową, jeżeli nawet obawa,
skarby! Jestem Duce!
iż slużba przym'i.tsowa
może się
Napoleon wzywa do pomocy
Juliusza. Cezara i prosi go, by
skłonił Mussoliniego do wstania.

W

SŁUŻBIE

WOJNY.

Jest jasne, że te 7 milionów Cze.
chów w szybkim tempie wciąga się
cham•.
.
.
do pracy nad przygotowaniami wo73% glosu1ąc~ch _wypowiedziało jennymi, jak i to, że może już jusię za konferenc1ą międzynarodową, tro wciągnie się ich do służby wow myśl propozycji Roosevelta.
.
.
Na pytanie, czy Niemcy po wojnie JenneJ.
byly sprawiedliwie traktowane przez
IstmeJą Jednak pewne trudnoAnglię ł Francję, 603 odpowiedzia- ści, kt~ry~h.brun~tni ~rzewó?cy są
lo, że TAK, 11 łO%-nie.
zupełn!e swiadomI. Jesll wysle się
li

.. . ·

cz~how na front, to wyzyska.ją o-

•••

:~ś~~~~ ~~::~za:~.r:~ę
s:::
swych
a własc1wie

na

.......„„...„ ...„ ....
ftlGDY ftlE JEST IAPOtno

Mussolini nie daje się przeko-

myAlcć

o zdzowiu, tym bardziej
leteli cierplaz na chorobę: NE·
REK, PĘCHERZA, WĄT.ROBY,
KAMIENI ŻÓŁCIOWYCH, Żł.EJ
PRZEMIANY MA TER!!, aa bóle
ar h e I y cz a e czy 1'9dagryczne,
wzdęcia bnacba, odbijani• •lt
lab 1klonność do nb1lrukcj~ Pamiętaj, te nigdy nie będzie za pótnc>, o ile uty•
wać będłieaz ziół moczopędnycli „D I U R O L'
G.,.eckiego, które zapo]>iegają gromadzeniu 1lt
kwasu moczowego I innych azkodliwycb dla zdro•
wia 1ubslanc1i „1r11wającycb organizm. - Dził
jeszcze kap pudełko ziół „DIUROL" G~oeckie~o,
a przekouasa:
o dodatnich 1kutkacb działania,
zalecać będ1ie11 owym znaj >mym. Spo1ób atycla
aa opakowanh1.-0r_yaina111e sioła „D I UR O L„
Gąseckiego (Z KOGUTKl.t:."1) 1prHdaill apteki
1 •kład, apleoaae.

•I•

nać.

Powiedziałem, że nie wstai nie wstanę·
W raju powszechne porwzenie.
Jak to będzie? Nrebywały skandal.
Naraz zbliża się Machiavel i
znacząco powiada:
Zostawcie to
mnie. Już ja sobie poradzę. Nie
dojdzie do skandalu.

-

nę

Według

informacji wspomnianego dziennika szwedzkiego głównym
zadaniem protektora. Czech i Moraw N euratha jest oddanie całego
aparatu adntlnistracyjnego protektoratu do dyspozycji ,,Pośrednic
twa pracy", którego zadaniem bę
dzie przymusowe wysiedlenie Czechów z ich własnego kraju, zrujnowanie ich narodowej kultury i likwi
dacja ich egzystencji jako narodu.

**
•
Te plany hitlerowskie nie są dla
nikogo żadną niespodzianką. Znane
są już dziś powszechnie metody
„Trzeciej Rzeszy". Wszyscy na
€.wiecie wiedzą także co sądzić o
tym, gdy p.p. Hitler, Neurath i Blaskowitz zapewniają Czechów, iż na
ród ich w granicach ,;rrzeciej Rzeszy" będzie się cieszył „wolnością i
szacunkiem". Jak gdyby ktokolwiek mógł dziś cieszyć się wolnoś
cią i szacunkiem w wielkim obozie
koncentracyjnym.
zwącym
się
Niemcy.
Wątpliwe jest takie, czy ciemne

0

armie

dzą się urzeczywistnić; można ~

czej .przypuszczać, że Czesi podczas
wojny nie będą sami jedni prowadzić akcję oporu i sabotażu •• "
Szwedzki dziennikarz podziela
poniekąd tę opinię. Mieszka on stale w Berlinie, w samym centrum
brunatnej rzeczywistości. Wie co
myślą i czują robotnicy niemieccy.
Kończy on swój artykuł jak ~
puje:
„Wśród zgnilizny naszych cm.sów można jednak stwierdzić ozna·
ki woli pokoju. Naród niemiec~
człowiek ulicy, sprzedawca dzienników, kelner, listonosz, ekspedient
ka za ladą sklepową - wszyscy oni . jasno i wyraźnie wypowiadają
swoją opinię: Nie chcemy wojny,
nienawidzimy wojnę. Owszem, można nas zmusić powiadają ale czy to się opłaca? W roku 1914
wszyscy wierzyliśmy w zwycięstwo.
Tym razem wszyscy wiemy, że woj
na musi skończyć się klęską" •.
Tyle dobrze zazwyczaj poinformowany dziennikarz szwedzki.

terroru

Złagodzenie
w niemieckich zakładach pracr
Terror niemieckiej tajnej policji w zakładach przemysłowych
ostatnio bardzo zelżał. Gdy do nie
dawna pojawiał się gdzie na murze fabry·cz.nym antypaństwowy
napis, lub dosłyszano jakieś pomruki przy maszynach, lub gdy z
ust do ust powtarzano sobie w
fabryce jakieś „okir~ historie",
to następstwem tego było areszto
wanie kilku tuzinów robotników.
Przy dzisiejszym ł>raiku rąk roboczych w Niemczech wycywanie
robot>ników z warsztatów pracy
musiałoby doprowadzić do zakłó
ceń i dezorganizaqji produk~ji. Dzieje się więc coraz częściej, :te
Gestapo, pomimo surowego śledz
twa, przeważnie ,,nie mo~ wy·
kryć" t. zw. wodzirejów, a bywa
i tak, że przy bardzo wyraźnych
aktach sprzeciwu ze strony robot
ników policja woli nie ingerować.
Zadaniem partyjnych mówców
na masówkach robotniczych jest
wytł<Umaczyć robotniloom,
że to
złagodzenie kursu nie jest bynaj.

Tym jednym uderzeniem chcą
Czesi osiągnąć trzy cele: zyskanie
dla produkcji wojennej czeskiego
robotnika, uniemożliwienie Czechom powstania przeciw przemocy
całą
Depesze ®niosly o śmierci An- ?Jiemieckiej, a. wreszcie - co najdrea8G KZiebera, !ł5-Zetniego wetera- ważniejsza - zni&zczenie na.rodu
czeskiego jako jednolitego ciała na.na ksUf!stewka. Liechtenstein.
rodowego, a. to w tlrodze atomiza.Zmarły byl awego rodzaju o3obliwością.
Byl to ostatni zolnierz 58osobowej ,,armii", wysłanej w roku
1866 1111 pomc Austrii to wojnie z
Niemcamł. Gdy podpisano pokój, zapomniano o ZiU.pucim księstwie i for
malnie Lichtenstein jest do dziś w
wojnie z Niemcami. .A.ż dziw, że Hitler nie bierze • tego f10WOdu. księs
twtJ pod awój „protektorat""
Powróciwszy d,o doniu, KZieber reprezentował byłą ,,silę f:brojną" swe
go kmju, a umarl jako ostatni ł jedyny ;ej przedstawlcfd jako
ogłoszenia
czcigodna relikwia ,,3tarych. d,obrych
czasów"-

lołni~u, ~tóry !tanowił

plany narodowego „socjalizmu" da-

---------------------------

stronę

J przyjaciół. Będą oni w ogóle czynWedlle opinii Rządu runnuńskie- niklem rozkładu i sabotażu w argo Niemcy same mogłyby najlepiej 1 mii.
odpowiedzieć na swe pytanie.
EWAKUACJA.
N•estet
N"
t k.
yt
Zamierzone Jest przeto-tak po1
·
y, temcy na a· ie P ania nie lubią od.now1·adać, w .,,....,.e ufnie oświadczono szwedzkiemu ko
ł'
y~ciwnym bowiem razie nie zw.raca- respondentowi - uczynienie z Cze
Fb
·
·
eh
·
SJfJw
• •
1' Y 51 ! 00 ~nny pan
• l1lll1'1e]'- chów głównej części składowej nieszy;ch 1 małych, by wytę.czyły mieckiej „armii cywilnej". ZamieN"
i,.~,
rza się wyzyskać ich siłę roboczą
iemcy z ·""''ł'""„·~
w przemyśle i rolnictwie już dziś,
ale w większym jeszcze stopniu pod
czas wojny. 2eby wszelako i tu nie
spotkać się z aktami oporu i sabotażu na większą skalę, planowana
jest ewakuacja. całej zdolnej do pra
] w odpowiedniej chwili zawo- cy ludności czeskiej z kraju ojczylał:
atego I rozproszenie jej po całej
- Panowie, uwaga, fotograf Rzeszy. Na jej miejsce mają być
idzie.
przesiedleni Niemcy z Rzeszy.
MusM>lmi t.ostał i t.oyprężył się.
TRzy CELE.

Mussolini w raiu

~„„

cji i przymusowego niemczenia.

mniej przypadkowe, lecz z całą
świadomoś<iią przeprowadzone.Na jednej z masówek . w wielkich
zakładach
.,ManesmanMohren „
W erke (fabryka rur) mówca Fron
tu Robotniczego powiedział wed„
ług spraiwozdania w „Rheinische

Landeszeitung" oo

następuje:

.,Mamy to nl~omne przekonanie, iż niemiecki robotnik wazystko robi, co jest niezbędne w in,te..

reale

narodu.

przekonywać,

go tylko

Należy

ale Die

grozić

Zarzqdzenłamj karnymł,

mu.

i naka.-

'"' mole nawet oMol r~! Po
nad wszystkim stoi pra.wo narodu
do tycia. Dlatego Die możemy tolerować

z jednej strony

dezerte-

rów pracy,

z drugiej zaś strony
metod „Czeki" i Stachanowa".

Mówca Niemi·eckiego Frontu Ro
botniczego ma słuszność. Zarzą
dzeniami karnymi istotnie rządzić
może każdy osioł.
Czas pokaże,
czy osioł dysponiuje jeązcze innymi metodami.
b.

W niedziele 30 kwietnia ukaie sie

nasz numer Pierwszo-Majowy

o znacznie powiekszonei

I

Zamówienia i

obietości

1rz1imuie nasza Adm!nistracia CentratnaWarszawa. Warecka 7, tel. 5.13-80

„ ...„„„„„„„„ „„„„„„„„ „„„„„„„_ .....1911„„„„ „„„„„„„„„ „„„„„„„„„ „„_
W śród książek
ZIDZISŁAW CZERMAŃSKI. -

„w

z

pluszowej ramie".
11 ry<'lllnkami autora. Warszaw~ Gehethner i Wolff. 1939, s'flr· 224.
Autor tej oryginalnej i zahawnej ksią.zki jest - jak wiadomo wielce utalentowanY:m rysDwnikiem, a te kwaliifikacje odciskają
bardzo wyraźną markę na charakterze opowiadania, wypdniającego ,,Pluszową ramę". Jako rysownik i malairz ma Czermańs.ki w,zrok
czujny, ' wyostrzony, po.dchwytują·
cy takie nawet fiizyez-ne i psychologiczne światło - cienie, które nie
raz ujść mGgą uwadze przeciętnego obserwatora. Z sumy tych
wspomnień, doświad.ezeń i spostrzeżeii, wizualnej hod1ajże przede
wszy~tkim natwry, powstała k&iążka, której pewne stronice aą jakgdyby obszernym komenta.n ein
J tysllllków w tekście zawartych.
~ a łnjemy nawet, że nie więcej niż
.: ~ en~ście rys.unków dial w tym
~kście Czer.mańsik~ choć galeria
J

przedstawiony~h poM.aci jeElt zna·
cznie liczniejsza, a niektóre z nich
napTaszają się wpir08t o ikmtałt
nie tyłko słownyi, ale i linea.my~
plastycźny.
Zmysł rzetelnego,

s.konooo.1.Towanego humoru cechuje tę niby
- autobiograficzną ksiąri-kę pisarza - ;ryisowni.ka. A zarazem niewątpliwa skłonno.ść do- szarfy,
kiarykatury, pewnych charaktero·
logicz.nycli przejaskrawień i defoirmaeyj, co pozostaje w całkowi
tej zgodzie z usposobieniem aulł.o
ra, jako pla.styka przede wszyatkim. Zabawnie stylizowane opisy
środowi.sik Krakowa i Lwowa od czasów przedwojennej ,,secesji"
aż po dni ostatnie, mno.go6ć hal'dzo przedstawicielskich ty;pów i
typków ludzkich, utrwalonych w
nader wy.ra·z istych ~tach i pozy·
cjach, żywość i jakihy figlarność
oprawy pilSlarskiej - wszystko to
czyni z tej bezpreten&jonalnej
biąż.ki lekrtiurę miłą i przyjemną.

I

Kito wie, czy zachęcony powodzeniem nie zabierze się Czermański
do k()ntynuowania pracy liiterackiej. Niech mu będzie na zdrowie,
byleby ty~ nie z.dradził przy tej
okazji swych najpierwszych tal.en·
tów i umiłowań na rzecz spraw w
danym .r azie dalsizych i wtó.rnyeh.

**
*

ALBERT GERYAIS. - "Malwy na białym jedwabiu". {Przeży
cia w Chinach).Przekład .Jerzego
Martena. Warszaw~ Wydawnictwo Współczesne (1939); str. 176.
Nre wiem. kiedy napisana Z-O•
stała
książkia Alhertia
Gervais
(Żerwe), sądząc jedna1k z :niewąt
pliwie anaehr()lllistycznycli danych
oo do stosunków wewnętrznych w
Chinach mU&i to być rzecz nie
najświeższej , produkcji. Treścią
„prz~yć" fnncus.kiego lekarza,
pral.--iyJrnijąeego w dość ziapadłej
dziurze prowincji Szeczuan, jest
krótki, lecz bardzo mt.ensywny
stosunek miłosny z młodzi1rt1ką, o·
puszczoną przez
męża Chinką.
Jeszcze jedna wersja nie nowej historii, zakończonej wyjazdem le-

karza do Europy i zrozlllllliałem
westchnieniem pożegna1nem: ,;I.a
biorę ze sobą wspomnienie małej,
dizieeinnej, 2Jll•b awnej i'Stoty, ~tórą
tak baaidzo pragnątłhym Zir'OZ~
mieć, a mogłem jedynie bardzo kochać" •.. Odmienność kultury, wy·
chowania, pojęć i zwyczajów partnerów romansu prowadzi nieuchronnie do ta.kiego wniosku. Bywa m-esztą. i go.r.zej; ale tu - poza
ofiarą łez - rozstanie od!hyfo się
tJPOkojnie, bez dramatów, tragedyj i krwi ~lewu.
Historyjka aentymenrtalna i dowcipna w miarę, nie ma w sobie
nic oeohliwego., choć podana została nie bez szczypty egzotycrmego wdzięku. Cenniejsz-e o-d samej
historyjki są dla naiS jej marginesy, dotyczące chińskiej obyczajowości, moralnoaci, bytu rodzinnego i t. p. Są to sprawy, ulegające
przemianOIJll w tempie bez porów
nania wolniejszym, niż stosunki
polityczne, komunikacyjne czy
portowe, na które słusznie utyskuje auto.r ksią.żki, malując obrazy
prawdziwej nędzy i rozpaczy, a-

nieładu.. Mmro wmystko
powieści pani Pea.rl
Buok. lepiej i dokładniej infoilin'IJJją o- współczesnej rreczywistości
ehińskiej, niiż tJitwory pisarzy typu

nairchii i

sąi_dzę, że

p- Gervais.

.

Tłumacz tym razem nie przy.służył się wcale autorowi, dał prze
kła,d sfa.by, a miejscami nieudol-

ny. Razi dziiwna fonetyemiie piso-wnia n:a~ i słów chiń&kich, zaś
takie dziwolągi, ja.k „perłowa
maść" (?) lub ,,lakierowana (?)
kaczka" stawiają pod makiem za
pytania kwalifikacje tlbumaoza.

**
*

AiNDREW SOUTAR. - „Taje;
mnicze drogj". Powieść kryminalna. P.rzekład A. Drzewieckiej.
W arsziawa. Wydawnict:wo W 8Pół·
czesne, (1939); str. 224.
Z początku wazystko się wyidaje
jasnem i wiadomem niejako zgóry. w miarę rozwoju aik.oji naatę
pują jednak coraz nowe powikła
nia, wyłan~ają się ~ otaczających
tajemnieze morder8two ciemnoś'Ci
co.raz inne i niespodzieW'allle elementy. Sło~ W6Zystko d.Ueje

się
ści

tak, jak w „przyzwoilleJ' powie
kryminalnej być powinno.....- i
rozum.ie się samo pr.zez się, ile amaJto.r - detektyw, Sędzia Cr.ingle
hije na głowę r.iawodowców ze
Scotland • Yardu {angiel*a cen~
trala ałużhy śledczej).
Rzecz godna ttwagi, .nrial!l'IJCZa.
jak na sto~ angielskie,' Że ów
emerytowany sędzia Cringle, sprytnie i prze.biegle tropiąc morderców, ima się środków, kolidują
c· ·eh nieraz wyiraźnie z ka.żdym
wogółe kodeksem karnym. I r.zeez
nie mniej azezególna, że ten angiel
ski sędizia pozwala sobie m. in. na
takie wyznanie: „ W id!Ziałem wielu, bardzo wielu niewinnych ludzi
nie tyJJko posądzo.nycli, ale i skazanych"•.. Właśnie obawa przed
skazianiem niewinnego u.8prawiedliwie ma w pewnej mierze .zbyt
„totalne" metody śledcze detektyw.a - amatora.
BQLESŁAW DUDZJ.Ńs;KL
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, Artyści
Akda robotników ~ach
o "

Szwaidler
mówi. wiersze
czwartkowym pos'iedzeniu
ady lłf'iejsk'iej p· Szwajdler wytąpił w nowej roli: a mian&wicie
ako dek'lamwtor. Odczytał dwa
laviersze Tuwima t załamał dra~atyczn'ie ręce ze zgrozy. Na pod~taw'ie tych utworów prezes en·
!deków twierdzi, iż Żydzi sq zdrajeami i dezerterami i że nie powinini wchodzić do komisji paborowydh. A. wszystko z powodu
dwu wierszy laureata Łodzi p. t.
,,Do prostego człowieka" i "Ge·
Na

~

nerałom".

Pan Szwajdler oburza. WJ na
tuwimowskie „rżnij karabinem w
br;i,k ulicy", tak jakby po raz
pierwszy czytał utwór poetycki.
Otóż, pani.e Szwajdler, niech pan
ochwn'ie, niech pan się uspokoi
i niech pan posł~ha. Otóż, pa·
nie Szwajdler, w poezji widzi pan
ob6wiązują inne prawa niż w publicystyce. Wiersz, pan'ie Szwajdler~ to nie artykuł lub odezwa,
w której każde słowo ma swoją
wagę, treść i znaczenie. Poezja,
to uczucie, to wyra,a; drgni.eń. duszy ludzk'ie j, które tak bardzo są
:zmienne.
D/,a przykładu: co by powiedział pan Szwajdler, gdyby w artykule ktoś napisał, że Polska
:.jest pawi.em i papugą narodów,
'że Bóg nie jest ojcem świata, ale
carem, albo gdyby ktoś wystąpił
·w artykule politycznym z taką
apostrofą efo Stwórcy:

zatr"1d nionyc h w

płódź żywoty

aby tak

klękły

jak ja.„"

autorami tych słów
jest nie kto inny, jak Słowacki,
Mickiewicz i Kasprowicz - chybi nie podejrzani przez bardzo
polskiego i bardzo na:rodowego
p., 'Szwajdlera o zdradę i dezercję. Tak to jest z tą poezją, pa·
nie.. mecenasie Szwajdler: rzecz
to delikatna, sprawa subtelna,
rządzona specjalnymi prawami i
dziedzina n'ier_osięgła d'la pospolifPl{O zrazu.mienia bvle endeka.
{ dfutego już, jeśli pan Szwaj·
dl.er chce .· i musi mówić, niech
mówi prozą. Wierszem mu się
nie uda.je.
A

przecież

s.

J.

.r

ku szereg-.t 51praw sąrdowyich pirzemysłowcy byli zmuszeni do hDnor. b..
rowainia stawek plaic.
I
...
k
przemys1owcy wyi orzySLU_Ją~ .o.go
Ro
ną sytuaoję 1 umowę wymow1J.i.
botnicy ceramicy, zrze:;zeni w kila_s.
Zw. za. w. na odbyi_ym. zel:>ranm_
1
człom k ow OlpraicowalI I wys'l.lnę 1
1
unonnowa.
)<t:k:
s:voje pos ~ulaty,
me czasu 1 bezp1eczenstwo pracy,
wprowa·dzenie książeczek ohrac~unkowyo.h, . reguil ame wypiłacame zau-obkow I t. p.
Dnia 22 b. m. delegacja ceramików z sekir Zw t.o•w Karśnic • .
.,
• •
•
• •
•
a
dzinny dzień pracy,. ktora uw1en- ktm na czele, P.rzedistawiła Ok.r.
InS1p. ~racy :;iwo ie poistuila.ty.
. czona z-o•stała zwycięstwem.
w odlpowiedzi przemysłoiwcy Akcja t11wa.
·
10%o. W wymbk'
b · · l'
·
o n1:ty1·1 za.ro 1 o
W .roW11 ub. po 5-tygDdniowym
strajk'll r.obotników cegielni zawairta zQiStaJa umowa zbio.rowa
dla prz.emY's~u ceramkz,n ego.
mową objęte zostały oegielnie,
zńajd1ujące się w promieni'll 50 km.
od Ł-Odizi.
1
P-rzemysliowcy · ooramic_?«li, ta k
jaik to czynią prremysfowcy innych gałęzi przemys·l1u, U!tTl-owy
nie honorowali. Czais pracy trwał
od 12 do 16 godzin na dobę. By
położyć kres tym ano.rmaLnym s~o·
sunkom, kl. Zw. Rob. Przem. Budowl „,nego roz,począ~ a1kc1·ę o 8-go-

,

u

Buy~~ie WYi~t ~i
W diniu 27 k:wietinia o:d1było się,
przewodnictw-em d•e:legafa
pod
Związku kJa,sowego ·zebranie robotników beto1nia.rni w Łagiewni
kach, na którym uchwalrn wykup-ić
bon Poży,cz,ki Obr. Pinzeciwfo,tniczej.
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zw1ązu ą
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W faibryice Laindruu i W eiJ.e
(Skrzynowa 5) rnboilni1k Albenit
Heinrich prowadzi destrukcyj.ną
robotę przeciwko kl. Związ:kowi.
Kiedyś sam udawał radykała, opowiadał, że słucha ra<dia z Moskwy, a.ż go robotniky zdemas.kowali w dniu wyborów do Rady
Mie~skiej, ·g d·y przyłapali go na

w dniu wczorajszym w imieniu dotychczasową dyrekcję, grać bęaktorów Scen Polskich, artystów i '1' dą d,o końca tego mieSiąca celem
artystek łódzkieh teatrów miej-_j umożliwienia Zarządowi Miejskieskich adwokat dr. Loos zawiado~ 1 mu zorganizowania stanu przejmił mianowanego przez Sąd syn-! ściowego i zakończenie seZ9nu
dyka masy upadło~ci Teatrów bez naruszenia ciągłości pracy te1
Miejskich, adw. Pawłowskiego, atrów.
iż aktorzy uważają umówę, z p. p. I Równocześnie ~rtyści oświadczy
Wroczyńskim i Morycińskim za' n w zarządzie Mtejskim gotowość
1
ro;związaną z winy dyrektorów,-·' natychmiastowe go przejęcia tea- i ~:~~il~ t~~~~~~. ;o:,~~d~:~~~/:~~~
17.05 „Maik -fioletowy
tepianowy.
J
zakończenią
dla
zespół
przez
Itrów
należnych
wypłacają
nie
którzy
ż_ak" - pogadanka. 17,15 „Przed
.
im zarobków. Ponieważ z bilansu · sezonu.
1
Prowadzenie teatrów przez po-1120 laty" - audycja słowno-muzycz
złożonego przez dotychczasowy ch
na. 18.00 Muzyka taneczna (płyty).
.
·
.
•
t ł
.
"k
S d •
t ·
d
yrek orow w ą zie wym a, ze zos a e 4 nnes1ące, . az do rozpo- 18.25 Wiadomości sportowe lokalne.
nawet według ich własnego obli- 1 częcia nowego sezonu pod inną!· 18.30 Audycja dla Polaków za~raniczenia, · obecny sezon teatralny j już dyrekcją, należałoby powie- c~:„ 1) Gawęda, 2~ „w "?olskim les1e ;, 19.00 „BuduJemy silne _lotnic~
zamknięty zostanie deficytem w ; rzyć Zw. Art.ystów Scen Polskich.l two
20.00 P10senk1
Koncert. Boyer
. 19.20
·113 tysięcy Zł,, zapłat alI W ten sposób aktorzy i persone w wyk.
(płyty).
Lucienne
wysokości
35
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(20.40), wi.adomosc1 meteorolog1czsportowe nasz pro.
ak- ne
bardziej, ze szczegolme
Równocześnie adw. dr, Loos ' torsld znajduje się już obecnie w gr~ na jutro. 21.00 Koncert ro2tsytuacji, bowiem rywkowy. w przerwi~ o godz. 21.45
złożył syndykowi teatrów Oświad- rozpaczliwej
czenie, że ponieważ miasto niemo spółka p. Wroczyńskiego i Mory- do .22 ·?0 : l) „Ka~ar ~onolog, 2)
monolog.
teleforuczny
„D1abl!k
•
ł •
akt
t tró
t ć b
.
orzy cins~iego rue. 'YYP act1a gaz za 1 22.55 . Wiadomości . bi~żąc~. 23._oo
ez. ea w,
ze P?·z os a
Ostatme wiadom-0śc1 dzienmka wiepomimo zerwania. umowy przez mi.cs1ąc kwiec1en.
czornego i komunikat metereologiczny.

N 1
~ 0·
·
I
t
'
ir.
ko.po:r: owanuu numeri ' iw
Hsty · hitlerowlSlki-eij.
Od tego czasu Heimi·ch wysitę-

paj.e jawinie, jako hitlerowiec, illltrygująic i atakując w pieirws.z ym

~t;:~~,::~:::

::·:;:·- Robotnicy betoniarze na P.0.P.

Na zebraniu 11obotni'ków zatrudnionyich w Betioniarni p1rzy ul. 6~go
Sierpnia, na w.nio:s.ek delegatów
klasowców 'i.lichwafono na•stę,pują"
cą rezolucję.
Obmnność wraju po•lega na silnej a-timii uzbrojonej nie tyl1ko na
lądzie, morz-u, ale i w powietrzu.
TRENINGOWY OBóZ
Przeto robotnicy 'Betoniarni z
KOSZYKARZY
6-go 'Sierpnia, doice11iaJą1 c poul.
W niedzielę nadchodzącą rozegraohwili i syitiuacj~ mię,d'zy111awagę
ny zostanie w Poznaniu mecz koszykówki męskiej pomiędzy reprezentacjami Polski Południowej i Polski Północnej.
Po meczu zestawiony zostanie
skład treningowego obozu dla czoktóry
łowych naszych koszykarzy,
ofiarności
odbędzie się w o!ucaie od 7 do 18
Rady Miejskiej
posiedzeniu
Na
maja.
w dniu 6.4 rb. po przedstawieniu

ja narodowego biegu naprzełaj dla
młodzieźy szkolnej.
NIBZWYKLA KONTUZJA
PILKARZA SOSNOWIECKIEGO
Jeden z zawodników piłkarskich
z Sosnowieckiej Unii, kontuzjowany
w głowę na meczu Zagłębianka Unia, stracił przytornl'lość po skoń
czonych zawodach.
Po ocuceniu okazało się, że pił
karz zaniewidział. Poddany opiece
HEBDA POKONAŁ RóWNIEż
lekarskiej po dwóch dniach wrócił
TŁOCZYIQ"SKIEGO
do zdrowia. Jak się okazało, niedoW środę odbyły się kortach Legii
maganie wzrokowe wywołane było
dalsze mecze treningowe. Najciekopnięciem w głowę..
kawsze spotkanie pomiędzy Hebdą
i Tłoczyńskim zakończyło się stosun
MAZUREK WYJECBAi..
kowo łatwym zwycięstwem Hebdy
DO TRIPOLISU
w trzech setach 6:2, 6:3, 8:6.
o
W nocy ze środy na czwartek
w drugim meczu Baworowski wygodz. 0.10 z przed siedziby Automo- grał ze Spychałą. 5:7, 6:0, 6:1, 6:2.
bilklubu Polski w Alei Szucha wyW grze podwójnej mecz pomiędZy
startował znany automobilista pola
Tłoczyński
parą. Baworowski ski Mazurek {wraz z Rządkowskim parą Hebda - · Spychała został prze
swym
na
się
udając
i Koperem),
rwany przy stanie 8:10, 4:1 z powoChevrolecie na raid gwiaździsty do du zmroku.
Tripolisu. Mazurek jedzie przez BerPo tych meczach komisja sportolin, Liege, Paryż, Bordeaux, St. Se- wa Polskiego Związku Lawn-Tenibastian, Burgos, Madryt, Sewillę do sowego ustaliła skład Polski na
portu Algeciras, następnie morzem mecz z Rwnunią, który się odbędzie
do Ceuty, skąd przez Fez, Oran, Bon, w sobotę, niedzielę i poniedziałek w
Algier i Tunis do Tripolisu. Trasa Warszawie. W singlach walczyć bę
wynosi ok. 8.000 km.
dą. Hebda i Baworowski, a w grze
podwójnej para Baworowski - Tło

TENIS

PllKA N.OZNA

ZAGŁĘBIA
POKONAŁA REPREZENTACJĘ

O l\USTRZOSTWO
WARSZ. LIGI OKRĘGOWEJ

W niedzielę nadchodzącą rozegrane zostaną następujące mecze pił
karsie o mistrzostwo Warszawskiej
Ligi Okręgowej:
Skra - Starachowice na boisku
skry o godz. 17-ej.
Znicz - PWATT w Pruszkowie
o godz. 17-ej.
Orkan - Okęcie na boisku Okę
T. - DOŁtGI MOSTOWICZA
cia o godz. 17 -ej.
Fort Bema - CWS na boisku Do·
CENY MIEJSC ZNIŻONE
mu Ludowego o godz. 17-ej.
III :--1.09, II -1,50, I -2,20 na
Granat - PZL na boisku PZL
wszystkie seanse
o godz. 17-ej.

SERCA

~=~~IE

541rouy

robotnkzei
jako

doraźną pracę

przed-

Smiertelny
wyua~ek motoryklowy

za.ko-
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MECZ TENISOWY
POLSKA - SZWAJCARIA
W WARSZAWIE
Szwajcarski Związek Teniso.wy
Polski Związek Lawn·
zawiadomił
Tenisowy, że akceptuje propozycję
rozegrania międzypaństwowego ~e
czu tenisowego Polska - Szwajcaria w Warszawie we wrześ:::i.ill r. b.
Mecz rozegrany zostanie systemem
pucharu środkowo - europejskiego,
t. zn. odbęd~ się cztery gry pojedyncze i dwie uodwójne.

Przed Sądem Grodzkim w Ka- nia polityczne osadzono w obozie
towicach od,powiadał w czwartek koncentracyjnym , gdzie przesie- .
obywatel d:tińs.ki, Ni'lis Augustyn dział półtora roku. W kwietniu
Jony RudDlf Thoma.ssen, liczący przejechał całe Niemcy i przedoJat 40, za ni-elegalne przekmcze- stał s.ię do Polski. Ponieważ nie
posiadał żadnych 'ś.ro.dlków, po
nie granicy.
przybyciu do Katowic zgłosił się
on
się
przedostał
m.
b.
15
Dnia
Gór nie w azyła d'la bezdomny ch w Zatę
Tarnowskich
okolicach
w
WALNE ZEBRANIE WOZA
żu. Nie mógł ·się z braku doku!egalnie do Polski.
Thomas.sen był robo1nkiem por- mentów wylegitymować, zo.stał
się doroczw tych dniach odbyłoWarsz.
Sienkiewicza 40, tel. 141-22
Okr.
ne walne zgromadzenie
zw. Atletycznego. w wyborach uzu- tqwym w Bremie i pczebywał w więc p.rzez policję przytrzyma.ny,
się do
pełniających do zarządu przeszli pp.: Niemczech długie lata. Z końcem a po stwierdzeniu, że dosfa.I
go Dziś
odstawiono
nielegalnie,
siki
l
Po,
0ipuszczenakaz
otrzymał
r.
1937
Oi
Piaskowski, S. ś:Viętosławski
na
kazano
s1
Thomaissena
Sądu.
do którego nie do
strowsl_Q. (powtórpie) oraz P· Szcze- nia granic Niemiec
'
.
Obecny skład zarządu ,
blewski.
WOZA przedstawia się następująco: 1za&tosował się odrazu. Przytrzy- . 14 dnt ar-esztu, P~. czyim zostanie
w najweselszej komedii
prezes - inż. Forst, wiceprezesi -1 mano go wówczas i za p:rzekona· wydalony do Da.mi .
w. Ziółkowski i Chotomski, człon-1
r
kowie - Piaskowski, świętosław-

KIN0

RAK IETA

1

· Daniele

I ·

Szubański. i

ł

a rodz·1na zatruta grz·ybam1· '

:ł
sędziów-- I
kolegium
Przewodniczący
[ U
kpt. sportowy
ski,
.
p. Ziółkowski, przewodniczą.cy komi•
sji rewizyjnej - p. Tokarzewski, 1
l{odlzina jonderków w Zgo.d/z1e
przewodniczący komisji dyscyplinar .
. . rozchorowała się wśród' objawów
nej - P· Zbrożek.
Joa1J!L""~-1
. .
uc~waliło termi· 1zatrucia·. Przed .kil·ku dniami
Walne 2'.ebranie
w oddzielnych
prowadzenie
nach mistrzostw drużynowych war- derkowe1 przywiozła 1e1 m~tk~,
szawy w klasach A i B. Postano- Waleria Przymus z Rzędowk1,
wiono organizować of~cj3:lne . ~i- l pow. rybnickiego, 31;; kg świen Yeh oo-rzy6ów za 2·50
·
· h wwsen
okręgu w pięcio 1 dziesię-: zyc
strzostwa
cioboju atletycznym.
Jonde·rko.wa wraz z
te
Grzyby
zł.
Na walne zebranie PZA uchwa~ono wniosek o zorganizowani~ druży- , trojgiem dzieci: 2-letnią Urszulą,
no~ch . mistrzostw Polski w za: g.Jetnim AloJzym i 13-letnim Hend . .
t
. d:l'
.
paśructw1e oraz mistrzostw Polski 1 rykiem
zje 1 nas· ępnego n1a I w
w pięcio- i d_ziesięcioboju.

I

Natchnione

arcydzieło

realizacji genialnego JULIENA . DUVIVIER

„W IEL Kl WA LC"
życie

i

miłość

JOHANA

STRAUS~A

Odbito w dl-ukarni „RobQika", Warszawa, ul. Warecka 7.

DAR RI EuX

Kaury~n·~

łf
zaniemogli.
~ ''
~·
Wezwany lekarz dr śmieszalsiki
Ik~J~ l~DI
z świętocłtł.owic rozpoznał natych
mia-st zat.r ucie grzybami i po.Jecił
·
przewieść matkę z dziećmi na kuraicję do sz.pitala Spółki Brackiej '
w Chorzowie. StalTl ich był bardzo Początek w dni powszednie o g. 4-eJ·
ciężki, ale już w śmd·ę z11acznie w sobotę, niedzielę i święta o 12 w p.
-się popq1wił, tak, że nie zachodzi
NA PIBRWSZY SEANS
obawa utraty życia.
WSZYSTKIE MIEJSCA PO 54 Gr.
•
dobę później ciężko

a

· · g g ·g;

"
Dziś

57)

.obi1wJ

i gorącym
Rady Miejskiej 3 dni

burmistrz

Kościuszki

czyński.

REPREZENTAC JA

T:RZY

(Al.

Teatr dla dzieci „Kot w butacn"
{Al. Kościuszki 57) gra jutro o g.
12-ej i 4.15 po poł. entuzjastyczrue
wesołą,
przyjmowaną przez dzieci (wg.
bajkę p. t. „Dziwny Doktór"
Dr'.
powieści H. Loftinga:
słynnej
Dolittle i jego zwierzęta). Wesołe
to widowisko będzie urozmaicone
że
munikował Radzie Miejskiej,
szeregiem nowych wstawek, elektów
bezrobotni, którzy otrzymali ro- itd. Bilety od 30 gr. do 2.30 (z szatboty z Zarządu Miejskiego po 2- nią,).

burmistrza m. Błonia tow. dr. No świąteczną, zaofiarowali z zarowakowskiego, na "Wniosek tow. bionych sum na cele obrony przePolnego uchwą.lono jednogłośnie w ciwlotniczej pól dniówki. :Suma ta
podniosłym nastroju · w zrozumie- w wysokości 270 złotych została
niu doniosłej chwili aumę 4000 zl. przekazana już na odpov,iednie
konto w miejscowej KKO.
na P. O. P.
R,ównocześnie

a~te~

dyżurują

j

państwowej
członków

dyżury

·apteki:
Nocy dzisiejszej
Sadowska - Dancerowa - Zgierska
63, W. Groszkowski - 11 Listopada
15, T. Karlin - Piłsudskiego 54,
R. Rembieliński - Andrzeja -28, ~
J. Chądzyńska - Piotrkowska 165,
E. Miller - Piotrkowska 46, G. Antoniewicz - Pabianicka 56, J, Unieszowski - Dąbrowska 24a.
wać, sitwieridzają,c, . że dzień ten
j-e:;•t świętem rohotnik6w, s•y mboTeatry
Iem wal·ki prioletariaitu o leipsze ju„DZIWNY DOKTóR"
w TEATRZE „KOT W BUTACH"
tro i siprawiedliwość społ• eicz:ną.

Wzruszające

sytuacji
apelu do

Nocne

rodowej u.chwalccją., by każd.y rnbotniik wyh"U.pił jeden bon Pożyicz
ki Ol:>mny Przeciwl·otnicze j na
sumę 20 złotych.
Je.dlnocześnie r·obotnicy po·s.tanawiają w din.iu l Ma·j a· nie p-raco-

wiadomo.

GRY SPORTOWE

NOWOSCI

I

I.. . .

C WIADOMOŚCI SPORTOV{E ,

GRAN D-KIN O

SEANSE OD

ty). 7.00 Dziennik poranny. 7.15 M:u
zyka (płyty). 8.00 Audycja dla
szkół. 11.00 Audycja dla szkół. 11.25
„Pamiętny dzieii Franka". 11.57 SyHejnał
czasu z2.osWarszawy.
Audycja popołudKrakowa.
zgnał
1
niowa. 14.00 Muzyka rozrywkowa.
14.50 Łódzkie wiadomości giełdowe
i odczytanie programu. 15.00 Teatr
słuchowisko
Wyobraźni dla dzieci:
p. t. „o Kajtu~u-mizeraczku i szumiącym lesie" .. 15.~0 Muzyka obiadowa. 1?.00 Dz1~nruk popołudniowy.

dopodobna.

POLSKI „B"
sfa.nowhSJko o.zoBędzinie wobec · 2000 widzów
W
.nowców, kitórzy pod pretekl&tem rozegrany został w środę mecz pił
na·radz,enia się ze .siwymi „wodiza- karski pomiędzy reprezentacją .Polmi" wyłam air się z pod tej 'il1oh:wa- ski „b" a reprezentacją Zagłębia
Dąbrowskiego. Niespodziewane zwyły.
cięstwo odliiosło Zagłębie w stosunku 4:3 (1:2).
**
*
Reprezentacja Polski mimo poraż
ut
w fabryice „s. WileńSiki",
ki grała niewątpliwie lepiej od Za·
f)llug<>sza 13, odbyło się zebran.ie głębia, ale gra jej nie była skuterobotników, na któTym na wnio- czna. Poza tym piłkarze reprezensek delegatów kilasowców posta- tacyjni wyraźnie lekceważyli nrzeciwnika, co się teź odbiło ujemnie
nowiono opodatkować się na P<>· na poziomie gry. W przeciwieiistwie
żY'cz.kę. Jeden tyVk-o robotnik wy- do reprezentacji, Zagłębie grało bar!aimll.ł ~ię z pod · uichwaiły. Jesit nim dzo ambitnie i ofiarnie, chociaż ustępowali technicznie przeciwnikom.
ozo·n owiec Jagusiak.
Reprezentacja Polski wystąpiła
w następującym składzie: Mrugała,
Piątek, Bryła, Jabłoński, Danielak,
Sumara, Piec 1, Klim.za, Artur, Kula i Kulawik. Zadowolili Sumara
oraz Artur do przerwy, reszta graPoczątek 4, 6. 8, 10
ła raczej słabo.
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W rolach _ głÓwnych: LUIZA RAINER,
BERNARD GRAVEY,
.
MILIZA
Najwspanialszy film jubileuszowy

••

KORiliTS.

produkcji Metro Goldwym Mayer

Passe-Partout i bileety ulgowe

nieważne

do odwof1m1

Łodzianin

Pod

hasłami:

Brońmy

Oświatę Robotniczą

1 Maja zbiórka na

Niepodległości !

Jak co roku, tak i obecnie w dniu 1 Maja na ulicach Łodzi przeprowadzona zostanie
zbiórka publiczna na Oświatę Robotniczą T. U. R.
Grosz złożony na Oświat-: Robotniczą, to gtosz przeznaczony na działalność Oświa·
towo·Kulturalnych placówek robotniczych, a na walkę z ciemnotą i faszyzmem.
Jak w latach poprzednich tak .i tym razem przeprowadza również zbiórkę publiczną
Łódź Robotnieza będzie manifestowała w dniu 1 Maja swą siłę i solidarność w walce „frakcja rewolucyjna" na t. zw. „S. O. R.".
przeciw hitleryzmowi, faszyzmowi i reakcji, za Wolnością i Demokracją, za demokratyczną Klasowo uświadomieni robotnicy I pracownicy poprą wyłącznie zbl6rk'= T.U.R.
pi~cioprzymiotnikową ordynacją wyborczą do Sejmu i Senatu, za pracą dla bezrobotnych i zie- i zaopatrzą się u kwestarzy w czerwone znaczki z napisem „Na oświat'= robotniczą T.U.R. 11
mią bez wykupu dla chłopów, o wpływ mas ludowych na sprawy państwowe.
Robotnicy nie dadzą pien • ędzy na niedob:tków z „frakcji rewolucyjnej".
Dzień 1 Maja winien być uczczony najuroczyściej i powszechnie I
Komitet Zbl6rkl Na Oświatę Robotniczą T. U. R.
Robotnicy i pracownicy porzucą pracę aby zadokumentować.'że Dzień 1 Maja jest Dniem
przez Lud wybranym I
O godzinie 8 rano odbędą się zebrania w Dzielnicach P. P. S. i Związkach Zawodowych.
O godzinie 10 rano rozpocznie się

Walczmy o

Polskę Ludową !

Osiem Wielkich
w

następujących

Klasowe Związki Zawodowe
wzywają do solidarnego świętowania 1 Maja

Zgromadzeń

Obchód dnia 1 Maja odbywać się musi w tym roku pod hasłem Obrony Niepodległości
naszego kraju oraz walki o Poh:kę Ludową,
Świat cały przeżywa dziś boleśnie skutki polityki zaborczej hitlerowskich Niemiec i
Włoch faszystowskich.
Hasłem naszym, tak jak dotychczas, musi być solidarność międzynarodowa w walce
z faszyzmem .
Polska musi jeszcze silniej wzmocnić więży sojuszu i współpracy z krajami demokracji.

salach:

Kina „Bajka„ - ul. Franciszkańska 31,
Kina „Zach'=ta" - ul. Zgierska 26,
Teatru Polskiego - ul. <;egielniana 27,
. Teatru Miejskiego - ul. Sródmiejska 15,
„FUharmonll 11 - ul. Narutowicza 20,
Kina „Ton" - ul. Kopernika 16,
Domu Zw. Zaw. - ul. Wysoka 45,
Kina „Rekord 11 - ul. Rzgowska 2.

$wiat Pracy domaga si'= wpływu bezpośredniego na fosy kraju.
W dniu 1 Maja przypominamy o konieczności walk o:

. ~rzemawiać będą ttow.: J. Kwapiński, A. Szewczyk, A. Walczak, H. Wachowicz W.
Stawiński, S. G~liński, J. Potkański, L. Malinowski, K. Hartman. G. Moskiewicz, J. Zajdiowa,
H: !łenrykowski, W. Jurczak. B. Kruczkowski, Z. Szulman, E. Andrzejak i inni, oraz przedstawiciele: Stow. B. Więźniów Politycznych, Str. Ludowego i Str. Demokratycznego,
Zorganizowany udział biorą w wyznaczonych zgromadzeniach:
1) W Klnie „Bajka·•
- Dzielnice „Zielona", „Julianów", robotnicy fabryk, Biedermana
i Bornsztajna.
2) W Klnie „Zach'=ta 11 - Dzielnice „Bałuty", „Radogoszcz", robotnicy fabryk: K. T. Buble.
Gentleman, Boryszowskiej Apretury.
3-) W Teatrze Polsklm - Dzielnice „Śródmieście", Zw. Tramwajarzy, Zw. Spożywczy, Zw.
Tra~sportowców, Zw: Automobilistów, Zw. Fryzjerów, TUR, robotnicy fa~ryk: KlaJmana, Goldlusta, Kamińskiego, Ejtingona
z ul. Sterlinga.
4) w Teatrze Miejskim _ Dzielnica „Koziny", „Prawa", zw. Budowlany, robotnicy fabryk:

Bronić

Ł.

•••

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

Swięto 1 Maja weszło w krew polskich mas pracujących. Zogniskowało w sobie tak
1 Maja nie są niczym innem, jak lekko-

ruchu zawodowego.

Niech iyje I Maj!
Niech iyje Socjalizm i VV olność !

„„„„„„„„„„„„„„„••

TON

KI N O

DZIŚ I DNI NASTĘPNYCH! - Dawno niewidziana, niezapomniana
z filmów "Csibi" i „Piotruś"
w swojej najnowszej i 11ajlepszej
f
I
kreacji w arcydowcipnej komedii P. t.

F anc·szka GaaI

M1·odowy MI ES I

•

I

Kopernika 16, tel. 14o-72

ĄC

Po~zątek w dnie powsżednie ~godz.
1-e1
pp. w soboty
o godz.
2-eJ p. p.
w niedziele
i ~wieta
0 godz.12 wpol.
••••••••••••••••••••••••,-•••••••••••

Ci-=żko

zarobione

grosze-na
dał

a ile

Wczorajsze przemówienie

::~!hi~~~i![.cji, że próby przeciwstawiania się Świętu

pełnej wolności

musimy w Polsce

Musimy wypowiedzieć ostrą walkę wszystkim związkom rozbijackim z Z.P.Z.Z. (ozonowym) na czele.

I. K. Poznański, Herszenberg i Halbersztat, murów Kindermana
B-ci Bukiet, Bennicha, Titzena, F. Kindermana, Fuksa', Emde:
Przy g o~s
• k'~e g o. S zaca,. S ereJs
· k"ie g o. C ymermana, S c h ro d era, Je d n.
Zakł. Fdcow, Wewer i Raula.
5) w Fłlharmonll
- ~zielnica nFahryczna", Zw. Włókniarzy - Oddzfał „Fabryczny"
i Pończo'Szniczo-Dziany, Zw. Użyteczności - Oddział I i III, Zw.
Dozor~ów i Służby Domowej, Stow. Byłych Więźniów Politycznych i Str. Demokratyczne, robotnicy fabryk: Scheiblera i Grohmana, Rozena i Wiślickiego, Barcińskiego i Murów Wolfsona.
i) w Klnie 11Ton 11
- Dzielnica „Gzerwona", robotnicy fabryk: Eiserta, Hoffrichtera,
Ejtingona (z ul. Radwańs k iej), Gampe i Albrechta, Allarta,
Schweikerta, Karolewskiej Manufaktury i innych.
7) W Domu Zw. Zaw. - Dzielnica „Widzew", Oddział „Jedwabników", Zw. Metalowców
Zw. Skórzany i Zw. Drzewny.
'
I) W Klnie „Rekord 11 - Dzielnice: „Górna" i „Chojny", robotnicy fabryk: Polesie, Gęyer,
Buble (z ul. Dąbrowskiej} HaebJera, B·ci Zajbert, O. HaesJera
. •
i Steigerta.
\
_Dzielnice P. P. S„ Koła Młodzieży P. P. S., Zw. Zawodowe i bratnie organizacje oraz
delegacJe fabryk przybędą na Zgromadzenia ze sztandarami i transparentami.

z·

Zdecydowany program walki z kryzysem
Poprawę warunk6w pracy I płacy
Zasiłki dla wszystkich bezrobotnych
Utrzymanie ustawodawstwa soc)alnego.

wypadło

negatywnie

„„„„„„„„„„...„„„„„„„.
F-ma Ejtingon lamie
b•
z 1orową

umowę

~clgacz
p. Góralski?

Na tle zmiany warunków
pracy bez ustawowego 2 tygodaiowego wymówienia powstał
zatarg w firmie D. Góralski
Piotrkowska 216/18.
Na wczorajszej konferencji w
Inspekcji Pracy robotnicy zażądali wypłaty za 14 godzin
pracy. Firma zgodziła się zapłacić tylko za 7 godzin, co
wyniosło 1000 zł. Na wniosek
przedstawiciela Zw. Kl. tow.
Golińskiego i delegatów, sumę
tę robotnicy przeznaczyli na
ścigacz .

••••••••
Popierajcie firmy

. ~ypraszamy sobie kategorycznie wszelkie „apele" i demagogiczne uchwały rozbijackich
o~gan1zac1i na czele z ZZZ. nie mającym już nic do powiedzenia na ulicy robotniczej, w spra·
w_ie zas::':dy obc.hodów ~ Maj~, bowiem 1:ud Polsk~ pr~ez dł1;1gie lata niewoli nic: znał ·innej maW zakładach EJ"tingona na
d .
· 1· ·
adest~CJi przeciwko uciskowi zaborców i upodlenJU 01ewol01ctwa, jak tylko Obchody 1 Maja,
przeprawa zi1a
rac)ona tzac1ę ogłaszające
or~amzowane przez P. P. s.
oddziałach farbiarni i wvkoń- pracy co stoi w rażącej sprze·
"I
Polskie Radio I PAT skwapllwle ogłosiły uchwały ż6łty,ch organizacji, jednak czalni firma przeprowadziła ra· czności z warunkami zawarty„wyslłek11 ten spall na panewce I Dzlel1 1 Maja będzie powszechnie świętowany cjon~lizację p;acy przez zmniej· mi w umowie zb_iorowej. Wy: W „ŁodzlanlnleH
przez lud pracujący.
szenie obsługi maszyn; Na ty~ k;ętne. tłoma~zenia ~rzedstawiSzczególnie w tym roku święto 1 Maja nabiera szczególnego znaczenia gdy cały ruch tle po~vstał zatarg i w .~01u 1 ciela firmy 01kogo 01e prz~k~
socjalistyczny z P. P. S. na czele i Klasowe Zw. Zawodowe wysunęły jako hasła czołowe ob- wczoraJ~_zym na konferencJi "!ł nały. l_nspektor P;a~y .podzielił
chodów 1 Maja: obronę Niepodległości i walkę o Polskę Ludową. Klasa pracująca w osta- lns~ekc1i Pracy bezs~rzec.z01e s~anow1sko.robotn_ikow i"! prze· DZIAŁ
li
tnlm czasie złoiyła je~zcze jeden dowód swego gł'=boklego umiłowania Niepodle· stwierdzone zostało, ze firma ciągu 7 dm ogłosi decyzJę.
==============U
głoścl I solidarnie wypełnia sw6j obowiązek w kwestiach dotyczących obronności kraju. ,
.,
R
Niech więc tegoroczne· Święto 1 Maja będzie powszechną i solidarną manifestacją na
D •

1
• • • •
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° Żeromskiego
74-76. Te1~1on 129-88.
do rogu Kopernika i Zeromskiego.
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Poczlltek o godzinie 4'-ej w soboty
i niedziele o godzinie 12-ej

Dziś

~~

Ł. O• K. R. p • P• S.

CORSO'Dzis

n

Doiazd tram.

W 8 I CZmy 0 P 0 I skę L U d 0Wą!
p recz z h 1t
• } eryzmem i f aszyzmem!

-

I

Dz~iękowe PRZEDWIOśNIE

·

Brońmy Niepodległości!

li

w rolach głównych:

~
u

L. :lellchowska, M.

Y''

ćwlkłińska,

J.

~~~i,Następny
hLJun~~•Stę~w~I
I W~PANI,
G~~~~.
program: LOKAJ JASNIE

•

&...._
~

w r. 1ąAnnabela 1 William Powen.
Ceny miejsc 1-1.09? II ID. ~o. nt.-0.50. Ku~o~y ulgowe po
70 gr z prawem za]mowama dowolnych m1e1sc. Początek
przedstawień w dni powsz. o g. 4 w niedz. i świeta o g 12. ,

I
I
-

Dziś

i dni

tel. 245-21.

Specjalista _chorób skórnych,

~en~-

rycz:Jct.~i odrsaC::.ua~J~~~~z~:.u1e
7-9 wiecz.
W niedziele I lwięta od 10-1.

ff

L D~~~
U B J C Z

•
Chor. skórne weneryczne i sekSllalne

Piłsudskiego 69
(róg Narutowicza) tel. 141-32

Śródmiejska 15.

DR. MED.
w sobotc;, .o godz. 4-ej pp.
głównych:
"Zaczarowane Koło" dla młodzieży
WAYNE MORRIS,
(szkolnej).
CLAIRE TREVOR,
Dziś, o godz. 8.30 w. premiera
Charles Blcford
historycznej sztuki Wiktoryna Sar- Specjalnołf c ho r 6 b l&oblecych
I Frank Me. Hugh. dou „Madame Sane-Gene".
I poło!nlctwo
DO D. P. A. T.
- Piekna sztuka ta powtórzona be- Śr6dmle)ska 28 telef. 240-10
dzie w niedziele; o godz. l.i.-ej pp. przyjmuje od 12-2 i od 4-8 wiecz.
i 8.30 w.

PAULINA LEWI

DOLINA GIGANTÓW
następnych

Piotrkowska 161

Dziś.

W rolach

Nadprogram: KOMEDIA I

HAL JRECHJ

od 8-10, 12-2, 5-8 wiecz.
w niedziele i święta od 9-11.

Teatr Miejski

Niezrównany film sensacyjny!

LEKARSKI

...„„„„„„„„„„„„.
Eroll Flynn, Bette Davis w fascynującym
filmie P• t.

c
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Dr. J. NADEL

Teatr Polski

Akuszer-ginekolog

Cegielniana 21.

Dziś! w _sobotc;, o godz..
a ,., medzieh; o

B.30. w.

godz. 4-e] pp.18.30
w. komedia Bus-Fekety'ego ~ Jan". ·' ·
·

god~.· przyjęć
Andrz
eJa
·

10-2, l.i.-8.

4

1

tel. 228-92

Odbito w Drukarni Ludowej Piotrkow1ka 83.

..

