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·· Wt0chr stalr·sie „wieźnielń MOrZa · Śródziemnego

11

S-y t·u·a c·i a w ·Eu rop ie

· .ao,:n:~~::!nel

DO
Sojusz .

lot z Moskwv

!o Ameryki przez biegun

nowi!f wielkiej kiesce MusSoliniego i Hłllera

angie~sko - _tu.recki

wolał olbrzymie wrażenie we

v/y-

I

Na

wstępie, premier oświadczył, -się

w

r~żnych ~ęściach . świata rze za wspólną ojczyznę a nie za

Wfo że główną troską wszystkich od- tarć. jednakże z chwilą, gdy te tar własną sferę wpływów. Wobec u-

szech, bowiem przez ten sojusz powiedzialnych mężów stanu była cia doszły również i do obszaru · siłowań uzyskania hegemonii na
Włochy stały się faktycznie „wię-1 troska o uniemożliwienie zaklóce- balkański~go, Rząd .turecki u~nał, : terenie Morza śródziemnego Tur.
źniem Morza śródziemnego''. O i. 1 nia pokoju światąwego. Dotych- iż · nie j~st· w t;nóżnoś_ci ' zachowac cja doszła do przekonania, że środ
le pOprzednie kroki Anglii i Frąn- l czas zasadnicza linia postępowa- obojętną neutralność, .jeśli nle chce kiem najbardziej skutecznym dla
cji otoczyły Niemcy murem, które- nia rtądu tureckiego zmierzała rlo by · bezpieczefl~tW'o ~ krc;iju :nie °. było osiągnięcia maksimum szans uchy
go przełamanie grozi wojną świa. ochrony kraju · i ·oddalenia od nie- ile~pośrędn_i~ zagrożone. iu_rcja lenia katastrofy wojennej jest przy
tową, to sojusz z Turcją i gwar~ go. w;;zelkich niebezpiec·z~ństw · - · pragnfe„,{l_by w.szyS!k.ie mocarstwa łączenie się do krajów, jednoczą
cje dla Grecji były już wyraźnie pr.zy jednoczesnyin utrzymattlu ne- zaintet,ese>,wane : w ' .sprawach . mo. cych się dla sprawy pokoju, w po
skierowane przeciw agresji włos- utralności wob~c ząrysowuiącyeh. r~~ śródżłemnego, uzrtawaly fo mo kojowej wspołpracy. lecz nie cofa.
kiej. -we wschOdniej części ·Morza
.·
· '
·'
• · ~· ,,
· · ' ''
· jących się pr.zed wojną, jeśli okaśródziemnego nastąp:ła zupełna
że się to konieczne. Dlatego teżzmiana w sytuacji. Włoskie. Dode1t1ówił _dalej prem;er żądamy
kanezy leżące w pobliżu brzegów
dziś aprobaty zgromadzenia naro
tureckich będą muslały być w~modowego dla zajęcia miejsca po stro
cnione przez znaczne siły włoskie,
nie Anglii we wspólnocie pokoju i
gdyż wobec licznych baz angiels.
obronie bezpieczeństwa.
Nasze zdjęcie przedstawia kich są one faktycznie izolowane.
Słynny sowiecki lotnik Kokki„
Przemówienie premiera było owa
·
·
* '-'
J
naki,
który odbył ostainio lot
eyi"nie
przyj'ęte
przez
całe
zgromaeskadry~ najszybszych bombow''
· f
·c6w floty powietrznej Wieliciej
Na posiedzeniu wielkiego zgrodzenie narodowe. Po przemówie- z Moskwy do Ameryl<; przez o~
Brytanii w czasie ćwiczeń. Bom- madzenia narodowego w Anlcarzel
niach szeregu deputowanych, cał- szary polarne. jak wiadottlQ, na
bowce te osiągają przeciętną premier Turcji Refik Saydam wy. J
kowide apr<>bujących politykę rzą- ostatnim etapie - już na lądzie
szybkośt 400 kilometrów na glosił dłuższe przemówienie, w
d.;i wśród gromkich owacyj dekla- amerykańskim - są.mQlot _sogodzinę.
związku z deklaracją anJrielsko-t.u
racja angielsko - turecka została wiecl(i utegt katastrofi~ ale lot'-------------•recką.
•
jednogłośnie zaaprobowana przez nik ocalał.
353 obecnych na posiedzeniu de- - - - - - - - - - - - - putowanych.
•'

·\Hiszpania pod okup-cia

likwida,ia '. konfliktu

„Trzeciei Rzeszr i Wioch
11

I

Gen. Franco dokonał wczoraj szo wzdłuż ustawionych w jednym I

prteglądu hiszpańskich, nlemiec.
kich i włoskich oddZlałów lotniczych, stacjonowanych obecnie w
Madrycie. Defilada Odbyła się na
lotnlsku Barajas pod Madrytem.Oddziały lotników defilowały pie-

I

Stanowisko Japonii
"

wobec krirzrsu europejskiego

W

pląt.ek odbyły się

w Tokio obl'IMIY .sztabu generalnego armil l
ntlnlst.erium spraw wojskowych. W
ciągu 2 i pól godzlnnych obrad ro.z p~ano zagadnienia kryzysu eu. ropejsklego i zastanawiano się nad
stanowiskiem 0Japon1ł. Na posiedzeniu tym obecni byli m. in. minlst.er
wojny ltagakl, wiceminister Yama, wakl. zastępca szefa sztabu general~ego Nakajlma oraz szereg . wysokich oficerów minłst.erium spraw
~

w przemyśle weglowrm

rzucie 400 samolotów. Na zakoń1
czenie gen. Franco udekorował
hiszpańskimi odznaczeniami wojs.
kowymi szereg lotników niemieckich i włoskich. (PAT.).

Konferencja ~nistrów spraw zagranicznych · państw skandyna"'.skich. Na tej konferencji - jak wiadomo - ·posta:nowiońo odrzucić
propozycję Hitlera . zawarcia paktów nieagresji
z „Trzecią" Rzes-ią. Udział w tej konf~rencjl wzięli: Er.kko
(Finlandia), Koht (Norwegia),
l\lnnk (Dania) i• Sandler
. (Szwecja).

.

podraz
••
.

'

d~.

Ameryki . z przesz~odami

·GórJ

lodowe

otoczrtr statek -Kr61ewski ·-·

Statek · „E.m press of Australia", na którym brytyjska para królewska jedzie do Kanady, i trudnością przebywa Atlantyk. Od
dwuch dni statek posuwał się wolno w kierunku zachodnim poprzez
gęstą mgłę. Nagle w piątek popołudniu mgła rozproszyła
się rapt-0wnie i okazało się, że statek „Empress of Australia." jest otoczOny p~z góry lodowe i płynące dookoła kry. Król Jerzy .z interesowaniem przyglądał się z mostku kapitańskiego wspaniałemu widokowi lodowców na oceanie i czy nil z za.palem zdjęcia fotografł
stra,jkówej przylą.Czą się studenci czne. Po pół godziny jednak statek otoczyła. znów gęsta . mgła i w
wszystkich wyższych uczelni w JugosławU. Akcja mlodzłet_v a.kade- ciągu dnia pr~byto d~ej zal!'dwłe kilka. mil. W ciągu soboty, jak
mlckiej1 jak słychać, ma na celu wy się spodziewa.ją „Empress of Australia" minie ostatecznie pas mgły
warcie pres,Ji na pewne kola biało- I i będzie się mógł szybciej posuwać ku brzegom Kanady. Nie mniej
grodzkie, sprzeclwiajllce się uznaniu • liczyć się należy
tym że statek nie przybędzie na wyznaczony
niektórych postulatów strony chor-1
•
'
wa.cklej. (PAT.)
, termin w poniedziałek do Quebecu.

uznania postulatów
chorwackich ·

Studenci uniwersytetu białogrodz
ldego postanowili ogłosić dwudniowy strajk protestacyjny dla zamanłfestówanla
niezadowolenia mło
dzieży akademickiej z powodu zwło
ki w ząwarclu układu ,pomiędzy Ser
ba.mi i Chorwatami. Oczekiwać należy, ł.e do powyższej manifestacji

Dziś

I

Włoskie

,

Straik na uniwersytetach
.1b1 zmusił Rzad do

Strajk górników przemysłu wę- sieli zapisać - się do związku,' ·natoglowego w Ameryce zbliża się ku miast obecnie zatrudnieni ' górnicy
końcowi.
Komisja upoważniona nie będą mieli obowiążku rtależe
przez delegatów pracodawców i nia do organizacji. 'Decjz.ja fa nazwiązków górniczych. przyjęła w bierze mocy po u~hwaleniu - jej
zasadzie postanowienie, dotyczą- przez delegatów. jak: priypus:zcz{l
ce górników. Ustalono, że nowq-1 ją · praca niebawem będzie j>odit>przyjęc.i do pracy górnicy będą mu ta.
·
··
.:· · .

'·

wojskowych i sztabu arm1L
Dziś premier baron mranuma wy
tlaje obiad w którym wezmą udział'
wszyscy .członkowie gabinetu. W
czasie obiadu premier wygłosi pn.emówlenle, obrazując aktualną sytuację polityczną w Europie. Agen- . ·
cja „Domel" przypuszcza,' że nad
sprawą stanowiska · Japonii wobec
zagadnień Europy odbędzie się dyskusja.

z

Aniętrki

.

.

bazr lotnicże

w Afrrre wsrhodniei
Według relacji, pochodzących z
niemieckich kół wojskowych i opartych na bezpośrednich spostrze
żeniach, poczynionych w czasie ostatniej wizyty wybitnych niemiec
kich wojskowych we Włoszech.
Włoskie lotnictwo wojskowe rozpo
~ządza w Afryce wschodniej 37 lot
niskami , z których każde pomieścić może 2 eskadry lotnicze oraz
25 lotni·sk z pomieszczeniem dla

~ksplozie

I eskadry. Poza tym urządzono 14
lotn isk zapasowych i baz lotniczych. Główne lotniska posi:ad.ają
doskonałe urządzenia
podziemne.
Włoskie zarządzenia lotnicze w A.
fryce schodniej były w drugiej
połowie
kwietnia
przedmiotem
szczegółowych narad , w których
wziął udział sekretarz niemieckiego ministerium lotnictwa generał
Milch.

wManchesterze

Wczo raj w godzinach wieczorriych nastąpiły w Maneheste4 gwałtowne eksplozje zegarowych" bomb, podłożonych w
skrzynkach do listów. Eksplozje

rze

wyrz ą dziły dosyć poważne

szkody, nie raniąc jednak nikogo. Późno wieczorem eksplodowała jesz
cz e jedna bomba, podłożona w
witrynie sklepu samochodowego.

..

Warsz awa wita w swoich· ·murac h XIII Walny Zjazd Z.Z~K.
zjazd 'i1elega~ów .mas łiole·iarskic~. zawsze ·w iernyc h ·i deom i dąze
niom· Swiata · Pracy.
wlt.~ nas_z~m poz.dro wienie m:
'
-;

•

;•

..

Wolność!

•,

,

~. ' t

~--

~2
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Oświadczenie premiera

SZTOKHOLM (Pat) Premier Han
aaon fDYglosil na zgromadzeniu
azwedzkie3 Ligi Obrony Przeciw'lotniczej wielkie przemówienie po
lityczne, to którym oświadczyl m.
in., żtJ &zwecja nie zagraża nikomu i z zadowoleniem przyjmuje
do toiadomości oświadczenia infłych, st nie zamierzają
zakłócić
pokoju, wolności ł niezawisłości

Szwecii tow,

lłanssona

o wza~emnei

1

SZTOKHOLM <Pat). Szwedzkie ·

zoBtawiono nas w Bpokoju, zosta-

angie s

Podczas
'zby Gmi'n

pomoc

piątkowgo posiedzenia dzie obowiązywał przez dłuższy duchu prowadzone są badania.

premier Chamberlain okres, a maJ·ący na celu wzajem- Oba Rządy uznają za niezbędne
·
Bał
ne zapewnienie bezpieczeństwa na ustalenie hezpieczenstwa na
rodowego. W oczekiwaniu na de- kanach i dla osiągnięcia tego bę
finitywne .zawarcie .teg_? układu dą prowadzić wzajemne konsulta·
oba Rządy ~iad~, ze w WJ· cje dla ja'k najszybszego osiągnię"'"'Aku
agresJ•• „.-.w
~cel .,..~
-..nwodo- cia tego celu. Układ, o którym mo
v
wać wojnę w obsZarze śródziemno wa, nie pueszkadza ani jednemu,
morskim, oba .lb::tdJ llł.~otowe do ani te! drugiemu Rządowi w za·
współpracy rr.eczywiste1 t wzajem- wieraniu układów z innymi pań.
nie udzielą sobie wszelkiej porno- stwami w interesie powszechnej
państw pólno~ych.
POKOJOWO USPOSOBlóNE N A
cy w granicach ro7.p0rzf(fzalnych konsolidacji pokoju.
Wzmacniając nasze przygotowa
tnO'Lliwoścl. Deklaracja ta nie jest
Deklaracja premiera Chamber·
nia to toł.elu dziedzinach, oświad
skierowana przciw żadnemu z na- laina wywołała żywe zadowolenie
czy'l premier, pragniemy jedynie
rodów, a ma na ct!łu wyłącznie we \;VSzystkicłl ugrupowaniach Jzpodkreślić naszą wolę trzymani11 lów niezbęd~yck dltJ wyżywienia I
.
zapewni enie Anglii i Turcji wza- by Gmin.
~ na uboczu od wszelkich ewen- tf.48Zego narodu, oraz dla podtrzy 1
Ze śląska Opolskiego donos?.ą o uowych wykroczeniach antypol- jemnej pomocy w wypadku, gdy
Premier Chamberlain opuścił
;!kich. W dzielnicy Raciborza w Starej Wsi usiłowano onegdaj nie do- zajdzie potrteba. Oba Rządy uzna- wieczorem Downing-Street, udając
tualnych konfliktów. Podstawą mtinia naszego przemyslu w cza·
~; polityki zagranicznej ;est
bioT«ldy. ZMadniozy cel n~ puścić do odprawienia polskiego nabożeństwa majowego. Polaków, ją, że szereg spraw wymaga ści. się do Chequers, gdzie spędzi weeneutralność, co wszakże nie ozna- 82!/0h zarządzeń czysto wojBko· ' śpieszących na nabożeństwo, zatrzymano, zagradzając im dostęp do
:słego sprecyzowania i w tym te! kend.
kośclola. Nie obeszło się przy tym bez wyzwisk i obrał.eń ciełeen,m.
na izolacji i obojętności wobec 1c11r.h m.a na ~lu zab~zpiecze•·e
Mimo to, kilkudziesięciu Polaków przedostało slę do kościoła i Dabo1Dgdarzeti rozgrywających aię w ponzanowaniu na1J'..Fj n „,a,.a~ności
--a
lwiecie. Pragniemy uczynić wszy Po.~a tym; przygotowani.1:mi org·• żeństwo odbyło się. o wiele gorsze szykany zdarzyły się po skończoetko, co w naszej mocy, dla wzmo- nizujemy przede wszystkim obronym nabożeństwie. Wychodzący z kościoła Polacy musieli przeciskać
ZA TW. PRZEZ PAASTWOWE WLAOZE SZKOLNE
się przez tłum Niemców, stojących wokół kościoła, którzy preybrali
cnienia dobrego porozumienia po- nę przeciwlotniczą. Sklanit1 M3
między narodami, lecz aprzeciioia do tego '1oiadomo8ć stra.szliwej
wobec Polaków groźną postawę. Pobito przy tym dotkliwie P-olaka
•
•Y aię, by naa wciągano w kom- ewentualności, io której "'1fPadku Wiktora .Jasnego. Księża z odwagą bronili wchodzącycll i wychodząWARSZAWA, JEBOZOLDISKA Zl. t.e1 9-~7.
cych Polaków. Przed Strzechą Raciborską napadnięty został i powa'14~}6 1r,ielkich mocarstw,
co nasz naród· musi wytworzyć skuKierownika Kursów Kroju ablor6w mcskldl w ~ 1 ~
żnie raniony powracający z kościoła dyrygent Zw. Polskich Khl .Qpiemogloby ;.;ahwestionowa6 1tzcze- teczną obronę przeciwko nalotom
po powrocie z Paryta wyucza gruntownie fachu według najnoWwaczych, p. Witt. Napadnięty z nlenacka p. Witt.e, upadł na chodnik
~ ~i zdecydowanej woli do z powłetrza.
sr:ych moclel1 angtel.aklch, fn.nc. 1 innych. Po 8koilczoaym kunda
W zakończeniu premier ośwfad
i złamał rękę.
Mehotoania calkowite; 311Jobody
wydaje dyplomy. Prospekty wysyła bezpłatnie. Zapiay przyjmuje kancelaria cały dzletl.
WYDALANIA..
.ee tolalłnym gronie. tywimy na- czyl, że na;7epazą po$tawą wobec
BERLIN (PAT). Wydalania Polaków z Niemiec nie ustają. Z podziej~, ie nasze pragnrenia, by po niebezpieczeństwa
jest odwaga i
wiatu sztumskiego donoszą o szeregu nowy.eh wydaleń, jakie spotzimna kreul.
kały wielu Polaków.
PRZED SPISEM LUDNOACL
BERLIN (PAT). W dn. 11 b. m. w redakcji ,.Dziennika Berlińskie
KIASTO W ATYKA.lQ'SKIE. Ks. lllł ~ poclZ1Dl adekol'ow.a ....
go" w Berlinie zjawiło się w południe dwuch urzędników tajnej policji
państwowej, którzy obłożyli aresztem znajdujące się w redakcji 132 reient Paweł 1 kslę:tna Olp zostali Pawła włe1q ws~ ordenl _zlot.eJ
egzemplarze dodatku do gazety, informujące jak należy wypełnić for- w plą.t.ek z rana przyjęci p12eZ p&- Ostrogi". Po audłencjl para ~
We wiSzystkich miastach, wsiach
,,W skupionym milczeniu i ciszy
mularz spisowy. Związek Polaków w Niemczech interweniuje w tej pieł.a Da audiencji w małej sali tro- ca złotyła ~ kard)'Dllłowt ..,.
( osiedlach wiejskich oraz punk- oddaliśmy hołd pamięci Józefa Pił
nowej. l'apleż Plm xn odbył z pśó kretan.owl 81ana.
sprawie.
tach granicznych Rzeczypospolitej, sudskiego równo o tej godzinie,
W dn. 10 b. m. przybyło do wydawnictwa „Gazety Olsztyńskiej" mi jugosłowłańskim1 dlup, serc1eczobok strażnic KOP-u i straży gra- kiedy przed czterema laty tycie
3 urz.ędni.ków tajnej polieji państwowej (Gestapo), którzy skonfisko!licznej w pamiętną chwilę zgonu swe zakończył. Wysłuchajmy uwa.
wali dotychczasowy nakład ulotek, dotyczących spisu ludności w Niem
Wielkiego Marszałka, zapłonęły o żnie kil•ku myśli Jego tak, abyśmy
czech, które to ulotki załączono do numeru 106 i 107 pisma. Urzęd
godz. 20.45 stosy i ognisk.a. przy je zrozumieli".
nicy oświadczyli, że treść ulotki nie odpowiada myśti rozporządz~
ktClt')ch w powadze i skupieniu zeNastępnie po odczyt111iu cytat z
nia ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie spisu ludności". Oprócz
b:-tła sit ludność, oddając trzymi- pism Józefa Piłsudskiego, uformoulotek, urzędnicy f.'.ajęll skład i . matryce ~.lej wymienionej ulotki.
11uta-ą chwitą ciszy hołd cienio"1 wał się olbrzymJ pochód, który po 1
Związek Polaków w Berlinie zwrócił się w tej sprawie z interwencją
Twó"'C.y OdrodzorH!j Polski.
dątył w &tron~ Belwederu.
do ministra Spra Wewnętrzuych.
Po chwili ciszy, w czasie której
OSLO (PAT). Minister Sprawi zycję Rządu niemieckiego, zawar„
umarł wszelki ruch w miastach,
Zagranicznych Norwegii, Koht, w cia przez te państwa paktó~ nie-i
aa drogach I szosach, odezwały
deklaracji, złożonej przedstawicie- agresji z Ul-cią Rzeszą - jedao4
sit werble, po czym zebrani wyJom prasy, oświadczył, że państwa czt-SAej odpowiedzi z poCZjtkiem:
ałuchaU wyjątków 2: dzłeł Józefa
skandynawskie udziel~, na propo- przyszłego tygodnia.
czynnłki wojakO'WtJ wyat,ąpily • •
propozycjf wyasygnowania
oświadczył, że konsultacje, prow.aNIE CZUJEMY BI~ ZAGROszych 6.650 tys. koroa "" za'kup dzone od pewnego czasu pom1ę·
tENI, ALE POWIEDZENIE, tE
materialu artyleryjskiego, zwięk- dzy Rządem brytyjskim a Rządem
MAMY POCZUCIE BEZPIECZE'!J'
szenia ilości karabinów maszyno- tureckim. doprowadziły do stwier
STWA, MIJAŁOBY SI~ Z PRA· ·
lądów.
1
WDĄ I JESLI
ROZP]!TA SifC wych oraz ft4 poczynienie zapa,- . dzenia identycznosc1 pog
sów ~yposażenia material-Owego Oba Rządy zawrą w najbliższym
8ZALE'$S'l'WO WOJNY, NIKT
dla rezerwistów.
czasie układ ostateczny, który bęNIE MOtE PRZEWIDZIEó CO
8115 8TANrn. DLATEGO MAŁE,
ną

spelnione...

«.az-

I

~=:~;a..:~r:.~neśladowanie ~ola~ów w Ili Rm1y
'*"
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J R oz E N B L A T A

W dniu

fiośtie inuoiłowiańnJ w Wabkanie

żaloby

Państwa

skandynawskie

iednacześnie odpawiedzł

Votum zaufania dla rządu Oaladiera

Piłsudskiego.

Dialog B

W Warszawie w kilkunastu
punktach miasta odbyły się w go.

I

utn-Dalad~er

dzinach wieczornych uroezystośCi
PARVt (PAT). Na piątk. owym szona, rozciąga się rówru'eż na zatałobne. Najpotętniejsu manlfe.
sta<:ja ludności stolicy odbyła się popołudniowym pOSiedzentu Izby gadnienie polityki dekretowej, za
na placu, noszącym nazwę Józefa Deputowanych, po przeprowadze.. którą socjaliści głosować nie moPlłsudskiego.
niu dyskusji nad przemówieniem gą. Olateg-0 te! oddadzą swe o-'.osv
godz, 20.4S rozległy słę dfwię premiera Daladier, fZba przegłOSQ.. ze względów zasadniczyoh prze0
ki dzwonów kościelnych i syren. wała wniosek o wyrażenie zaufa- ciw YV11ioskowi o vctum zaufania
Następuje chwila ciszy. Zamiera nia Rządowt Wniosek zostai .0 - Myliłby ~ Jednak ten - zakoń~
na trzy minuty wszelki ruch. Prze. chwalony 375 głosami przeciw czył swe przemówienie tow. Blum,
ehodnie stają na ulicach z obnafo· 230•
który chciałby dof)ałrzet się w tym
nymi głowami. Zatrzymują sie
~ARY.Z (P~T). Debata popołu- głosowan:u jakiejś wskazówki, że
tramwaje, samochody 1 inn pojaz- dniowa w Izbie Deputowanych by- we Prancji brak Jedności wedy. O godz. 20.48 chwila ciszy się ła pewnego rodzaju dialogiem po. WflłłrzneJ, gdy chodzi 0 ofezawikońciy. Na placu Marszałka Pił- lltycz~ym
pomiędzy premierem stość i wolność ojczyzny oraz w
sudskiego i w szeregu innych punk D:1J~d1erem a prezesem. Partii So- sprawie bezpieczeństwa Europy.
tów stolicy zapłonęły ogniska. O. CJahstyczn~j, b. premierem Biu.
Na oświadczenie tow. Bluma
dezwały się głucho werble.
me~. W d1alo~u tym Blum, moty- premier odpowierlział odrazu krótZ trybuny, ustawionej na placu, WUJąc , ~tanowis.ko. swe~o klubu, ką deklatacją, w której wyraził
padają następujące słowa:
podkreshł z nac1sk1em, ze kata. wdzięczność Rządu zarówno dla
słrofalną ,zeczą byłoby dzisiaj, całej Izby. bez względu na ugrugdYby Europa została wtrącona w powania, jak i dla całego Senatu,
wojnę na skutek nieporozumienia, za stanowisko, zajęte w czasie dyie wodZowle dyktatur mogliby wy· skusji i za przyjęcie, z jakim jego
obrażać sobie. że nic się nie zmie- mowa spotkała się w obu lzbach.
nłło od września. Każde stowo,
które moglOby wnieU do świadoPrem'.er D~Iadier i:rzyjął do wiaN~ wódz
armil llt.ewskieJ, moścf wodZów dyktatur przekona. domośc1 ośw!ad7zen1e tow: Bluma,
gen. Basztilds, opuszczająe Pol8kę, nłe tej zmianie, Jaka się dziś dO· ż~ głoso~anie, xtóre ma s1.ę odbyć,
0
llł'Ul6łał na ~
marszaJka l"olskl konąła, byłoby slOwem zbawien~ me bę~z1~ w żad~ym ~az1e ozna.
Edwarda 8m1głego-Ryd7.a następu nym. Każda najmniefsza słabośt czało_ Jakiejś. rozb1eżnosci
ewnę~ depeszę:
naszej polityki zostałaby wykorzy. trzneJ w łonie parlamentu, a tym
„Gl<lboko wreruszony uprzejmym słana przez naszych ewentualnych 1

I

'ote~nalna ~e1~1ia
gen. Rasztikisa

w.

l eerdecmym

przyjęciem,

:i:gowwa-

11;yn:a m1 w Po1sce przez Pana, l"anle
Marszałku,

o

przyjęcie

proszę

moich

Pana

Ma.~

najgorętszych

po•
dziękowań
Zachowam.długo w pamięci D8S7.e osobist.e Mtknl~ie, f.ak
mlle I potyt.eczne.

<->

GEN. RASZTIKIS".

Ritlerowry okra~aią
.Pomac Zimową••

Jak donosi „Per Deutsche in
Polen" w Bobrku na Sląsku Opolskitn aresztowano w tych dniacb
5 wyższych urzędników narodowo
„socjalistycznego" urzędu Opieki
Społecznej. W związku z tym usqnięto
burmistrza Mikulczyc Josinga, którego równocześnie aresztowano. Zarzuca mu się defraudację ok. 10 tysięcy mk. niem. z
„Pomocy Zimowej". Aresztowania
powyższe wywołały duże porusze·
nie w okręgu przemysłowym.

przeciwników. Powinni oni nie
mieć najmniejszych wątpliwości
co do nasze~o zdecydowanego sta.
nowiska i oporu. Tow. Blum 0 •
świadczył że z zadowoleniem i
.
'
uznaniem przyjmuje do wiadomości zarówno oświadczenie ministra
Becka, jak i oświadczenie premiera Daladiera, odnoszące się do sta

NIEBYWAłA

„
Y

OKAZJA

bardziej w łonie narodu francusldego w sprawach, które są zaga·
d'!Meniami żywotnymi Francji.
Poru zając sprawę polityki zaJtaniczne1 Francji premier podkreślii, łe polityka jego nie u:egla
zmianie, a. że tylko w Europie dokonały się poważne zmiany. Obecnie jednak polityka Francji ma
przed sobą nową sytuację europejską. Posiada zobowiązanie automatyczne, jakich dawn.ieJ darem
nie żądano od Ligi Narodów. Rząd
obecny Francji - oswiadczył p.
Dalcuiier - będzie miał w przyszłości prawo zażądać uznania <l la
pey;nych swych zasług, o których
będzie mogł mówic wtedy,
gdy
będzie można uczynic publicznie.
W tym miej&cu premierowi Daładier przerwał tow. Blum. woła
jąc: ,,Zgoda".

Premier podkreslil z naciskiem,
że nie mógł się zgodzić na g'.o<Sowanie nad częściami wnio·sku o
zaufanie ,ponieważ całą swą poiitykę, zarówno zagraniczną, jak i
wewnętrzną uważa za jedną niepodzielną całość, niezbędną dla
wzmocnienia siły i pozycji Francji

Nalot bombowców japo.ńskich
CZUNOKINO (PAT). 21 japoń· wywiązały. Według kOtnunłkału
skich samolotów bOmbOwydl do. chińskiej kwatery głównej, 3 bom.
konało
ponownego nalotu aa howee japoóskłe zostały strącone.
Czungking, obecną siedzi~ Rządu
Cz.ang • Kai.Szeka. Mimo akcji
chińskich samolotów myśliwskich
oraz dział przeciwlotniczych, bOm-1
bowce japoóSkle przeleciały kilkakrotnie nad miastem, zrzucając
wielką ilość pocisków. Rozmiary
1-:
ofiar w ludziach nie są jeszcze zna.
GRYPA. PRZEZIEBIENll
ne. Wiele domów mieszkalnych u·
...;__,__
IGLE liŁQWV,
ZEBOWąl
... ___ .aoouta·
1egło zniszczeniu, zarówno wsku. GĄSECKIEGO
tek wybuchów bOmb, jak i w wy..... - -- · toaus&c•
niku szeregu pożarów, Jakie s!ę

Zamachr

Władze w Tet-Avivie wyd.ałJ
W Haifie, która jest ostatnio O·
agitacji terrorystycznej szereg bardzo surowych zarzą.
d()tkonano w piątek k!~ku zama· dzeń, mających na celu zwalczachów, które pociągnęły za sobą nie nielegalnej imigracji.
śmierć dwóch osób.
środkiem

Manife1ta[ja poliko-franmkiei

w Europie.

a 7 5 z I •I1asni<t1ące s~anaw1~ko
I

w Haifie

przriaźni

~o prz~m~wi~iu. premi:ra Da-

'.a?t~r ~rotk1e os~tadczema, _wy·

~tronmctw

Z okazji odznaczenia orderem Le- ,,Można umrzed m Fra.ncJt;, lwotlf4o
pi
ęd
w głosowaniu, złozyło kilku depu- gil Honorowej wybitnych działaczy Polski - można procowad dlG ...,..
erwszorz ny garnitur uszyty na I
„„ · h
·. · d któ h · ks e Federacji Polskich
Związków Obrofl kości Francji., zabezpieczając ~
miarę. 200 najmodniejszych wzorów to:V .... ·Y~ • ws~o
ryc wię z
z materiałów ka.mgarnowych, sze.. zainteresowanie IZby wywołało o- ców Ojczyzny ,odbył się 10 b. m. cie Polski". Gen. Góiecki zako:dczył
wiotowych, samodziałowych l t. p. świadczenie p. Frossarda z grupy, obiad, w którym wzięli udzJał człon. toastem na cześć przyjdnl l>Oi.ko-

Bezpłatna

75

garnitur.J. do której nale-ży również b. min. kowie ambasady francuskiej z ambagarOl"łUr
Deat, podkreślające, że jego grupa sadorem Noelem i gen. Musae oraz
wobec tak sła.ilowczej i tak jasnej członkowie prezydium Federacji .ii
deklaracji premiera, głosować ~- gen. Góreckim 1 komendy głównej ,
dzle za votum zaufania dla Rządu, Federacji z gen. Jarnuszkiewiczem
pomimo pewnych zastrzeżeń co do na czele. Z ramienia MSZ wziął uZLO'lA 21 M 20.
jego polityki finansowej.
dzlal w obiedzie dyr. Potocki, a • ra.mienia M. S. WoJsk--gen. Ujejski.
Gen. Górecki w przemówieniu
swoim, dziękując za odznaczenie
działaczy federacyjnych
Legią Hokonserwacja

Oil miara„

nowiska Francji w sprawach mię.
zł.
dzynarodowych.
Gdyby chOdzłło o zamanitesłowanie sotidamośeł wszystkich z za
sadami, sprecyzowanymi przez P•
Daladłera w dztedzłn'e oolłłfk1 za.
in-anłezneJ, v.dvby chodziło o oka.
:Ea.11łe Prancn i ca•emu światu. że
w te.I d"iedzinie fednomyś1noś~ ca?el Francji jest zreatłzowana całko.
włełe, t.o ani 1ednego !l'06U socJalls
tycznego nie brakowałoby Rządo
wi przy głosowaniu nad votum zaufania. Gdyby zatem wniosek o I GENEWA (PAT). Sekretariat gevotum zaufania odnosił się tylko· neralny Ligi Narodów potwierdził
do tej dziedziny, socjaliści głoso. wiadomość o odroczeniu sesji Rawaliby bezwzględnie za nim. For- dy Ligi w następujących słowach:
muła jednakże, która została zgło·
,.Na prośbę kilku rządów, repre-

D E C A. N.

Rada
Ligi
Narodów
zb .era
22 maja
się

~entowanych w Radzie i po konsul
tacji sekretarza generalnego z jej
członkami, data ot'Warcia 105 sesji
Rady Ligi ustalon.a została na 22
maja w połutlnie".

norową,

podkreślił
ctqglDść tD8pó,_
nych wysiłków polsko-francusktch Od
Wielkiej Rewolucji ~ oo ut1.00rzenia armii polskWJ we Francji. Mów.

ca wspomniał także słowa Marszałka Piłsudskiego, który, dekorując w
roku 1920 ofic~rów francuskich orde
rem Virtuti Militari. powiedział:

francuskiej.
Ambasador Noel, odpowiada.Jllc ii&
te słowa, p.xlnlósł wtelkie znaczenie
najwyższego
orderu trancuakiego,
Legii Honorowej, który dzięki wspólnocie broni polsko - francuskiej na
przestrzeni półtora wieku. nabył w
Polsce praw obywatelskich. Współ.
praca polsko • francuska ma szczególne znaczenie na odcinkU tycia b.
uczet>h !ków wojny &wiatoweJ. Tego
rodzaju spotkania mają cbarakter
nie tylko towarzyski, ale jest w nieb
głęboki sens, polegający na tym, te
wzajemna wymiana myśli l pogtą
dów przyczynia się do uttwaleni&
przyjaźni obu narodów, tak ba.rdzo
potrzebnej w dzisiejszych czasacb.
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z p1·u.rp1·0100, Kar o Fran ek

.'

vv Ko st Ka eh.

naszej.sytuacji-- Wewnetrznej
uchwała Zarządu

llWOlenn•kaml nzm:etBeDla
podllt&w Jroncentracjl narodowej
.,... w,ol•d• • o~ Sjełllłri. . , . . 'lfarodotl>ego "9"łpolOGI\, ato

narodowego, do tej konieczności, kt6rą umiał zrozumieć gen.
Leon Berbecki, twprząc Ogólno
polski Komitet Pożyczki Obrony Przeciwlotniczej. Nie cholennika- dzi o zaszczyty albo o teki mi1
ml~esteśmy zwo kcncen nisterialne. Chodzi o utrwale~ nie we wszyst1cich masach poD.UOdow podstaw
1
~ z~~arodo- ~zuci~ ~dpowiedzialnoścł bezpo-

_ , . . , . • .._ ~ł!lo1' łdeo-

aatneie6 a

mett6re pisma.

podały

w spo

lą

aktualna

oświadcze- Głównego „Zarzewia" stanowi
Jiie 2"ALrqdu Głównego Stowa- jakby powt6nenie tamtego załamania.
Jll)ueu.la ,,za~:
Co mogą oznaczać słowa:
..B7llDl,J' I ~ ..sec,duwa.

l!l6b doM uroczysty

.

.,.a

~ 1'al w•••Ań •

,f1nłtlołe

„,.,...~Ale~,tje..

llłeim7

lltoJlłcych bez
&'1'1JDcle wspólnych

wep agrupowd.

a nim. wyt1C2Ąfch ideawo-polltycz-

oddmlłG

8rednie1 za Państwo.
M. NIEDZIALKOWSKL

6dańska

sprawy

Dookoła

_

Zagad nienia

ludźmi z Prus wschodnich, niektórzy w mundurach partyjnych. · Jednocześnie zwolniono gdańszczan,
służących w armii niemieckiej i o.
desłano ich do Gdańska.
Gdańszczanie dopatrują się w
tym napływie hitlerowców zapowiedzi „puczu". Przypominają sobie, te w Sudetach równiet zaczę
PLANY H1"11..ERA
ło się od masowego zalewu „tujak donosi prasa :za- rystami".
Gdańsk W policji w.strzymaM wS"Zystkie
je9ł tetaz zalany
graniczna „turystami", przewatnłe młodymł urlopy; 37 osób, podejrzanych o

Sprawa Gdańska zaprząta obeenie uwagt wszystkich krajów. Zainłere90Wanie Gdańsktem jest ogromne. Dajemy ponitej kilka wia
domości i pogłosek, nie biorąc odpowiedzialnoścl za ich prawdzi.
wość. że ą prawdopodobne - to
pewna.

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

~~~=~m;1n:n~on~ KOt1UNALNE KASY 0SZCZĘDN0SCI
pneclwnl1taml

Oo to .'1-t ,~1 MJodae polsJąe pokolenia nie mają
zbyt dokładnie dzie,16# ,,Polski
podziemnej" w ·okresie, który
~ ~rednio wybach wojny Swiatowej, Pozwo..
Jo w)ęc eobie przypomnie6 ~
faktów.
„~e" powstało, !fs~o
.~erunek id~ wśr6c;l młodzie
Z? ,,narodoweJ zryw&.Jący ~polityq R~ma.na Dmowskiego.
~rzewłe uderzyło z punktu
w "ł?D J>Owstańczy", przeciw:
etawia}'lc meble w słowach naJ
OBtneJSZYch dzłałalnoAcl 6wcze
mej Koła Polskiego w l'08yjskiej Dumie Państwowej i w
ogóle całej działalności Stron-

.n.tetwa Dęmokraty~o • Narokierował właśktórym
dowego,
Dmowski.
RO!Dan
nie
Ruch niepodległości
włtał gjawfenfe lit .~J:!;
,
• BZCZel'lł ~pat~. L„ raptem. na. jeai~ r. 1914,
pilo jakieś dziwaczne, zupełnie
nteoezekhrane, młamanłe. Duty odłam .,arzewiak6w" possedl do Legionów i ąo kon~iraef.inej roboty niepOOległościo
weJ. Pewien odłam złożył ~ to
~ołd.•• Romanowi Dm~kiem~
l stał się - dla ma.•• ni stąd m
zowąd - heroldem ,,orientacji"
Komitebl Narodowego Polskiego. Byliśmy wtedy, w miesią„
eacll jesiennych r. 1914, rozcza
rowanf l przy'Kro zdumieni Paml~ artykuł „Zarzewia• z
tamtych miesięcy, określający
mianem „pajdokracji• akcję le-

nam:,-

cjf porozumienia Obozu Zjedno

obom ,,narodow.ego„.
Co stoi na przeszkodzie!
Na przeszkodzie stoją „im-

ponderabilia", wśród których
p03tać Józefa Pilsuds'kieqo zajmuje miejsce naczelne. Ale gdy
by nawet owe „imponderabilia"
zostały przezwycię!one, gdyby
nawet doszło do „koncenbil,cji
narodowej" pod egi~ p Skwar
• •
......~„ki
"'":' •..,, e~o przy ta.kim <;&'!.owa
kim uclz!ale p. Kobylańskiego,
CzY chocby „zła.godzonego ' p.
Ir'owa.lsldego ze Stronnictwa. Na
.„--'*""czw m•"'l
rodo...
„~
„~e~
nych"' znanej deklaracji p. pułk.
Adama Koca, - f w ~ wypadku mgadnłmła M.8ZeJ aytv,acjł 0et0nęłnnej nie ulegną
jeszcze rozwiązaniu.
•- ..._
Bo _ _.„__
.t"'~WWMt na pmen uwci.

pod laaelem

•

pl'MIJ'!!
l':of.tadun7 mllloą l'ltk
Posiadamy bogal.-twa naturalne!!„. aby je wyzyskat potrzebne 8' nam włame kapitały, które powstają
z groezy i złotówek grómadmnyeh w Kasach ~ aby potem w fonnłe kredytów słufyó potrze..
bom eycla gospodarczego.
Kto 11kłatla 09ZCllędnoAcl - godzi Interes wluny • lntereeem narodu. Komo Jety aa
llMCG pot.tga l niea,aleźno§ć gospoc1--.. kraJat powlnlea oszczędmć i innych zaehęcać
•
do ~zaola.
KONKURS Komunalnyeh Kae O!!IZczęctaoAd :ma • eela. .....ie Idei ~

NAGRODY:

.oiełkłe f'WC'hy tnaaotrJe„

ideowo od „wytycznych" Obozu Zjednoczenia Narodowego _ nich llOCja~cz

dalekie

ny i ntek 'lud0to1J.

•
•
'" •
.LeJ:tt „neCZ'f~et neczy~eJ - ł.e uzyję formtt!Y P;
prof. Bartla.- przeskoczyc am

m~obna.

ominąć -

.„

*

~d Główny „~rzewia.
pqpełmł jeden błąd. Nie chodzi

wcale o oddanie
,.nq.d6w Polskl

w

~

keallcjl

Ilf JIWARlAJMY !081(

~AMI lRUDft~~[I

se łwiadomość ll:Qrzyśel. jakie pły· gry loteryjnej. Bo za.daniem kolektora jest właśnie nlc Innego, tylko

sprzeda! losów, nie można go za.tym
pozbawiać niezbędnych po temu wanmk6w.
Zaznaczy6 naleey, ~gdy dawniej
~tateczny termin odnoW!enla losów
przypadał na 5 dni przed rozpoczęciem ciągnienia, to teraz przesunlę-

rs:::ch~~o~ąt!;k~c:;:~~ :,Orze~ c~r:n~1: ~eti J:'Z:~

WlllZellde od.lltępstwa od tych przepl- te dalsze przie.sunięcle terminu jest ·
ll6w ~~ atę ~ródłem nleporozumte~ nlemo.tllwe.
ł aporów, często przykrych, a za.wsze Na tym tle, gdy zwłaszem na. nieodnowiony w terminie los padnie
najzupełnl.ej niepotrzebnych.

~

wszyscy kolektorzy l okazuafada~
,_ je na tądanle nte tylko swym

;::

klientom, ale ka!demu, kto się w
tym celu zgłosi, trudności więc pod
tym względem nie ma tadnych. Mimo
to atarza Ilię często, te gracze bądt
zaznajamiają si~ z przewcale
•--• nte „„
p ........... ł>l\...u. td poznawszy - nie
8toBtlJlł - do nlch.
rozpowszechnionym
Najbardzłej
jest zaniedbanie ostatecznego term1nu odnowienia losu do następnej
klaą„ chocia! termin ten uwidocznio
. ny jest wyraźnie nie tylko w przepisaab, ale l na kadej „piątce". Gracz
zapomina, te określenie taldego termJnu jeat konieczne dla dania moż-
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Dyrekcję z całą tyczllwościt\

i kolektorzy tet często Idą swym kllentom na r.ękę, jak 0 tym świadczą H- .
......... k owani a w Ustach do Dyczne pu<U.1ę
rekcji oraz w pra:ile pod adresem
kolektur. ale kddy . zdaje sobie chyba sprawę, :te pomyślne załatwienie
konfliktu jest mo.tliwe tylko w ramach wyjątkowych l to w tym je-dnym wypadku, gtiy los· nie został
jeszcze śprzeda.ny osobie drugiej.
A J.>rzeciet tak łatwo uniknąć tych~
wszystkich komplikacyj, trz::iba. tylko pa.ntlętać o terminie odnowienia

a~:5 =-=i~.::~

pi~

podjął

zwołania

Inicjatywę

konferencji państw, mianowicie
Anglii, Francji; Niemiec, Włoch
i Polski, celem rozwiązania sprawy gdańskiej. Niektóre źródła do.
dają, te opróez tej sprawy miałby
być rozstrzygnięty spór francusko·
włoski.
o'dbyć

Konferencja miałaby się
w mieście wałykaflskim.

Niektórzy się dopaitrują w
1ink:]atywie ręki Mussoliniego.
cjatywa spotkała się w prasie
ty.faszystowskiej z wyraźną
chęci4. Słusznie widzi się w
próby drugiego Monachium.

.„

tej
Iniannleniej

Obchód ua.czenła pamlęcl Józefa Piłsudskiego w czwartą rocznicę

Jego zgonu

został

w

Gdańska
awagł na

przez Senat zakazany z
,.beą>Jec-zeństwo

publiczne'. K<>mi-

J>otskiej

zgłosit

ostry protest.

zdobył

go Tourlng • Clubu;
~C(Jdn.lowa

wydeadra

edblorn1ld nMUowe aparał:7

'W'M,Ych;

.fotopa.(1czne,
bflł!Jd;

s ll'rancopolml;

...,anłozna

~

Teletunken; maezyna do ptsama P. K.;
~

stołowe;

komplety

w11obów platero-

wteczna pl6ra itp.

Szczeg61owe inlormacie • kaldei

IG1D111lnai Kasie Oszczedności

W POLSCE UMIERA NA
TRZYKROTNIE
GRUtLICJ
wr:ęcEJ
wszrSTK

Z.AK.A.:tNE

1

LUDZI, Nit NA.
~ INNE CHOROBY.
RAZEM~

X~!.~J~~ ~~f~.IMAtY„ ~:: :ilnei woli _
0

N'acuhu! " dniu 25-ym łut.ego b. r. - astalamJ nut.opg)le1
porądek dzłf'ft.Dy XX'V KongreR P. P. S., swołallego na JS-go
i 29-go maja do l..odd:
L Zagajenie.
~ Powłt.anla l wybór KomlsJ:i KongreHWJeh.
S. Sprawozdania C. K. W.i
., • eytoacjt politycznej l gospodaraeJ,
b) 0 sytuacji organlzaeyjneJ I najbUł.azych zadą.nlaeh Partii,
ł. Spra1t·ozdanle kuowe i KomlsJ Bewlzyjnej..

5. DJ"łk'Dl!tja.
8. Sprawozdanie Komisyj Kon~

I głosowa.nie wnło-

sków.

'1. W)'bór władz lderownlcąc& Part&
8. Wolne wnioskL
9. Zamknl~e Kon~
Warunki oczestnłctwa w obradach K6ngresu, oraz przydział
mandatów sosta11 podane ao wladomoAct Komlt.etów drom Oliganhaqjq. Tak 9aJDO aezegóły, dotyeqce miejsca obrad
Kongresu, zakwaterowania delegatów om leli wyływlenla a takł.e Imprez zorganizowanych • okazji Kongresa - ~ zako-•
munJkowane oddzlelnle..
W końcu doDOflbny, ze s lnle;taty\vy Centralnego :Wydziału
Kobiecego P. P. S. oraz Centralnego Wyclzlaha Młodziezy P.P.S.,
odbęd4 si~ w Łodzi w przeddzień Kongresu, ł. J. %7 maJar b. r.
1_, OGOLN-OKRAJOWA KO~"FERENCJA KOBIECA P. P. S.
.

S!))

RO.GO~eżKRdnłAl027WA O~PRodA~..iMmsłDZiaKoN!·inENP.CJS.A

~
~e
-go maJa
n
owm w
DELEGATÓW SEKCYJ AKADEMICKICH P. P. S„ zwołana z
lnłcjatywy Centralnego Wydziału Akademickiego P. P. 8.
Waronkl udziału w Konferencji :Kobiecej I Odprawie Młodzieł:t zostały "YJaśnione w okólnlkach Wydziaha Kobiecego
I Młodzieżowego
• CENTRALNY KOMITET WYKONAWC'ZY
p p S.

••• wybory samorz=-dowe
oZ1s1e1sze

1 pow- - . - - - - - - - - - - - - - - ·- ·• • • • • • • • •
mógąk onfl
powstawaćnczne
ikty. „

myśl

dla kddej
tej za.sady
W Klaeowej
·tefll
tają rzecz„'"~"'ci
re- swygrana,
są Loopracowywane
•• .., e
-·t•mtn
1
I
u t ·
graktórymi
z
6 .....
y przepisy,

AKCJA PAPIEżA
Z kilku stron komunikują, ze pa•

san: OeneraJny Rzeczypospolitej

OPEL - OLYMPIA model, Jrt6ry
O1 D
nagrodi! na ZjeU!zle Gwta.tH
C
O
M
A
S
zloty medal w raidzle zimowym PolskiedzUtyni do Monte • Carlo

„„„

'Btronnlctw'".
Nasbt,pR taki, nieco dziwaczChodzi o to, ł.e trzeba tD1JJ86
.,,, nawrot do narodowo-demopoza tlotychcZ4BOUJł1 rumy aykratyea:nej macferzy"'""' · ·
3temu rządzenia, dostosowując
•.•
Nte mogę oprze6 si~ wrałe- nasze położenie wewnętrzne do
nła, fJe pnytoczona pned chwł- konieczności położenia między-

~~~ós;:. ~j~~~~~

WIEL KI KO•K URS
•
,,KAZDY Z KSIĄZECZKĄ .K .K. o.••
a.

1

głonOW'lł,.

?Uli s gry na Loter11 Klaaowej fstnteje w szerokich kołach apołeczeMtwa,
dowodzi s&m fakt nabywania co młe~ przez set'kl tysięcy osób losów
~teryjnych. Ale kaMa gra ma wogóle łeM l moł.e był! prowadzona rzeteinie tylko wówczas, gdy ujęta jest
~ karby przepisów, obowiązujących

~ł-

~ Na.rodowego s obozem
,,narodowym", jakoł.e w samej
rzeczy wiele „wytycznych" ideo
wo· polity.cznych „Ozonu" zbie
gasł~• wieloma „wytycznymi"

nieprzyjazny st<>Sunek do hitlery•
·
zmu, aresztowano.
O planach Hitlera w sprawie
Gdańska, panuje opinia, że w terminie, wyznaczonym przez Hitlera,
senat gdański ogłosi życzenie po.
łączenia Gdańska z Rzeszą i ·za•
rząmi ,,plebiscyt14 IudnQ:Ścl.

'I

18-

jeden. • rOdz:ts.
trjemy ~h, laóre co ~ . •1 Io takie
11UUej mslugu}t! 11C1 ~ esuow JOW nalclada1U4 ._ deb~ pakta
po&ardy. ale aa Io -i eora bflT>o ni-e agreaji.
Pan H. tloskon<Zk rommie, że
Qiej ~adkotoe. Zachothą
t2111Ch nu:ycb. aoypadhi, których połykanie obcych. kro.jów może
pro.tym ro.mmem pojqć nitt mo- ma san:kochić nie tylko to opinii,
żemy, an.i ich prsyaya i eelóto lecs także na wowiu i że nie powinien te&o robić. Dlate~o proponie dom.yilamy aif.
Kto napn. ro::um~ jtrkie 'P5'" nuje to~a~kim pakty nie a~eai!budki kieniją p- Hitlerem j jtrlcie co e:yni nae dlate&o, by mial nę
cek ma on na widoku, propona.- c!>ouiiać lub ~ ufać .mocznie
he różnym pańat1Dom i pa.ń8łew- alaba:emu pneciumi~ lecz
koni pakty to:ajenuaej nieoveaji? w:ględu 11a bralc sou/anus do neCsy poeFie i od ~ do .Wp ,.. bie Mnne~, JICI brok 1ily .OOli. .
Już esaję, że lada .chwila ktoś
sbro'jone Nlemcy naprtn.Odę obotoiają 6ię _ dajmy na to _ ElłO- zapyta, :ie przecież pomimo pak.
nii., której ludność nie .sęgo er- Ww nie t1$NZ•fi sdanalo aię, u
fry bulno§ci jednej nMZej War- pan, o którym mmm - powiedz..
nawy? Więc ca znaczy i ja.k aoy- my 01tro~ - nie dotT::ymywd
tlumaayć tf pa.ktoman.'U:, która alowa.
Otóż ~ pewnt}go pana,
opa1łOll'Ola p. kanclerza Hitler•?
Długo ro:miyślalem n.od tym który t11Tacajqe po obfhej libacji
m&tidn.ien:iem i zdaje mi ~ że do domu., mijał knajpę. Zaleciał
l - M • -_.i_·•
•
•
80 sapach allcob.Olu. i zatnymal
oim ;r;aaniem, •
v/e ro~iąza em.
zdaniem akromnego de~enerata Ilf.
- Nie będziesz,. A.ntoni.1DięceJ
demokratycm.ego, P• kanclenowi
• pU - powie.tlsUJ aobie twardo i
do
''lne •
b k
kie·
ik G;pa~us stanowczo i pouedl dalej
m. hsi
$1DOi~ ~ ;:.n~ • h .Ył::'._ : i na runku domu
0
1' c cuz.fuej~o
Ueedl kilkadziesiąt kroków j
m«pie • ':fb
zad~lon.y • aiebie, StJtnyrnal
.UJO
~~ac ~ rahcianmu n
. •
ce przeciwata- •
'"'7 nę łeJ sac
'kaz ł '·- •
•
wić. Zna on aam tę IWOją lłaboat- aię, m;:"!'~:
?toan~ o a. . ta; 8!·
.e$,
kę i dlate~o &am wiqże aię pakta,.
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Zerwan~ pewnego paktu może
być nagrodq przyznaną
równ.ie.ż
'- ·
~Je nie ~a ~obie ~a „siłę woli" okazaną w

.Zt.1$~""' :n m'!'
Dziś odbywają się wybory do ża, Łowicz, Przasnysz, Działdowo, z ~
oderwa.c &ię od. poł- przec1qgu
w?li
aily
~
Bło.
Pruszków,
Mazowiecki,
Mińsk
miejscowościach
w
miejsl<1ch
Rad
aię do
nie Grodzisk Mazowiecki Otwock . '!mka. Wowcza.a =wraca
następujących:
' zony•
'
,
_ •H e'lci.u. .zabierz ze stołu ~.
Białystok Grodno. Łapy, W oł- Skiemtewice, .tyrardórw, Płońsk.
JAJ"
Suwałki, Lom·
Augustów,
kowusk,
miaek, bo 1·4 .&a nic nie 1119nnrantu„.
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1 to jest jego pakt nie agreaji z

półmiskiem.
Włdzieliścte zapewne także bar- ~

I in

~~

th:o pospolity typ sawiadiaki, ~
kWry ma akłonność do mcantu:r i
bijatyk. ale nie ma. a:1... „j woli, by
b. -~d .
•.
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podróż naokoło świata

Ruszamny w
\

1piizemmie. A Chiny w:iekui~ite pozostaną mimo, że Wietlcd Mur nie
1.115brzegł... od białych i żóttycli barbarzyńcÓIW. Na cmentarzu bohate·
rów Republi:ki w Nankinie nie ma
nCIJZW'i<sk poległ)-ch. 1,Nazwls.ka są
Chiny są wszystkim".
nłczyrn.
Chiny - kraj ~aniałej prze&zło
i wielkiej prz)"5złości. N~e
ści
dziwimy się też autorowi, że wyn·iósł ze swej podlróży miłość dfa
tego przedzi.W111ego kraju.
I nie dlLiw:imy się, że poigOOtna
filozofia życiowa Chii.n więcej doń
iprzemówiła, niż dooh samurajiski i
,,d)"namizrn" imperiailizma japoń
skiego, lrutt, ołaczają«:y Mllkada L.
wdzięk jaipońskioh gejsz.
Co :z:wydęży? Duch samtl'l'ajów,
czy cieiipltwa i pogodna wytrwa-

JOZEF, WECHSBERG „Wielki te pe.t,rzt na nie tak, jak należy.
Teraz byłem tam po raz czwarty
Mur" przekład Haliny Pilichowl zaczynam rozumieć, te nic ~o
skiej. Warszawa 1939. Ln®tyh.lt Wy
ł& z tego nie rozumiem.„"
Polska".
dawniczy „Biblioteka
Zresztą W ecłroberg zasłlrzega
Warszawa 1939, str. 322, 72 ]lu- się, że nie chce pouczać, ale nie
chce też jedynie bawić. Pragnie,
stracji i mapa.
„Wielki Mur" - to reportaż z aiby czytelnik z nim razem odbypodróży naokoło świata ,podróży,

trwała pół
~
~ rolru -

roku.
wiele, jalk na obecne środlki komunikacyjne. Podróż naokoło świata może być dzie
nak Wechsbeirłem paru dni. Jed1
gowi nie chodziło o rekord szybkości. Nie jest on nas·tępcą Phi1ea<E,a Foga, czcigodnego rekoirdZisty, powołanego cm życia.„ pióktóra

wał podróż.

Podrót jest tsitO'inie bat'\W'la, paprzepojona egzoiyapem.
Tym egzotyzmem prawdziwym,
kltóry powstaje eg::rotyzmem nawet wtedy ,gdy się przyjdzie dlO
pr.zelronainia, że cud'órw jest na
świecie mało, że świat nie zawsze
bywa pię'lcny. a barozo czętto o.trazUfe się „kiepSko.„ urządz.ooy".
bmmieć
Tytuł pierwotny miał
„Podlróż bez .zdud'zeń". Ostatecz,nie
jedina!k pozootał... ,;Wtdkł Mur" ja·ko symbol dzts.iejszego świata.
Mur, grodlzą-cy lud!'Li, państwa, lą
dy, mur szowi·n iznw, nieumości,
mur nienawiści ra<rowej,, plemiennej ...
Już na IJ)OC'Zątknt wiprowadrza
nas Wech\sberg w nastrój_ reia-

sjOO'Ująca,

tywdM11U.

Tirzęsiemy się

t wilgoci WU'U

Swiątynia nieb

·3

w Peklnle. Najpi~

lmlejsza budowla na Awteete.

rem Juliusza Veme'a. Me ogranicza się tet do wielkich szlaków
!Jromuniikacyjnych, do reprezentacyjnyah ,,osobllwoścl" zwiedza.
nyclt krajów.
·~agnie tu i ówdizie 7Jboczyć z
utorowanych szlaków, po których
:w'łóczą się spragnieni do1'aźnych
wirażeń globtroter.zy, na to 1 owo
<5iP0jl'Lą, to i owo sfot~ją i
szczycą się potem, it ,,pomalfi ~
gzotykę",

Pomali? Wechsberg, mimo, te
obserwował wszech6tronniej i gron
:fQwniej nie twierdzi, te ,.p<>Mał"
np CMny
·
·
Powiada:
,„„Gdy P,O

ni.z

pierwszy

-

powodu

z zimna

z a'il·torem w zala-

nej w czasie smornnu kaj'll'Cie sitatku na ,Jsłoneoznym, laZU!roWym mo
r:zu Sróchiemnym". I doiwiadu1emy
się, że Egipt jest niestety n.ietyltko
krajem piiramid i świętej Rzeki, ale
majem !Pryitlnyiałt OOS'ZIUMÓW, potu~
jących na naiwnych oodZozoiemców. A poza tym - jest krajem,
gd'ziie myśli i czyinr ześrodJkOIWane
.są koło bawełny.
SUezl Kanał, którego dlzieje „są
najbardziej ~mi~ają~?"'11 przy~dem .mądr~J . gię:lrośC'l hryty~skiego nnpenati1.lltlu . Zbudowany
przez _Fra~za Less:ipsa„. wbrew
sprzi:c1wo~ 1 lmt?'wan.om Alfl·g lików
a dziś s.ruz~c~ m·ter~~ najwięk~zego w dz1e.1.aoh lmG)enum, które
Jedna~ (możemy _to prokreślić z
n~isk1em). -stan()W1 dziś potęmą osfoJę P~kOJ1i1.„
Zabó1cza Sjpeikota n_iorza Czerw?'°ego, Ceylon, gdzie nad wejściem do portu Colombo wid1nieje
napi.s, zamwalają.cy herbatę.„ ReIda.ma z miejsca „zagwrażd'źa" eI trz~ba uciec od reklamy, by
wiC1ltlć się w czar pod'7JW'robnilkowej

roślinności
·za be zce n k si il i ki sny.
~pasu

sprzedajemy najnow
szy komplet księ,·
bardzo tanio;
żek
Każdy małym kosz.
tem nauczyć się mo
że wielu ciekawych

=~j~

f::

wokat doradca donµ>wy. Wmry odwo.
podatkowych
ła.il

skarg sę,dowych, po

dań do władz l urzęSprawy egdów.
ma.ję,t.
zekucyjne
ekamlsyjne,
kowe,
ro1nt!, budowlane, spadkowe, wekslo.we, kredytowe, wojskowe, małteil.
akie. Wmry umów dzierżawnych, ofert, podail o praoę 1 t. p. - z. Polski sekretarz dla wszystkich. Wzory listów prywatnych, ofert, powin.
smwań t t. p. a. Zwyczaje 1 formy
towareyskie. Kodeks dobrych obycza
jów. 4. Zapobie~anie cią:fy, Dr. 0strow.sld. 5.. Studium o kobiecie. Ciekawe ·myśli i aforyzmy. Cenna łtslążka odałania.jąca duszę kobiecą,. 6•
Esperanto drugim językiem każdego człowieka. Cały komplet zł. 3.95.
Wysyła.my na listowne zamówienie. - Plai;:l efę· przy odbiorze. Adres: Praktyczne ksiątkl polskie,
Warm:a.wa, ~ Nr. 60 Rb.

tej

wy~.y wieC'Z11lej wio..

kach: „Czenwona rzeka"· i „Zęby
smoka". Zagadnienia tam poru·
szane miały wagę, znalazły też
doskonałe, . choć nieco gadulskie,
opracowanie. Dlatego też, pam~ę
tając to i wiedząc, że ów Gibbs
jeSt diiennikarzem dtraej miary,
dwie
ze zdziwieniem czytamy
ksią~ki: ~JJ!ica przygód" i ,,Zwycięstwo" *), rozt>Itą Jego powieść
„The street of adwenture", powi(jŚć o angielskiej, a raczj Jon.
dyński.ej prasie, o sławnej „Fleet
Street" - ulicy prasy lonłlyń.skiej.
O~ ile dobr.e są momenty repor·
tażo.w.e, o He ciekawią nas po-

w

młode

Ktoś powiedział, że gdyby Kleo·
patra egipska mUda nos o cal
dłuższy lub krótszy, to inaczej po·
toczyłyby się dzieje ludzkości i
inaczej by ukmałtowała się ma·

Chiny.

pa. śwwta.

Przed paroma dniami zaś świat
dowiedzwł się, iż Mussolini jeź
dził do znakomitego okzilisty w
Szwajcarii, kti'Yry U$lUU!ł mu kataraktę z oka.

Nte trzeba, oopra1Wda jechać aż

ntie do
przyjęcia w takim, łagodnie mó·
wiąc, pozbawionym złudzeń świe.
cie, jak dziennikarze. A że tego
wszystkiego jest w sumie 547 stro
nic, więc też z tęsknym westchnieniem oglądamy się w poszukiwaniu owego znanego nam GVbbsa.
I mamy nadzieję, że to tylko spraw
dziło si~ mniemanie, że najtrµdniej pisać o ty.m, co się dobrze,
aż za dobrze, zna. że perpektywa.
jest kon-ieczna dla autora w stosunku do opisywanego tematu pod
groźbą.„ klaipy, jaką jest „Zwycl~stwo" dla tak zdolnego pisarza„ jak Gibbs.
wiprost

Przekład dobry.
szczegdlne fragmenty zbiorowego
J. o.
życia dziennikarzy i pracy i'ch po tam tej stronie kanału - o tyle
sama fa buła, sam pierwiastek ro.
•) Philip Gibbs: „Ulica przygód''
mantyc'?:ny - żeby tak rzec-po- 1 „Zwycięstwo".
„Plan".
Wyd.
jest niepraw~opodobnie Tłom. J. Zawisza-Krasucka.
iwieści,

_.

.

GwmeI. Cz:tema~c1e dlni jazdy statkiei_n. fl:. z~wie'.a w sobi: to
penum I !a1emmcę_ prz:dz_1wne1 up~aw~ ryzu przez Jawa1~k~ch chloipow 1. ~ynową. wysp~ B1·~l!ton, za~~ka1a1ącą ~1ększą ~zęsc pop~tu
sw1a~owego i w~seplu, g~z 1e mieszka1ą ło·WICY gtow Ludzktch •

!

om

rejestr'

nłektćirych W'rafeń i:

„Gniew b- ~ó:v" P<r: ·

w

świątyni..

nieopodal Angkoru (Ind~)~ ·
podróży, w której Wechsberg był
··
nam przewodinHciem.
Zaryzykujcie tę poóróri, CzyWeohsberga
Kisiąi!ka
te~nky!
jest doprawdy miłą lelcttrrą. Nie
męczy barwna taśma obrazów ot;;.
ficie ilustrowanych fotografianli t)
przewija się lek!ko pasmo diora%~
ny.eh refleksyj w notat:rrilru podr61ł.
nrka. Przekład Haliny Pilichowskiej, jak zwykle nie:zawodaly, oddaje w języrku pols1c1m to ,oo a~
chciał powiedzieć w oryginale. Tło
maczka potrafi zacltować my-41
autora i wyrazić się ję'Zyikient, Jotó,.ry przestał być cał'kowicle języ
kiem oryginału a sitał się po·1'skim. ·
Niestety, n<iezawne można to powjedzieć o naszyich tłornacrach.
Czytelnicy nasi prizy:pominają eobie zapeW'lle, że w oocinkaoo naszego pisma, zamieszoza.Jiśmy wy"'.'
ją.tiki z tej książllci, nim ~~a z.
Zapewne przypomnienie
drukrJ.
tych od!cinków stanOIWić będ:zie do
datlkową podnietę do zapoznania
·
się z całą k!siążką.
L. BUKOWSKI
-

Katarakty

St.a:re

rna!a.rii?

Philipa Gibbsa pamiętamy z do. naiwny, banalny,

skonałej powieści w a'wóch książ

I jes?Jcze - ostatni wyipad - do
Ameryce", do Kanady,
„Francji
gdzie całe plemiona Indian siedizą
za d!l'Udanymi siatkami, potomka-wie :00.obywoów. Francuzi, rniesz·
kają w uboższych dzielnkach mia
sta, a późniejsi przyby>Sze - An·
glky robią pieniąd~~.
A więc jedrnak „w diz.ieja-ch świa
ta nie ma sq>rawiedliwości"I Czyż-

i

szanować,

Zwycięstw-0

niądiza.

I w Singaip<lre góruje „bu<Siiness·
- kaucz.ukowy. Dawna wioisz.czyna rybadka i kryjó\Yfka mala1'iskiich
pi!I'atów jest bowiem diziś stolicą
kró1estwa kauCZ'Ulku, nad kltórym
jedna'kite zawisła groźna zagaidka oo przyniesie fabrykacja środ·
ków zastępczych. A zarazem Singaipore - to o5foj:a Imperi•um brytY'~kiego nad którą 'il1lOOi się za. . '
rpo~edż przyszłyJC~ :wallk o panoiwairue nad morzam1 t lądami...
Przy'bym, zwiedzają.cy Indochi·
ny, WY15iada w Saigonie i od razu
1m f
'W1nada
''Ił' • w a O~ erę„. pary&·~~· mimo ,ze na słobku restaurac:J~ leży
gazeta paryska z przed 30 dni i
mimo że puszcza joot pod rę·ką
. ·
.
'
1 w samym
sericu puszczy .1eist Je<lna'kże cud. Leży przed"liwttte, wymarłe opuszczone miasto Angkor
•
. .
.
• st
te'
U
mar. mia o,. kto re zyle ! „. .
Opmm! Grozna, wynisiz'Cza1ą.ca
ot1gan~ tmciZIDa? Ozy też - zbawienny środek? Sposób zćllpomnie.
.
.
nia o upale, o .parnej wilgoci, o

Oczami dziennikarza

Chińlceyka?

„Wielkiego C~a~twa Nip.po.nu"
. nad Ludowym Pańsibwem Chin nie
.byłoby ani triumfem sprawtiedtiwości ani gwaran.cją pokoju świata ...
Ale to jm nasza uwaga mairginesowa. Jed~iemy więc z Wecltisber
giem dalej - na Hawai. Rozkos7ltljemy się tamte}szym cudlow1J1ym
•klimatem~ lecz, niestety, i tam jest
pokaźne b~oocie, jest drofyz·
•na i... łatwo być oszukanym. A potem pr:zetiniemy Ameryfkę w odJwrot
Ulica Bund w Szanghaju, zbudowana
«tym kierunku niż 2'Wy!lde czynią
na piasku. Najbogatsza. ullca AzJI.
europejscy turyści, bo od zaohodiu
na wschód. Od S3lll Firandsro
cywiliza·cja amerykańska
·gd'Zie
gorą>ez.ki
mi<l!stem
jest
Manilla
do Batawii, by z{)stać wczesnym
cza't".i hiszpań&kiego, po
zatarta
ie
n
·
A
giełdowej.
speh."'lllacji
i
z~ota
rankiem wyrwp..nym ze snu przez
głośniik, z którego wydobywają „cudem" Ma,niUi jest Santa Ana„. ,p rzez Hol:lyw<>od, przybytek filmu,
świat wieUciego powodzenia i.„
się tony kwartetu smycz;kQIWego największy dancfulg świata.
SZY'bklego ~ad·lw ze S1XIZytu sła
„Wiekuistych
d'O
drodze
W
okazuje
QJ>. 131 Beethovena,
tygrysy, Chin" trafiamy do Hong-Kong do wy i bogactwa. Późn'iej zaś oglą·
że nie
się jednak,
lecz głośniki są tam plagą prze:pięknego portJ, w którym jed- da.my Amerykę :z: autobtl'su. Tak
I jest tu Holandia, coprawid'a bez nak d:la oka angielskiego najpięk jest! Z ~aniałego „charta", któwiatraków ,ale z rowerZ)"Stami, ka niejszym widokiem są zarysy an~ .ry pędzi z szybkością 1OO km, pogie1sikich okrętów wojennych. A .p rzez piękną Kalifornię poprzez
nałarni i kwiatami.
lmperi·am zamorskie Holandii potem są wielkie w istocie "wie· Arizonę i Colo.rado, poprzez psze·
.niozne pola Mj.ssouri i lasy Ildiinois,
cią.gnie s•ię od Sumatr~ d'O Nowej kui'Ste" Chin>:.
ośrocllki przemy>Słu na Wschod~e.
jedziemy przez kontynent, kitóry
stał się jedrlym państwem i jedną
cyw.ilizacją ,gazie runęły „wielkie
mury". I mimo noosenisów i szaretroro'Ów
leństw ,mimo po~
fJlrropejczy;k nie wi1krrtie lla'J.cia
zazdrości w stosuntlru do tego wiei, kiego kr.1ju „demokracji serca".
Szkoda tytko, że istnieje 1:U jednak
ostainia granka między ludżmi,
ostatni „Wiel1kii Mur" - · mur pie-

byłem grotyikę.

w Chinach, tom sobie wyobratał,

z

łośł

by i·stotnie? Nie, J>f!Zeclet autor ostrzega nas w przedmowie ,by do
jego wyrażonyich .w ,
poglądów
ksią•:łlce nie przykładać zbyt wfel· ·
klej wagi. Są i'O impresje pOOiOO.nnka, a nie wywody fil'Ozofa. Filo- .
orzec, że
wo1no
zofowi zaś
jed1t1akże UC7fJde ogóloo - !Judrz.kiej
solidarności przezwycięży WTeszcie mury, jakie grodzą państwa,
kontynenty, ludzi: żóbtych, C'lair.nych, czerwonych, brunatnych i
białych. Ludzi, którzy mogą się nie
rorumieć, a jednaik powinni si~

!rn-

I

drzielnica
Mała cudzoziemska
Kanto•nu, Sza-mien, skąd wypędza
się każdego Chińczyka, „business"
•w zeuropeizowanym Szanghaju nie
jest symbolem przyszłości Chin.
Koncesje i nierówne traktaty - to
,przeszłość. I - dodajmy - najazd
to też epi.zOO, który
j<l!poński -

rn~~~~~~=~===-==~=.,..........,...,..

,.

· ~w

mur.

___

Takie drobnt>Stki, jak wymUir
nosa pięknej kobiety, albo katarakta na oku dyktatora należą
do tych drobnych przyczyn, które mogą spowodować niezmiernie
doniosłe skutki.
Może usunięcie katarakty z oka
faszyurm pozwoli mu
papieża
mieć jaśniejszy pogląd na świat
i dokł<Ul:niej ocenić sytuację ora:.z:
lepiej zbadG.J drogę. po której toczy się wóz państwowości wło
skiR j, popychany przez dnigiego
kontrahenta z osi.
Może niepodpisanie w Mediolanie sojuszu wo jskm.vego z H itlerią i odroczenie tego aktu do
c=~ca jest już jednym ze skutków lepszego widzenia rzeczy?
Katarakta oczna., jakkolwiek nie
jest ckorobą epideml,czną, grasuje jednak w Europie.
Pewien korespondnt · pewnego
dziennika war~wskiego, przebywający od dłuższego czasu w Hisz·
panii. a,Zięki katarakcie widział
wszystko w Hiszpanii w niewła·
ścwym świetle. Tryumfował, gdy
wojska faszystowskie odnosiły ztcycięstwo

1uu..

,nad Mmiq

„czerwoną" armią,
zbolszewizowaną~ a

bi.ad.al, gdy armia faszy~a. dostala k&pnfuka pod Guadalai<Jrą•
I dopiero teraz po zakończeni.a ·
wojny, n.ie wiadomo d/,a.a:.ego ~
zwanej „domową", zauwa.żył, u
1" mu.ndu.rach hiszpańskiej armii ·
narodowej tkwui i def&wali
przed gen. Franco jacyś bl01ldyn4
niebieskoocy nordycy. Widocznie
prawdziwi Hiszpanie iłu.żyli ·ui
„czerwonel' armii, która jedyna.
broniła niepod,ległości swego kra- ·
ju przed 11iemiecko-,włoskim najao·
_
zdem.
Jedno, co można przypU$ZCJtllĆ,
pan ten miał kataraktfJ na ok~
i dopiero teraz przejrzał.
N ie przejrzeli natomiast
tychczas ani Serbowie, an.i Kroaci, skoro nie widzą. jakie ikuthi
ż-

a,;..

pociągnęły

d/,a

CzechoJOłtltJCji

spory i niesnaski pomiędzy Cze- ·
chami a Słowakami, na których
trr;grał jedynie Hiitler.
I tego zjawi.ska nie można irf.a.
~ej tłumaczyć, jak tylko ... kat(l,I
raktq.
X. Y. Z.

I
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hitlerowskie
XX lat "7alki i . pracy Prowokacje
w Belgii
Księga

jubileuszowa

z. z. H..

Związku lejnictwa. Omawiaijąc rozwój ko- ~kaJi Związku w roku 1937-38 u.
działalności w r. lejnidwa
może
sprawozdanie dało się jednak zwiększyć ilość u1937-38, połączone z księgą pa.. stwierdzić z dumą, że . w · watce ·stal eń tych pracowników.
Ze

Centrala

sprawozdanie z

111iątkową XX-lecia Związku·).

W·ten spos6b

powstała

obszer11 książka, która istotnie „pozo.
stanie trwałym dokumentem bistoryc:znym i drogą pamiątką dla
kai,dego działacza zwiąZkOwegO''.
Trudno byłoby o łepsze podkreśle
nie ścisłej łączności między tą wal
~. jaką roayt muszą kolejarze
a ogólnym dąteniem wyzwoleńaym klasy robotniczej kraju, jak
pomieszczenie pracy sekretarza
generalnego Komisji Centralnej
Związków
Zawodowych,
tow.
Zygmunta ~ulawskiego, p. t. ,,Dwa
dlłeśda

1at

dz:iała.Jnośq związków

r,awodowyCb w Polsce". Niewątpli
wie znajdą w tym a...tjykule masy ko

lejarskie ,,:bród«? podniety do pracy
i wiary na przyszłość", jak głosi
przedmowa ,,Księgi„. Istotnie bowiem artykuł tow. żuławskiego to nie tylko zarys dziejów ruchu
zawodowego w Niepodległej Polsce, to określenie :ziwięzłe, a zarazem dobitne załciteń ideowycłi tefi rudla, jego dążeń i celu wał1', .stwierdzeme jego racji bytu,
łdśle:f "'6wiąc

-

koołeczności ~

Co tsfnlenla I rozwoju.

Okres minionego

da

dwudziestołe-

na terenie zawodowym okre-

la tow. ~ w spos6b naiplj4cy:
. -bJ1 on nlepfzerwanym promem·- ie myję modnej dziś
termłnologfi KONS6LIDACJI
W1Zy911dcb !Ił twórcZych kła'fi/ robotnlczeJ, kOnsekwenłnym
q.tentem do stworzenia JEDNE-

„OśRODKA DYSp0zYCJI",
. lłc5rJ by ~ słał wyrazem

00

l · b*sesów

won

ladzt

pracy -

i USTAWICZNĄ WALKĄ OEKONOMICZNE I P'OUTYCZNE
WALKĄ
Z
WYZWOLENIE,
WSZELKIM WYZYSKIEM".
Ten proces doprowadził do teIO• te istnieje dziś, zamiast sie.... samoddelnych organizacyj
iawoifoi(ych z r. 1919 - jedna:
.Związek Stowarzyszeń zawodo1Jch .w Polsce" z Komisją Cenhlną, j.ako „ośrodkiem dyspozy:y;iym", lk!ząey 25 9CentralizowaIJtll xwłą'Zków, 1750 oddziałów
.l
h
94
ł kó
11e
scowyctwiły
i 3t tys. cz on k w.
11:_
"" unices
ego procesu onmidacji ponawiane próby dy-

swej o praiwa i byt kolejarży miał względu na znaczne pogorszenie
zawsze na uwadze do- bytu emerytów, ZwJązek walczy o
bro kolejnictwa i Państwa. Znane reformę przepisów emerytalnych,
są i często omaJWiane były braki o ·'ustalenie minimum emerytury.
naszego kolejnictwa, zaległości w
Ogólnie rzecz biorąc, Związek
tabor'Le. Znany. }est fakt, że ned- domaga się zupełnej rewizji zasad
wyżki, wygospodarowane w naj- polityki P. K. P. w stosunku do
gorszym nawet okresie, szły na ce personelu. Jest ten personel przele ogólno - państwowe. W'ia.domo, ciążony pracą. Pracuje co raz inie kolej ponosiła wielkie ofiary na tensywnej. W roku 1930 personel
rzecz zasilania życia gospodarcze- liczył 196.685, w roku 1937 go. Mniej jednak pisze się o tym, 181.955 ludill. Jednocześnde Llość
że owe nadwyżki osiągnięto prze 19racowników na 100 pociągo - kide wsz:ystkJm kosztem obniżania !ometrów spada z 1667 na 1540,
poziomu życiowego kolejarzy i zaś - na milion jednostek przedzięki ich wzmożon.emu wysiłko- wozowych z 7-835 na 6770. jednowi.
.
cześnie piace są niskie, ruechętnie
Kolejnictwo - to n'ie tytko bu- z.a.pewnia się stałość zatrudnienia.
dynki, tabor i szyny. Kolejnictwo Stąd - brak dopływu uzdolnione
- to przede w.szystlcim Judzie. To' go elementu. Związek pragnie
ludzie, którzy doprawdy swą cięż przez wal1kę o stabilizację persoką pracą zasłużyli na to, by byli netu, poprawę bytu - zapewnić
zabezpieczeni maiteriatniie, by ko- dopływ odpowi·ednich sił.
!'2ystali z należytych waruników
Wiele trudu, zwłaszcza ostatnio
pracy. Niestety - jakże jest ina- kosztowała walka z przetcraczaczejl
niem przepis6w o czasie pracy. „W pę<tzie, w zgiełku płonąTrzeba też wspomnieć i o wysiłcych dworców,
ka.ch w zakresie beZpieczeństwa
nikt nie szukał emerytur i rang. pr~cy, co jest ważne wobec pogor
Obce słowa i orły zaborców
sz·enia się stanu bezpieczeństwa.
myśmy pierwsi zdarli ze ścian". Oćzywiście każda grupa pracow... głosil wiersz E. Szymańskiego ników, każdy dział służby kolejoodczytany na akademii XX-lecia "W;ej ma swe własne bolączki, któZwiązku. Ci sami kolejarze, któ-- rymi zajmowały się sekcje fachorzy ocalili taibor z rąk zaborców, we ZWią:zku.
którzy budowali podwaliny kolej- , Waźną d~iedzinę obrony pra.
nJctwa „PIE~WSI STANĘLI Ró- cowników kolejowych
stanowi
WNOCZEśNIE Z BUDOWĄ OJ- dział pomocy prawnej. Na tle słui
CZYZNY DO BUDOWY SWEJ bowym· powstaje ogromna ilość
ORGANIZACJI" (z przemórw·ie- spraw procesowych i dyscyplinarnia prezesa Związku tow. Pac. nych. Koszty procesów są czasem
kana). „Historia jui dziś wskazuje bardzo wysokie, a Związek dona decydującą rolę naszego Zwią star~za członkom obrony bez.
Związek

~w
tych historycznych okre- płatnie
sach, kiedy od pOStawy, p<>święce- spraw

~,POD

na

i to obrony celowej (80~·wygranych!). W okresie

XIII Zjazd Z.Z.K.

XIl, Zjazd ZZK. rozpocznie się' Prezydium Zjazdu. Przyjęde po•Warszawie w dn. 14 maja o g. l rządku obrad. Wybór. komisyj.
•rano w gmachu ZZK., przy uL Sprawozdania Zarządu .Głównego
~ego Krzyża 20. Zjazd po- i Głównej Komisji Rewizyjnej. Dy?ta pt7.ez dwa dni. Porządek skusja.
~przedstawia się następu- · 2) W dniu 15 maja: Sprawozda
~:
nie i wnioski komisyj. Wybór
1) W dniu 14 maja: Zagajenie. władz Związku. Zamknięcie Zj~
"-6Jrienia )!Olritalne. Wybór dn.

ZLOTrl GRUSZ.Krl''

.„... . . .~..:.·lflliłil•------------------------------

Rach opora

miliona ZłOtych.
Jako organizacja klasowa Zwi-1
zek wal.czy o traktowanie pracowrtika kolejowego, jako cZłowieka,
a nie Jako i~ment służący je.
dynie do osiągnięcia jak największej wydajności pracy. z tegoż
założenia wypływa troska 0 żyde
wewnętrzne człowieka pracy. Pra-

wśr6d

robotnik6w niemieckich

Już kilkakrotnie donosiliśmy· w
ostatnich czasach o rosnącym
wśród robotników niemieckich oporze przeciw systemowi „Trzeciej" Rzeszy. Obecnie podajemy
czytelnikom garść nowych infor.. poch odzącyc h od me
. 1ega1macJI,
nych organizacji zawodowych, dzia
łających na terenie Niemiec. Informacje zakomunikowane zostały Międzynarodówce Zawodowej,
która je podaje do wiadomości publiczneJ·.

korq, zaczęto od 16 marca przerywac stopniowo pracę. Odbyły się
zebrania załogi, na które przybyli
agenci Gestapo. Zagrozili oni karami za sabotaż ekonomiczn;v. Po pewnym czasie 120 robotników otrzy
• · · ( są t o przewaz·
ma ło wymow1eme
nie byli członkowie niezależnych
organizacji zawodowych) i wysłano ich do robót · fortyfikacyjnych
na Zachodzie.
2 ) W śląskieJ· fabryce dywanów

prowokatorzy namawiają robotników do aktów gwałtu, by mieć pre
tekst do represji. 5 górników aresztowano.
5) „Front Pracy", który ma niby bronić robotników, wywiesił na
ter.eni·e Ni"eITllec s'rodkowych zarządzenie następujące: „Zebrania zalogi są legalne tylko wtedy, kiedy
je zwołuje kierownik zakładu
(przedsiębiorca). Praktycznie zebrania te Za.dnej nie odgrywają ro-

obniżono płace. Robotnicy solidar-· li, ponieważ nie są przewidziane w
nie zażądali zwrotu swych papie- statucie przedsiębiorstwa. Każdy
1) W jednej z fabryk włókien- rów. Groźba ta poskutkowała i ob- winien osobiście wnosić swe życzeniczych w Saksonji, zatrudniają- niżki cofnięto.
nia szef owi· przeas·1ębiorstwa, J·ako
cej 600 robotników i robotnic, a
. .
też wszelkie propozycje".
pracującej dla wojska, wybuchły
3) Ina.czeJ .się stało :' fabryce
Latwo sobie wyobrazić skutki
strajki. Z powodu braku surowca, metalur~:zneJ na .t~ze Sląsku: takich indywidualnych życzeń i
fabryka musi wstrzymywać pra- Gdy obruzono robot?1ko?1 s~aw~ skarg_ dla robotników!
cę na 2 - 4 godzin dziennie, za płac o
20% 1 c1 zaz~dali
6) Na mocy dekretu Goeriuga
które nie płaci się robotnikom. Na zwro~u ks1ązeczek ~o wprawdzie po robotnicy mogą być przeniesieni z
tym tle dochodziło do zatargów 3 dniach otrzymali zwrot po~rąco- jednego punktu kraju do drugiemiędzy załogą a t. zw. mężami zau nych .stawek, ale jednocześme wy go, bez pytania o zdanie zainte11efania. Podczas wstrzymania pra- mówiono im pracę i wywieziono na sowanego. Tak więc w połowie
cy, robotnicy muszą czyścić ma- północ. „Front ~racy" odmówił marca w jednym z zakładów włó
szyny, otrzymując za to płacę zna wszelkich informacji co do miejsca kienniczych na Slą.sku poddano
cznie zniżoną. W rezultacie robot- wysłania, tłumacząc ,że chodzi 0 wszystkich robotników badaniu le
nicy pobierali za lO - 12 go~n przemysł wojskowy.
karskiemu i uznano wszystkich za
pracy od 16 do 28 ~·· tygodn10:
4)
Sląsku wogóle stosunki ~ą Żdolnych do robót ziemnyc~. ~OO
wo (brutto), a robotnice 14 - 18, napręzone•. W lutym było duzo osób wysłano do Prus wschodnich,
z. ~łac t~c~ pot~cano 4 - 8 mk. st:ajków. Nie ~yło ?nia bez ,s~a.rć do robót fortyfikacyjnych i drogoroznych sW?adczen.
J między robotn1,lrnrm a wla:scicle- wych. Umieszczono ich w bara- ·
Jako protest przeciw tym stosun !ami czy kierownikami. Szpiedzy i kach i zmuszano do pracy przez
12 godzin przy marnym ~ywiaI
Mołotowa
niu i 55 fenigach płacy dziennej.
W oddziale z 120 osób - pisze jeden z uczestników - 28 robotniNie przesądzając na razie kie- wego ambasadora.
ków musiano już w pierwszych
runku polityki zagranicznej MołoDalej prasa zagraniczna dużo dniach odwieść do szpitala.
towa, następcy Litwinowa, trzeba pisze o wizytach Potiomkina w
7) W innym miejscu robotnicy
zwrócić uwagę na dużą ruchliwość państwach południowych: w Tur- odmówili udania się na wschód. Adyplomatyczną nowego ministra. cji, Bułgarii, Rumunii. Zwłaszcza resztowano ich, zawieziono do Wro
Prasa zagraniczna podkreśla ta- wizyta w Bułgarii, gdzie Potiom- cławia, gdzie przetrzymano w are
kie fakty, jak mianowanie nowego kin przez 80 minut konferował z szcie 8 dhi. Po tym odwieziono ich
ambasadora w Warszawie, gdzie królem Borysem, wywołała swego w
karetkach więziennych do
·
· · wypraod lata 1937 r., po odwołaniu Da- rodzaju · sensację. Stosunki bo- Szczecina,
s k ą d s t a tkami
wtiana, placówka ta nie była ob- wiem między Bułgarią a Sowieta- wiono do Prus wschodnich. Duże
sadzona.
mi były dotychcza::i naprężone, a masy ludności zebrały się przy tym
Tak samo w Rumunii, gdzie nie ponieważ wśród Bułgarów panu- transporcie: robotniKów z kajdan
było posła od stycznia ub. r., ma je tradycyjny sentyment do Rosji, kami na rękach pędzono jak bybyć mianowany lada dzień nowy jako do „oswobodzicielki", przeto dło. Jedną z kobiet krzyczących aposeł. Potiomkin oświadczył, że wizyta Potiomkina wywarła w ma resztowano. Rozlegały się glosy:
Majątek
Związku
wykazuje ma już dwóch kandydatów na to sach bułgarskich silne wrażenie.
ten skandal nie może dłużeftrwać!
wzrost od końca roku l926 do stanowisko.
Prasa podkreśla też znaczenie
8) Z dwóch miejscowości w Sakkońca roku 1938 z 3:735.288 na
Prasa zwraca uwagę, że przez wizyty Potiomkina w Warszawie. sonii wysłano ok. 1'.500 robotnicały czas nieobecności przedstaOsobno warto wspomnieć, że Mo ków do kopalni grafitu i miedZi w
wiciela Rosji w Warszawie, urzę- łotow, objąwszy urząd, zniósł cen- Bułgarii. Byli to „podejrzani" i b. ·
dowal w Moskwie ambasador pol- zurę korespondencji zagranicznej, członkowie niezale~nych związków
ski Grzybowski. Podobno Litwi- z tym wszakże zastrzeżeniem, że zawodowych. Roclzmy deportowaZ O>~\TENTOWANYM PRZEWIĄZA
now mimo zwracania się do niego · jeżeli korespondent zagraniczny· bę nych pozostały bez zaopatrzenia.
NlEM ZAPOBIEGAJĄCYM PLĄTA·
w tej sprawie Rządu polskiego, dzie szerzył o Rosji wieści niepra- Wyjazd odbył się w towarzystwie
NIU SIĘ OSZCZĘDZĄ WAM PAA~ł'!,Ę~~W I Cl~j.'!1(,
wciąż zwlekał z mianowaniem no- wdziwe, to zostanie wydalony.
szturmówek hitl~owskich.
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wymierzoną

KRAKO\V, UL SZCZEPAISKA L 1.

wycb b. zaboru rosyjskiego, orga- ca oświatowa Związku służy czło
nizacyj klasowych b. Galicji.
wiekowi pracującemu, organizacji
jui grudniowy Zjazd r.
i Państwu.
1918
li
·
wers,1 ze strony komunistów, gru- stwierdza solidarność Związku z
Człowiek 1·est na pierwszym pia
py Jaworowskiego, Z. Z. Z. Rów- całą zorganizowaną klasą pracu- nie: stanowi przecież najwyższe
~ttp ·znajnzow(sza kt dywe rsja
„ jącą, zaś następny Zjazd doku- dobro, na którym opiera się i or„se or ro00tniczy mentuje tę łączność w formie u- ganizacja i Państwo .
9. Z. N.) - zawiedzie,
chwały o przystąpieniu do Centra Trudno byłoby nawet wymienić
'-"- słebł
h
-lłlULI
e l swyklc moc<>- li Klasowej i do Międzynarodów. wszy·stkie działy wszechstronnej
dawców,
że opanuje•
asę rot.M..1jej ki Transportowców.
....nracy oświatowe1· Z. Z. K., znanej
~ i narzuci Obce
W łączności z całą klasą robot- zresztą szerokiemu ogółowi robot
Ideały i dążenia..."
ni czą kraju, w dążeniu do lojalne- niczemu. Przes:do milion zł. (350
I conajwyżej - zbiera resztki go współdziałania robotników róż tys. n.a biblioteki) wydał Związek
rpnizacji Jaworowskiego i ZZZ. nych krajów, Związek niezachwia- na te prace od roku 1924. WykłaKonieczność, nieodzowność ist- nie stał na straży interesów kołe. dy, wieczory czytania, dyskusyjne,
Inia ruchu klasowego, któryby jarza i kolejnictwa polskiego, na kółka samokształceniowe, kursy
łłlciył nie tylko o ograniczenie, straży interesów Państwa.
·centralne, okręgowe, lokalne, o.
lci o •pełne zniesienie wyzysku
jubileusz Związku musiał być. głaszane wykłady drukowane i
'JPlywa logicznie z faktu, że okazją podsumowania · ciężkich wskaz6'W'ki metodyczne, dostarcza
aój kapitalistyczny - jak pod- walk o byt pracownika, który nie pomocy na.ukowych, sieć biblio
belła tow. .żuła"W'Ski-opiera się w zwłaszcza w ostatnich, kryzyso- tek, wycieczki, orkiestry, chóry,
l!llllcie rzeczy na ujarzmieniu wych latach-pogorszył się znacz teatry, życie towarzyskj.e, sportahieka. na prawie dysponowa- nie. On to, kolejarz ponosił koszt oto wyliczenie przejawów działałwładzy. Tyl- osiągnięcia owych nadwyżek ha ności, mającej ugruntować kultu• jego pracą,
I, te w niewolnictwie (i d'Ziś cele poza-kolejowe nawet, ·dta po- rę cZłowie1ra pracy.
'6w w ·f3Qyzmle!) decydował pierania karteli! Od roku ' 1931 roz
Działalność wydawnicza jest
lllJmas· fizyczny, a w ustroju li- począł się okres redukcji uposa- również pokaźna.
,KOłejarza •
~ym „wolnego" proletariusza żeń, redukcji pod różnymi posta- Związkow~" pojawił~ się 620 nu
llllsza się do pracy zależnej gro- ciami (m. in. słynna reforma Ję- merów, łącznie _ 6.766 stron oiai. I dlatego zasada ruchu kia- drzejewkza). Przeciętny zarobek raz 3 jednodniówki propagando.
9lreg() · - watka klasowa opiera od roku 1930 do roku 1937 uległ we objętości 40 str., czyli razem
~o NATURALNY odruch prze- redukcji o 40 proc.! A nie trzeba _ 623 numerów 0 6.806 stronach.
llir lllewoti, o dążność do zdoby. zapominać o częstych wypadkach Ogólny nakład wyniósł przeszłO'
redukcji dni pracy. Związek pro- 32 miliony egzemplarzy. w ciągu
l,,tó.wnych prarwi do życia".*•*
wadzi wytężoną walkę o reformę ostatnich dwóch lat nakład ,,KoDwttdzlestoletni jtrbileusz Zwłą- uposażeniową. Pragmatyka służbo lejarza" 1 jednodniówek wyniósł
~ Zwtązek Zawodowy Pracowni- wa.azosta.ła zmieniona w duchu.wy przeszło 3 miln.· egzemplarzy. PoIł Kolejowych R. P. KaięgtJ p<i- soce niekorzystnym: zamiast ści- nad to Związek wydaiwał sprawo~ na XX-lecie Ztoiązku ł słych przepisów wysunięto na czo zdania przedzjazdowe" „Rocznikiill'lcoozdanie Zarządu Glóumego
ło swobodne uznanie władzy, za- KoleJ·arza", a m. in. wyszło nallII 1mlny
Zjazd delegatów z d.zialiiolci
w 7.atach·
i
• Na.kła- razem zwiększono · zastępy · pra- kładem zarządu Głównego dzieło
1938
- z. z. K., str.1937
S24.
cowników umownych, których sto tow. F. Grossa z przedmową tow.
K. Czapińskiego i wstępem prof.
z. Mysłakowskiego „Proletariat a
kultura". w opracowaniu jest monografia dziejów z. z. K.

„. . .

hitlerowską,

KAWIARNIA LITERACKA

nła, karności szeregów z.Z.K-ow. sw.ej działalności Związek wydał
eów zależał dosIOwnie DALSZV na obronę prawną przeszło pół

ROZWóJ WYPADKóW A PRZEZ
TO I OBLICZE pOLSKJ WSPóŁCZESNE}" (z przemówienia tow.
St. Gryfowskiego). Stać się zaś to
mogło dla tego, :be masy kolejarskie w:niosły do Polski niepodległej „ka?itał moralny" z chlub.
nych walk z zaborcami w szeregach organizacji niepodległościo-

orgainrzację, mająicą rozsadzić

ten
krnj od wewnątrz, zanim nie przyj
12.973.149 Zł. fw/g sum bilanso- przeciw państwowości bel.gijsikiej. dzie czas na uderzenie od zewych). Ten majątek nie jest oczy- Oto ty:dtzień temu zaszedł wyipadek
wiście, martwym, al.bowiem dzia- na&tęipująicy:
łalność Zw1iązku nie polega na gro
W małej mieśdn·ie Winternlag
madzeniu kapitałów, lecz na nie.
zW10ła1110 zebranie w l°'kalu nacjoustannej pracy dla dobra człon
naliisty flamandlskiego. Wielu przyków. Część kapitałów jest loko- byłych nosi'ło mundury henleinowwana w budowie i na.bywaniu do..
oów sudeckich. Gdiy zja1wił się komów związko_.wych (wartość niemendant żain.darmerii mie'j'SOOwej
ruchomości w roku 1938 - 8 miln.
i chiciał zibadiać tożsamość umwn...
715 tys. 749) ułatwiających dzia.. dii.l>rowanych uczeS'tników zebrania,
łalność orga.ndzacyjną i oświato
jeden : obecny.eh Niemców, podob
wą. W okresie I lipca 1924 roku
no z lrons.ulatu niemieckiego w
do 31 grudnia 1938 roku pobrano Brt.tlk:seH, zażądał od żanda:rma wyskładek na sumę 27.427.256. z legitymowania się i oświad,czył
czego 75.1 proc., t. j. 20,618.185 mu: ,,Za trzy dni nie b~iecie
zł. stanowią świadczenia, udzielomieli nawet prawa 7.ądać od inne cZłonkom. świadczenia bądź nych legitymacji".
w gotówce (z górą 7 miln. 283
Gdy wiadomość o tym zajściu wnąitirz.
tys). tytułem zapomóg pośmiert
Organ-iza-cja ta jest podzielona
nych, odpraw emerytalnych, za- rozeszła s.ię po Belgii, obul'Zenie
na hitlerowców byił<> J>OWISzechne. na 0dld'Ziały lokalne, O'kręiwwe
pomóg doraźnych, obrony prawSocjaliści zamierzali wnieść interi cemtrnhne. Trzy centrale mają
ne-j, bądź w naturze (1wydawnictpeła·cję,
ale zanim to się stało, swe sied'ziby w Rrwkseli, Gandawa, oświata, domy).
Rząd wydalił z: Bel1gii niejakiego
wie 1 Ailltweripii. W tym ostatnim
Trzeba w istocie ptzyznać, że
Ehlerta, wyidaw1 cę n4emiookiego mieście ilSlłinieje klub „De Adelaar",
Związek
nie zaniedbał żacl,l'lej
czasopisma hitlernwskiego w Bel- mają,cy W15Zelłkie cechy tajnej <>r·
dziedziny pracy organizacyjnej gii,
kierownika akcji hitlerowskiej ganiza,cji polityC2nej.
pracy dla dobra kolejarza,· dla p-0w Beligii. Socjaliśd poiSltanowiii
Hitleroiwcy wispółd'ziałają ściśle
praiwy jego bytu, podniesienia
jedinak zai1n~erpel.Ować Rząd na te- z nacjonalistami
flarnaindls:kimi,
świadomości.
mat caroklsztaMu roboty hitlerow- z fasrzysitami wło.s.kimi, a nawet
Dorobek XX-lecia Z. Z. K. jest
s1kiiej.
·z czarnosecińcami rosyj1Skimi. Tam
piękny. jest dowodem, do czego
Wiadomo bowiem, że hitlemw- gidzie ~ą lieziniejsze grupy niedoprowadzić może uparta praca
w Służbie wielkiej idei - wyzwo„ <CY~ jaik w innych krajach, upabl'Zo- mieC'kie zaikładane są własne szkonyich dla „łeben·sra.umu" Rzeszy, ły, któryioh nauczyiciele są jednolenia Pracy.
posiadlają w Belgii
rmgałęzioną cześcnie S7JpiegaJtlli niemieckimi.
(W.).

Jlla· X. ...,. Zjnd Z. Z. K. zku zbiega się z jubileuszem ko- stmek służbowy jest luźny. Dzięki
przygotowała

Opi!Jlia w Beligii jest wzibumona

robotą

15.--:
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Str. 6

Kaidy człone~

org~nizacji

członkiem spółdzielni spożywców I

zawod.owej

Poirteczna współpraca
żal.1nym

wztas.tają bowiem obroty -

może,
kryciem twierdzdni.e,. ie ruch spół- gdy spotka na swej drodze wycią
dzielcz.y spożywcó,w wtedy będzie gnięte do współpracy ręce tych
mógł spełnić swą rolę gospodar- organizacyj, które przecież tylko
czą i społeczno - tvtórczą, o ile u- dobro świata pracy mają na ce.

Nie bfdzie

nt:>.wym od- niej i bujniej

dział w nim wezintA jaknajszersze
warstwy pracujące. 1Dta uzgodnienia pojęć ustalić tu , należy, że o.
rueśleniem „warstwy pracujące"
obeJmujetrly zarówno pracującą
ludność ...vsi., jak i miast, a to tak
pracowników fizycznych, jak i umyslowyeb.
_
Zasada powszechności w ruchu
s.półdzielczym spożywców również

rozróść się

wzra
sta rentowność spółdzielni. Kupo.
wanie we własnym sklepie zamienia się w systematyczną, pOdświadomą oszczędność. Zwroty od u.
kupów, jakie czynią spółdzielnie
spożywców, wzmacniają zasoby
materialne każdego poszczególnego ~ospodarstwa domowego, ~tają się ulgą w kłopotach r-0dz.1ny
robo?1iczej. A dalej: d~br~ towar,
uczciwa waga, spraw1edltwa ce.
na - oto dalsze plusy, jakie da-

W wyn.jku tego ro;cumowania
feż odbyte -konferencje
szereg wyt~wznych, w jakim kierunku pójść powinny pierwsze

lu.

ustaliły

usiłowania współpracy.

A więc przede
ływanie
zebrań

wszystkim: zwo-

I

infonnacyjnych~

organizowanie kursów dla działa.
czy Związków Zawodowych, propaganda Korespondencyj11>ych Kursów Spółdzielczych, szerzenie pra.
sy spółdz.ielczej, oraz zasilanie bibllotek robotniczych literaturą
spółdzief czą,
organizowanie wycieczek do ośrodków pracy spół.
dzielczej i t. p. Hasłem przewodnim w tej pracy winno być:
,..Każdy członek orgattłzacfi zawodoweJ - członkiem spółdztelni

Ziazd

nie fest nową.. jak i nie nowymi są
nawoływania o skonsolidowanie
przy tym ruchu tych wszystkich
ludzi, którym nie są obojętne panulące obecnie zasady i us.troje
gospodarcze.
Cyfry statystyki Związku „Spo.
łem" śwładezą, że mimo nawoływań pod adresem całego polskiego świata: pracy - na razie tyl- spożywców!".
ko wieś zajfła stanowisko na·
Słowa spółdzielczej pr()J'agandy
prawdę aktywne.
winny więc odtąd znaleźć się na
Tym niczym ttieuz.a.sadnionym każdym zebraniu zawodowym.
s.tanem apatii zajmowały się osta- Spółdzielczością zainteresować na.
tnio licznie odbyte konferencje leży również kobiety: żony, matki,
działaczy spółdziełczych z ośrod. gospodynie - jako te, od których
ków robotniczych przy współ- faktycznie zależą losy ruchu spół
t!dziale delegatów Związków za. dzielczego spożywców. Trzeba
wodowych. Zgodność celów pracy organizować dla nich zebrania, i
ruchu zawodowego i spółdzielcze. wciągać Je w szeregi spółdzielcze.
go została jedn()myślnie potwierJeżeli te wstępne poczynania
dzona - a to tak w realizacji na zostaną zrealizowane, Jeżeli zdodziś, jak i w pt.an.ach na. przy- łają one w każdej robotniczej
szłóść.
organizacji, zaiwodowej czy oświa
Były - co prawda do nie- towej, skupić do tej pracy poda wna pew-ne niedoceniania zna- czątkowo chociażby nawet szczu.
czenia ruchu sp6łdziełczego spo- płe grono osób, to można być
żywców dla sprawy ekonomicznej przekonanym, re przedsięwzięte
emancypacji klasy pracującej - wysiłki dadzą w pełni dodatnie
ale zaprezentowanie cyfr dorobku wyniki. Owocem Ich będzie: po·
spółdzielczego spożywców łatwo większenie
liczby członków w
zorientowało nawet na.}większych istniejących
spółdzielniach
spo·
niedowiarków, o postępie i sitel żywców - względnie, w braku
ruchu.
działających w miejscu spółdzielWynikło rozumowanie proste, :te ni - organizowanie placówek nojeżefi tak wspaniałe wyniki osią. wych.
gnąć mógł ten ruch, idąc niejako\ Są t"<> podstawy fundamentalwłasnym pędem, to jakte pomyśl· ne. Ze wzrostem liczby członków

Działacze angielscr
w Polsce
w Pol&će dyrektorzy
H11rtowni Angielskiej
(Cooperative Whołeeale Society, Ltd),
pp. Alderi4ge, Smethurst 1 Ma.tthewu
z Wydziału Zakupó1' tej Hurtowni
BawiliCy

SpółdzłelOJ:ej

CUD

TEClllłlkl

IOWOQESNEJ

na

wielką skalę

obradował w sali Warszawskiej
je każdemu gospodarstwu domo· St?ółdrielni Mieszkaniowej na ~owemu udział w spółdzielni spo. liborzu.
żywców.
Zjazd obesłało 40 spółdzimi
To są doraźn.e wyniki dodatnie związkowych, przez swoich 62 deruchu spółdzielczego .na ,d7iś. Nie legatów, repre7.etltujących 158 głowyczerpują one byn~1mn!eJ "'.sz~- sów. Ponadto w zjeździe wzięli
st~ich pla~ów d~1ałan1a, Jakie udział delegaci licznych spó~dziels~ołdzlel~osć spozywców ~osta-· ·ni współpracujących ze Związkiem
wiła sobie z.a. cel swej tworczej „Społem" jako goście. Łącznie
reformatorsk1e1 pracy nad prze. obecnych było 120 osób.
k~zta~ćenlem błędnego i ~lespraObrady zagaił przewodniczący
w1edi11Wego obecnego ustrOJU.
rady okręgowej j. żerkowski, po(młx)
nadto do prezydium powołano deL
,ppłk. A. Biskupskiego (,,Powszech

pełnomocników
„Społem••

XXVII DOROCZNY ZJAZD
PELNOMOCNIKóW „SPOI.EM",
Związku Spółdzielni Spożywców,
óbradowaó będzie w tym roku w
Warszawie, w dn. 3 i 4 czerwća.
Ponądek dzienny zja.7Alu, oprócz
pllDktów normalnych, jak sprawozdanie za.rządu l rady nadmre7.ej,
za.twierdzenie bilansu, podział nad
wyżki, oraz wybór uzu~jący
członków rady obejmuje sprawę
ZMIANY STATUTU ZWIĄZKU,
jak i zatwierdzenie połączenia. z

Wołyńskim Związkiem

czym „Hurt''.
Zjazd
poprzedzi

na

spółdz. spoż. żyra.rdaw), St
(„Gospoda Spółdz.,
Warszawa) i Jana Zająca („Przyszłość", Zdzieborz-Zielonka)", Zarząd Związku „Społem" reprerienspółdzlel· tował p. B. ZawadzkL
Ze spraw ważniejszych, jakłe .

Szwalbego

·

W okresie przed zjazdowym o();;
m-ci centralny
zja.zd delegatek Ligi Kooperatys~ a t,c, w dnłn 1-go czerwca· b. r.
będzie się również

Turystyczno - Wypoczynkowa „Gro.

Trzeba podkreślić, te normy su}).
skrypcyjne były wyższe, nit wyznaczone przez związki pracownicze.
Ze zbiórki spółdzielczej na FON
wpłynęło dot~ p:rzeazło

Dalsze

zgłoszenia

zł.

o.

P., do-

pośrednictwem

Banku

Kwot& eubskrypcjl P.

konanej za

125.000

w toku.

„Społem", dosięga 2

na kaida chorob·e spet-ialn·a ·llłes.z11t1:
woreczka

Związku „Społem" za. mada". Koszt wycieczki od 82 zł.
obligacji Potyczki Obrony od osoby. Zgłoszenia. do dn. 25 rnasumę zł. 123.450.

Mgr. Wolskiego

zioła

WĄTROBY,

PRZV CIERPIENIACH

Pracownicy

Przeciwlotniczej za

żerkowskiego, J. Swi$ciCką, I
Sz.walbego i ppłk. 'I l. Biskupskiego,
Postanowiono poprzeć pooalfto )Io
ko kandydatąry tn,ych okręgówi
T. Piotrowskiego, J. Madteja ł I
Godeckiego.
W końcu, jako miejsce aut.,.
nego zjazdu okręp WBł"JzaW9łde.
go wyznaczono ż'VRARDóW, zaa,
ną placówkę rot;otniczego radl

CIERPISZ?.„ stosuj

czość spożywców.

Różne wiadomości
kupili

Dyskusja uwydatniła ęro.
delegatów c14 planu 1lrle
Związku,
a kry.tyka tzeCZ°"ł
świadczyła o iyC7Jłwości, z JaJq
praca ta spotyka aę w apóldiltlo
niach.
Sprawa zmlanJ1t$łatułu Zwi4zlil
wywołała gorącą"dY.Skusję. W p.
sowaniu zjazd 63 głosami (SI
,,za") oświadczył efę pnectq
tym zmianom.
Jako kandydatów do rady nacb,
Związku ucbwalono wysiinąt l
batę

I

I

N.A P. O. P. i NA F. O. N.

skłego.

konferencja były przedmiotem obrad zjazdu,
rad okręgowych ·wymienit należy kilka, a to! Prze- spółdzielczego.
z terenu eałej Polski.
de wszystkłm omówieołe sprawoW czasie zjamu (4:.VI) nastąpi
oroczyste PRZEKAZANIE WŁA•
DZOM WO.JSKOWDI SANITA·
REK, . zakupionych pna spółdzłel
pnewodnie7Jłcych

ja przyjmuje Bp-nia „Groma.da",
warszawa, Warecka 11..g,,
WYSTAWA W BIAŁEJ
W dniach od 20 do 80 kwietni.a.
otwarta była w Białej kfBłelska wy.
stawa, poświęcona produkcji spół
dzielczej wytwórni Związku „SpoIem„. Wysta~ zwiedziły wycieczki
organizacji kobiecych. Rodziny Woj.·
skowe.t Związków Z&.wodowyeh i

milionów zł.
KURSY WAKACYJNE
okolłcznych spółdzłelnł.
W cmsłe.
Wczasy dla pracowników spół- ~a wystawy .,.gło!Jzono lS
dzielczych 1 członków władz spół· specjalnych W)'kład6w, poza tym oddzielni, oraz nauczycielstwa i dzi&. były się dwie konfere'1cje z pracowłaczy robotniczych rozpoczynają alę nłkatni
sklepowymi oraz pokdy
jut dnia 21 maja. i trwać będą a. i pogad&nki. () popul&moścl wysta..
kresowo, przez 10 - 1' dni. do po. wy świadczy, te &Wfedztło j!g~ Bf:ar..
łowy sierpnia.. Informaeji zasięgnlłĆ szych 8511>, młodzłefy MOO,
w ~dej spółdztelal spożyw- tołnłerzy 1000. Razem !801
ców, wzgL w Związku „Społem". Ze osób,
zgłaszaniem się nie naleźy zwlekać.
RUCH ZALO~YCIELSKI
WYCIECZKA ZAGRANICZNA
Począwszy od 1-go stycznta b. r.
Wycieczka do Danii planowana po koniec kwietnia załotonyeh 110jest w czasie od 80 czerwca do f.go stało 91 nowych apółdzleln!, a to
!ipca b. r. W tym celu zakontrak- w miesiącu styczntu H, w lutym 2o;
towany został statek „Pułaski", któ w marcu 86, w kwietniu 21. W stary mote przewieźć z górą 700 osób., dłum organizowania się znajduje
Wycieczkę organizuje Spółdzieln!a sit około 50 dalszych spółdzielnL

tółciowego .kamicy zółdow-ej

zioła ze makiem

-

t.:a tle wadtiwej przemiany mat~rii kiem ,,DEGROSA"

jone zakłady wytwórcze. Goście angielscy zainteresowali się zwłaszcza.
drotdtownią. Zwi~ku, która. niedługo ~dzfe uruchomiona. w rozmollet to różnych pochwał hitlery
wa.eh z czołowymi przedstawiciela- zmu naczytaliśmy się w „narodo1
m1 spółdzielczości polskiej wyrazili wej" prasie! Naturalttle, nie w o.
podziw dla Zdecydowanej postawy statnich dniach, a nieco dawniej,
Polski wobec obecnych politycznych przed miesiącami. Jak egzaltował
powikł8.l'l oraz stwierdzil! istnienie się p. S. K. w swych koresponden
serdecznych stosunków między Pol· cjach z Norymbergii do „W. Dzien
sk~ 1 angielską. spółdzlelezo!cią nika Narodowego"! Co za naród,
spotywców.
panie dzieju! co za krzepa, co za
wspaniała ideologia! co za organizacjat Ach, mój Boże!...
. ... · t INACZEJ
At e t eraz ]Uk
JeS
• Brawo! cieszymy się bardzo.
I cóż si"' pokazu1"e? Pokazur'e
się, że pol względem MORALNYM Hltłeria 1·est do n1"czeg·"!
v
Właśnie - moralnym I A gdzie ta
moralna krzepa.
Czytajmy artykuł wstępny w O·
Statnim numerze ,,Prosto z Mostu'
rzetelna praca. dla otrzymania dy· P. St. Piasecki stwierdza (b. trafplomu.
nie), że Hitleria przeżywa „kryzys
Początek roku szkolnego: 1 listo
ideowy". Bat że „TRZESZCZY
pada, koniec - 30 czerwca. Przed DOKTRYNA HITLEROWSKA!
wyjazdem odbycie elementarnego
„Trzeba bowiem sobie ' zdaćspra.

.tótt.~

.zioła

n

PRZY BEZSENNOŚCI,
nerwicy serca i zaburzeniach \llcładu
zioła ze znakiem ,,P ASIVEROSA"

nerwowei(O

PRZY BÓLACH GARDŁA (ANGINACH\,
krtani, migdałków, ~pafeniach dz~~eł i okdstneł
zioła

ze znakiem ,,LARYNGOSA•

PRZY KASZLU,
zaJ'Iegmiooiu.

duszności

i W!SZ"elkich c;i~i.ę.i:Uach,'

zioła ze znakiem „PULMOSA„

oddechc.wych -

PRZY O&STRUKCJI CHRONICZNEJ,
zaburzeniach żołądkowo • kic:;z~O!fl:Ych.i do ui:,e:g
wania trawienia - zioła ze znakiem „G:l.STR

PRZY CIERPIENIACH N E R E K,

PĘ,CHERZA,

miednicze'k nerkowych i wszelkich dolegliw;ości
moczowych - zioła ze znakiem „UROSA'•

dróf

PRZY ARTRETYZMIE, REUMATYZMIE
i bólach ishiasu Do nabycia. w aptekach i

W Y T W ó R N JA:
Oddział

zioła ze 7.nakiem

skład ach

Objaśniające

aptecznych i drogeriach.

W A R S Z A W A,

wlfo::. "lY w Londynie broszury

„REUMOSA•

ZŁ

OT A

Reprezentacje w Ame:r.yee.
wysyłamy bezpłatnie.

Na nowych szlakach. Brawol

Ea.kro-

i

„Bll.LOSA•

PRZY OTY Ł0$CI,

można

zwiedzili większe ośrodki ruchu spół
dzielczego, interesując się przeja·
wa.ml tycia gospodarczego Polski.
Goście zwiedzili Zakłady Wytwóru.e Zwią.zku „Społem„ w Kielcach:
Opinia ich o ja.kości wyrobów, technice produkcji oraz wzorowej czy•
stoścł, panującej w za.kła.dach wy.
padła. jak najlepiej. Jest to opinia
miarodajna, gdyż pp. Alderidge l
Smethurst stoją na czele potęmego
związku spółdzielni angielskich, po..
sfada.jąeego

ż~~e:~~~~~~!:~

,

,,Narodowcy w odwrocie. ONR o „moralnoścr hitlerowców

I

!I

Stypendium dla inżrniera

Sp. Akcj. PERUN ogłasza kon·
kurs tła. stypendium Zł. IS.OOO dl& Inżyniera s Ukoftczonym Wydz. Inty•
' nłerli lądowej (Budownictwo, Bud.
Dróg 1 Most6w) na Politechnice
Warszawskiej, Lwowskiej lub Oda.A kursU spawa.n.ta w krajU obowięzko
sitiej, któr'1 pragną.łby odbyć jedno
roczne lbldł& • Wytszej Szkole
Inżynierowie, pragnący
ubiegać
Spawania ft Pa.rytu w toku 1939 • się o to stypendium, proszeni są o
1940, Wiek: dO lat SG.
zgłaszanie swoich
kandydatur piś
Wa.runkiem nJezbędnym dla o- miennie z eyciorysem i szczegóło
trzynumta stypendium jest dobra wymi danymi ze studiów l praktyznajomość języka francuskiego. ~ ki p. a. Sp. Akc. Perun,
WarszaStypendium jest beZZWrotne i, nie wa, Jasna 1. w terminie do 15-go
1
pociąga żadnych zabowiąza.ń; jedy- czeJ."W"ca.
nY.tn obowi;p;kięm scype;pdy.sty; jeBt

j

•

1

11

myślowych trzeba, by jako§ wyt2u
maczyć tt doktrynalną wo!~''•

so.Jiniego
p. Piasecki chwali:
den",nłe okdtJ at, aflą fł1c""'1ł
„Rzym jest dziś miastem spoko}.
Bo naród, któl'JI' wejdzie ..,. 'W'OJll
Chodzi oczywiście 0 to,
:fe nym, cichym, porządnym (?), bez· w takim kryzysie ideowym 1 lllft
przez zajęcie Czech „111.cia Rze- .n ocnego żyda". A Berlin?
turalnym. ..,. jaktin snajdllje 111
sza" zeszła ze stanowiska nacfo,,Nocne życie Berlina powr6cRo
na.ród n!emieckl, mote łatwolill
nalistycznego (zbi-eranie Niem•
tol.Mtit.ołe do atanu pr-eedhitler~ ctć busol~ Zwłaszcza naród nleo
ców) i przeszła na stanowisko
a~go, tyle, te się m~ bardziej
mlecld, przymcy:czaJpny do Mllf r
imperialistyczne. Uwaga słus~a.
zdemokratyzowało, co w danyJn
zóto z gó!'J', wyratnych i , . - <
Ale czy redakcja „Prosto z Mo.
wy.pa.dku nie jest plusem".
Zilacznyeh•.
stu'' się łudziła? Myślała, że dokGi.r.laiski pląsają, nag~ pełno.
'1).k, dość słuszne i ci~ka)"!'ł! ,
tryna nacjonafistyczna jest czytns Słowem kryzys moralny.
·wody Ale jak w .....,... świetle WJ' '
„U dna całej sprawy I~ kry.•
.
• 1 .&1~ .
.„ ~
więcej, niż MASKĄ zaborczycH
.,.,_ mora.Jnv. Moratność narodo.. glądaią _różne appteozr „tołall%. <
apetytów? Czy w redakcji ONR-o
-~w
~
rnó " lCtó""ch nj brak b ło I
·
wo • 90Cjalistyczna bez 118nkcj1
w •
., . , e · .
Y~ s
wego tygodnika sądzono, te hit·
metafizycznej; bez oparcta o re- „Prosto z Mostu '? Jeszcze i Wll r
leryzrn - 'to „czysta" „doklryli
_,
są echa tych egultarvJ
• b
gfł, tołklG "'V .......--n... •
-o{ •
na" nacjonalizmu bez dążen za er
· p St Pia kl I
t p t.-r t
czy eh w stosunku do innycłl
apnecme.o.fct. Zapytałem przed pa·
.
.
sec psie, e o ' z
ru mimą.cam.1 jednego z dztennl- potrzebną Jest „Dl()D<>ldeo~- v
państw i narodów? Czy n1e mr
j k t st I
bli
ff11
szano o innej doktrynie? mianl)Wl . karzy niemieckich, bawlfł<:Yeh w .a o e o my w o cza wo"
r~
Warszawie, czym sobie tłumaczyć Co to znaczy „monoid.eow~ść - 11
cle o ciekawej „doktrynie" „......,_
1i
Zd
~ ....„
~ f'OV11"6t f"Włl0!1f'Gfłł w sprawa n esa~a.
ec::yuow.... n
benstaumu"? (przestrzeni życloJ
ob
j wsz
li 11
C$soplsmach niemieckich. Odpo- wo t;
rony ma ą
yscy.
wej)?
wiedział mi bez wa.bania 1 s pew sprowadzić opin~ wszyst~ich Po 1r
A teraz - MORALNOść. Mus- nością siebie!
lak~w do fednak&wego stanowił u
Najważniejszym problemem ICa we wszvst1dch 1piawach (~<i
wę, te Nimn,cy fWUchodzą obec·
Niemiec jest problem popula.eyj· te wewnętrmychJ· - . ale poao~ '1
•
ciężki kr1Jzya łdeot.oy. ~· PRZYBORY do RYBOŁÓWSTWA
ny. Potrzebujemy cmeci, • """"' na. l·faką metodifł'
C#IY tCP atOOtch Mjł.!totttłejaaych
ką c~ dl&to dziecr.
W katdym razie ~y ~1 a
podst1JWtJC1ł doktTYflO hłtlet'OłOakll,
To też p. Piasecki - nie bez ·te w ONR-owym fygodnłlcu ~a. t>
doktryna narodowego pmstwa. me
raoji - wątpi, czy SIL'A „III•ciej st~piło pewne pPainiętanie. Zjł \\
mieckłego, doktryna konsekwent· ·
Rzesty" jest tak wielką, jak się wił się z<Jrow;y kt'JłYQtZJn wz# le
na t przez to trugestywna.. Wywr6
. wydaf.e ntektórym:
dem „te.tirQów'H totalnych, prz't
ciła się w ciągu jed.Mj nocy, gdy
NAJT.A&SZE MODLO
„Motna natomlaBt ~ powat- najmniej nlelctórych..
al
zmotoryzowane kolumny nientlec- l!l.cta "A & KO WS C.Y
ne ~tpliwości,. czy ta siła., gdy" Cieszymy si~ szczerze i zacllr C:
kie za.jmowały Czechy. Niemałych f WARSZAWA; GRANICZNA 3.
przyJdzie jej uzyć naprawdę, a ł camy do (lafsz'ej rewizji poifł ~
wysiłków, niemałych ła:rnadców
Die na defiladzie "Unta- den Lin.- dów.
K. CZ, ~
0

.i...

!-------------- I
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KOMPLETY,
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dalis k i Polsk a
l]da6ak odgrywa dla Polski olrolę gospo<iarc:aą. Nie je;iJ».Y wcale tego zdania, jakoby
,_ momenty gospodarcze wy..,czałY, aby wykazać prawo na- do posiadania pewnego tere-

.,,.W.

llo Wcale Die zamierzamy wyau·

n6 twierdzewa,
być

że Gdańsk

powi-

nasz. bo jest nam potrze-

' Coprawda argument tego ropowimen być przekonywują·
dla ludzi o psychice narodowotycznej. Przec:iet ich zasaprzestrzeni życiowej, t. zw. leumu, ściśle na takim właś
opiera Bi~ rozumowaniu. Ta
nam si~ nalety, bo jej po11:1111..,.,.....y. Im ten argument wycalkowicie, aby .tąda~ culleml. Najżywotniejszy lnte11jlprawiedliwsze prawa in·
aarodów mussą ustąpić dlale Niemcy chcą aio rozprętać
lllebzej przestrzenL
11111 takiej wycłlodzlmj prze.
Gdyby Gdańsk ata.nowil obrdzennej ziemi niemieckiej,
część

stanowił organicznfł

tego, etnograficznego teryDiemieckiego, gdyby etnnY obszar polski nie sięga!
Bałtyku i Gdańska, mW!lełi „yś.
sapewne pogodzić się z tym ujiledleniem gospodarczym i pono
jego konsekwencje. Ale stwier·

dzillśmy już w tym miejscu, że tak
nie jest, że nad Bałtykiem zo Jtal
tylko drogą gwałtu wbity klin nie
miecki w polskie terytorium n"\rodowe, ł.e klin 't en odcięty mill~M·
Wfl masą polską od swego rdzennego obszaru niemieckiego, nie mo
sobie rościć samodzieln,cn
że
nigdy na
praw. Nie przyjdzie
myśl żądanie, aby istniejące poza
naszym polskint te.renem większe
narodowe wyspy polskie przyłą·
czyć do Polski i zjednoczyć je z
naszym krajem, jakąś autostradą,
zamieszkałym
czy korytarzem,
przez ludność innej narodowości.
Nie motamy zatem analogicznego
prawa przyznać Trzeciej Rzeszy.
Sam argument gospodarczy, gdy
by stał w jaskrawej sprzeczności
z prawami narodowymi, nie byłby
zatem dostateczny do uzasadnienia naszych uprawnicfi politycz..
nych. Ale w związku z całokształ
tem położenia nad Bałtykiem, mo
menty gospodarcze nabierają duł.ej wagi l nie nale!y ich pomijać.
Wisła stanowi pewną całość gospodarczą. pewien systemat. Jest
to jedyne nasze połączenie bezpośrednie z Morzem Bałtyckhn. Niem
cy posiadają ich cały szereg, my
tylko jedno. Oddzielenie ujścia Wi
sły od całego jej dorzecza jest gospodarczym notl!lensem. Byłoby to
przecięciem arterii. Port le!ący u
wylotu rzeki do morza musi pod
względem gospodarczym. obsługi
wać całą rzekę. W przeciwnym razie i rzeka i port stracą swoją rację istnienia, swój sens gospodarczy. Są rzeki, które zostały pozbawione znaczenia, gdyt !Ostały u uj
ścla zamulone~ Q>ś podobnego stałoby m~ z Wlslą.. gdyby jej część
nadmorsq oddzlell6 i oderwa6 od

nam

całoAcl.

"~ damnl • wspaniałego
rozwoja GdynL Uwa!amy to za
piękny dowód polskiej !y;votności
gospodarczej. Ale nie oznacza to
.._ .,..,c1ynq !IM'Wlławotdo "6At ~le, abyiłmy byli Jdedykolwiek
trch chor6b, odblerĆllQ opetyt. tego zdania, łe Gdynia rozwil\Zttje
„oma 1łct pczemlontt motor&
„alety dbo4 o norn1olne lu• nass problem DlO!'l!lki. Gdynia nłe
~onowcmle łolqdko I kin„ rnłała l nie mogła mle~ sadanla zaresulot?• wrsir6tnl•nl• sbtpłenla Gda6slra. Potrzeb gospo.
darczych włetkłego pafietwa polllOlA Z GOR HARCU skiego
nie mote zadowoli~ jeden
()aA lAUERĄ
part. Wreszcie Gdynia nie le!y nad
łfotutct •ltt pray obafrvłef\
ltOrmulq trawienie, c1yazcza Io. ujściem Wisły i roli Gdat\ska spełodnle I bezboleanl„ przecl,,.. nł6 nie jest w stanie. Gdynia I
1lolalq tworzeniu tltt tluuc1• Gdańsk wzajemnie słę uzupełniają.

tra••

lwydolalq

9nłln„

tub•loncl•

@!I• wywolujq pr1yzwrczojenlo.

ljtoaowone •a r6wnleł •lcuteca.
ale • cierpieniach wotrob„
oereli I pęc:her10. komicy
t61cloYt•I. reumalytmle. orłre•
~tmte, hemoroidach I atyla,cl,
.
.
'

.

l10tA IGOR.HARCU
: ' .
'
I

·

D•ALAUERA
-

~

,

Pue~ wy~orami ~o Ka~y ·mieii~iei w mwol~n
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wielką trudnością musiałaby się omusialaby zadowolić się

bywać,

Gdynią, położyć większy nacisk na
drogi lądowe. Ale Gdańsk bez Pol
ski jest skazany na śmierć, na powolne dogorywanie, na smutną we
getację. Cała historia stoi po stro
nie tego twierdzenia. Port, jeżeli
nie może obsługiwać swego kraju,
staje się rzeczą zbędną. Gdańsk
To był najrozkwitał z Polską.
wspanialszy okres jego rozwoju.
Był wielkim portem o olbrzymich
obrotach handlowych, spełniał wie!
ką rolę gospodarczą, panował nad
Bałtykiem., był w pewnym okresie
największym jego portem.

Przedziwna „geometria wyborcza'' święci triumfy w naszym mie
ście. Okręgi wyborcze ~ą tak wykrojone, tak powycinan'e ~ powyrywane z.ogólnego planu, że zorien
towanie się w tych p ó łwyspach i
wys.pach staje się dużą trudno..
ścią. Poszczególne ulice, lub nawet części uiic przydzielone są do
które · obejmują całkookręgów,
wicie i•n ne tereny, nierzadko dość
Słowem,
odległe od danej ulicy,
powstały dziwolągi terytorialne, z
jakimkolwiek „planem\' nie mające nic wspólnego! Patrząc na tak
skonstruowany „plan" okręgów
wyborczych, nie można z niego nie

wyczytać Ćelu, ja~i .przyświecał je Id.zie Miejskiej. Rezultatem naszego
stanowiska było pęknięcie tego
go „twórcom".
I z takim planem zabrali się „oj tw<>ru żydo - ozono • endecji.
Mamy w mieście listy P. P. S.
cowie miasta'" do „konsoHdacji"
przedwyborczej. Rozpoczęły się i Klasowych Związków Zawocfo..
konferencje i konferencyjki panów wych, Ozono - endecji i drobno·
z Ozonu, endecji, właścicieli pen- mieszczaństwa żydowskiego.
Panowie, którzy razem przy sto
sjonatów i przedstawicieli sklepikarzy celem ułoteniA „jednej li- liku układali „jedną" listę z reakcją
sty". Konferowali z sobą z.dekla- żydo.wską, dzisiaj dosiadają znów
rowani „żydożercy" z żydowską konika „antyżydowskiego", zapodrobnomieszczań- minając o niedawnych przetargach
i
burżuazją
o mandaty radzieckie. Ale klasa
stwem z pod znaku Ag:udy.
P. P. S. Klas. Zw. Zaw. na żad- pracująca Otwocka - tak polska,
ne kombinacje przedwyborcze nie jak i żydowska - pamięta ten
poszły, stawiając spraw~ jasno i „handelek" i da na niego niewąt·
zdecydowanie: niech ludność wy- pliwie odpowiedź w dniu gł<M!OP,Owie się kogo chce wfrtzieć w Ra wania 14 maja 1939 r.

j

Wybory do Rady Miejskiej wSiemiatyczach

Przy obecnych wyborach była.
wiana była jedna lista burżuazyj
na i w ten sposób klasa robotni· robiona ta sama próba, ale prt.edcza nie miała swych przedstawi- stawiciele PPS. i Klasowych Związ
ków nie zgodzili się, oświadczając
cieli w Radzie Miejskiej.
Ze mandaty potrafią zdobyć, ale
nie otrzymywać z łaski.
kich konkurentów, którzy jego ko - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - •
W dniu 30 ub. m. był ostał:.ecz·
termin składania list kandydany
kupisz na1tanlej SOIOL
spodarcze, ale napływająca z Nie- I
tów. PPS. i Klasowe ZWiązki ZaUDZIELAM DlUGOTERMINOllEGO KREDY 1 U w\Xiowe złożyły 3 listy: w okręgu
.
mlec biurokracja. Gdańek etał się
środowiskiem administracyjno woj
! o ~ mandatach, w Ili - o 3 ruan
•
skowym. Owszem rozwijał się jako
datach, i w IV - o 5 mandatach.
miasto, ale nie ja~o port. Było to
„Bund" zgłosił listę w Il okr~gu
miasto, jak ka!de inne, przypadko ,
pięcio-mandatowym.. Mieszana poi
1111111111111111111
- ......--.-.................
wo leżące nad morzem. Zresztą roz
.;ka lista burżuazyjna zgłotiila li·
wijał się bardzo miernie. W dawwe wszystkich 4 okręg.1.~11. t>··
sty
przez mieszkańca tej wsi, WaNAPAD
nej Polsce Gdańsk był jej miastem
dow:>ka burżuazja spóźnił'l si~ z
próktóry
Rogulsk·iego,
wrzyńca
Nieznani na razie sprawcy nazaludnienie
miał
największym,
WI'.ies1eniem 3 list o 5 minut;.
Rozwój padli pod wsią Staje na jadącego bował rewolwer. jedna z kul przewiększe od Warszawy.
Po 1 az pierwszy od wi~lu lat
Warszawy został wprawdzie zaha furmanką Michała żarskiego z Ra- biła deskę i trafiła przechodzące
PP.l idzie do wyborów w SiemJamowany pod rządami zaborczymi, wy Ruskiej. jepen z bandytów go w tym czasie Blocha.
tyt>zach samodzielnie. Jdzie do Yf1
ale gorzej powiodło się Gdańskowi chwycił żarsikiego za szyję i usi·
śMIERTEI,.NY WYPADEK
borów z tą wiarą, iż uzyskamy
pod rządami rdzenno niemieckimi, łował go ud1t1sić. Gdy żars:ki straNA SZOSIE
swe przedstawicielstwo w Radzie.
„narodowymi", gdyż dziś ·stanowi ci! przytomność, bandyci zrabojadą
Zamościem
po<l
szosie
Na
Magistrat mwi być czertcO?t11·
mydła
paczki
trzy
wozu
z
niespełna czwartą część Warsza- wali
wartości 50 zł. i zbiegli. żarskie cy na rowen.e 'aCZeń trzeciej klasy
·
wy.
Ruch klasowy w Siemiatyezach
w Krasnym Stawie, 14 potrafił wywalczyć układ zbforol dlatego tef: mieszczanie gdań go ~-opr?~adzili do przytomn~ści gimnazjum
Jagielski, uczepił aię wy przez 4-tygodniowy strajk. ·W.lt
acy, którzy za czasów polskich nie prze1e~a1ący .wieśniacy. Policja letni Rysz.aird
przejeżdżającego *20Są samochosamo l przy wyborach do Rady
cierpieli tadnych ograniczeń l ta- prowadzi pościg.
du. W pobliw Starego Zamo6cia,
dftego ucisku narodowego, nie pra - - - - - - - - - - - - - wsilrutek zsuni~cla się opony u ro- miejskiej potrafi.Iny wywalcxyi
mandaty. Będący na wyiąarcla B.
gnęll nigdy, .aby ich odrywano od
weru, chłopiec nagle spadł i runął
B~ S. poszedł do wybor6~ ruem z
Polski i dali mnóstwo dowodów
grorwą na s-zosł- Ciętko rannego
polsq buriuazjfl.
przywiązania do niej. Bronili się
ucznia zabrał z dro&i przejridża·
mzystkimi eilami przed dostaniem
Robotnfcyl GlóatiJcłe , . L.
jący pmYI.Padkowo lekarz i odwiózł
mę pod rządy miłoącfwego króla
, , ' u listf PPS. i ~
Sta-Kraanego
do
samochodem
go
pruskiego. I dziś sytuacja jest nie
wu. pie Jagielski, nle od1pbw- Zatll10dow!/chl
tnn.a. Przybysze s „Trzeciej" RPesi.y przytomno6d, maut.
ZASTRZELU.. POLICJANTA
szy robią szum, ludnoM rdzenna,
robotnicza I młeszczaflska, nie tł
St. posterunkowy p. p. stani- WYBUCHL BALON NAPELNIONY
skni za zjednoczeniem hitlerow- sław Bloch z posterunku Adamów,
WODĄ SODOWĄ
skim t pragnie dalej pełnić swe po- pow, łukowskiego, delegowany zoprzy ul Krakowskie
sklepie
W
do Przedmieście w LubMnie, naleą
słannlctwo gospodarcze.
stał w sprawa-eh służbowych
Jedno jest pewne Gdańsk l Pol- wsi Oszc:tepalin. Polic}ant, prze-- cym do Cudyka Zajoenfelda, wy· ITOSUJ,\ sic:
chodząc prztz wieś, :został zranio.UO IHULUJ4CI! ZOŁĄD!K.
ska pozostawione same sobie da- ny w rękę i prawy bok. Przewie- buchł balon napełniony wodą so- ..,., (lf8'1!NIACH WATAOBV.
Wskutek wybuch'il został
dową.
dzą sobie doskonale radę bez jed•ADMIUNU OTYŁOSCI.
nego strzału l bez wyrządzenia ko- ziony do szpitala w Si.edlcach, ciężko zraniony Chemia Beser,
u$MllRZAl~tt HEMOROIDY
zmarł.
SKtONNOŚCIAC"
mukolwiek najmniejszej krzywdy.
którego przewieziono do szpitala, I
łO OHTAUIC<ll !4 U.GODNYM
Jak ustaliło docho.d.'zenie, poli- gdzie zmarł, nie od.z}1!11fawszy przy hOHl!N PllZECZVSZCZAJ~CYM.
ADAM PROCHNIK.
odvc1• t•I „.UlU llA 11•1.
cjant został zraniony przypadkowo tomności.
Od kilkunastu lat w SiemiatyGdy potem Gdańsk nalefał do
Niemiec, zaczął natychmiast upa- czach nie było wyborów do Rady
sztuczkami
Różnymi
dać. Stał się jednym z ostatnich Miejskiej.
portów nad Bałtykiem, dał się za- d.oprowadzono do tego, .te wystapędzić w róg przez swych niemiec

~=6~ę~;=~~:c:~~~:::
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w•acfomofci

z całej Polski

Blf2.~ł#bo\I

Gdańsk ~zany jest gospodar
czo • Polską I faktu tego nie nie
Jest w stanie zmienić, ani usunąć.
I jeszcze coś należy zaznaczyć.
Gdańsk w nie mniejszym. stopniu
potrzebuje Polski, aniźeli Polsk& DEBLASXUllE
Gdańska. Powiemy więcej, Gdańsk
więcej potrzebuje Polski, niż ona
SPl!.CJALNĄ
jego. Polska bez Gdańska jakoś z

,llrt

WYSWIECONA GARDEROBE
MASZYNĄ

"
„ EUROPA

11arszałkowska 104,

telefon 342 • 48.

garderobę
nai~7! .VI ciągu 3~cb dni

Najlepiej pierze

'

11io deJ Olmo

skazanych na be.zrobocie i głód. się zaehwycał rótowymi, zielonyRaczej rozstać się z synem, raczej mi, niebiesk.imi domami wśród
utracić go, jęśli to się ma przyczy- wi•nnic i gajów pomarańozowych.
nić do uwolnienia Hiszpanii od Pogrąży się w całym tym pięknie,
przeklętej kasty, panoszącej siię w przepychu barw i kwiatów. Tak.
Ale teraz pękają tam pociski, krąw kraju od tylu, tylu lat...
Linia ognia przechodziła przez żą bombowce, terkoczą karabiny
przeszloScł>
iyzną równinę. Ziemia międ~y oko maszynowe, nocne mroki rozdzieCnce się z nimi podizielić swym parni usiana gęsto makami. Wy- ra blady płomień salw, ściele się
sz,częściem. Niechaj ocenią jego daje się, że wyrastają one z klrwi dym pożarów. Harmonijne milczestanowczość, a oceniwszy niech bojowników, poległych w wake o n.ie przyrody zakłóca ryk dział,
stras'ZHwe glosy woj.ny.
pójdą w jego ślady. Wstyd mu, że wolnosć ludzkości.
Ale czyż nie po to poszed!ł na
A ponure mury domów, zajętych
tak długo zwlekał. Tak przykro tu
siedzieć, gdy inni są tam, na tron· jeszcze przez faszystów, przypo„ front, aby zwyciężyć lub umrzeć?
cie. Ociągał się tak długo tylko dla minają o egzekucjach. Tak jak Bojownicy obejmując z.iemię przy~
tego, że n.ie chciał sprawiać bólu katownie inkwizycji trzymają w nie sięgają tam, iż obronią ją łi.lb
matce, która nie ma na świecie ni- woli i myśl i życie biednych i uci- krwią swoją użyźnią ją dlla nowych
kogo poza nim. Lecz 11).imo wszy- ska1J1ych - od wieków marzących pokoleń.
Gabriel zdaje sobie sprawę z postko zdobył się na stanowczość. o M)l. 1ości.
Zgoda matki niezwy•k.le ucieszy- wagi wi;iętych na siebie obowiąz·
żaden z lud:z.i pracy, żaden z antyfaszystów nie powinien zostać na la Oabriela. żo.łnlerski jego numer ków. :zuje w sobie lekkość, rześ·
Chclal•by jaik najtyłach. Wiel11 z jego towarzyszy zawierał coś więcej ruiż zwykle kość, energię.
fabrycznych zaciągnęk> się j11ż imię: kirył w sobie wolę ludu pra- szybciej wyjść na linię ognia, pow szeregi. Byli tak samo młodzi ooją.cego His21panH - wolę waltki kazać starym wojakom, że całą
du&tzą Jididany jest walrce, .że przyjak i on. I matki kochały kh ta·k aż do zwycięstwa.
nosi Jej w darze młode swe życie.
samo tloliwie i gorąco. ldą·c~h na
Oto::.zają go koledzy. Wystarczy
Gabriel idzie nową dqa niego
front zastępowały przy wars.ztatach kobiety i starcy. Wszyscy drogą-droga ta prowadzi na front jedno tylko pytanie, aby się w ser·
zd:rowi mężczyżn.i ltl1.lrszą iść na W zapadającym zmierzchu roz- cach ich zrodziła gorą.ca sympaitia
front lub do prac fortyfikacyj11ych! pływają &ię kontury liliowej rów- dQ Gabriela.
- Ochotnik?
Domaga się tego surowa rzeczy- niny, upstrzonej niebiesikimi i żół- Ochotnik, - odpOW'iad·a z duwistość i on, Gabriel, oblewał się tymi plamamt Dopiero oo z.asz'.o
rumieńcem wstydu na myśl, lt nie sluńce. Szare obl>oki jarzą się je· mą.
- Zuch chłopaki To rozumiem!
szcze ootatnim płomieniem, jak
jest na froncie.
I ,,chtopak" octrazu staje się
Matka zresztą nawet nie prote- gdyby oblane krwią.
jutro Gabriel ujrzy cuidowne przyjacielem wszystkich żołnierzy.
stowała. Myślała o tysiącach r<>·
nadm~rsrkiego Lewantu. Uczą g>o na wyścigi jak pewniej
botników rozstrzelanych na obsza- miasta
rze zajętych przez faszystów. My- Ujrzy srebro Morza Sród·ziemnego, ukryć ~ię przed samolotami, jak
ślała o straiszliwych rorturach, o ziemię, na której dojrzewają owo-1 unikać kul, oszczędzać nabojów,
.nienawiścl wroga do robotn1ków, ce i bujnie kwitną kwiaty. Będzie celnie strzelać.

Ochotn ik
(Z niedawne)

te'apał tej nocy. P.rze-z cały ra·

lpiewał. Nie mógi zapomnieć
taorajszym dniu, dniu., w któpowziął

pierwszą

decyzję

łzałego mężczyzny", Z jakąz
spogląda

teraz na
Ma lat sieie. A z.resiztą, nie ma jesiedemnastu. Ale gdy wczo·
ł biurze werbunkowym, wy'9 głośno tę liczbę, to wraz
lił wdarł się eto sali powiew
lllly, kwiatów, młiodośd.
Gabriela napawa dumą to, co
"l>iło później: delegat Centrał
' frontu po sipra widzeniu dokupodał mu z wzr·Jszemem
- jedyną swą rękę. Drugą
w walkach i teraz s{użył
le tu, na tyłach, w btiurze
kią

rówieśników I

kowym.
Mia~o zaledlwie kilka godzin,
Gabriel czuje, że nowa siła ws1ą
~ jego ciało, :te ok.rzepia
'l Mięśnie, zda siię, zjędrniały,
&orąco uderza do serca.
J'9l jeszcze teraz na troncie,
.Jakoś cały się zdysicypli1J1ował,

illie wciele nie.zwykłą siłę, a nad

~ O<btępuje go świadomość,

mężC"Zyzną"I
Git.id biegnie do przyjaciół .

lit .,dojrzałym

•*•

I

Gabriel uważnie 1ludla. Cbciał
by jak najszybciej opanować &kom
plik.owaną sztukę wojenną. Ma już
pewne p112ygotowanie. Przeszedł
przysposobienie wojskowe w ukolach ,,Alerta'' („Bąd!ż gotów").
Ale tutaj, na froncie, wiszystko wydaje mu się inne.
- Uaileko zajdziesz, chłopcze,
- chwali go stary sierżant, obserwujący go ba0U1le od chwili jego
przyjazd1i.1.
- Aż do końca, towarzyszu, od!powiada z powagą Gabriel.
Dowódica batalionu dobrotlwi'e
przygląda się Uabrielowi. Pcdoba
mu stę jego młodośt; '1anowaość.
czuje z jak
W.ręozaijąc karabin
głęt>ókim wzruszeniein Oabrlel go
odibiera i z jaką nienawbclą patrzy
póżniej l<'U wzgórzom, na których
wiuać wrogie okopy.
•:
Gabriel jest z siebie zadowolony. faszyści atakowaU zacie.kle
jego odcinek, ale batalion tnężnie
o<irparł wszystkie a•taki. Ofiar nie
wiele. Batalion zdołał się nieco po&unąć naprzód.
Straszny był dla Gabriela ten
pierws.zy bój. Starał się nie pa·
trzeć na zabitych i rannych towarzyszy. Może i jego czeka taki sarn
los? tła, cóż robić? Tak jak i inni
oddaje krew za ojczyznę. Ale dziś
Oabriel czuje się szczególnie szczę
śliwy, Dopiero co dostał lisit od
matki, z Madrytu.
Matka pisze, że dumna jest z syna. Radizi mu, aby drbał o siebie.

I

• '

<

później zaiwiadamia go o nowościach z życia jego ulicy.
,,Manolita, - tak kl().ńczy mat~

A

ka swój list, - bardzo się trapi,
że nie mogła się z tobą pożegnać.
Chciała cię pocałować.

Aleś

się

tak prędko uwinął, że 00.piero nazajutr.z dowie1.i'zia.Ja Slię o twoim
odljeid!zie. Carmen i Mercedes mówi'b że jesteś bohaterem, te są
z ciebie dumne. Kobiety Madrytu
gairdzą tchórzami. Od czasu gdyś
poszedił na front wszystkie diziew·
częta z naszej ulicy sizaleją .za ło
bą. To takie zroz.umiałe".
rozpiera Gabriela u
Radość
myś.I, że przyjaci6:1ka jego dzaeciń
stwa. Manolita chciała go pocałe>
uawniej tralctowala go jak
wać.
&ma•rkacza. A teraz zrozumiała, te
jest duży, dJOrosły i wraz :z innymi,
tak samo dorosłymi, broni ojczr.c·
ny przed okrude~flwem nawały
faszystowsikiej.
List od matki, a w nim pocaJe..
nek od przyszłej żony„.
Gaśnie zwol.na zorza wieczorna.
rzadka rozlegają 5i~ lttnały.
Ostatnie promienie _słońca rzucają
różowe blaski na linie QlkoLicznych
wzgórz. Równina ,ze zlo:cistej &taje
się szaro-popielata, póź.niej fioferowa. I w ostatnich blask.ach zomajaC'Zy przed Gabrielem
rzy
obraz matki-Hisz.panii, której z go
i nad:ziejł
rącą mi~ścią, w·ia-rą
gotów je511 ooddać swe tycie.
jest - ochotnikie11L
Salud, camaradal
Przd. St. O.
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IRozstrzygaiącą- ·· rol~

wielkie

w walce odegrają
twierdz e morskie

pl-rwaiąc-

32 węzłów. Była to odpowiedź oa
Japonia wywołuje jednak nowy Sowiety, Anglia i Arne.tyka.
budowę przez Niemcy pancernika wyłom ·i og~ bud~wę paocer-1
jtsteśmy więc obecnie w okre,,Deutschland". Z chwilą podjęcia ników po 40.000 ton. Za nią i~ sie 3-im gorączkowej b11dowy pao
budowy ,,Dunkerque" oastąpil 2-gi
okres l"O'Lbudowy flot pancernych
świata,. ponieważ Niemcy już w r.
1934 przystąpiły do budowy swych

linowych krążowników „Schamhorsta" i „Gneisenau". Francja
w tym czasie rozpoczęła budowę
drugiego swego krążownika linio.:.
wego ,,Strasbourg''.
TRZECI OKRES W ALK O PRZEWAGĘ NA MORZU
Zbrojenia morskie wywołują reakcję Włoch, które uznają się 7.8
zagrożone

NAJWIĘKSZY NA $WIECIE
:?ANCERNIK ANGIELSKI „HOOD"

Powojenne traktaty morskie, za.
'.\iarte w Waszyngtonie (1922 r.)
i Londynie ( 1930) ustaliły tonaż
!ltaksymalny pancerników oa 35 ty.iięcy ton, a nacięższy kaliber ich
Jział tta 406 mm. Dziś rygory ~
r tależą do przeszłości. Japonia
t>ierwsza znuciła z siebie te krę
!)ujące klauzule i rozpoczęła budowę okrętów liniowych o wyporności 45.000 ton. Za jej przykład.em
poszły Stany Zjednoczone, Sowiety i Anglia. Obecnie tempo zbrojeń morskich
wzrośnie znacznie.
Trzecia Rzesza o ile stan:iy jej
kapitałów i SW"OW~ów przeprowa<hi dalszą rozbudowę · 9W)'dl an
morskich, w niczym nie laępowanych granicach. Ponieważ Wielka
Brytania w odpowiedzi rozpoczęla już budowę 2 okrętów liniowych
o wyporności ponad 40.000 ton
i wielu nmiejszycb jednostek moina stwierdzić, te znajdujemy
się w rozałrzygkJącej fule zbroJe6 morskich.
Ewolucje powojennych

lll9f'Sldcb dałyby się ująć w

.zbrojeń

spo6Ób

następuj ący:
PIERWSZV OKRES POWOJENNY

Okr1ll I aDOtmOIWany przepisami
w r.
1925 _
pancerniki ,,Nel9odH
lraktatowymł: Anglłcy budują

z

1 ,,Rodney" po 34.000 ton z ~
feniem gł6wnym w działa 406 mm.
Nłemcy zaś, skrępowane klauzula·
mi traktatu wersalskiego _ budują w okresie 1929-1934 zespół
3-cb pancerników ,,kieszonkowych" o tonażu 10.000 ton, ale u-i. •
b ·
6 dział 280
""""Jonyc az W
mm.
DRUOA FAZA ZBROJEŃ

i rozpoczynają budowę
w 1934 r. 2 pancerników „Vittorio V eneto" i „Littorio" po 35.000
ton. Francja odpowiada na to z ko,lei budową „Richelieu" o takim
samym tonażu. W rezultacie wszystkie stocznie całego świata zo..
stają puszczone w ruch. Budowane są teraz wszędzie pancerniki
po 35.000 ton.

~ANCERNIK

FRANCUS}i:I „DUNKERQUE".

•

@ift

na szlakach ·morskich
Sekretarz parlamentarny admlralicjl angielskiej p. Shakespeare wygłosił niedawno ciekawy odczyt, w
którym wykazał na jaki olbrzymi
wysiłek morski zdobyła !Jl~ Wielka
Brytania. Zeszłoroc:my budżet marynarkl wojennej wynosu 128 mWonów funtów, t;egoroczny wynosi ju
HO mWonów (ok. ' mllłardów d.).
Pom tym dodatkowe kredyty obejmują. 61 mWonów, przeznaczonych
specjalnie na nowe okręty. Jednym
słowem budżet wojenno • morski
Wielkiej Brytanii wynosi prze.szlo
dwukrotną wysokość całkowUego bodt.etu pa6stwowego Polski!
W 1988 r. 43 nowe okręty Z08talJ'
wcielone w skład noty wielkobrJ17Jsklej, a 60 dalszych przybędzie w .....
ka błetącym. Do roku 19il Doł6
wielkich nadpancemłków podnleldona zostanie stopniowo z 15 do !S. ldl
moo, za.równo zacze1ma, Jak 1 obronna, przewyźsui.ć będzie wszystko, co
dotychczas w tej dziedzinie stworzono. Zwiększona zostanie poważnie I
szybko ilość okrętów obrony przecłwlotniczej I przeciwpodwodneJ. Boduj(' się 20 specjalnych eskortowc6w,
które cyfrę tych okrętów podnł09lł
do setkL Nowe kontrtorpedowce będą silniejsze od starych I o większym

inżyDler budowy okrę
obliczył elementy
pancernika o ł.5.000 ton. Jak wiadomo obecnie po serii okrętów llnło
wych o wyporności 26.000 ton (Fran-

cja, Niemcy) i 35.000 ton (Italia,
Francja, Niemcy, w. Brytania, USA.,
Sowiety), klika pa.J\stw (Wlelka
Bryta.nla, Stany Zjednoczone, Sowiety) podjęło rękawicę rzuconą pn.ez
Japonię i rozpoczęło budowę okrę
tÓ'llV liniowych o 40.000 i 45.000 ton.
Otó:t według obllczeń szwedzkiego konstruktora, okręt llnłowy o wy
pornoścl standartowej 45.000 ton, obliczonej w-g zasad aatalonych na
konferencjł w Wuzyngtonl.e w roku
192.t. odpowiada w lstode wypornonoścl 66.000 ton, bowiem 10.000 łon
pnypada na Jego r.apuy paliwa, a

WE .lt'RANCJ.l wybuduwano 2 1
kręty

ry wyścig zbrojeń z roku 1912 - 14.
W następnych . latach rok rocznie
wejdzie w .skład floty szereg okr~
t6w o globalnym tonażu 220.000 ton.
Produkcja dzJal d!a floty wzrosła
przy tym o 600%•
Aby uniemożliwić ataki łodzi podwodnych admlralłoja brytyjska prze..
widziała licme środki zaradcze. Prze
szlo 9.000 oficerów marynarki handloweJ zostało przeszkolonych w siużble pomocniczej, aby ułatwić za-

równo prowadzenie konwojów, jak
wałki; z nit1bezpleczeń.Stwem podwodnym. 1.000 nowych statków handlowych otrzymało specjalne osztywnie
n1a pokładowe, mnożliwlające stawianie dział do walki z łodzlaml podwodnyml. Metody wykrywania, ściganła i niszczenia tych ostatnich mstały udoskonalone moł.e więcej n1ł
jakakolwiek Inna dziedzina.
Podobnie jest też z nlebezplecui\stwem lotniczym. Nowe okręty Sił

Era lotniskowców
,

na tle

wyścigu zbroień

morskich

Stocmle i arsenały Imperieom buw ciągu bieżącego roku
20 0 OKRĘTOW WOJENNYCH
O TONAżU GLOBALNYM
870.000 TON
w tym 9 nadpancerników, 6 lotniskowców, 25 krąZ<>wników, 4S kontrtorpedowce I• 19 okrętów podwodnych. Są to cyfry dotychczas Jeszcze
nigdy nie osiągnięte w czasach pok6Jowych, a przewyższające o SO% staS·*W+
*
z
m

typa ,,Dunkerque„ (po 26.lł
I ! pancerniki typu ,,Rłcbełlel
(po 35.000 łA>n). Dwa clalaze panar
oUd tego ostatniego typu zostant li
łA>n)

świata

dują

kosztuje od 300 dO 500 milionów
Szwedzki

I

Angl ia ·n adal panu ie
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tów, lvar Hult,

TABELA PANCEBNIKOW
POWOJENNYCH.
Od ehwUI za.ko6C7.ell1a wojny do
obecnej chwili w po11;r.a.ególnych pa6
stwach wybudowano
nut.ęipoace
pancerniki:
W WfEJ.KJE.J BBYTAND wybudowano % pancernikl typu ,.Nelson•
(po 34.000 łA>n), 6 okrętów typa
,,King George V" (po M.000 t.on) a w
budowle znajdują się 2 okręty typu
„Lion" po 40.000 ton.
STANY ZJEDNOCZONE wyboclowały 2 okręty typu „Callfornia" (po
SS.OOO ton), S - typu ,,Maryland"
NOWOCZESNY PANCERNIK
(po 82.000 ton), % typa WuhlnAMERYKAlliSKI.
gton" (po 85.000 ton), a w budowle
W JAPONII wykollczoao .....
znajdują się Z pancerniki po 45.000
w 1919 r. Z pancerniki typu Nap
ton.
(po SS.OOO tA>n), a obemle wykUCI
ae llł Z paooomikJ po ł.5.000 łoll.

Fantastrćzne zbroienia morskie Wielkiej Brytanii

zasięgu działania.

MORSKICH
tfa rok 1935 zapowiedziana by·
la nowa morska konferencja rmbrojeniowa. Jednak już w roku
1932 Francja zdecydowa!a budowę
swego pierwszego krążownika li•
t
·
26 500 ton
niowego O onazu
•
·
(„Dunkerque") uzbrojonego w 8
dzłał 330 mm. i o szybkości około

ceroików a:óżnycb typów, o różnej
o dużej rozpiętości ka·
libru artylerii głównej, poczynając
od 280 mm, poprzez 356, 381 do
406 mm, a może nawet ł cięższych.
jedno jest wspólne - wszędzie
zwraca się teraz wielką uwagę na
opancerzenie. Wy008ł ono ~ do
a;T wyporności okrętu. Np. pancerz „Dunkerque" waży 11.000 ton
a ,,Richelieu" 15.000 ton.
szybkości,

· długo

spuszczone na wodę.
WWCHY wykończyły 2 pancenl
Id typu .,Llttorło", a 2 okrcty *1Pt
,,Impero" (wsZ)'Stkie po 14.000 łGI
majduJlł 111~ w budowie.

NIEMCY

I odpowiednio
wyposatone, mr6wno w
CZYJUllł Jak J w blel'Jllł obronę

prze-

clwlotnicq. Wła8ne slly lotnicze oraz

to

wypo11ał.enie

~

dO&tałeCZDlł

gwarancA bezpieczeństwa floty. Woj
na jest wprawdzie kweetilł ryzykato znaczy, ł.e mogił slę zdanyć vrrpadkl zatopienia mnlejnep ~tu
wojenn"go, albo uszkodzenia wlększego, bombami z samolotu, Jednak
ryzyko będzie tu rau.eJ mniejsze.
Wyjęcie lotnictwa marynarki z
pod kompetencji mlnJst.erlom lotni~
twa I oddanie go admłralicjJ, pozwoll usprawnić współpracę samolotów
z okrętamL Personel lotnictwa morsklego wynosl obeenle 8.000 luchl
(dwa razy więcej n1ł w roku 1931),
aadto miesięcznie azkott lllę IOO oftcerów 1 podoflcer6w _ , . lotniczej. Personel teebnlemy ale łata)łcy powiększono do UOO ladr.L Do
roku 19ł.2 personel lat&Jąey llięgnłe
10.000 lodzi, a Dość 1 sprawność samolotów przewyższy wszystko to, co
ma miejsce w innych marynarkach
świata. Sam budżet lotnictwa morsklego wchodzi do budżetu marynarki w sumie 11 % mWona tonf;6w I
jest dwukrotnie wyt.szy od poprzedniego.
Rok 1938 był rokiem relmrdowym
w rekrutacji. Do marynarki wstąpiIo 18.000 ochotników. W roku biet.ącym jest już 70.000 podd, co pozwoli na dokonanie starannego wyboru.
W tych warunkach nawet powszechna służba wojskowa na morzu, gdzie
głównie wszak chodzi o dlugotermlnowych i dobrze wyszkolonych specjallstów - wydaje się zbytecma.
Ogólna ilość personelu marynarki na
rok bieżący przewidziana Jest w wysokości ISS.OOO lodzi I cyfra ta zostanie osiągnięta bez trod1L A pięk·
ne tradycje floty są gwarancją, 7.r
duch Nelsona długo jeszcze będzie
trwał we flocie Jego Królewskiej
Mości.

maJ-.

a

o~ty

t,.

,.Deutschland" (po 10.000 ton), Z typu „Scharnhorst" (po 26.000 tła
I S typu ,.Bismarck" (po SS.OOO łoa)
SOWIETY dopiero obecnie bucllj
wielkie pwicenill<L Wyka6czany )I
pancernlk „Trłetij International" ,
wy,pomoścl M.000 ton, a % mm
pancerniki 0 wypornośd 40.000 fil
mają być wybudowane 11o ~
19łO

r.

NAJLEPSZE PAN<JEBNDO.
Jakli • paooemłk6w ,1e9t _,..
BZy'l Przede wazystldm naJeą j9
11
dzielić w-g kategorii wyporuołd •
10.000 ton, 26.000 ton, 35.000 łea
ponad 40.000 ton. Wariojó arł1'al
nfe moł.e być oceniona Jedynie )
kalibrem, bowiem szybkostrmlaeł
(czym mniejszy kallber, tym ~
t1Za szybkoet.n..elność), or&& UoU M
wpływaJlł tak sw. clętar ..-.
Ol'llZ &.. zw. slłę ognia W JedllOlłl
czasu. A ~ azybkostneln~ I •
ta ilość dział ma)ł r6Wllld lłWt)
wielklł rację llltnienla.. T. &eł tradl
dać odpowledt, cvy lepaą ~ 1
boju pancernik ,.A" o artylerii, skit
dającej się z 8 dział 406 m/m, Cill
też ,,B" z 12 dział S56 m/m.
Poza tym ja.kość pancena, Jell
grubość
i rozmieszczenie, bodOll
grodzi wodoszczelnych. wartość t
munłcjl, wyszkolenie załóg, nybkoll
okrętu wszystkie łe elementy (
wiele jeszcze innych) zadecyd~'
praktyce o wartości okrętu.
Jak powiada admirał Ca.st.ex „pa
nowanle na morzu jest warłA>śdl
względną, osiągalną nawet dla llłU
szego (przynajmniej w określonya
miejscu i czasie)- o Ile słabszy flJ •
potrafi odpowiednio swe środki pn:
gotowaó I wykon.yst.a6. Francuak
minister marynarki wojennej Pletli
twierdzU: „ł.e każde państwo powll
no budować tego rodzaju okręty, jl
We konieczne są ze względu na J'I'
warunki geograficzne 1 strategłczar
Zagadnienie, Jaki pancernik Jeł

I

najlepszy, .będzłe więc mogło być~
łinitywnłe rozstnygnlęt.e w-. bitw!

I morskiej

przyszłej

wojny.

zł.

1.000 ton na wodę dla kotłów, co jak wiadomo - w-g runowy waszyngtoń.Skiej nie jest wliczone obecnie do
wyporności okrętów wojennych.
Użytkowy ciężar takiego okrętu
kolosa przypada: na kadłub okrętu
15.800 ton, na opancerzenie (bez wież
artylerll) 18.900 ton( grubość: bur·
ta S50 - 400 mm l pokład 200 mm),
wleł.e artylerii głównej 6.800 ton, artyleria (działa) 6.700 ton. Razem
48.200 ton.
Właściwie więc biorąc jest to okręt
prawie o 50.000 ton wyporności.
Koszt takiego kolosa, budowanego na
stoczniach angielskich. wyn1esle od
12 do 13 mWonów funtów sterlingów,
&.. j. SOO - S25 młllon rJ. We Francjł
l Stanach Zjednoczonych o U% 1
50 o/,, droł.ej.

Przed kilko laty

nastą.pil

rent1sans tylko 1 lotniskowiec „.Barn" 22.000

okrętu liniowego .(pancernika), lltó-1· ton o niedostatecmej szybkości 211/2

rego mamy dziś już w najnowszym
budownictwie ostatnich lat - trzy
zasadnicze typy: a) o wyporności
26.000 ton, b) 85.000 ton, wreszcie
c) typ najcięższy - od 40.000 ton
Dotychczas jednak nie zwrócono
większej uwagi w opinii publlcmej
na powszechnie . niemal rozpoczęty
wyścig w kategorii lotniskowców. O·
bok licmle budowanych panceml·
ków jest to ~eniem dzisiejszego
wyśclgu zbrojeń morskich.
Lekkie samoloty umieszczone na
lotniskowcu z pomostem do startowa
n1a mają. ZDĄCZll4 wyższość pod wz~ę
dem wojskowym nad hydroplanami
lob ciężkiDJl samolotami lądowymi
• dotym zasięgu . działania (np. 1
el~ · samolot · lądowy 16 tonowy
będzie . ~wsze mniej ekutecm:r l
więoe~ procen~wo. naratony na niebezpleu.e6stwo strącenia, niż 8 samolot6w lekkłc,h o wadze po 2 tony).
Poza •tym. lotnls~owce ogromnie ulatwłają koncentrację- sU lotnic~ych w
danym miejscu l przy każdej pogodzle. Jednym słowem, gdy cltodzł 0
obron~ w'3sn.Ych dróg komonlkacyJntcm lob zagrotenłe llnlom nłeprzyjacie~ lotniskowce są kategorią
okrętów niezbędnych w katdej flocle · ocean,•cznej.
·
wE FRANCJJI myśl morska przewiduje koniecmość posiadania 5 lot,nlskowców. Dotychczas posiada ona

Okretr przeciwlotni(ze

węzłów.

\V bndowle od roku 19M
Flota wojenna Wielkiej Brytanll
18.000 jest pierwBz.lł. która wprowadziła w
swój sldad typ okrętów przeciwlotW NIEMCZECH wodowano płer niczych. Obecnie ukształtowały się
wszy okręt tej kategorii „Graf Zep- trzy kategorie we nocie brytyjskiej
pelln".
okrętów przeclwlotnłcsych.
A więc
W SOWIETACH wodowano lotnł- ~OWNIKI PL - prze:r:n&e7.0ne
skowit:c „Stalin".
do ochrony floty w marszu 1 na poWillLKA BRYTANIA posiada Joł stoju. Następnie wprowadzono do
dzisiaj 7 lotniskowców, a 5 jest w
budowie. W roku 1942 będzie ona posiadała
9 lotniskowców powył.ej
20.000 ton o szybkości conajmnlej 80
węzłów.
Te lotniskowce angielskie
należą do jednolitego typu. Najnowszą jednostką jest „Ark Royal". Z.blera on 72 samoloty lądowe. Obronę przeciwlotniczą stąnowią 16 dział
kalibru llł mm l 32 działka 40 mm.
STANY ZJEDNOCZONE na rok
lMS będą miały 7 lotnłskowc6w a
tego 2 po SS.OO ton I szybkoścl U
węzły, 2 po 15.000 ton 1 SO węzł6w
oraz s po 20.000 ton po M wctly.
znajdują się 2 lotniskowce po
ton i o szybkości S2 węzły.

.T'APONIA równiet będzie miała '1
lotniskowców, z których tylko 2 po
21.000 ton, a 5 okrętów w granicach
1 - 10.000 ton.
Odrębną kategorię avlomatek stanowlą. transportowce hydroplanów
których budowa również nie jest zanledbywaną. Tu nawet l mniejsze
państwa, jak Jugosławia,
Szwecja,
1talla posiadają tego rodzaju okręty.
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POLSKI·

OKRĘT

służby KANONIERKI ESKOBTOWI

PL dla przeciwlotniczej ocbrGC
konwojowanych statków bandlowyo
W roku 1939 wprowadzone Z08tlll
równJet KONTR • TOBPEDOW<2
PL.
Jak z t.ego wynika obrona pnecllll
lotnle7.a floty brytyjskiej llllllłaJe pt
wa:!:nłe l'Ozbudowana.
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W Krakowie mecz ligowy CracQ:- zała się powieść Andrzeja Bró2dy :
:S 79253 82 613 790 854 80073 196 ~ 167 1559 601 94 96 56264 472 726 686 116182 666 117277 311 45 443 sko" przy ul. gen. Rozwadowskiego, via-Warta i kobiece zawody lekkoi Jerzego Rawiczr: p. t. „Tutaj
119 702 5 848 M 95 81223 58 425 70 985 57039 57 426 570 843 51 62 782 118118 826 531 631 77 119007 z następującym porządkiem dzien- atletyczne.
138 73 713 904 97 82010 66 111 89 58510 851 59425 632 704 829 60218 68 24 463 120151 277 693 736 846 nym:
W Bydgoszczy mecz bokserski spać nie wolno". Powieść osnuta
253 388 89 663 90 798 859 83181 85 320 85 406 601 741 931 86 47 74 88 121098 330 86 550 57 702 122034 397
1) Odczytaniep rotokułu poprze- Warta (Poznań)-Astoria.
jest na tle wydarzeń ostatnich lat.
Il 208 377 550 606 43 791 966 84145 61048 53 150 261 64 881 780 903 79 556 620 734 124152 338 756 125099 <:Uiiego Walnego Zgromadzenia.
W Gdyni ~eglarskie regaty zato- Autorzy wprowadzają nas międ:?:~
389 MO 82 637 945 74 !15084 397 463 62124 435 54 521 634 62 789 913 67 702 24 945 127022 26 300 816 515
2) Sprawozdanie z czynności Dy- · kowe.
innymi w środowisko młodzieży
88 94 518 643 80 707 729 86042 50 84 63232 331 75 95 564 601 64425 658 128087 551 780 86 129156 219 766 96 rekcji i Rady Nadzorczej.
'13 136 36 •3 57 3ł8 76 439 94 545 968 65633 80 66038 152 490 740 921 889 988 130214 62 89 809 52 JS1024
3) zatwierdzenie bilansu, R·nków
W całej Polsce okręgowe narodo- szkolnej, uniwersyteckiej i intelikO 929 87010 1l 284 308 87 595 906 67047 129 49 628 68476 917 69120 431 705 857 132195 548 735 921 Strat i Zysków 1 Budtetu.
gencji pracującej. Cena 7 zł.
we biegi naprzełaj.
ł2 88027 M 89 DG 304 70 1528 30 694 336 49 429 726 899 70246 619 86 88 133353 764 134145 212 873 470 688
4) Uchwała w sprawie pokrycia
982 89074 218 52 65 302 86 557 726 936 71186 386 4,41 68 680 810 75 135069 240 339 55 1:'.'602 77 114 331 strat.
~2 90042 M 56 81 620 25 82 701 72054 70 764 883 73193 526 66 91 614 93 137156 138128 66 310 418 749
5) Uzupełniające wybOry do Rady
91039 " 383 78 406 41 704 92203 661 90 808 927 74241 57 474 919
139041 192 204 90 ll51 402 661 802 „.adzorezej.
--aoa 524 84 604 74: 78 730 SM 986 75054 199 207 26 664 983 76006 140463 653 913 14025 461 99 921 6 > Wnioski.
~!28 98 229 63 69 302 629 761 830 112 277 355 592 662 720 904 77007 142085 121 229 477 143095 208 73 74
W razie braku kompletu odbędzie
Ucz się fachu! ZatW1er. przez Min. W. R. l O. P . . Kursy
~„~402ł 28 258 '490 581 847 872 4 40 195 315 65 79 453 694 865 909 98 647 947 144084 212 316 17 515 się o godz. l~tej, drugie Walne Zawodowe M
. • Gelbstetn.Russowej, Warszawa, Rymarska 16 ~
•UVH 158 260 379 467 574
712 55 85 78132 279 647 726 77 843 921 680 145030 210 21 1562 973 98 146143 Zgromadzenie bez względu na Ilość
m. 5. Telefon 12·23·1L Przyjmują w dalszym ciągu zapisy
99196057 97 110 85 212 30 45 82 95 79472 221 608 726 49 80 715 59 913 207 671 793 810 82 147056 284 463 obecnych członkóW z tym. . samym· na działy normalne l przyspieszone: Krawieczyznę, Krój
Ml 48ł 861 804 19 975 97055 89 94 75 87 81004 923 82139 405 46 805 88 523 59 984 148239 49 381 553 64 porządkiem dziennym.
i modelowanie. Konfekcję dziecięcą,, Modniarstwo, Dział
lG'T 31 381 438 612 941 980 38 176 83453 585 815 95 98 84088 144 247 990 149376 469 712 916 150082 l06ł1 DR. "JONAS MAKSYMILIAN, ·
kapeluszy dziec„ Zdobnictwo, z kwiaciarstwem, Gorseciar.
~04 27 607 848 916 28 42 94 685 752 929 76 85260 340 425 58 912 151 117 192 4115 529 679 90 81 771
sekretarz stwo, Rękawicznictwo, Konfekcję skórzaną. Piżamy i szla·
·
_. ;:_- 48 1&7 111 19 720 S« '8 98 13 15 '86145 62 266 477 559 63 86 939 83 153084 100 18 380 l!'TIS 154576
. .JAN SZCżm.EK,'
froki, Kołdziarstwo, Kamasznictwo.
873 887 952 95 87443 90 821 ST 607 90 895 912 11515246 893 156022 36
prezea.
Kancelaria czynna cały dzień.
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Pod ostrim kiltem

Nieuki o kulturze

„A ~c panowie z PPS, wy-

rzućcie ze swej dewizy, ·wychowa-··
wczej bałamutne parawany w ro
kultury,

za

któr_ą stoją Tuwi~ąwie (nawo-

hijący ~o tego, aby .robotnik l'z:u
cil karabin na bruk ulicy), Wit(
~
piszący

· tlinowie

L~· _N™mllftlłll!:m:i
.;!J
___

Z

wiersze w ro•
_dza~u „Do . gęnerało~").
..
DaJę głowę za· to, _ze au~or .m~
czytał wieraza 1:1wuna: ?dyby
przec~yt~ł, ~r~zu~małby, .ze ·Jest. t?
pot~p1eme WOJ~Y .. ~asz~stow.sk1eJ.
WOJDY zab~rozeJ ·'. 1n:p~nalneJ. Au-

™_™_'"_•......_„_,_w=-aulllD~-~!IZ:m
!:.~~m
. 13_.4-.

...._11!111_ _ _ _,______

WBerlin-Rzym
woinienie mamorskiej.
iadnv<h
·

li-'

oś

Dzisiejszy odczrt tow.

' f

cie czoł1:1. napisał artykulik o kulturze, małó jeszcze wie i czytał,
~wiadczy choćby nast. ustęp:

dzaju niczaieżnej

I)

... 9 1a,f katorgi

--------~""'··--·---------

ur ..iiuruer·ze ,,Lodzi'ani' na" z dn.
n
8 maja r. b.· ukazało się obs;i;erne
sprawo21danie, oświetlające wszech
strbnną działalność oświatowo kulturalną '.PUR-a w Lodzi. Rzecz
jasna, że działalność ta jest solą
w oku ·naszej reakcji, którą gnie-;
wa, że wyral,ltają szeregi uświado.rirlonych robotuików, do których
nie m_aJ·ą dostępu' J'eJ· bałamutne i
zdradzieckie hasła.
Uderz w s1,ół, a odezwą się noży
ce. W orlpowiedzi na sprawozdanie
'.!:UR-owe uk~zał się ~ w „Orę~owni-,
ku" napastliwy artykulik wymie- ,
rzony przeciw niezalężnej kulturz'e.
Dużo w nim napuszonych frazesów
o "polskiej · kulturze, dynamiźmie,

o

francuski admirał Degouy, za- niedościgniona.
CZY PAN ADMIRAŁ JES.T
pytany o stan francuskiej floty W()
żE .r L>Zl_SJAJ
jennej, odpow:edżiał:
i PRZEKONANY,
Dziś w niedzielę, w saJi. Filha r- [ dówka w Arsenale. 6J Więzienie w - Jestem. ~upehtie s!1°ko~ny. TAK. JEST? • . . . .
monii przy ulicy Narutowicza o g. Łomży. 7) Wyjązd przez zbomiak, St~n.trancuskieł ?'arynark1 wo1en_
,Dzisiaj b_ardzteJ~ mz ki~ł«>I·
10-tej rano odbędzie się staraniem w Warszawie, Smoleń sk, Orzeł: 8) I n~J. JSł cał_kow ..cte zadawalający. w.ek! Angb~ p<3dJęła 08!2!n1? Jcó.
Bibliofoki im. Andrzeja Struga · Mordownia w ' orłowskiej kator- 1Nie mogę podac dokładnych da-, losalne wysiłki, wzmacnl§lJąc . w.ieprzy Klasowych Związkach Za wo dze, 9) Bu'lt ' wi ęźniów. 10) Dzic- j nych, gdy~ nie leży_ t~ w ~jej lokrotni~ wartość. bOjo':"ą ą\li(ej
dowych, od czyt tow. Prezydenta]. więciu zabitych i 176 rannych. 11) kompetencp, ale .ogolnte bto-rąc flo~. N~e7h pan ~ 1 wierzp-: flqly
Kwapińsk i"go n. t. ·. ,,9 lat katorgi " 600 katorżników sieczonych róz- 1mogę stwierdzić, ze nasza flota angielsk•eJ nikt n.e zwyetęzy, a
"' ia prelegenta obei·mo- n-ami. 12.) \\/•.'buch woi· ny świato- I stoi całkowicie
· · .na wyso kOści· ew
· l fi 0 t
· łskQ fr.ar.
\Vspomnien
_ ,en ty m . b _ar d z.ie,,,
Y . a~g1e . ._- ; _..
1t t
"'
-'
d
k
N
zbr01t s
mo
wać będą· następujące etapy walki wej 13) Rewolucja marcowa 14) ua nego za auia.
Y ię na
1cus 'eJ. iemcy u
rewolucyjnej i niep<:idległościowej: Am~estia 15) Pierws~e .dni r~wo- A JEśLI WOJNA BĘDZIE SIĘ: ; rzu, sądzę jednak, że flota niemJ~
I) Starcie z policją i kozakami. Z} lucji. IG) . Upadek caratu.
TOCZYć Z ITALIĄ I NIEMCA- ka m_oże opero~ać tylko ·d~f~
Are'sztowanie; 3) Etapy więzienne
Bilety na odczyt w cenie od 25 1 Ml?
. ..
.
. sywnie. · W razie konfli~łu . moz~a
Będzin,· Piotrków, Warszawa, X gr. do zł. l.09 nabywać możn~ w
Wtedy wejdzie w. grę- tl?ta liczy~ takeż na świetna flot~ ame·
Pawilon. 4l Sąd i wyrok, S) Gło- kas ie
! angielska. A flota ang<elska 1est rykanską.
, . · -~ ·
p rezynen t a K wap1ns
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z
durem brzusznrmlOpow·1es'c1·
Jak· uniknac tei chorobr? · I

d_."~~~,:·~,::'.~.~. „.~""'a'' 1 :;:i:.~;;;:r~~~;.~~· Walka
w pisemku ,ktore apoteozuJe gwałt

s~•ns

.

lo~e

.-..-:-·

drutów
- ··~
telegraticznvch . „. "t·:~~,„

j

ta lll
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. . : l.
.
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:
dawńa biło pokłony ·przed ·faszyz- _ . „ ...W1ęc k~ątianą n~ 1Y
..
. .
' . ·
;
·
ESTONIA ZBROI SIĘ
niu w Craiova 700 więźń.l.6.w. .!io!'~·
mem, który przecież tępi wszelkie
Do_, f!lo~e_g,? :vodop~JU,_
, . „ · . Zarząd i.iiej&ki w Lodzi, uatęZa.- · w_a1i wodą przeg,;tov.aną albo obie
Rząd estońs1d emitował pięcio- nizowa~? _1n~~estację_ ' pt~Włko
· ·
. k 'lt
(H
J hst·
Słyszysz, m1.a"4to . .iak prz)stęg J·ąc .w.alkę z .<lurem brzuazn'"'lll, w•·- . ·rać ze skórki, produkty spożywcze procentową pożyczkę wewnętrzna„ dyiekCJl więzierua, zaJmująe ,. ..tak
..
d ~ t ·
wez·„~•
PrzcJaW"
.
" u . ury. . ans o · ._·
B1Ją młoty G yruos rOJU r ,
d l I k.
·
·
k '
I
l<"
"' ·
d
h ·
h t
na cele dozbroJerua armii w wyso- ·1 wrogą. pos tawę, 1·z· m··-'ano
':""~
n""
„G\iy słyszę ąłowo kµItura, o~bez
,
a~ u ot ę, zav.:1eraJącą ws azow- C•l.l ol11c prze . muc atm, muc y . ę- kości 7 milionów koron. Pożyczka oddziały -garnizonu nm~Jscow:e~o„ _ O·
P!eczam rewohye,r .. .'!). <.
!.~ .•. , . ". t . d . ·i{}·: . 't -, •. ,:i;.{· ·c :-,w ~ru-i- ki, jak uniknąć duru brzusznego. P.ić, nie kupować . pr'oduktów u została pokryta przez banki w clą.-, tocz.en~ !?rzez · woj~ko· _więźru~:wte
. ~e ów tnłodzienieć, - który "W' po-;· : g Y -pi ... e, . ~a:,,...·· ą.~ą.;•-. __, _- t: : -:łdię~y 'innymi JllÓWi się: Dur brzu i sprzedawców niechluj11ych, należy gu jednego dnia:
podda_li się i wrócili do .swyeb· (:el
.
. ' te ' szny szerzv· się tylko jedną .drogą 'myć ręce przed każdyin jedzeniem,
S""
Przeciwko przewóqcom buntu . wW,ąłli
M ' .. ś . k
. śc"eń
'
ślubu
.
.
.
.
.
.
.
.
SPRAWA
SPALENIA
........,
żono
dochodzenie.
WW
_..,.
•
o_cm~J . ms a pier . 1 :
·
· -przez ·wydz1ehny ludzkie - kał nie odwiedzać mieszkań, w których
PARIS"
PO:l:AB- FABBYKI MrA-sEK
z··
~~~z!a !::cg::~ro·:=~:r.:· -„ '"i
~-" . >-. ~-, ;. ~, : ': ~ ~na}dują" się' c'horz'y 'tYfus' brzu~ sędZia śled;zy, prowadzą.cy śledz
GAZOWYCH
.
.
'.i , , "'- ·,. . y ~·· ' „ ." 'istl' 1„:: „ .. Zarazki z . ~a~azonych wydzielin szny, oraz należy poqdać się szcze two w sprawie pożaru parowca .,Pa
Z Rzymu donoszą.: Pożar zni~~I
zarządu .hlejsklego 0 uchwaleniu; .
< •
~pr u:g.„,. <lo~tają się_ lio. 4st. z brudną wod~, pieniu przeciw . t~uąowi brzuszne- ri:·~~zwolnll tymcz_as~wo z wi~~ien~a fabrykę
masek przeciwgazowyc,h . w
.
·
· ·
.
. " ,
" . , ..
. , , a- .>tp.lekiem zanieczyszczonym, z p1e mu.
a . (.~„towanego \V druu 23 lcw1etma Tivoli. Szkody wynoszą około 5 nii· planu .zabudowania
' Dalej dowiadujemy
się,
ze
Wit,
.
.
kt'
Ces~ra
Francka.
lionów lirów. Wielu robotników"'.:- od·
. · ., .
, ,~ CZY'!\'em ,warzywami, o;v,ocarm, c
niosło obrażenia podczbas akciii· :,,,..
N~ pc'i<ista~ie. ar,t. 9 pkt. a) i d) ' tlin jest aut'or~I'n W~ersza ·„0 o ge~
l~tÓŚ . dotykał brudnymi rękami.
BUNT W WIĘZIENIU
1
"
ai·t.: , 30 i 51 rozpqrzą,dze. nia Prezy-1 rałów"„: _ Możeby' jętlnRk _s~ano~:: ~l~-~a .które
jak:'ikolWiek spodyż~.
.a. pt~_ k
z Bukaresztu donoszą: w więzie- towniczej.
depta Rzplitej_ z dnia_ 16 l~tego P_iotr . Sk:trga : i . „~rędo~n_1k-a „ sÓb ptŻeniesione zostały. choć di:o
192~ i:. 0 prawie budowlanym i za- przed napisaniem raczył ' spraw·.
• ·. ·
·
·.
· ··
ż
·
t ki
ł
bł
~·
budowaniu osiedli (Dz. u. R. P. nr.·, "' .
·.. '
.„ .
' bmqte_
n kie cząsteczki wydzielm.
. Nocy ·dzisiejszej dy urUJą ap e :
'Wł~
23 poz. _202 ~,lizmien ion ego(usDta~ą.; - rfatc to dokła_dm~.„
.
·
. Ustrze'c się. tej . ciężkiej, 'często ~~:i~~:~ic-; ~~~:;~~~~ 3;,,
t·
~
~
wą- z dnia "' . pca
. r.
z. : :
r0.wołuJ·e się ró.wńież nieopatrz- śmiertelne. ; choroby,
jest łat.wo
P. nr. 56 poz. 405) Zarząd MieJski . .
·. ,
"' k. -t -„
„_ ·: -•
•
, • , •
•
StanieleWlcz.--Pomorska 91, A. Bor,
.
.
.
w Lodzi podaje do publicznej wiado- ; ,'nie zwol~nn~k "'.pl'l.rodoweJ . ~1 ury, trze~1t tylko P.amiętac. ~e me v.,_r:1· k-owski--:Zaw:idzka 45, B. _Głucho.wSąd Okręgowy w Rybmku, przed d·z;1sław1u.
mo$ci'. iż w dniu _4 m,aja 1939· r. Ra-J nł!,_ -:_Micln~r-:;cza. , ~ 5?:Y'"·~pp_1- no pic surowe.J wody. niep:_ze~o, o- ski - Naruto·moza 6, St. Hamburg ! którym toczył się przez dwa d1ni
W archomy i KJQ~e .przyrieka1,
da „ Miejska u_c~'!Vahłn. szczegółowy kai;z ._ en~e.e:kL ~na . ?-~:K~f<:W?e zyc1e ~~ne_go pileka, ;owoce m:d~zy o~my i S-ka-GłóWRa · 50, L, Pawłowski- proces o wielkie oszustwa na f.Z1ko osobom zamierzającym budowac
3 7
plan zabudowania
terenów ' zawar··
· , ....,,· „ ~.uz;
dę całego szeregu osób, ogłosił dom wystarać się w Sl"skim
Utte~
'ęd
ółn „
·c„ M'tck"1ewłcza, czy s ły szał cOf> o .,Try
„,....._
u Piotrkow:-ka o • •
<t
t yG h porru zy P ocuą gram "'
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· · M" k' •
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· ta · kr d t
byłej wsi Dąbrow~,. wschodnią. ~ra- b~me Lu ow . .< •• ' ::ec1ez IC 1er
ł6~zk•
J-Uz wyro . .
zte
Ojewvuz im 1 m
e y.
nicą. posesyj, połozonych przy . ul. •WlCZ, gdyby zył dzis. zostałby o,
•
Osk. Jan Warchomy ,który byl Za opłaty manipulacyjne pob-rali
,~
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k
Zarząd M1e:iski w Lodzi. Dyrekcja
·
ł
OOO
k
·
ZapoliJkiaj, Iinią. . biegnącą wrunk
pro-· krzyczany przez
·· ell.dek6w :ia q·
]l."IED'.łlIELA, H maja.
zł. a o -redyt nie
·
Ka,nalizacji .i Wodociągów qgłą.sza swego czasu egzekutorem Urzę- om oko o 3
stym
_Przedłuże~u _w ___kie
·u fołksfrontowiec.-. rni(l.z.qiat, W)'.'Vl'O~
7.20 Trahsinfsja ' ze startu dorocz- przet!lrg publiczny na~ dostawędrze- ru Skarbowego_został s.kazany na wystarali się. Podawali ond,_ ze
~~j!jd1:1~ Ji!~~~aj~J 0:tg~~~ ~owiec, · i;·p?tęffe<ińy' w czambu~ nego" Marszu · Sttze1eckiego. ' 7.40 wa do robót kanalizacyjno-wodocią- dwa lata więzienia. Pomoonika je- Gamrothówn ajes.L kuzyruką wice... . ' T«••"'-'"""" '
M1,1zvlCa
poranna. s.oo Dziennik no- gowych w n°"tępujących
ilościach i go osk. Klosego b sek eta a są
s' lask1"ego u"'r •· Salont
' ego ,
Niższęj, _Dą,b1·owskiej i p rzędza!nia- WMn ·z "''"""""',.."'' ~
'<.• - , ~~";"'""' i:anny.
1
·
, •
r rz
- WOJ"ew"'dy
. „
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8.15 Audycja. dla wsi: 1. G· a- gatunkach: ....,
. vi
ł
·
nej do' granicy byłej wsi Dąbrowa Zaprawdę panowie z Oredow- z~t~a tobileŹli.f 2 . Przei;lli,d" tynków
l) kantówlti .· ciósanej 10110 dó d<>wegQ skazano na rok więzienia, co n11a10 u atwić wystaranie s_tę: o
będący jednocześnie ogólnym planem . „
. : ·
· ' " :
produk.tóVf roln"ch. 3. Gra Ork. De_,zaś ook. Gamrothórwnę z Krako- k!re<lyty.
3
„
20120 cm - 123 m ;
zabudowania, zmieniającym prawo- mka , p1szc1e JUŻ o zydach i ma·
mocny ogólny plan zabudowania m. sonach, bo w te.i bra.nż~· orientuje- ta. 9.05 Muzytca (płvtv). 9.10 Od3) kantówki
rżniętej 10/10 do wa uwoJ.niono od winy i kary. War • • • • • • • • • • • • • •
Uxl .
. . d t
.
obu
czytanie '!lroi;riimu. 9.15 Regionałn3 12 / 12 cm - ~ma;
chom"· i Klose mieszkaJ·ą w Wolll
ł
. Z1 w c~ęscJ,
o yczą.ceJ spos
i cie się świetnie. ak kulturę ·z ostaw transmisja z Tr:rvńCll. R ~nortaż z
3) o!cr'1g!ak6•'." sosnOl.'JYCh 18 do
J
'
zabudowania tych terenów oraz u-1 .
k . _:_ · t -t d~
. "ed-i"ria
(IO K
t
'
·1
11
~upclniają.cym i zmienia.ją.cym pra- cie w spo OJU,.
Je.s o "'. ~
hut~· trzynieck ej. . .
onc'2'r . 20 cm _ 136 m3;
Zarźą.d Miejski w .Lodzi ogłasza
womoćny ogólny plan zabudowania dla was obca i kryJąca dla męu- 11.4!i Pr;i::egląd . cz:>sonism. 11.57 Sv4) bali sosnowych grub. 75 mmpubliczny przetarg- na budowę 6-ciu
łOlZRikil
w czt1ści dotyczącej . przeznaczenia ków, niezliczoną ilość ni~śpodzia- gnał czasu i hejnał z Kra.kowa. 12.03 . 13 m3;
ązop drewnianych. c;ll-0~. ~
tych terenów.. ,
. 1nek...
.
POt'8.J)ek sYmfonicznv. 13.00 Wyfat5) bali smlnowych grub. 75 mm o
Jutro w poniedziałek, dnia 15 b.m. go i nierogacizny na teren.ie Rzei;
o przystąpieruu do sporząilzerua
.- .
. ..
,
ki z pisni ,Józefa Pił1mn~'lrl'!~-o. 13.0n dl1··~. 5 m - 197 ms;
winni się stawić do przeglądu woj- ni Miejskiej przy ul . . Inżynierskiej.
uqhwalone~o . plś.nu zabudo;nania o·
„Mały Po°!i'„~'lmk". H.15 · -"i:'r~n~mig-i<J.
6) hali soenowych grub. 50 ·mm o skowego: Przed komisją poborową
Oferty pisemne, odpoWiadająCl!
głoszono w trybie art. 25 cytowa:&il
$
i.U zakończe~ia · i:łt:lroc:t.n-i!!o · . Marszu dłu~„ 5 m - 25 ma;
ślepego,
n;3.leży
Nr.
1 (Ogrodowa· 34) poborowi rocz- treści kosztorysu
·· ·
d ni
'ędz ·
·
Strzeleckiego. 13.1\!i Muzvka' obi<tdo7) ·desek sosnowych grub. 35 mm
nika 1918, zamieszkali na terenie 3 składać w Zarzą.dzie Miejs}cim„, Plac
_ll•ł.IQ Pocz. 12,
„
nego ri:izpor~ ze a _ m1 y mnynu
w . „ŁÓdzkim Dzienniku Wojewódz~ n.1 R. """11
_2, 4, 6, 8, 10
wa. VI.' 'nr:>:erwie: · Reportuż n:h"lięlrn- - 100 m:i;
'
komisariatu P. P. o nazwiskach na. Wolności nr 14, III piętro, w: ,poko·
w~- z ' Międ!iiynarooo 1 v€!"'0 Kongresu
8 ) '. desdt sosnowych g-rub. 25 mm
kim" nr. 21 z dnia 15 października
litery B, E. . Przed komisją poboro- ju nr 44, do dnia 30 maja ,1939 ro193Ś r." Plan ten, począ:wszy od dnia
DZIA PREMIERA!
SzybowcoweP-b . . 14,4-0 R.e?.eJ"Wa mu- - 147 ma;
wą. Nr. 2 (Al. Kościuszki 19) pobo- ku do godz. 11 rano, ·w kopercie ' na
l~ maja 1939 r. w· clą.gu 2 tygodni
Arc~•fllm, kt.óry wstrząśnie
zvczna. . ;15.(IQ " Al!ą:ycj <i , r,:r-bot.n 1ez".
91 desek sosnowych grub. 19 mm rowi rocznika 1918, zamieszkali na leżycie zamkniętej i zalakowę.nej, z
wyłożony będzie codZietm.ie z wyją:t
sumif'nłt'm . • _
15.30 Ąudv~ ,dla . vi;i.'-1 ~.{JO '?.bioro- - 10 m3, ·
.
.' '
terenie 1 komisariatu P. P. o nazwi- napisem (wymienić roboty) . .
k\em nilldziel i dni św'iątecznych do
1 wą._;n1dyą,j3>. S!_>(lttowa_:i; 01tr. Bie.""ÓW
Wttrunki
przetargowe.
ogólne, skach
Szczegółowe informa.cj~ oraz śle
na litery L, M, N, O, P, T.
przeglądu publicznego w godzinacn
;Narodowych: 16.50 Muzyka iekka techniczne. szczegóły dostawy oraz
Zgłaszający się do przeglądu win- py kosztorys z warunkami prze.tar·
Od 10 do 1·2 W Oddziale Regulacji,
(nłvty). l'i.00 ...Ta'k: nracuje- teatr na terminy otrzymać można za. opłatą ni posiadać dowód .osobisty, zaświad gu otrzymać moma w Wydziale :Te
P1ac Wolności · nr: 14, pokój nr. 47.
.
••• ! Woł'Yniu". 1-7.30 ·Podlv.i czorek nr?v zł. 2 w sekretariacie Oddziału Ogólczenie o rejestracji wojskowej, świa cłmicznym, Plac Wolności 11', II •pję
We wskazanym wyżej okresie o- Tragedia wielkiego . uczooego, , t'nil~ro(oni<". W nr?;Prwie o'k. 1.'S. ?!) · ne~n Dyrekcji pl'ZY ul. Narutowicza
tro, w pokoju nr 25. Otwarcie .of!lrl
dectwa
szkolne i .zawodowe.
soby iąteresowa.ńe mają. prawo · w który chciiłł pozostać '\Viernym 1C'flwiii Biur.a.· St11diów. 19.30 E. 6.5 , ! ·piętro, pokój 9.
·
nastąpi w tym samym dniu o godz.
myśl art. 31 cytowanego rozporząswemu powołaniu...
;Grieg ·- SonatA. fi-moll na sk!'ZVPce . Oferty należy składać do dnia 30
12 w , południe. _
r ,-.
T e ·a try
dzenfa za:inajamia'ć się ' z · treścią. oi fortepia.p 20.1)0 ..Kaiak czv żaglów- maja 1919 r., go.dz. 12, w Dyrekcji,
Wadium przet11rgowe · ~odnie, a
m ~Wianego planu, po upłyWie „..
Nowa potęZila kref,lcja
ka"; · felieton, · , 20.10~ -Wiadomości w pokoju wyżej oznaczonym. Do o- „DZIWNY DOKTóR" - ostatni raz. przepisami w wysokości 7.ł 6000 'na·
Teatr dla dzieci „Kot w butach" leży Złożyć w kasie Zarządu Mle}
tegó okresu ' w ciągu następnych · 2 l J. JUNO~ZY - STĘPOWSKIEGO :snortowe lnl.ta.ll"e, 20.15 Audycje in- ferty należy dołączyć kwit na wpła
tygodni wnosić prżęeiw temu plano- t w rol. _pozostacych: Młllkie\.vicz, formacyjne: Wia;do~pści i;nortowe. cone wadium w wysokości · 3% 11umy (Al. Kościuszki 57) gra ziś o godz. skiego zaś, kwit dołączyć do oferty.
4.30 po poł. na ogólne żądanie je- Wadia składane w walorach winny
wi zarzuty do WydziałU TechitlCzne ' Domańska, Brodzisz~ ·ewiklfiiska, .'Prz<?._P-'litcl politv~i1w. 'f>:tj•mnik wie- oferowanej.
·
go Zarżą.du 'Miejskiegó.
Brodniewicz, T. Wiszn!ewska. ·. , :,;70.rnvf Tvl!og!lik .a·->.„1in'•0wy. 21.10
Otwarcie o.fert w o):>ecności ofe- szcze jeden raz - wspaniałą, weso- być deponowane w Głównej Kasie
„
~
--- 1,1:uzyka ta:nec:im'l. '.>? .58 Kl)m11'1\i'•"' '· rentów nastąpi w.tymże dniu w ga- łą ba.jkę p. i. „Dziwny doktór". Bi- Miejskiej przynajmniej ·, na 1 . ~"6
Lódź, ·dnia 12 maja ·1 9 „9 r.
DziŚ 2 poranki o godz. 12 i 2. · ;~"boWco,vy. 2$..00 Ost.atnie wia<io- :binecie dyrektora o godz. 12.
lety <rd 30 gr. do 2.30 w kasie Tea- przed przetargiem.
' · Prezydent Miasta ·
•Cena 85' gr. i 1.z9.
1mą_ści dzie~nika wiec„ornego. KpmuZarząd Miejski w ~odzl.
tru na godzinę przed przedstawie- Lóclź, IS maja 1939 r .
niem.
ZARZĄD l\UEJSKI W ·m J)zl
.~ , _C-: ~- J. KWAPrnSKI. lil•l!ll~~--••••••• :~ik,R~ meteorol~-:;~cZT!ń.
·
Łódź, anta 13 maja · 1939 roku.
, ft
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: dania Niemiec, to znaczy gdy odW prasie angielskiej krążą wie- A bO widzi pan, jakoś nijak,
:da 'Odańsk -·i · poźwoH na autostra- ' ści, 'że · Hitler jest poważnie chory. do mego chłopa nie mogę nabrać
_
dę ,przez Pomorze, on , Hitler, pod- I. Cierpi podobno na chorobę Base- zaufania...
Tas-letnka i jego banda._ Opieka gangsterów. · _ samoobrona- kup- ,pi.sze z nami . znowu pakt na 25 dową, której · jednym z objawów
·Po·litycznym małżeństwem „na
ców. - .Tasiemka okrążony. Łódzkie interesy. < \yek_Sclki,
.lat. . ;
.
.
jej nadmierne ·rozs2erzanie się . i wiarę" _była dotychczasowa spółka
Słowo i' podpis. - .Zamknąć inter .es! -- ączy mu ' wyła~ą. - Zimne
)est to metoda hiektó:rych łódi~ . zwiększona wyptikłośf gałek OCZ- niemi·ecko - wtosika. Od lat trzyprysznice. - ,;Na wiarę". - Polityczne na,bożeństwo:- Kwiaty na k!ch kupców. W pewnym ·mot,,nen n,y~h. Oczy. ,po prostu wyłażą z mają się razem, chodząc ws.pólnie
pomniku. - ' Fijołkf i b<>mby. ;O wrogach Polski. - Hitlerowcy cie, gdy nabrali jui ·dtiżo ' towarów o'l'bit. Ni'c1 dzhv nego, że HHler ciet na {owy.
,_
głosowali . ..- Tragiczna · fikcja. '
na,.-:.~redyt: ,_?Ęł~ązają,, plajtę i P,r?,e- Pi na_ tę cąoropę . . ,;rze;~ież,: ocz~ · Oo czekali się jia.ż nawet ładnego
.
-.
'.. · ·
''. · ·' · . " . .
· s~1ą.~. pła;ci,c .~weksle. Gdy :.przyjd?'.ie. w~ł;aią ,mu. na Gd~ns~ !· kor_rtarl·· .przychówku, Abi~.ynia, Hiszpania,
kK:ilk\~at tef1u . cała pras~ ~I. Jet~ Eu~op;e· Ob~Jm~~-e . "?r-o~e~to- · d~ ~akiegó kupca wierzydel i py- ·~ Ale z<la]e śię, że ktOś · tam ci~r- A)·bania, Ausfria, Czechos'łowacj"a,
s. a .kr~z. 1_sywaba sd1ę o pbroces1tel óa- ,bra . na_. s e~oryzow.a11~m1 1
:ta:
pi na chorobę zwaną po łaci~ie Kłajpeda.„
s1em 1 ·1 Jego an y. 0 ywa e w · ronnym1 : panstwam1 1 . wymu„za
k k
. "
J t t0 h b
•
"
._,
'
·
·k
·
- ' Panie, co to znaczy? Dlacze- „ u miamuniu ·
es
c oro a
W zeszłv-m tygo"n1·u wnad'1'~ 1·m
w.pa d,i na prosty, a u·ar_dz-0 re~tów •0? _1Hch w.~s_o. i. ~ku~ za s~~Ją ·„o- . • ,
.
'?
bardzo poważna i. cz sto ac'ent
·
J
.
Ul
·
. Y
u
ny pomy~ł. Dobrał sobie do porno ; piekę'_'. Dotychczas cała dzielnica) go pan nie płac1.
sta·e si ę niebe p'ec
ę
~t
nagle
do głowy, że trzeba skoń_
1
1
cy szajkę ni'ętów społecznych i za- terroryzowana . przez :rasiemkę .„ Nasz ptajciarz ·· odpowiada:
J
·
z · zn.yll
a
o- czyć z życiem „na wiarę" i wziąć
łożył : „biu10 . ochr~ny kupców". -:- ·tolerow_ała wybryki zorganizowa- . - Nie . warto . 0 tym mówić.
cze,nia.
·prawdziwy ślub. Odbyły s.ię zaręBanda .Ja _ grasowała w - ~zeregu nej szajki. Ostatnio jednak zagro- D~m panu no•we~ wekselki!
W taki·ch chwilaich należy s1oso czyny w Mediolanie, a ślub ma
d~ielnk . warszawskich, wymusza- żeni- przez gangstera .iorgan-izowa . U Hit!~ra. po·d_pisa ~- pakt, to jak- wać z>inrne -prysznice i rodzaj pła- · się.. odbyć wkrótce w Berlinie..
jąc okup pod terrorem od właści- li samb.obronę. ' •
·.
by zjeść buł~czkę · z masłem. Ą po szcz.a, którego rękawy związuje
Czy się coś w dQtychczasowym
cieli sklepów, kra~ów i stragaNasz Tasiemka, patrzą. c na· to, ~drzeć pakt. to jakby splun9ć. Nic się na plecach .·
stanie zmieniło? Nic. Chcieli tylko.
nów. Biedacy ~ms.ieli gangsterom p!eni się 7 · wściel<łośGi i: drze się. 'w)e:lkieg?. Jak ~w - kupięc, któ~y
\?
pokazać światu ,że stanowią prawoddawać ostatnie grosze, a ci wza że jest „okr~żonyit.
· .n·1 e płaci~ w~ksl1, ho . dał słowo, ze
Bywaja czaserr parki, który ży. dziwe, solidne małżeństwo, a nie
mian zapewniali im „opiekę". Kil- I . Gdyby-: udało: go się napr:aw_dę ;nie zapła.ci, a u niego słowo wię- jak to lud nazywa; ,,na wiarę". jakieś luźne stadło, narażooe na
ku· kupców banda Tasiemki zruj- okrążyć przy pomGcy krat, , tak cej znaczy, niż podpis...
Mieszkają sobie razem bez ślubu, złe języki ludzkie.
nq~ała „ doszczętnie
jak jego warsz'a wskiego _ poprzedSzcŻęŚde, ' że świa t: pÓznał. s·lę rndz ą d zieci i jakoś to idzie. Lu**
-Wreszcie kilku odważnic:jszych nikc., świat odetchnąlby dopiero na tych pięknycl1 metodach pana dizie z po·c zątku nieco się krzywią,
*
h ~ ndlarzy zwr9ciło się po pomoc spokoj ń\e .. .
Adolfa .i i;mieje, sit< ?o _:,oz puku - · a p.o IY/ ll przyzwyc z ają ·się. ZnaCzesi nie pogodzili się z utratą
ra polieji i ta wreszcie położyJa
*,~
gdy ten~ p r'ó;Joąttje ·' f,owe ·'pa-1dy. · łem pew ną pat ę, :,t'ó ra mb·a już Niepodległości. Zapowiadają walprocederowi łajdackiemu kres. P.
W swojej m<>wie Adolf Hitler' - Zabierz pan -:- ,po~iąda .~ -te ~zwóro dz1ec1 ; a slubu !cszcze nie kę z okupantami. Na razie demonTasiemka i .iego ka.mraci spoczęli . oświadczył, , ż.e uwa~a pakt „ poi- · weksel ki. Stary z : pana plajdarz., w;t,j ę !a. Gd} : ko.bie-tę s.pyta!em o s trują. Pomnik Hussa , w Pradze
za kratami... ,·
sko ' - ·niE!miecki · z"roku 1934 za Stracił pan iuż cały kredyt.
powód tego 5tanu, o-d>powied<zia'a jest codziennie obsypywany bukieTa-ki sam ·pan Tasie mka grasu.: nieważny.' j~Żeli 'Polska spełni żą~: .-'
:.~ f:..,~ ., " _;:
m1.:
. ,
, , .
·
ci kami , ~ijo~ków...
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jest to piękna demoostracja.:M1
w cza-saćh"niewe
li kwiatami groby lit.b p0mfi:iłd naszych bohaterów.
· · · , • ':.,;
Sądzę jednak, że bar:dziej efek~
towną i celową de.~o-n:strtcją_ byłoby nie .obrzucanie kWiata'mt p()m.
ników, lee~ ' bo~b11m-i, prześlłdow·
ców i tyranów, _!;O my też czyni·
liśmy w .czasie ·u·cisktt cars~egó.„

też obrzucaliśmy

u

*

Przed wyborami d<> Sejmu propaganda Ozonu twier<lzifa, że kto
nie głosuje, jest wrogiem . Pol~.
Miliory tobotników, .- praco-~nU<.óW
i cMopów wstrzymało się. .od gl9-sowania. A więc: wrogowie;_fi!i(~.
ski. Niemcy-hitlerowcy , poszlh do
wyborów ocho·c zo". Wydali , afi:;;~e
prnpagandowe„ w których· ;,Fiihrerzy" Niemców w Pols.ce rozkazywali cwoim rodakom iść do .
wybor-czych. Poszli też. Niemcy .bi·
tlerowcy głosować, A wlęc: szl„
chetni państwowo. - twórczy,,~
watele„.
.·
Tak to śmiesznie koń.czą się n;it·
raz fikcje. Dobrze się stało; · · ie
śmiejemy się dziś z tego, bo tak1ie
fikcje kończą _ si~ i;:zas.ei:n traigic~·

am

n.ie.

.l~„~~~~~
o\

+

7

ul. \Vc;.r_e_c1:-<a-:7::-_--,, ,.•

„ •

„~ -~

.

„

...

~

~

_,...-::------~--~-----------.....- - ... ,••

···.-.

\

