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króla Leopolda belgijskiego

i Z.S.S.R.
Francja
,
a
i.
Wielka Brytan
I
Male -narodr mnu1 !li zbliżrC
I
Oświadczenie

Jak już podaliśmy, w Genewie
we wtorek do porozumienia
Anglii, Francji z Sowietami w spra
wie utworzenia wielkiego bloka po
kojowego mocarstw, który zamyka
doszło

linię obronną państw zagrożonych

Plebiscyt
w Danii

Plebiscyt, zarządzony w Danii
rw sprawie zmiany konstytucji na
temat obniżenia wieku wyborców
dał nast. rezultaty: 996 tys. 37 gło
sów za zmianą, 85,401 zaś przeciwko. Zmiana konstytucji nie zostanie więc przeprowadzona, gdyż
powinna
wymagana większość
była wyoosić 45 proc. wyborców.

Rokowania handlowe

Polski

z Jugosławia
Jak podaje prasa białogrod.7Jka,
niebawem mają się rMlJ>ocząć rokowa.n ia hanri'owe pomiędzy PolSką i Jngo!lławią w sprawie podpisania nowego traktatu handlowego i umow · pła.tniezej. Dotychezasowy trakht handlowy polskojugo!lłowiański, zawarty w r. 19""
u.zapełniony od tego czasu dodat·
kowymi protokułami, mU1Si być
dnstos<>wa!ly do aktualnej sytna·
cji gospodarczej i zwiększających
się obrotów handlowych między
obu

państwami.

agresją spółki hitlerowsko • faszy
stowskiej. Podpisanie układów nastąpl oczywiście później. Narazie
uzgodniono główne punkty porozu·
mienia. W ostatniej chwili W. Bry
tania. zgodziła się na dalsze ustępstwa d.Ia. Sowietów, przyjmując w
zasadzie na podstawie planu fran
cuskiego żądaną przez Sowiety za

wzajemności
sadę
skutku układu z
dojścia do zobowiązań.
Fakt
Sowietami, a tym samym

wykoń

czenia ostatniego etapu linii pokoju, potwierdza sam min. Bonnet w
wywiadzie .udzielonym francuskim
dziennikarzom w Genewie. Minister
wyraża swe głębokie przekonanie,
iż po rozm<>wach, jakie przeprawa·
dził z amb. Majskim oraz lordem
Halifaxem porozumienie angielskosowieckie łatwiej już przejdzie w
stadium realizacji, stanowiąc nowy cenny atut w inter-esie pokoju.
Francuskie koła polityczne przypuszczają ,że obok skutecznego po
średnictwa min. &nneta porozumienie ułatwione zostało nowymi

groźbami, zawartymi w tekście
paktu niemiecko • włoskiego oraz
w komentarzach opublikowanych
w Berlinie i Rzymie z okazji jego
podpisania. Groźby te wpłynęły
W czasie hankietu wydanego na głębokiemu przywiązaniu do pokoniewątpliwie na większą ustęplikrólowej Wilhelminy · holen- ju oraz instytucji demokratyczcześć
wość Anglii do rokowań i więk
w Brukseli król Leopold nych, jakie cechuje narody holenderskiej
szą gotowość zbliżenia się do sta·
w wygłoszonym toaście dał wyraz derskie i belgijskie.
nowiska Sowietów.
Nawiązując do apelu królowej o
dozbrojeniu moralnym i duchowym
Holandii, król Leopold oświadczył,
iż byłoby pożądanym, aby małe na
rody, liczące razem przeszło 100
miln. ludzi zbliżyły się nawzajem
do siebie, łącząc się „ węzłami trwa
łego, skutecznego układu" dla walki przeciwko „plagom moralnym i
materialnym naszych czasów".
Jak już pisaliśmy, Kielce pobiły nych o wyniku głosowań.
Naszym zdaniem - zakończył
poPolska"
„Gazeta
Coprawda
swoisty rekord..• nieudolności arytmetycznej. Inne miejscowości zdo daje dane nieoficjalne, według któ- swój toast monarcha - zbliżenie
takie zwiększałoby szanse pokoju.
lały się już dawno uporać z pod- rych PPS. otrzymać miała 15 man
W odpowiedzi swej królowa Wił
zachodzi
lecz
Kielcach,
w
datów
sumowaniem wyników niedzielpytanie, kiedy wreszcie będą ogło helmina stwierdziła, iż propozycja
nych wyborów.
szone dane oficjalne? Zdaje się, taka jest możliwa i zapewniła
A Kielce milczą.
współpracę Holandii w tym dziele.
Znów do zamknięcia numeru nie że już najwyższy czas!
Musimy postawić sobie pytanie
otrzymaliśmy wiadomości oficjał-

dla walki przeciwko plagom moralnym i materialnym naszych czasów

------------------------E.-

Wczoraj, w dnu 24-go maja, w

stał

udekorowany sztandarami,
shkpy i urzędy zostały zamknię.
te. W całyc. Włoszech oddziały
wojska, milicji i młodzieży liktor·
skie j składają hołd przed pomni·
kiem poległych w wojnie świato·
wej. W Rzymie na wieży kapito·
na maszt
wciągnięto
lińskiej
·, ~łandar narodowy. Balkony i o-

w Rvpinie

Według wiadomości nadesłanych

do nas z Rypina (woj. pomorskie)
wynik wyborów w tej miejscowoś
ci przedstawia się dla nas korzystniej, niż wynikało to z poprzed..
nich danych.
Zdobyliśmy nie 6, lecz 8 mandatów, gdy w poprzedniej Radzie
Miejskiej nie było ani jednego naw dnia~h ostatnich, gdy oddziały szego przedstawiciela.
Rozdział mandatów jest następuzewnętrzno • mongolskie usiłowały kilkakrotnie wtargnąć na tery- jący:
PPS. - 8 mandatów.
torium Mandżurii na wschód od
OZN .i Str. Narodowe - 7 manjeziora Buirnor. Ataki te zositały
odparte przez wojska mandżur. datów.
tydzi mieszczańscy - 1 mandat.
ska-japońskie.

Dalek i Wsch ód

Dalsze zaiścia na granicv sowiecko-mandżurskiej
I

Jak wynika z dotychczasowej liniowy „Rauputa" oraz spraw.
władze japońskie dążą do 1 dzić jego papiery .. żądania te s~
taktyki,
JAPOŃSKA
komunika.cji i obrotu tkały się z energicznym sprzec1przerwania
japoński okręt wojenny zarzupomiędzy koncesją wem dowódcy okrętu. Incydent
cił wczoraj kotwicę w kanale, od- handlowego
a kontynentem ten wydarzył się na południowy
międzynarodową
Kulangsu od
dzielającym wyspę
statków, wschód od wejścia do portu
wyłączając
nie
chińskim,
prowincji Fukien.
płynących pod obcą banderą, Hongkong.
NA GRANICY
które dotychczas nie podlegały
SOWIECKO-MANDżURSKIEJ
blokadzie.
Przedstawiciel japońskiego MSZ
JAPOŃCZYCY USIŁOWALI
ZARZYMAć OKRĘT ANGIELSKI oświadczył reprezentantom prasy,
Dowództwo marynarki brytyj- że niepokoje na granicy mandżur
Wczoraj zaznaczył się gwaJtownie
skiej w Hongkongu komunikuje, sko • zewnętrzno mongoiskiej p-o- przybór
wody na Odn.e w Szonycblo
iż japoński konttrtorpedowiec usi- wtarzały się wielokrotnie, nigdy 1 Kopytowie. O godz. 20 wieczorem
kna Kapitolu ozdobiono arrasa· łował zatrzymać angielski okręt jednak w takich rozmiarach, jak Odra pr:r~rwała w&ły pod Kopytowem. Akcję ratunkową prowadzi
mi. Inne gmachy udekorowano
wojsko i policja.
/I'•gami miasta Rzymu. U stóp
donieWedług dotychczasowych
pomnika Nieznanego Żołnierza
przez starostwo
sień, posiadanych
złożono wieniec imieniem obywacleszyńslde, znaczniejsze szkody na
terenie pow. cieszyńskiego zanotowa
teli stolicy. Na placu Navora od11
no przede wszystkim w Cieszynie, w
b;,-ły się zbiórki kombatantów i
Górkach Wielkich i Małych, Skoczo..
inwalidów viojennych, l~tórzy na·
wie oraz mniejsze szkody w Zebrzydowicach. Na t.erenie Cieszyna mały
stępni~ ruszyli pochodem przez
pot.oe7.ek spływający ze wzgórza do
miasto z orkiestrami i złożyli
Bobrówki (dopływ Olzy) przerw&ł
hołd na grobie NieZIJl(lnego Żoł
wezbranym nurtem wał ochronny i
nierza.
podmył tor kolejowy na długości 1
NOWA

PROWOKACJA

I

Woda

Stalowe murr na granicr
Holandii z „Trzecia Rzesza

Ian.

w r. 1937 paktu wieczystej przyjaźn.i utrzymywane są na płasz
czyźnie przyjaznej. Oficjalne zaś
wypowiedzenia mężów stanu Wę·
gier i Rumunii na temat wzajem.
nych stosunków tych pat' stw w
pozytywnych równoczesnych stasunkach jugosłowiańska - węgier·
skich stanowiły podstawy do sze.
rokiej dyskusji tak ważnego w ży.
ciu basenu dunajskiego zagadnienia, jakim jest problem stosunków
Rumunii i Jugosławii z Węgrami.

między

Cieszynem a Ma.rklowi-

wyżel
cami. Uszkodzony tor naprawiono w
szybkim tempie.
W Bogmninie dzięki energiC21nej
I pełnej poświęcenia akcji oddziałów
wojskowych 1 straży pożarnych, o•
dało się zabezpieczyć waJ ochronny
od przerwania go przez wezbrane wo
dy rzeki Odry. Stan wody na Odrze
pod Boguminem nie uległ zmianie. O
ile nie spadną nowe deszcze, nale>fy
poziomu
się
obniżenia
oczekiwać

wód.

Stan wody w powiecie bielskim, w

miejscowościach położonych mul rzenie podniósł
ką Jasienicą i Białką
Wisła w Czechowlsię. Natomiast
ca.ch wystąpiła z brzegów, zalewając
łąki. Woda dochodzi do wału ochron·
nego. Wczoraj późnym wieczorem
stan wody na Wiśle wyniósł ł.25.

Wizyta szczepów Indian

oraz w basenie naddunajskim
dotychczasowych wiaspotkanie ministra spr.
zagranicznych jugosła wii Markowicza z min. Gafencu odbyło się
w atmosferze bardzo serdecznej.
Tematem rozmów był pakt angiel
sko - turecki oraz aktualna sytuacja na Bałkanach. jak słychać,
rozmowy objęły również sprawę
współżycia obu państw z Bułga.
rią oraz kompleks zagadnień sto.
sunków z Węgrami. Wiadomo
jest, że stosunki jugosłowiańskabułgarskie od czasu podpisania

SAMO~OW

nane lWJ[i~1two

Japonia wvwaluie nowe incvdentv z mocarstwami

Płonący

ESKADRĘ:

DLA FRANCJI.
Komitet Unii Belgów w Strasburgu wydał odezwę, w której nawołuje wszystkich obywateli belgijskich, zamieszkałych w Alzacji
i Lotaryngii, do składania ofiar na
ufundowanie eskadry samolotów,
przeznaczonej dla obrony ich drugiej ojczyzny, Francji.

'

Sytuacja na Bałkanach

Według
domości,

BELGOWIE W ALZACJI FUNDUJĄ.

wviaśniona

jeszcze nie

Wioch do woinr z.„ Niemcam

rocznicę przystąpienia Włoch do
wojny światowej przeciw N iem·
com, Austrii i Węgrom. Rzym zo-

światu zagraża.

Tajemnica Kielc

\Vlochr świetuia rocznice
przrstąpienia

- powiedziała królowa - czy Bel
gia i Holandia nie stoją .wobec
wielkich zagadnień, jakie przypadają obu krajom do wykonania na
skutek kryzysu społecznego i gospodarczego, jaki coraz bardziej

u angielskiej parr królewskiej
Królewska para brytyjska była zwierzęce z orlemi piórami na
wczoraj wieczorem witana przez głowach. O godz. 23.30 cza&u
autentyc:miyoo Indian Elz.czepu miej.scowego król i królowa wyje·
Ojibwa, przybrany-eh w skóry chali do Winnipeg.

Rząd holenderski przystąpił ostatnio do budowy szeregu umocnień granicznych, aby się zabepieczyć przed niespodziewanym
napadem ze strony „Trzeciej" Rzeszy. Na zdjęciu ustawianie

I

stalowych

ścian

na

jednym z granicznych
mostowych.

przyczółków

:.&.--------------------------•

Terror wPalestynie

W ostatnic:1 dniach doszło po- busy żydowskie, w okolicy zaś
nownie do szeregu aktów terrory- Haify doszło do s-tarcia między
styc2Jilych, zwła~cza w północnej wojskiem brytyjskim a powstań·
części PaleS<tyny. Powstańcy arab· cami arabskimi.
scy kilkakrotnie atakowali aUJto·
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!!!!, ~.·11 ~arodt1. • • · Minister skarbu bez programu
Osw1adczen1a Hal1faxa ~ Bonneta· Fan1as11an1 detim budżetow~ w1oszecu
111e

We wtorek na posiedzeniu Rady
Ligi Narodów, które miało być
pierwotnie poświęcone sprawom
itecilnicznym i administracyjnym,
:zabrał głos przed przystąpien~em
do porządku dziennego lord Halifax i wygłosił oświadczenie, poświęcone ogólnemu położeniu mię
dzynarodowemu.
Lord Halifax przypomniawszy
wypadki, jakie zaszły od września
podkreślił, że wypadki te zmusiły
Rząd Wielkiej Brytanii do zajęcia
pewnej linii politycznej. Rząd J. K.
M. uznał za wskazane przyjąć pew
ne zobowiązania, mające wyraźnie
określone cele. Zmierzają one do
stawienia oporu wszelkim rozwią·
zaniom, narzuconym siłą, ponie-
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Włoski min. finansów di Revel milionów lirów. Deficyty te mu- budżetowi państwowemu równ<>-zostają z nim w pełnej harmonii.
wygłosił w Izbie związków faszy- siano pokrywać nadzwyczajnym i ! wagi polegać jednak będą na raMif!. Bonnet wyraził w konkluzji
stowskich i korporacyj mowę, w wpływami budżetowymi i operacja • dykalnej reformie podatkowej swego oswiadczenia zgodę na pro
której stwierdził, że deficyty bud· mi skarbowymi jak emisja 5 proc. I zmierzającej do sprawiedliwego
pozycję lorda Halifaxa co do za.
renty, emisja 5 proc. pożyczki re· rozdziału ciężarów podatkowych,
komunikowania Radzie Ligi Naro- żetowe wywołane nadzwyczajnymi
dimibili (które dały łącznie 14 ml. uproszczeniu procedury ściągania
wydatkami
w
tatach
1934
1938
dów wyniku układów, o ile zosta.
wyniosły łącznie 42 miliardy 120 liardów 182 miliony), emisja bank podatków oraz na usprawnieniu
ną one zawarte.
notów 10-lirowych, zastępujących aparatu fiskalnego.
bilon nadzwyczajnymi podatkami'
nałożonymi na kapitał towarzystw .
akcyjnych i t. d.
Stwierdziwszy z kolei, że
deficyt na rok budżetowy 1939-40

waż

tego rodzaju postępowanie
prowadzi do anarchii i zniszczenia
cywilizacji.
Lord Halifax stwierdza następ
nie, że wypadki, o których wspom
niał na początku sweg_o oświadcze
nia odbiły się niewątpliwie na zna
czeniu politycznym i działalności
Ligi, tym niemniej jednak Rząd
W. Brytanii stoi nadal na stanowi
sku
konieczności
.utrzymania ·
współpracy międzynarodowej, któ
rej wyrazem jest Liga Narodów.
należy przewidywać w wysokOści
Następnie zabrał głos min. Bon4 miliardy 775 milionów, ·
W czaaie ówiczeń ameryka-ńska alia" będzie mogla przebywać pod . . . t
net, który podkreślił, że byłoby pa• · d
ł ·
· ·
lódz podwodna ..,Bqualis" zanurzyła wodą co najmniej 24 godziny. Lód~ , •lllnt.s er o~wia czy , ~e nie J~St
radoksalnym, gdyby na Radzie LiBi{) ł w ciągu 8Zeregu gockin nie u- po 8iada. również 8pecjalne otwory stanie z wielu względow pow1ad<·
gi Narodów niewspomniano o o- kazala się na powierzchni morza. Za którymi zal,oga,, zGOpatrzomJ w ska- mić Izbę , jaki jest jego program
becnym, tak poważnym położeniu rządzone natychmia8t po8zukiwania fandry, może wydostać S'lę na powie. ' fiskalny Zabieg· dla zapewnienia
1
'
politycznym. Nie należy jednak wy doprowa.~Uy do. stwierd"".eni~ polożi:- rzchnię. Zdaniem kól mor8kich, urzą
locki. Jak 81{1 okazu1e, łódź lezy dze-nie to zo8tanie wykorzy8tane je.
-.••••••••••••••••••••••••••
rzec się zasad, na których oparty nia
na, dnie g~boko.łci 70 mtr. w odleglo dynłe w wypadku, gdyby W8zelkie „
został pakt, który nas łączy. Rząd .łci 8 km. na poludniowo - W8ch6d od nadzieje na uratowanie lodzi zawio·
francuski pozostaje nadal wierny 1'JY8PY Bho"la8, W ŁODZI ZNAJDUJE dły.
i
zasadzie bezpieczeństwa współpra Bil$ 62 LUDZI ZAŁOGI, 4 URZJID- 1 W,fród oficerów z!Uogi ,,Bquali&" i
NIKóW STOCZNI ORAZ PRZED. znajduje się ztiat1y 1.ekkooatleta ame.'
cy i pokoju. Ale Rząd francuski u· BTAWIOIEL ZARZĄDU STOOZNl, 1 rykait8ki, olimpijczyk Jo8eph Pat. 1
znał, że bezpieczeństwo, współpra • KTO.RA BUDOWAŁA ŁODt POD- terson.
ca i pokój muszą być osiągnięte za WODN4.
W cza.rie akcji ratmikowej lddz
pomocą nowych metod i na innej
podwodna ,,Br.ulpin" zdolala tiawią
płaszczyźnie. Dlatego też rozpoczę sw.ć Zączno.łć radiotelefoniczną
:a ł.o
to szereg rokowań, o których amą ,,Bquali8", która zawiadomiła, Ż6
wspomniał delegat Anglii. Rokowa w czaak zanurzania jeden z wentyli
byl zamknięty, w8kutek czego wo
nia te nie są w sprzeczności z za- nł8
da za,Zala przed.zim ;?Jalogi i kabinę
sadami paktu, lecz, przeciwnie, po maszynowq. Zatopiona łódź podwodna dawala 311gnaly czerwonymi bom-

Łódt

podwodna

wrct1z z 67 ludźmi

załogi

I

nad Wolsztynem

z,

bami dymowymi i wyrzuciła boję.
pomocą spie8zy na miejsce wypadku '
okręt - baza ,,Fa,lcon". Łód~ podwo. I
dna ,,Squalłs" sptu1zczona była na :

wodą

wodę

Agencja Havasa donosi: na sku. wo zalane i musiały być ewakuo.
tek wylewu Renu, wysunięte na- wane. Po stronie francuskiej wOda
prz6d fortyfikacje niemieckie linii nie dosięgła fOrtyfiJ(acyj, które zoSiegfrieda, znajdujące się na pra- stały wybudowane na wyżazym po
wym brzegu rzeki, rostały częścio- ziomie, nłż fOrłyfikacje niemieckie.

we wrze.łniu.
1
Zdaniem fachowc6u> w ckieckinfe j
1romtrtikcji locki podtvodnych, ,,Squ.. - - - - - - - - - - - - -

I

Na poniedziałkowym przyjęciu
wieczornym, wydanym dla min.
Ciano przez min. Ribbentropa w
jego prywatnej posiadłosci podmiejskiej, wystąpił zarówno ttiłler
jak Goering, Ribbentrop, Dłetlłcb I
szereg dostojników nłemlecldch w
nowych galowych tmtnduracb włe

I
1

biegłym roku Zilt $kazany został
przez sąd na 100 zł. grzywny za
lżenie narodu polskiego. jak z powyższego wynika, prowokacje młO
dego Niemca miały na celu stworzenie pozorów ciężkiego położenia Niemców w Polsce. Wszystkie
wypadki wybicia szyb wydarzyły
Się w takich punktach osiedlj powiatu wąbrzeskiego, przez które
prowadzą drog; specjalnie ożywlo· ,
11e.
t

W ostatnich czasach na terenie
powiatu wąbrzeskiego wydarzyły
się wy!badk.i W)'lbija11Ja szyb, prze
wracania płotów i t. eł. w domach
i zagrodach obywateli polskich na
rodowości niemieckiej. Na skutek
doch<>dzeń policji aresztowano 20letniego Kurta Zilta, syna optanta
kowej. Postanowiono przeto za- niemieckiego z Łopa~ ck, pow. wą
lecić, aby reprezentaei przemysłu brzeskiego. W trakcie dochodzenia
węglowego obu krajów odbyli po· Kurt Zil~. pr~yznał się, ż~ namawiał
nowne komo.hacje.
do wyb11an1a szyb u Niemców. Charakterystycznym jest, te w u-

polsko-angielskie

Mania mundurowa

Prowokacje niemieckie

Porozumienie weglowe

(PAT.). \

czornych. Mundur składa się z bia-otwartej kurtki mundurowej z
odpowiednimi odznakami i naszywkami partyjnymi, ściągniętej
litym pasem oficerskim i czarnych
długich spodni. Do munduru tego
biała koszula z mlękim kołnien:em
i czamym krawatem.

łej

Niewyjaśniona tajemnica
pożaru „Parvia
11

P:r.zedmiotem obrad wtoritorwe- rzystwa o.kr~owego ze wzgilędu
go p~iedzenia Senatu był.a inter· na brak należytej kontroli, a pu..e
pelaeja na teDlait poża.rn trane- de wszystiki!m dej i niedosta.teez•
atla.ntyku ,,Par~", wnie.aiona przez nej organiea.-ji pogotowia przeciw
W POW. TURCZAŃSKIM.
senatora Hachette. Odpowiadają.c pożarowego. W 1JWiąizku s tym
W ostatnich dniach przeciągnę- na interpela.cję, minister marynar mini$ter nakazał przeprowadz~
ły nad powiatem turczańskim gwa• ki handllowej Chape<lelaire o· nic zmia-n w składzie osobowym
towne burze z ulewami. Poważnie świadczył, ·"e dotych.ozasowe śledz dyrekcji towarJ:y~a i pod142Ci•
ucierpiały Komarniki, gdzie woda two nie wyja~niło jeS!llCZe 08l:ate- specjalnycli. zarząd.zeń, mających
zerwała drogę gminną na prze. czinie, czy pr~yozyną pożaru mógł na celu wi;możenie kontroli i be.sstrzeni 7 km„ Rozłucz, w którym być sabotaż. Ujawnione jeclina.k pieczeństwa WMystki.·ch l'ltatków
woda zmyła ziemiopłody i zerwała zostało, że w każdym ra~ dużą handllowyoh.
szkarpę basenu kąpielowego oraz część winy pon()si zarząd towa·
Sianki, gdzie grad zniszczył ozi-1
,. ,,=-=
-•••••••••••miny, a woda pozmywała obsiane
.„~:win!ri~lllft!111
GRU~LICA PLU O jest nieublaganlł i corocznie, me
już pola.
•
robllłC rómtcy dla płcl, wieku i stanu, kosi mlllony

Wiosenna powódź i burze

NA śLĄSKU.
Wskutek silnych opadów deszczowych doszło do wylewów rzek
w powiatach cieszyńskim, bielskim
oraz częściowo we frysztackim.
W godzinach popołudniowych
stan Wisły pod Go-czałkowicami
(pow. pszczyński) wynosił 3.50
ponad stan normalny. W miejsco.
wościach Mieszna i Góra Wisła
wystąpiła z brzegów, zrywając
miejscowy most.
Wystąpiły również z brzegów
rzeki Gostyn i Korzeniec. Wody
zalały przybrzeżne pola i łąki.
Osiedlom ludzkim narazie niebezpieczeństwo nie zagraża.

Królowa ~olen~eu~a

KATASTROFALNA BURZA
GRADOWA.
Część powiatu limanowskiego,
t. j. okolice Jodłownika, Mstowa,
Kostrzy, Rzeki, Lipia, Sadek, WilWe wtorek przybyła do Bruk- kowic, Janowic i Pogórzan nawie
seli królowa Wilhelmina holender dziła niebywałej
siły burza gradoska, powitana na dworcu przez wa, w czasie
której nastąpiło okróla Leopolda.
berwanie się chmury. Gęsty grad
wielkości orzecha włoskiego padał bez przerwy przeszło godzinę,
wyrządzając wielkie spustoszenie
w płonach na przestrzeni 12 kim.

w Belgii

Wypa~ek ~rólowei·mat~i
angielskiej

W niektórych miejscach szkody w
plonach sięgają 90 proc„ a przeciętnie na całym obszarze grado.
bicia szkody sięgają do 60 proc.

TRĄBA p0WJETRZNA
NAD DNIĘSTREM.

Zerwała si~ trąba powietrzna
nad Dniestrem w Horodnicy, która
zrzuciła dozorcę zarządu drogowe
go, stojącego na rusz·towaniu nob d •
wo U uiącego się pawilonu.

I

ludzi. -

P. Burckhardt

wraca do

~~iar ta~ry~i for~a

Pny

uporczywego,

80f0lllmJ·en·1n 10011·)·,· ffft0[1·1·
r
"H
zostało

I. 'JOWI. "0fO'W
zawarte?

W paryskich kołach politycz.
nych rozeszła się pogłoska, iż zasadniczo POROZUMIENIE MlĘ.
DZY ANGLIĄ, FRANCTĄ I SOWIE
TAMI JEST JUż RZECZĄ DOKONANĄ W WYNIKU PERTRAKTA.
CYJ, PRZEPROWADZONYCH NA
TERENIE GENEWY. SOWIETY
MIAŁV PRZYCHYLlć SIĘ DO TE··
ZY FRANCUSKIEJ. Ostateczna de.

8VRU•

zw 1>lczanio cho?ob

moczą.cego

płucnych, bronchitu
kasz!u, gryp7 l t. p. ~

·!~~at:~!~~!ie
'!~k~!~:
!!:E
powiększa
wa.ro ciała

organizm 1 samopoczucie chorego oraz

kaszel.

Sprzedają

1 wruwa

apteki!
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Konfiskata klasztoru·

cyzja zapaść ma w śrOdę na pastedzeniu brytyjskiej Rady Ministrów

J~st rzeczą zrozumi~łą, podkreśla
Klasztor misjonarzy pod wt?zwa-1 się w Kreuzberg obok Sałzburp
1
się przy ~m .w pohtycznych ko- : niem św. Ruprechta, znajdujący został rozwiązany i zajęty przez
łach Paryza, iz ostateczne przygo. 1
ł
·
d ły
t
• t k 8 t · d Io ty
„....-.-~iu·mu•w •1• w adze pa.rty1ne, które od a
go 11
o~anie

YP ma cznyc ,
które mają ująć w fOrmę prawną '
osiągnięte p<l!'OZumienie, wyma;?c-I.
będZie Jeszcze pewnego czasu.
(PAT. i J
e

ow

=•
uer11·n1·e

' zaną<lowj szkół

w Salzburgu. Ja·
ko przyczynę tego kroku podano
LR~p
~
nlehygieniczne warunki w ktautorze i koniecz·ność wytępienia tego
Na przedmieściu Berlina, w gniazda anityniemleckiego. (PAT).
Bucholtz,
z nieznanych
I powodów nastąpiła
eksplozja w fabryce
sprzętu przeciwpożarowego. Dwie
osoby zostały zabite, a dwie ranne. Straty znaczne.

~ bf
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u n urn u

••••••••••••••••••••••• ••••I
Kronika lubelska

Królowa Mary miała we wtorek wypadek samochodowy. Sa.
mochód królowej - Matki zderzył
się na ulicy Londynu· z innym wo
Gdańska
zem, jadącym z dużą szyobkością
,,Komitet
Trzech"
zebrał się we
Na skutek zderzenia samochód
wlorek
przed
południem pod przedworski przewrócił się. Królowa
Wdiowa po zmarłym przed diwo·· cy to ludzie 1.amożni, mogliby więc
jednak nie doznała, poza lekkim wodnictwem lorda Halifaxa, spra.
wozdawcy do spraw gdańskich. - ma laty dozorcy d"Omu nr 19 przy przynajmniej dzieciom
udzielić
wstrząsem, żadnych obrażeń.
Komitet postanowił polecić WyS<J- ul. Na.rutowicza, Filipie Michaliku, czasowo dachu nad glową i ~Jaj
kiemu Komisarzowi p. Buckhard. zo.stała wraz z drobnymi d.ziećmi komórld na nęd'Zne sprzęty, by ~ię
towi, aby powrócił do Qd;ińs:rn ce usunięta w drodze eksmisjd z zaj- nie niszczyły na słocie.
Iem przygotowania raportu.
mowanego mieszkania.
Powyższa
nieruchomość
jest
już przeszło tyd•zień cala rodzi- wspólną własn:>ścią kilku miejscona obozuje pod golym niebem - wych lekarzy dr Wacława Dro·ż
nawet w czasie deszczów i chło- dża, działacza „ozonowego", dr
We wtorek na lotnisku Campo
dtil ,i nie ma się kto nią zaopieko- Dziems.kiego, działacza endeckie·
Formido runął na ziemię wkrótce
Z Kopenhagi donoszą, że w wac.
'go, d'r Czerwińskiego i dr Bobrowpo starcie i stanął w płomieniach tamtejszej fabryce Forda wyA przecież istnieje pnez ten czas ·kie.i, zaś na dobitkę pani d-mwa
samolot wojskowy. Pilot zginął buchł groźny pożar z powodu w Lu·b'inic \\'ydiia Opil"l;1 Spo- Urożd·ż owa .ie"'· członkiem Zarządu
na miejscu. Przyczyny katastrofy wybuchu 7.biornika z hen z.vną. - ~ecrne1 „ozono1\ o"
rndN·kiego St:icj1 Orieki naci biednymi dizie ·mi.
są dotychcza s nieznane.
Straty obliczają na 100 ty$. ko. ,\agi ~. tra tu.
ron.
:\ lWce cież wlaściut.le kamieni-

Samolot
włoJki w ~łomienia[h

·

N•1em1ec
• k•le samololJ

Linia Zygfryda pod

W &bie Gmin zainterpelowano
minieua górnictwa Lloyda na temat poleko • a.ngie1sk.ioh rozmów
w epra.wach węglowych. Minister
Lloyd odpowiedział na inrterpe·
Iaeję, jak nr"'W'uje: Na zapro·
ezenie Jego Ktrólewekiej Mości
polek.i minister przemysillu i han·
d! l odwiedzL Londyn w nb. ty·
godniu celem omówienia ze Dllllą
sytuacji brytyjskiego i polakiego
J>rzemysłn węglowego na rynkach
ekhportowych. Rad jeettem, że mog:; poinformo·wać Izhę, że w toku
tych romnów obydwa Rządy zna.
la.zły eię w całkowirtej zgodzie co
do tego, aby współpracę obu prze
myałów, który.OO celem było U!Sll·
nięeie konilrnrenicji w dalsrLym cią
g"l 'Dtnymać . aby istniejące poromienie węglowe było kontyniaowa.
ne po dokonaniu w nim takieh
zmian, jakie okazać się mogą koniecmie ze wz.ględra na nieda.wne
mniany poliyCZ1D.e w Europie środ

zatoneła

l~~lini ~oiony mien~a po~ ~ołym nie~em

&5 ofiar
burir morskiej

"J:~~

Na przedmieściu Berlina w fabryce ogni sztucznych eksplodowąło 200 kg. mat~riału. Trzy oso
by utracłły życie. śledztwo jest
w toku. Dotychczas jednak nie ustalono przyczyny wypadku.

~O na~a~li~

WKalł~Of

W związku z napadem w Kalthof w nocy z 20 na 21 b. m. na
samochód polskiego inspektoratu
ceł i wynikłym w oasitępstwie tego wypadkiem, władze polskie zarządziły
wszczęcie odpowiednich
dnchodzen.

W czasie hul"L<Y, jaka eizalała we
wtorek w zatoce biskajskiej, satoną.ł w pobliżu porlJU w Santan•
der dcariy kuter rybacki z eał11 aa•
łogą 49 ludi!:. Zaton~a również
wraz z 15 ~udźmi łódź ratunkowa,
która pośipiei;zyła na ratunek Jw.

tTa·

nowy
We wtorek w godzinach wieczornych przybył z Moskwy do
Warszawy nowomlanowany ambasador ZSSR. p. Mikołaj Szaronow.
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Na skrzrdlach
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Jest rzecz, która w obeonej sytuacji politycznej rzuca się każde
mu w oczy. Mimo WtSzystkich
zmian, ja:kie w Europie się dokonały, konfiguracja polityczna z
przed 25 laty niemal się powtaxza.
„Oś" przypomina w wysokim stopniu dawme trójprZymierze. Należą
do tego związku i Niemcy, i Wło
chy, i Austria, z tą rómłcą, że stanowi d'Ziś ona organiczną część
Niemiec, i Węgry, które się z
„osią" związały. A więc dawni
sprzymierzeńcy są w komplecie.
Trójporozum ienie jeM również w
slc!.a<izie z przed ćwierć wieku.
Związek Anglii, Francji j Rosji
mów. pojawił się na politycznym
firmamencie. Czyżby his1oda miała się dosłownie poi\vfórzyć?.
Są

Przeszło MILIARD złotych wkłacl6~ · powferzonyćr,

opiece największej polskiej instytucji oszcz~dnoś.d.ow..ej
;est najlepsz ym dowodem~ że

.prawda jeszcze niedawno. Ale posunięcie w ~rawie Kanpato-Ru.si
podlważyło wszelkie zaufanie w ich
dobrą wolę.

Po

szósite - Niemcy
przed
wiekiem były mooniejs.ze i
zdolne do zniesienia dł>użiszej wal~i niż obecnie. Po n1iepowOO:Zeniach
t. zw. blitzikampfa mogły prowadził wal1 kę przez szereg lał, zanim ·się nie załamały. Dziś, jeżeli
nie zadadzą swym pr:zeciwnikom
w szybkim t~ie decyóuijącego

P. K. O.

ćwierć

i dałsze ;pod<>bieńlśtwa. Ru· ciosu, -znajdą się w

munia i Jugosławia ciążą jak podówczas do państ demokratycm ych.
Belgia, choć jej zapewne nie grozi,
jak wtedy bezpośredni najazd, jest
w zasadzie w podobnym położe
niu. Bułgaria znów skfa.nia się dlo
„osi". Stany Zjednoczone , jak w
czasie wojny świato·wej, opowiadają się przeciw państwom „total1nym ", a za krajami demokratycznymi. Zdawa.Joby się, że Japonia wykazuje obecnie inne tendencje, aniżeli przed 25 laty, że
obecnie wiąże się z „osią", ale .ostatnio pod tym względem nastą
piro przesu·nięcie charaktel")'."St)'.'CZne.
A zatem podobieństwa są rozliczne. Ale· analogie te nie powin·
ny nam zbytnio zak!rywać rzeczywistości. Są wszak r6wmież i róż
ni.ce, i to bardzo ważne, które zupelillie inaczej kmattują sytr.iację.
:To jest niby to samo, a j.ednaik nie
to samo.
Z jednej strony stwierdZić na.le-ty ,że rola Włoch jest inna ,aniżeli
25 łat temu. kh związek z Niemcami jest dzisiaj mooniejs:zy. Przecież pamiętamy, że w czasie wojny światowej Włochy odegrały rolę dwulicową. Najpierw odsunęły
się od swego bloku, a potem przeszły do bloku przeciW111ego.
Nie
można coprawda ręczyć, że w mi~
rę rozwoju wydarzeń coś podobnego się nie powtórzy. Dla Mussoliniego porzucie sprzymierzeń.ca,
który okazał się słabym, to nie n<>wizna. Pamiętamy wszak jak ztamat wszystkie ur&czy\Ste obiet·nice,
których nie szczędził Austrii. Manifestacje przyjaźni niemJeckowłoskiej są zbyt gł.ośne, aby były
bardizo przekonywające. Jeżeli na
przykład dwa państwa zapowiada„
ją uribi et orbi, te zawirą przymierze wojskowe, o czym .7)Wykle mówi się jak najmniej, wydawać się
to musi conajmniej podejrzane. Jeżeli się o czymś zapewnia zbyt natrętnie i krzykliwie, musi budzić to
zdziwienie. W każdym razie w tej
chwili nie mamy jeszcze dostatec:znego powod'U, aby twierdzić, że
Mussolini w trudnej sytuacji porzuci swego sprzymierzeńca. Wiemy tylko, że jest bez slcrupułów.
Ale są ba·rdzo poważne różnice
z dl'u.giej strony. Wyliczmy niektóre z nich. Po pierwsze - Turcja
jł-st d'ziś po przeciwnej stronie,
aniżeli stała w czasie wojny świa
towej. A dodajmy, że Turcja macr.y dziś więcej, aniżeli wtedy, że
stała się od tego czaSIU nowoczesnym państwem.
Po dr:ugie - Austiria nie jest
dziś tym, czym była, gdy wkraczała w oilores wojny światowej. Wtedy była wielkim, potężnym mocarstwem, dysponującym ogromną siłą. Obecnie jest małą
prowincją

WYM OWA fAKT ÓW ...

była bierną siłą, dlziś przedstawia
wszystkie wartości, którymi dysiponuje wielkie państwo.
Po piąte - w czasie wojny światowej państwa trójprzymier za miały również ·możność wygrania atatu ulcraińskiego. Posiadały go ro-

położenio

PEWNOŚĆ

to

ZAU FAN IE

o

cięższym,
ściśle mm.tamą,

wiele

Pomijamy stronę
która z natury rze
czy jest mniej znana. Ale Jeżeli
idzie o .surowce niezbędllle do prowadzenia wojny i o środki materiałne konieczne d:la utrzymania
prawie stu milionów ludzi, Niemcy są jut dziś, przed rozipoczęciem
wałki oo .pew.nego stOfj)fiia wy(;Ze.f·
pane.
Po siódme - Niemcy nie m&gą
liczyć w razie wojny na t. zw.
Burgfrieden, na jed111ome stanowisko całego narodu., w tej mierze
co przed ćwierć wiekiem i co inne narody obecnie. Sprawa hitleryzmu nie będzie dila WSZy\Stkich
Niemców sprawą narodu niemiec'kiego. Nie iprzC!PQwiadamy tego,
że od raZ'lt wybuchnie ja'Slly płomień buntu. Ale wiefil<ie kirzywd'y
nie zostaną zapomniane, a powierz
chnia morza niooawiści nfo porostattie zawsze gład'ką.
Po ósme - W1SZystlk:o 'W'Sk.a:ZUje
na to, że proces krystaiizatji poglądów Stanów Zjedlnoozonyioh w
s.pr~aclt . ewrop.ejsk~ który ~
czasie WOJlllY światowe.i trwał kilk~ lat, obe~ie. rozwinie się ~aczme prędzej. Niemcy cesan;kie potrzebowały dliuższego czasu, alby

Harcownikom „totalizmu"

Wiem, że nie na wszystkie pytania należy odpowiadać. W tym wypadku jednak na pytania, postawione mi wprost przez redakcję
„Jutra Pracy" w związku z mym
artykułem: „Totalizm a Polska"
chcę odpowiedzieć - jak zwykłem
to robić - jasno i prosto, choć
wiem, że „Jutro Pracy" nie lubi
jasności i prostoty.
Na pierwsze pytanie: „czy święte uniesienie narodu z ostatnich
dni jest socjalno • demokratycz ne
czy totalne" - odpowiedzieć nie
mog~. bo to „uniesienie" nie ma
nic wspólnego z formą rządzenia.
To tak zupełnie, jakbym np. w
kwestii wyboru koloru p~ł ~ogoś, co woli: twarde czy nuękkie?
. W odpowiedzi na dru~e pytame: ,.czy minister Beck Jest tot&listą, ~ demokratą" - muszę
/ _ ;powiedzieć: nie wiem. Dotyc&.
czas uwdałem go za zwolennika
totalizmu. Czy jest nim w tej chwi
li fa~cznie? - sądzę, że mógłby
to stwierdzić tytko sam P· minister Beck.
Wreszcie trzecie pytanie: „czy
minister Kwiatkowsk i stoi pod ma
kiem Skwarczyńskiego czy moim"
- nie jest dla mnie dość jasne i
proste. Nie wiem, co redakcja rozumie pod słowami: „stać pod
znakiem", - ale wiem, że p. minister wedle swych własnych słów
naleły do O. z. N.; czy zgadza
się zupełnie z jego programem i z
deklaracjam i jego szefów - są-

uczynić ?inacznle szybciej.

w epoce wojny

światowej wśród państw neutral-

nych nie brak było państw żywiącyoh w g.runcie rzeczy sympatię do
Niemiec, ~· państwa s.kandynawskie. Teraz sytuacja przed51awia
się zupeŁnie inaczej. Opinia świata
jest jedlttolita pod tym względem.
Nikt nie żywi zrudzeń. Zmora zwyci.ęstwa hitlerowskich Niemiec wydaje się wszystkim okiro.pną.
I wreszcie dziesiąte. Europa wal
cząca w obronie swej wolności nie
powtór:zy teraz błędlU diawnc:go. Od
samego począlk!U ooo.będzie się na
koordynację wysil'lców ,na ~ółdziałanie i je<finolitość w walce.
Nie wyliczajmy dalej. Obraz teraźniej.szości oprawiony zootal m<>że w ramy p.rzypominające przeszrość, ale treść jego jest Z'llpelnie
nowa.
ADAM PRóCHNIK

od woli większości narodu, przy czy totalnych może być tyle, ile
poszanowan iu naturalnych praw je będzie klik, dążących do objęcia
dnostki-i to się nazywa demokra władzy; wszystkie będą drżały
cją, - albo rządzi Rząd, który nie przed możliwością trium.fu demoliczy się z wolą narodu i z takimi kracji, ale poza tym - będą walpojęciami, jak wolność, sprawie- czyły ze sobą cichaczem i intrygadliwość i równość praw - i są to mi, byleby tylko pokonać konkurządy
antydemokra tyczne, bez renta, jakkolwiek pomiędzy nimi
względu na to, jak się je nazwie. wszystkimi nie ma żadnych innych
2adne szukanie nowych „polskich różnic, jak tylko czysto personalsyntez" i żadne nowe nazwy, ma- ne._ wyścigi do mety.
jące pokryć istotę tych różnic, nie
A wreszcie jedna uwaga.. ,.Jutro
mogą usunąć i zatrzeć granic, ja- Pracy" zarzuca mi „upraszczan ie"
kie istnieją pomiędzy tymi dwoma zagadnienia. Przez całe tycie usprzecznymi ze solMl światopoglą ważałem za największą swoją, ehlu
dami.
bę, że miałem odwagę stawiać
Demokracja , jako forma rządów każdą kwestię jasno i prosto, a
większości narodu - bez względu tych wszystkich, którzy tej prona to cey opiera się ona w danej stoty mę bali i kt6rzy chcieli zachwili na. tych czy innych grupach, ciemniać prostą prawdę zawiłymi
kt6re tworzą większość - jest wywodami i ,,interpretac jami prawioc tylko jedna-tak, jak jedna wnymi" - uwał.alem i uwa!am sa
tylko może być w danej chwili zwyczajnych krętaczy.
większość wśród danego ludu czy
Z. WLAWSKL
narodu.. Większość ta może robić błędy, które jutro będzie mogła napnwić i pójść naprzód,
ale będzie demokracją bez
względu na to, czy rządy w pań
stwie obejmie rząd konserwatyw ny, socjalno - demokratycz ny czy,
jak pisze „Jutro Pracy", liberalno - masoński - póty, póki w spo~
łeczeństwie uzna.wa.na będzie zasa- ~USUWA
da respektowan ia prawdziwej woli
większości obywateli pańsfwa...
W przeciwieństwie do tego przy ustroju anty-demokraty~z,..
nym - tendencji dyktatorskic h
to - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - •

1

przelronać demokrację ameirykańską o swoim iStotnym obll.c2u.
Niemcy hiilerOW$kie pQtrafiłY, ro

Po dziewiąte -

.,JJ~li [~[q WDiDf

dzę,
ł.e też mógłby wyjaśnić
naJlepiej on sam.

,~Ili!/~

~DIEOI ~

•••

Dwugłos

poza tym wiem, ł.e - mimo
istnienia różnych partii; program6w i ich nazw; mimo „różnorod
ności" i „bujności życia" politycznego - jeśli chodzi o formę rzą
dzenia państwem, to zarówno w
Listę „ozonową" w Wilnie po. P faniem wileńskich działaczy „ozo
Polsce, jak i na całym świecie istnieją tylko dwie możllwoścL Al- pierały dwa pisma miejscowe: nowych", to wykazali przez to sabo rządzi państwem Rząd, zależny Goniec P'Ot"attny", oficjalny nie- mo ,,słabe wyrobienie obywatelJ~ko organ „Ozonu'', i „Kurier skie" (?!),. ~dp~iada .pośr~o
WileńSki" - sojusznik z ubocza. „Kurier Wilenski , drugie SOJUSZ„Ozon" nie zwyciężył. „Goniec nicze pismo lis.t „ozonowych ", w
Tłuszczowego
Poranny'' dostał ataku nieco... artykule p. t. „Oto skutki walki
histerycznego. P<>d tytułem „Wił- ze społeczeństwem":
no nie zdało egzaminu obywatel„w tym czasie, kiedy Rada
W dniu 1 bm. odbyło się Walne strat sumą. zł. 11.386.347.48. Zysk skiego", tak pisze:
Miejska pracowała sobie najp:rzy-Zgromadzenie Akcjonariuszów Sp. Spółki za rok sprawozdawczy wy· j
Wynik wyborów wile:O.sl-..ich
kładniej, w Wilnie odbywała się
zł. 213.580.64.
Akc. „Schicht - Lever". Zebranie za niósł
"
jb dzi · niezrozumiała. wa?Walne
zaromadzenl
e
udzieliło
a.b-1 przyniósł dwie zasadnicze niespona. ar eJ..•
gaił prezes Rady Spółki, po
czym solutorlum 0
Władzom Spółki.
j dziankl: 1) za.partyjnienie Rady ktJ ze gpoleczefistwem (pod.la-.
wybrano na przewodniczącego zgroW roku sprawozdawczym Spółka, i odwrót od haseł gospodarczych
madzenia p. mec. Jurkowskiego. Spra
nasze), walka z uczuciami, która
wozdanie Zarządu składał p. dyrek- zadeklarowała. na Pożyczkę Obrony ! oraz 2 ) olb~~~ przyrost ma.nspowodowała wprowadzenie mePrzeciwlotnic
zej
sumę
zł.
265.000,
.,„;y„~...
tor inż. Podraszko przedstawiając a pracownicy firmy
.
1
sumę
złotych
da.tów
żydowskich...
Ogólnie
biotod,
odstraszaJących najlepsze,
działalność Spółki w okresie sprawo
71.560.
Poza
tym
na
FON
wpłacona
I
rąc,
wynik niedzielnych wyborów
najbardziej niezależne elementy''.
zdawczym. Bilans Spółki za rok
niemieoką.
ChOdzi tu, .rzecz prosta, o watPo trzecie - Czechy ą jeszcze 1938 zamyka się sumą. złotych została suma ponad 11 1 pół tyslącal w Wilnie jest dowodem słabego
wyrobienia obywatelskiego Pola- kę, zainlcjowaną przez wileńskie
mniej pew111e dla „ooi", aniżeli by- 26.057.787.75, a rachunek zysków 1 złotych.
•••••••••••••••••••••••••••
ły kiedyś dla trójlp.rzymierza.
ków wilwkich..."
koła „ozonowe". Nie poirUszamy
Na to rozbrajająco naiwn-e prze szczegółów. Ale bodaj „Kurier
świadczenie, że sko.ro Wilnianie Wileński ma słuszność... ,,Metonie zechcieli obdarzyć swym zau- , dy" mszczą się...
kiem w swym ręku atut pols'ki. InAR.

o wyborach wileńskich

I

Towarzrstwo Przemrslu

Schicht-Lever S. A. Warszawa

•
I
ce:~a~~7a~y-;rI:ctńs:i~~· ::~ Wrzen1·e ws'ro· d wo1·ska Wł Osklego

~;ci~ec;~~
~~eć.pot~;~i:~~~~~
potskle byro podówczas podzielo-

N1·emc1 odmo'w·11r w1·zr

na wyspach Dodekanezu

ne na różne orientacje, a z,naC2- Angielska prasa donosi, że wśród
na, najaiktyw.niej'Sza jego część wojsk włoskich, stacjonujących na
walczyła czynnie przeciw Rosji. 4 wyspach Dodekanezu (na morzu
Dziś ~łeczeństwo potskie jest tak Egejskim) wybuchły bardzo p~jednolite, jak nigdy. Mogą być w ważne zaburzenia. 2ołnierze głosPol$ce demokraci ł totaliści, socja- no wyrażają niezadowolenie z waliści i zw<>lenn1cy pa.n!lljącego obe· runków, w jakich odbywają służ.
onie ustroju, a1e nie ma ger-\ bę.
manafilów, przynajmnie j w tej
Na wyspie Kalimnos grupa żoł·
~hwili, ani .n a lekarstwo. A co naj- nierzy i podoficerów zerwała z~
ważniejsza - Polska przed 25 laty ścian faszystowskie emblematy i

• „ I
. p I k. . Ak d ..
przedstaw1e1e
OWI o s 1e1
a em11

odezwy. Następnego dnia do wysPY tej podpłyn~ły dwa torpedowce. . 2and8:1"111eria. aresztował~ stu
żolnie~zy 1 podof1~erów, ktorych
pod silnym konwoJem wysłano do

1

.W

Włoch.

..

na~'bll_ższ~

.
czasie

Umie1·etności
.

odbędzie

Na 4 wyspach Dodekanezu zn~j- gres historyków literatury.
duje się ~iś oko~o 67 tys: żołn.ieNa kongres te~ zaproszony ~orzy włoskich. Lic~ebności ~OJSk s~ł ~rofesor Uniw~rsyt:tu Jagiełn~ wys~ie L~r~s me .~dało się pra lonskie~o, dr•. Fol~iersk1.
sie angielskieJ ustahc.
Jak się dowiaduJemy, konsulat

j

I

niemiecki

w Krakowie

odmówił

się w ~orue nuę~ynarodowy kon- prof. Folkierskiem u wizy przejaz-

„2ydzl chcą wojny" - można
przed mareo-wą meta.morfo74
polityczną czytać co drogi dzień w
prasie endeckiej i oenerowskie j.
Nie było powiedziane ja.cy to 't,J
dzl: sjoniści czy rewizjoniści, bundowcy czy ortodoksyjn i, zasymilowani czy poalej-sjoniści. Powi&dziano 2ydzi I basta.
Zastanawiałem się, eo -za inteftl&
mogą mieć
żydzi
w wywołaniu
wojny światowej.
- Dostawy wojskowe! - pnemknęło mi przez głowt, ale wnet
przypomniałem sobie, ie wojsk6 :
zakupuje wHystko co mu nlezbod- .
ne s pierwszej ręki, bu.: jaki4."p ,
kolwiek po8rednłctwa.
A więc nie zarobhł ua. dost>
wacht A w takim rade dlaezep
pragnfł wojny!'
No I dowiedziałem się fJ tej -... ,
mej prasJ, ł.e ~dzl l tak bl6. 1111
nie będą, a na frontlle będą wJl!tomle nie ~
Istotnie przypominam sobie, 119

było

I

ktoś proponował, :ł.eby żydów Die

brano do wojska, ale tego w1Mn19
domagali się endecy I oenerowq,
a 2ydzl przeciwko temu profielltie.
wa.IL Więc jakże to ~e!'
Powoli jednak mczynam rom-

młeć „żydowską intrygę". ~Cizi
chcą, by ich zasadnlcm brano c1o

wojska, ale w wojsku

będą slti

migiwać od frontowej służby
clą pozostawali w miastach.

wy·

I bo--

Odwracam stronti i na drugiej
kolumnie tego! dziennika znajduję
nader ciekawe rozwaianla na temat przyszłej wojny:
Wojna ta będzie wojną tota1mf.
Wciągnięta zostanie w ną cała lu
dność, przede wszystkim ludność
miast, które będą pr:r.edmlotem
taków lotniczych I gazowych, a
względnie najbezpłecznieJ . . , _
na froncie.
Teraz już ltszystko rozamłem.
tydzl nie pójdą na front, bo tant
będzie względnie najbezpieczn iej,
lecz będą siedzieli po miastach atakowanych bomba.mi i gazami, bO
2ydzi to samobójcy. Nie lnaeZej.

„

Proste, jak

obręcz.

Jednakie do metamorfoz y Dl81"cowej nie było dla mnie jasne, dla
07.ego tak żydom mleży na wojnie, ale od ma.rea już wiem, ł.e do
wojny prócz 2ydów dąży takł.e
pan na Berchtesgad enle I przyłe
głościach.

Nie udało ml si~ tylko ast.anć,
czy 2ydzi są narzędziem w ~
tego pana, czy ten pan jest powolnym narzędziem w rękach medrców Syjonu, ale kooperacja Istnieje. To ute ulega wątpliwości...
Kooperacja żydów I pana na
Bercbtesgad cnle wymierzona jest
przeciwko państwom bloku pokojo
wego, przeciwko sojusznikom Polski: Anglii, Francji, Stanom Zj&o
dnoczonym, którymi rząd74 Blumy, Herberty Samuele, Hore Bellshe, Morgentauowie l Bóg raczJ'.
wiedzieć, jak tam el wszyscy 2rdz1

się nazywają.

Wlęo czy

.:hCll ~dzl wojny, CSJi
dowej przez Niemcy, wskutek czenie
chcąfl
.
go prof. Folkierski, jako reprezenLudzie! Zablerr:cle ~ ~ beli
tant Polskiej Akademii Umiejęt
naści, zmuszony będzie podróź swą oszalejo.
s. y.
do Francji odbyć drogą okrężną.

„

Hitler [~re Pata1onii, 1~11~ii .i·. fi~ań~ka.„
I

Clemenceau powiedział kiedyś o
Niemcach, że jest to naród niebez
pieczny, gdyż Niemcy nie kochają
życia i miast umiłowania życia zbu
dowali sobie mistykę śmierci. Wokoło tej mistyki narosła dodatkowa mistyka „obowiązku", który
prostą drogą do tej śmierci prowa
dzi. Stąd wyrósł militaryzm niemiecki, jedyny w świecie zaczepny
wobec wszystkich.
Dodać można, że z tym łączy się
mistyka reorganizacji · świata na
modłę niemiecką, czyli opanowa
nia globu ziemskiego. Mistyka ta
sięga czasów dość odległych. Już
Goethe - co prawda we frazeologii „olimpijskiej" - marzył o tym,
że cały świat zbawi siebie przez
przej~·cie się duchem niemieckim.
Po wojnie francusko - pruskiej mistyka ta pod egidą Wilhelma Il
przyjęła formy hero~ - komiczne,
po wojnie światowej na krótki czas
przycichła, by obudzić
się niebawem najpierw w majaczeniach Ludendorfa, a potem w praktyce politycznej Adolfa Hitlera.
Wierzę w S?.Czerość Hitlera, gdy
mówi on, że Niemcy są zagrożone
okrążeniem. Wierzę dlatego, że Hitler nie umie się pągodzić z tym
faktem, że Rzesza niemiecka zajmu
je tylko nie wielką stosunkowo
część powierzchni globu ziemskiego. Nie może się z tym pogodzić,
że reszta globu ziemskiego nie podlega. jego dyspozycji i Niemcy na
;wszystkich swoich granicach mają
tę właśnie „reszt,ę świata".

Dlatego hitleryzm wcielający dzi
siaj w sobie historyczne dążenie
Niemiec do ekspansji, nie jest po
prostu w możności nałożyć jakich
kolwiek hamulców swoim dążnościom zaborcZym. W zasadzie „uspokoić" mógłby się dopiero, gdyby
cały glob ziemski znalazł się pod
jego władŻą. Biorąc ~od uwagę, że
ziemia jest kulą, zawieuoną w pr~e
etworzach,. uznałby zapewne, że nie

"okrątenie".

Po prostu nasuwa się pytanie, uzyskiwać ~dobycze bez wojny. A
co robi właściwie niemiecki wy- to przy pomocy nowego środka,
wiad? Nie będzie chyba błędem. je- który wynalazł i który stanowi pra
żeli wyrażę przypuszczenie, że ist- wdziwy „Kriegsersatz" - namiast
nieje on także i w Polsce. Doniósł kę wojny. Polega ona na tej gamie
ten wywiad zapewne, jaka jest no- prowokacji· i szamotań się, którą
śność naszych mostów, jak wielka dobrze znamy i ma na celu skrujest powierzchnia Placu Marszałka szenie odporności moralnej i ma.:
Piłsudskiego, ile metrów liczy war terialnej strony drugiej. Ale i to
szawski drapacz chmur na placu tylko. do czasu . wywierało wraże
Napoleona i wiele innych podobnie nie. Obecnie metoda jest już rozpoważnych wiadomości. A nie- poin- znana, ·a odporność świata .wobe.c
formował
najwidoczniej :;woich Nfomiec jest oczywiście większa,
przełożonych, że nie ma w ·Polsce niz Niemiec - wobec świata. Jeże
i wcale nie może być taJ.pego Rzą- li zaś idzie o Polskę, jej szczęśliwa
du, który mógłby prowadz.i.i: roz· struktura gospodarcza, której war
mowy merytoryczne na temat od- tość dziś dopiero ujawniła się w
dania Gdańska i Pomorza i ~e je- całej pełni, uczyni ją szczególnie
żeli z braku rozmówcy polskiego mocnym przciwnikiem w takiej for
Niemcy upieraliby się przy mon)- mie wojny.
logu na ten temat, to bardzo prędOczy~iście, istnieje i niebezpieko dogadaliby się do wojny.
czeństwo „prawdzj,wej" wojny. HiByłoby może nieostrożnością wy tler ma coraz mniej czasu do wyrażenie przypuszczenia, że Hitler trzymania i może w chwili niebczwojny nie chce, ale można w każ-I piecznego kryzysu wewnętrznego
dym razie wyrazić pogląd, że woli szukać ucieczki na pole walki. Trze

tego stanowiska.

Metody ulegają

a Włochami.
M·inister wloski kilkakrotnie się
uśmiechnąl. Pewno z zadowolenia,
że on ma możnego i zamożnego
teścia, a kanclerz Hitler nie. Kanclerz Hitler ani razu się nie
uśmiechnął, 8Uponując ·w duchu,
że ten się najlepiej śmieje, kto aUJ
ostatni śmieje„.
Kanclerz Hitler dlugo i z uwaTIBETIN
gą wpatrywal Bię ·w oczy ministra
SIX•SIX
włoskiego, z oczu bowiem można
STO KWIATÓW
często wyczytać, czy czlowiek ~
LE RAYOM
uczciwe zamiary czy nie.
TIEN- SZAN
W środku sali :ttal duży Btól.
Okrągły, żeby nie bylo kantów.
~~
Na Btól Bkierowany byl mop
światel reflektorÓUJ. Prawdopodobnie, żeby żadna ze Btron nie dopuścila się .sztuczek z zakresu
e•
PU
czarnej magii i żeby doniosly akt
odbyl 8ię . bez hokUBÓtO - ,okus6w.
Trzy razy bt.Jdano zatOOrlość
:ttojących na stole kala.many, bo
w kalamarzu mógl być tak zwany
,,sympatyczny · atrament'", 'kt6ry
w godzinę po podpisaniu mika,
ulatnia 8ię i nie ma ani podpt,su,
zapewne prz~z. mówcę) słow~ pre-1 trolują , prasę".
.
m1era Dalad:iera (rok 1934) .
w dniu prasy partia urządza ani ukladu, ani sojuszu.
Wszystkie · te BZczeg6ly niezbi'.'Dwie set~i naj_b ogatszych ;o· 1 konkursy fotograficzne z nagrodzm posyłaJą swyc:h delegatow, j darni orO'anizuje specjalny kolpor cie dowodzą wzajemnego wielkieby kierowali pa1istwem. I wpły- taż i' t.
go zattfania obii ukladających się
wają na opinię publiczną, bo konCieszymy się bardzo z rozwo- stroti.„
Gdy część urzęaowa Z08tala zaju bratniego dziennika. Posyłamy
ko·
ńczona, obaj ministrowie spraw
swe koleże11.skie pozdrowienia „Ro
~gran·icznych p. Sian<> i p. Rybi
pulaire".'
Prasa socjalistyczna - .to wiel- Trop (w dalszym ciągu· będziemy
Z OPAT~ITTOWĄNYM. PllZEWIĄlA·
ka broń. Tow. Blum ma rację. go nazywa.li krótko - Rybi) udali
N.IEM ZAPOBIEGAJĄCYM PLĄTA·
się do u8trontiej 8Cdi na koleżeńską

forma ~cjl

ni~ecko - włe>&-

-1ej. I WOJDa ~.miały na
sobie to mamlo. PóźnieJ przyszła

Dzień

W niedzielę 21 bm. bratnia partia we Francji urządziła dzień pra
sy socjalistycznej.

Tow. Blum we wstępnym artykule w „Populaire" podniósł wysoko znaczenie tegoż „Populaire",
jako centralnego organu potężnej
partii socjalistycznej. Przecie „Populaire" - pisze tow. Blum - to
,centralny organ najpopularniejszej partii Francji. Ta partia liczy
175 posłów i 'senatorów; zebrała 2
miliony głosów na swych kandydatów; wysunęła swój program,
1będąc w rządzie; prowadzi wielką
pracę uświadamiającą i wycbo-

wawC?.ą.

musi on być jednocześnie i wy-1

inne
dostarczdzienni.ki:
•
bki musi
h inftak samo
• jak
wielki:c P'::!ia. c
orma.cyJ,
Im więcej prenumeratorów, tym
lepiej, bogaciej możemy wyposatyć pismo. Im bogatsze w treści
swojej jest pismo, tym więcej może zdobyć prenumeratorów. Zacza
rowane koło?, _pyta tow. Blum.
Nie, trzeba działać jednocześnie
i od strony polepszenia treści i od
strony pomnożenia prenumeratorów. Liczymy na was towai·zysze!
- pisze tow. Blum: - Liczymy
na waszą wypróbowaną przyjaźń!
Liczymy na to, że spełnicie swój

•6•

przyrzeczenia. A teraz
prze-·
kt •Hitler
,_ ól
szedł już Zagłobę,
ory ~r owi
szwedzkiemu ofiarował Niderlanł ·
t
t 0 f'
dy, ale nie zdoby się na upe
iarowywania mu.... Szwecji. A tymczasem Hitler ofiarował Francji
dwukrotnie Alzację i Lotaryngię, a
Polsce po operacji gdańskiej.•. resztę Polski.

zaproponować.

_ Możemy zatem napiwać •
komunikacie, że too wSZ!l~tkic~
3fYl'tJ'IDaCh gospodarczych · "~
dziliśmy jednomyślność i zgodno86 •
poglądów.

prasy socjalistycznej we Francji

kolej na okres ,,zbierania zlemł ni~
m.i~~t'· Posłużył on d~ aneksJl
Austrn i ~udetó~. Skole1 p~ ~asł~ '?komecznośc1 po~arua memieckiego „Lebensr~um .~ektowano Czechy. Obe~e g~os1 się do:
ktrynę, że Rzesza ruenuecka mu~1
objąć wszyątkie kraje, w ktorych mieszkają Niemcy, oraz
w~zys~ie kraje, któ~e . stanow1ą . mezbędne u~pe.łnie~? e~on~nnc~e Rzeszy umme~e ckibsezaJ.rN1~ ' obowiązek!
miecki „~bensi:a
(
. ży . Piękne słowa. Zmieniwszy _ co
ciowy~ meogr~czony w sweJ prze należy (cyfry) _możemy zastoso
strze~.1 ma byc za;a:em. „Todes- wać słowa t. Bluma do naszego
raum. (obszarem snnerci) wszyst- polskiego socjalistycznego dzienkich innych narodów.
"k
ma.
A przy tym ujawniają Niemcy
w tymże numerze „Populaire'a"
nieznajomość świata, który prag- znajdujemy odezwę Komitetu praną w s~eb!e wchłoni;tć-: w stopniu sowego tiartii. Odezwa przypoprawdz1w1e zdum1ewaJącym. W mina stare (już dziś zapomniane
czasie wojny światowej ~dmira.ł ' - - · •• 2
Tirpitz wierzył głęboko, ze zaostrzona wojna przy pomocy łodzi
t>Odwodnych zmusi Anglię do kapi
tulacji. W 1917 roku rozmawiałem
z oficerami niemieckimi, wracającymi z frontu zachodniego, którzy
cieszyli się, że za kilka tygodni będzie pokój i opierali swoją radość
na tym, że Francuzi ulękną się
„grubej Berty", ostrzeliwującej
Paryz. A dziś rozglądają się Niemcy po świecie zdumieni i rozczarowani, ze wytworzył się obronny
pierścień sojuszów przeciw ich jawnie głoszonym zamiarom wojny
zaborczej. Oni naprawdę wierzyli
IQ-1lrtyc%'y11q pow1ławollla
.......~ystk1"e pan'
evcft t:horób, odblerofa apelvl.
.
t 0 ł b0k
w
g ę
o, ze ..,_
ł
.;orzq złq pr.zemlanę materlL
stwa będą biernie oczekiwa Y sweMolety dba6 o normalne łun.
go losu! Początkowo posługiwali I
lcionowcmle łolqdko I kiszek
się nieraz w tym celu metodami po
prze& reQutarre wypriUnlenl&
lityki Zagłoby. Ofiarowywali różZlOl A Z GĆR HARCU
ny'rn państwom
części innych
ORA LAUERA
państw. W ten sposób Polska miaalo•*· 1111 p;,„ obsfruh1t1
ła otrzymać Słowację, a ze zręcznarmujq łrawier.le, czvsz:czq Io.
nych aluzJ'i min. Becka dowiadujesodnle I bezboleanle, przeciw•
'
my Się, Że były i Szersze plany i
zjQ Ia Iq łwOrzenlU
I 1fł 11 UIZCZU1

0

rozkaże1 Panu chyba także wiGdomo, że u nas samoloty zamiast,
kawy.
- A jak Btoicie . ze alotem 1, zapytał Rybi.
- Mamy..•
- To świetnie!
- .Przepraszam; nie ®kończy.
lem zdania. Mamy widoki .na Uoto. Po zwycięstwie nad -AngZiq,.
Francją, U. 8 . .A. i t. d. zażądamy
od każdego zwyciężonego państwa
po 100 miliardów funt6w . w zlocie.
_ Ozy nie uwata pan, że to tro·
cAę za mało 1 : Lecz mniejsza o to.
Ozy nie móg'lby mi pan wyplacić
jakiej3 . niewielkiej zaZicz1ci '-na to
konto1 - sapytal ,Rybi.
. - Oo za zbieg o'koliczości!t
'chcialem wla§nie to aamo , _ .

CllERYS

s'•

wvdoloiq aubsłancl• gntlne.
"'ywołulq przyzwyczajenia.
k
toaowone IQ równlet a utec1•
nie w cierpieniach wqfrCłby..
nerek ł p11cheru, kamlcJ
łdllciowęl. 11eumatyimle, arłre•

łytmle, hemoroidach I ołylo4d.

- Oczywiście, ~.• :. "
._ A teraz przejdźmy ·a.o 3fW"twl
politycznych
zapropOnOWal
Siano.
_

NlU

SIĘ

OSZCZEDZA WAM PRA-

Q:. 'i,.l;~~ '· Cl.~Y.. '/'fi!..

Doskonale.

Właśnie· ~ntere.

&>-

8Uje mnie jedno zagadnienie.

d.

jusz zo:ttal uroczyście podpi.sany.
Niech mi pan powie, czy w razie
czego Włochy -nie wystawią na&
a.o wiatru, jak to ~ zd4rżyU,
1914 roku1
·
- Zanim odpowiem panu na to
pytanie, pozwoli pan, że ja r61Dnież zadam panu niedyskretne 'PY·
tanie. Ozy Niemcy nie ien.oą pned
uplj/wem terminu tego · dzi3iej3UJgo paktu tak, jak niedawno zenoa
'ly pakty z Pol8ką i Angliq1.
_Widzę, panie kol6go, że
że w sprawach politycznych Btt.Oisr.

·'°

Pracujmy dla swej prasy stale
pogawędkę.
wytrwale.

l

- Może byśmy odrazu przys.tąpili do wspólpra.cy gospo,darcze3 'łD
czasie pokoju zapropot)OtOal
Siano.
dziką rozkoszą - odparl
Rybi.
dziZiśmy
jednomyślność, ło na.
Mamy zapotrzebowanie na czy, że obaj jednako'ID6 my§ti mamaslo - rzekl Siano.
my, co o_czywiście będzie zazna-Ba1·azo proszę. Ile bateryj czone w urzędowym ~unł~.
dl
.
_,
.
•
k
·tet
\stosunki
konstytJiCY'.'i1
ne
toby
cała
1
0 epesze omo,..y, ze „ 0111
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,
tr.zech' 'óla sipraw Gdańska ·w Li- a~cja .Niemiec p.rzeciw Po~ce w pGn rozkaże 1 Panu chyb<1 '!Diado- ł N a tym ~ferenc3f M~
mo, że u łł<S8 11rmaty samiaat maULTIMTJS.
dze Narodów (komitet .ten stano- s.p rawie · Gdań-ska spaliła oa pa·
wią mini,s:trowie spraw zagrankz- newce, s.a:m ?dań;sk ?awi~ ~dse
płyn do mym.oz. memu,
nych A>nglH, Frnncji i Szwecji) po- parowałby s:ę od teJ aki~JI 1 ~ały
1. 11 5 REB RO L 11
szkła l last.er
stanl(}wił wezwać Wysokiego Ko- swiat uJrzalby praw1d1ę, ze Hitler
proszek do czyszcz. · alu„S
REB
ROL•
2.
mi-sarza Ligi w o·ctańsku, prnf. Bur nie tyie walczy o Gdańsik, ile o
miniom, szkła I metali
pierwszy chem. proszek
chardta, do powrotu do Gdans:ka wyp a rcie Pol ski z B~dtyku.
RE
A
L••
3.
do mycia podłóg
i prz)~gotow.ania . ralportu o sytuaHitlerowcy wiedzą o tym i dfa
tĄDAć WSZJiIDZIE!!!
cj<i.
tego przebąkują o jakimś plebis-

t•
N
dó
6dańsk ·a 1ga aro w

:;~e::::~e~!i!;.~~c; ~:c~i1::e~a;:;~r~::;::. ~:~ Na. marginesie napadu
p~erw
żeglowano pod
hasłem
walki
S. bolszewizmem.
Stąd
pierwotna

SciiusznicJ

ba być więc na to gotowym. Ta gotowość w Polsce istnieje. Wzmóc
ją i utrwalić mogą i powinny śmia
Depesze przynio8ly już szczegó- sla - zaznq,czyl Rybi. A czy mołe reformy wewnętrzne, których lu ly uroczy8tego podpi.sania 10 pa- gZibyśmy sprowadzić od was kodność kraju się domaga. Ale to lacu kancler8kim 10 Berlinie ukla- wę1
' ·
.
jest już inna sprawa.
- Naturalnie. Ile es'f1,adr pan
du pomiędzy Rzeszą Niemieck<b
ADAM PRAGIER.

asza pr sa

::::::-;:=~!! re..jr;=.Bru:ui:~~·j:~8:..e.:

grozi mu jut;
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w Kalthafie
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Wiadomość ta stwierdza, że
Wyso~i Komisarż Ligi już nie urzędio.wał w Gdaf1sku, o czym prasa zagraniczna już przed .tym pi-

cycie, ale panicznie się bOją wyborów do Sejmu, na'"'.~t po~d swą
okupacją. I tych wyborow nie prze

prowadzają.

sala. Rola Komisarza by:a w oTa Jezbronność g:da11.s zczan jest
statnich kilku latach dość ś.mies.z- ogromnie na rękę hitlerow1oom. Za
na, nie miat bowiem nic dio po,wie- takie napady jak w Kalthof.ie oddzenia w Gdańsku. A że prot. Bur l i~(}w1edzialno·ś1: fo.rmalna Sipada na
chardit sympatyz•J.je z hitleryzmem j Odai1sk, ale przecież wszyscy wiewięc wofał przesiadywa,ć w ro- dzą, że to jesit robota Berlina, a
dzinnej Szwajcarii, zamiast grać nie Gdańska . Polsika w walce z
rolę kiUkły w Gdań,Slku: I hitlerow- tego rodzaju bandytyzmem musi
cy bardzo go chwalili za tę „bez- iormaLn1e występować przedw nasfrooność"
rzucanvm \'/adzom Gd'a11ska, a
Polska d~ niedawna również by- ewentt;alne repre&je ze strony Pol
ła za · tym, by ·sprawy · g•dańskie ski musiałyby dotknąć ludn~ś~
były r.o zstrzyga•ne bez· pośred:nio gdańs.ką, podczas ;;;d y prawd:z1w1
między Gdlańs-kiem a Poh;ką, bez winowaj•CY. berliń.scy dalej prowapośredtnict\va ·Ligi Namdów. Nie dzić będą swą niecną robo<tę . .
będlziemy teraz ponownie r-ozstrzą
W tych warunkach przywrócesali, czy stanowi'Siko Rządu poi- nie prawnego stanu Gdail6ka miaskiego było słuszne c'zy nie. W toby ogromne znaczenie i PolS1ka
każdym · razie, po wystąpieniu Hi- win·na dotożyć wszystkkh sił,
tlera z źądaniami wQibec ~lsxi, by w sporze o Gda,ńsk nie tyl•ko
~prawa Gdą.ńska przybrała ca·l- nie wy·i·ączyć pośredtnidwa Liigi,
kiem in.ny charaktet. Dzisiaj bynaj lecz us.Unie o nie zabiegać, wciąmniej nie leż.y w interesie Polsiki, gają· c przez to w walkę mię<llzy
by Ligę wyłączyć ze ~praw Gdań- Rzeszą a Połską o Gdań,sk ,także
ska. jakkolwiek zapatrywać s.ię Anglię, Francję i Szwecję bezpobędziemy na Ligę w obecnej j.ej średnio ia•interesowaną w tym, by
postaici, jasną jest rzeczą, że jeżeli Niemcy nie opanowały Gdańska.
w pewnym określonym wypadk_u
Rzecz J'as.na, że Liga nie tak łatLiga może oddać peWltlą przysht- wo mogtaby naprawić grzechy
gę, to należy ze ws<zec:h m.iar ·za- wielu lat, pope.fin.io•ne na Gdań>S1kr<1.
chęcić do tego, a nie zirażać.
Nie Jest dziś rzeczą łatwą zmusić
A ta'k właśnie jest, że Uga mo- hitler-owców du wyoofainia się z
że w sprawie Gdańska przysłużyć Gdailska. Ale nie jest to ta·kiże rzesię i prawdziwie GdańskoWi i czą niemożliwą, wszyistkie bowiem
Polsce.
atuty p.rawa są po stronie Ligi.
· · t A ·uż w ka· Żd"'"' raz.ie, w wypadLl
f
Zważmy, że
ga 'Ol'ma1me 1es
J „.
"'
Gd·an'"ka
ku zaostrzenia się s.,.,..ru
o Gdańsk,
vpJ'ekunką
.
' <> i s~~i
~V na słlfap~·
ży jego' konis tytucji podartej na interwencja Ligi może odegrać
mtt
·
W spo wa· z'ką r"'lę
strzępy przez 1 erowcow.
"' 1' rnnista·w1'ć H1'tlera w
:.:. gd . k
. sytuacJ'·ę wielce niemiłą. Byłaby to
r7Je o Gdlań,sk ludno;:,\.;
ans a me
może w ogóle zabrać głosu,
bo interwencja prawa, słiużącego Po,1jest pod · okuipaicją hitlerowsiką. A sce i opartego na umowach mię·
ędzy dzynar·odowych. l · tyl1ko na taką
ten Slpór toczy się nie . mi
Gdańskiem a Polsltą, lecz między interwencję Polska mo,że i powinNiemcami a Polską. Gdyby w na się zgodzić.
(JM~.)
Gdańsku przywrócono
normalne

1

a

o

okupacj~ hitlerowską

Czechy · pod

Z polecenia wladz „protektoratu" w wiel·u szkołach na ziemiach
Czech i Mora.w · przyśpieszono zam
knięcie roku ·szkolnego. Zwolnione
gmachy szkolne oddano do dyspozycji wladz wojskowych, które lokują w nich żolnierzy stale sproivadzanych z Niemiec; Koncentrację wojsk niemieckich widać w
Momwskiej Ostrawie.
Liidność Czech jest zupełnie odcięta od wszystkiego, co zachodzi
w świecie. Wszystkie ośrodki informacyjne są opanowtine przez
Niemców. Cenz·u ra prasy jest w
ręku bylego szefa prasowego partii Konrada Henleina (Niemcy sudeccy). Radio i kino są calkotoł-

cie pod kontrolą okupantów. N '1r ·
wet tytuly i podtytuliki do arty-·
kulów w prasie czeskiej robią cenzorzy niemieccy. Orędzie R9ostmel
ta oraz mowy. Chamberlaina i Daladiera podano to skrócie i z' ua~ę-
pami znieksztalconymi, przy czym
radio czeskie nie szczędzilo '"'Yzwisk tym mężom stanu.
Czesi uważnie śledzą wiadomoś
ci, nadsyłane im z zagranicy ~ li·
stach prywatnych, a.o kt6rych cetC·
zura jeszcze nie z_<Urtżyla dobrać. ~···
Drożyzna. rośnie już nie z· d~ia
na dzień, lecz z godziny na g()fl,zi··
nę. Kilo wolowiny kosztuje !!..}co-,
rony, t. j. okolo 4 zl. i nie ~ne··
można mięsa doBtać.

damskie, gotowe zam611Ieni1 Chłodna 28 'I
UBIORY rneslcle,
RATY
„c EW U"
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DŁUGOTERMINOWE

Co

· miesiąc . książka

•

1

dla naszrch prenumerator6w ~

Chcemy uprzystępnić szerokim rzeszom czytelników zapoznanie Illo
z :12racami pisarzy polskich i obcych i dlatego od czerwca r. b. prenumeratorzy nasi, wpłacający należność w t.erminle do dnia 5-go katdego
miesiąca. . otrzymywać
stron~

drukowaną

na

będą

bezpłatnie książkę,

białym

zawierającą

160 -

~OO

bezdrzewnym papierze, specjalnie zbro-

szurowaną.

Jako pierwsza ,zostanie
Za

rozeałana powieść

I. Erenburga p. t.

· „Sprzrsieienie 35równ1ckoszty
gr. co
przesyłki liczyć będziemy

Prosimy przy wnoszeniu
odcinku blankietu

należności

miesiąc.

za

prenumeratę

ksi aikowa
"Premia egzemplarze
Prenumeratorzy,
otrzymują.cy

nia, tyczenia otrzymywania premii

11

zgłoszą

na

·
zaznaczać

M.

0

do mieszka.
roznosiciela.

bezpośrednio
ręce
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związku

lamieniuni[J i fa~rykanci ia~otuią akli~ mwanie kolonii wyponynkowei KJ.I.
Pomocr Zimowej

NOT'maliny 5-cio miesięczny okres
~łac;mia świa1dczeń na Pomoc Zi
m<>'wą skończył się w kwietniu br.,
lecz ba.rdzo poważne kwoty nie zo
stały w terminie wpłaoone, a wzię
te w rachubę w planie a:l«:jii udzie•
lania w dalszym ciągu pomocy bez
robotnym i pomocy diziec.iorn w
kitóre trwa
formie oożywfania,
pennanentnie caiły rok.
Zaległości świad!czeń na Pomoc

zł, oo stanowi

w lasach nad Pilica

88,4% zadek!. kwot.

Ubiegłej niedzieli odbyło się w botniczych, poc zym Scena RobotZatfym ogólna suma zaległych
świadczeń wynosi zł. 2.371.448,56, Józefowie nad Pilicą k . Tomaszo- nicza wykonała szereg inscen izauznanie licz.
co stanowi 68,6 % łącznie zadekla- wa Maz. uroczyste otwarcie kolo- cji, zyskując brawa i
publiczności.
nej
Robotniczego
wyipoczynkowej
nii
rowanych kwot

Wobec odlpO!Wiedzia linQści publi- Towarzystwa Turystycznego, na
cznej, ciążącej na Komitecie za w y które przybyło z Łodzi specjalnie
konani~ postanowień zorganizQwa .. zorganizowany m pociągiem popunego społeczeństwa w zakiresie po larnym przeszło 700 gości.
.
. R. T . T . p oł ozona
mocy bezrobotnym 1 tch dzieciom,
w
K o Ioma
· o k o 1·1cy,
·
· ImeJ,· gęs t o za I esioneJ
Miejski Obywatel.siki Komitet Zi - p1ę
Bez robotnym w tuż nad rzeką Pilicą, została w
mowej Pomocy
Z~mową wynoszą:
nie wipłaceni e bież. roku znacznie rozszerzona
że
uprzedza,
Łodzi
od przemysru wiebk. 183.381,17
zł, co stanowi 28,4 % zadek!. kwot, zalegl)'lch świad1czeń w tem1inie do i powiększona o cały kompleks bu
·od przemysł.u małego 546.769,21 dnia 1 czerwica rb. pociąg.nie za so- dynków, mogący pomieścić do 400
osób.
złr oo stanowi 70,4% zadlekl. kwot, bą publ.iczne wezwanie do kh u zou~kutecznione
oo
regulowania,
sta
oo
zł,
1.331.405,32
·od handlu
Uroczystość otwarcia dokonana
sta·nie w drodze rozlepiania plaikanowi 81,5% zadekil. kwot,
w pięknie udekorowanej
zo stała
z
niezwłoc
od woLny.ch zawodów 46.481,48 tów na murach miasta
świetlicy kolonii. Orkiestra dęta
zł oo stanowi 70,4% zadek.I. kwot, nie po podanym wyiżej terminie.
dz. Bałuty odegrała „Czerwony
od właścicieli nieruch. 263.411,38
Sztandar", po czym w im. R. T. T·
wita gości Sergiusz Gricuk. W od
powiedzi na. przywitanie zabiera
głos dyr. Biura Wczasów Robotniczych w Łodzi , p. Paprocki, wyrażając organizatorom kolonii uZarzęd Główny i Oddział Łódz członków, przemówien ia delegatów znania za ich owocną pracę i przy
ki Związku Dziennikarzy Sporto- i przerwę. O godz . 14.30 obrady rzekając całkowite poparcie BiuDziennikarzy Sportowych ra Wczasów.
W)'' Ch R2'plitej organizuje w diniach P.
26 i 27 bm. w Domu Pomniku im . Rzplitej i bankiet.
Z kolei wygłasza przemówienie
W sobotę, dnia 27 bm. o godz.
Marszałka Józefa PHsudlSlkiego przy
przedstawiciel Kl. Zw. Zawodoul. Strzeleok.iej 2/8 - 01góLnopol- 9. 15 - zbiórka przed Domem Pom wych, tow. Wincenty Stawiński,
ski zjazd prasy sportQwej, połą nikiem im. Marszałka PHisudisikiego, który omawia doniosłość racjona.Iczony z obchodem jubileuszowym o godiz. 9.30 złożenie wieńca na
nego spędzania urlopu dla mas
płycie Nieznanego żo,!nierza , godz.
IO-lecia Oddziału Łódzkiego.
robotn.iczych i rolę, jaką w tej
Protektorat nad zjazdem objął 10 - ;;;wiedzenie Muzeum Eamią
e odgrywa i odegrać podziedzini·
prezydent m. Ło.dzi Jan Kwapiń5ki. tek po Marsz. Piłsuc:IBkim, godz.
winno R. T. T., po czym row. Stałó<lz
Program uroczystości tej prze- 10.30 - zwiedzenie rozgłośni
wiński przyrzeka pełne poparcie
wi!i'"Jje :w piątek 2 6bm. o godz. kiej Pols·kiego Radia, godiz. 11.30Związków dla poczynań orga.
Kl.
11.30 otwarcie zjazdu, uroczysto- zwiedlzenie Zjednocwny:oh Zakła nizatorów wczasów.
ści 10-lecia Oddz.iału, histoTię po- dów Scheiblera i Grohmana, godiz.
przemówieniach nastąpiła
Po
wstania w Łodzi prasy Siportowej 13 - śniadanie oraz o godlz. 16.30
Bel- część artystyczna. Orkiestra odemecz piłka~ski Polska (refercrt tnż. Kowalskiego), wrę grała kilka utworów i pieśni roczenie odznak, powitanie nowych gia.

l1ólnopolJki lial~ ~raJy J~ortowei w to~ii

ood protektoratem PrezrdentaJ. Kwapińskiego
z.

Po wspólnym obiedzie uczestnicy przedsięwzięli wyciecz~ę w
lasy i miejscowości,
okoliczne
przed wiecz orem zaś na dziedzitit
b
.
cu o db yła się za awa aneczna,
ł
·
d
I
b
·
·
kt
oreJ rFt i u zia wszyscy uw
spęd z aj ąc
wycieczki,
czes tnicy
czas w miłym i serdecznym nastroju.

VIII Zjazd
„mych gości . poczen1 1'/
W dniu 21 maja b. r., odbył się w or a z z.-,
podk!'"'·' i.l
rzemówieniu
p
kim
krót
Związku
Zjazd
vm-my
Warszawie
Litografów, Chemigrafów i Pokrew- szczególną sytuację j aką obecn. e
nych zawodów w Polsce, w któr ym przeżywamy i wyraził pl'zek on anie,
wzięli udział delegaci z oddziałó\v: .ie Zjazd nakreślił drogę działal n ł)sd
Krakowskiego, L"".owski e~o, ~omo1· ~ Z~ iązku, _w. której zabezpieczy ual" zy
skiego, Poznańsluego, Sląskiego i e.„ o rozwóJ.
Na przewodniczący ch Zj azdu :>;cWarszawskiego or az za proszeni g o- .
wybr ani kol. Strzyżewski v;ar
tali
s
ście.
szawa ), Błotniak (Pomorze) i Py1·pr~~woctni·czący
ZJ"azd otworzył
,,.,
przedstawiciela dek (K r aków).
z,„i·ązku, witając
Na wstępie obrad została uC'hwaKom. Cen t r . Zw. Za w., tow. Szczucrezolucj a , pi·zesłane n a i·ęc:e .Pa luna
I
.
Zaw
Zwią.zku
kiego, przedstaw iciela
Drukarzy kol. Burkota, delegatów n a Premiera, s twierdzaj ąca. że Zjazd
Związku Litografów, Che rmgTRfów i
Pokrew n ych Zawodów w Polsce. IV~' ~„..,_ l'I
.....
raża sv1ą całko witą gotowość do p onoazema wszelk ich ofia r w obronie
1 niepodległości , całości gran ic 1 honoru Polski. Rezol1.1 eja st\\ ie rd za,
że Zwi ąze k składa 1.000 zł z 11.md uszów Związku ! ni eza l eżnie od !m ot
złożonych przez Zw iązek i pojuż
ją się przeważni e panie i producenszczeg ólnych czlonków na F . O. N. l
Czek na sumę zadekl arowaną. został
ci.
Działy motorów, teletechn iki i che przesłany n a ręce p. p remiei·a . .'.'J 1
, miczny interesują znów żywo sfer y Zjeździe powzięto szer eg uch wal 0
przemysłowe. Wyna lazki z dziedzi- znaczeniu organiza c-yjn ym .
Nowoobr any Wydział Wykonawny ogrodnictwa i rolnictwa intere.
zarząd u Centralnego u konsty t. u.J
czy
wieśniaków.
i
sują. żywo ziemian
Każdy więc ma możność obejrze-· wał się jak następuj e : prezes . lwi.
nia rzeczy dla niego ciekawej.
Zawiś lak Józef, v .-prezes s111 i ':l<: iński
Zapoznanie się z eksponatami u- Czesław, sekr. Koper F eliks,
łatwia starannie opracowany kataF ranciszek,
Jabłoński
skarbnik log, sprzedawany po cenie niezwy. pośr. pracy "'.i:~ Kohs Alojzy .
kle niskiej, bo zaledwie 30 gr.
;U
Zebran ~ e
Kto więc dotąd nie zwiedził Wy- ;; ~s
~. ff•
'
stawy Wynalazków w Lodzi, Sien-1 ~·}f U

I

y

...

I-

pomysłowe
na wrstawie wwnalszków w lodzi

Rzeczy ciekawe i
·wystawa

Wynalazków w Lodzi

cieszy się w dalszym ciągu niesłabną.cym powodzeniem. Zainteresowanie dorobkiem wynalazków polskich
jest ogólne. Jest też co oglądać. Ponad 400 eksponatów zgrupowanych
w głównym pawilonie wystawowym
obrazuje całokształt życia gospodarczego.
Widzimy na Wystawie wynalazki
z dziedziny narzędzi i przyrządów,
motorów, komunikacji, oświetlenia,
ogrodnictwa i rolnictwa, uzbrojenia
i gospodarstwa domowego. Wiele z
nich, to rzeczy niezwykle ciekawe,

I

7
:aloe
~n~ ~n
łJ R&i ~ ,/ J
r"OD'[l'HU~lD:•[l0· n!~~

~o~~~~:c:z:n~. !:o ~~ .
::~~~ ::a~i~et;:~ ~!~~:ea
~::~~:;:::cz
20 wieczór, wiruen to uczynić co ry.
aukcji.

Przy licznym udziat

Inne eksponaty np. z działu me- chlej.
Wycieczki zbiorowe winny byc
blowego, gospodarstwa domowego
i t. p., to znów rzeczy bardzo prak- 1 zgłoszone na dzień wcześniej telefotyczne. Eksponatami tymi interesu- nicznie (Nr. 241.70).
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odbyło si ę w niedzielę
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dzień ciągnienia

44 Loterii Klasowei

I i 11

Ili

3
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IV ciągnienie

Odbito w drukarni

,~Robotnika''.

Warszawa,. nl. :Warecka 7.

Do-

mu Zw. Zaw. Roczne Walne Ze-

147009 218 37 88 99 496 509 52 99 599 775 998 95089 148 952 96011 84 420 88 514 20000 12 196 419 608 18
656 764 916 148163 74 261 457 586 311 588 925 97651 890 98092 374 414 743 68 868 21871 22198 241 607 940
820 946 55 66 84 149174 76 260 404 46 52 663 878 99161 2 274 40 32 58 68 23464 90 658 780 24221 309 745
25298 357 654 963 26113 588 697 719
36 82 681 727 925 45 150051 62 113 67 79 515 819 91 940.
100155 670 92 843 950 101101 25 27150 69 76 282 28037 71 452 756
89 211 438 575 98 151029 804 468
806 54 985 89 152046 173 205 86 317 75 243 787 903 102264 322 67 499 578 29236 436 64 604 702 69 30105 9 410
16 38 744 899 904 35 31140 48
495 645 723 25 94 975 153093 151 828 939 103266 303 406 557 657 877 601
94
467
218
57
25
111
74
977 64066
403 90 447 646 864 32143 471 713 14 992
166
86
105021
618
104172
958
303
154202
901
802
684
476
247
64
424
45
235
47
119
26
934 56 65003
ciągnienie
4 42 552 641 66 709 99 843 41 81 817 745 808 106128 276 300 564 83 33384 492 95 690 839 951 34069 354
"
996 66000 150 .:.99 155057 66 70 344 52 424 751 63 840 731 80 904 32 63 107525 54 812 37 44 93 585 818 56 35155 230 341 77 401
814
773
652
583
OŁóWNE WYORANF
614 28 67075 111 251 54 82 85 5551
665 818 36122 519 648 69 95 768
99 7 68267 364 446 527 755 64 902 58 156026 156 239 446 24 51 509 642 108030 37 131 79 246 338 518 768
25.000 z l. na nr. 112001.
787 912 38 157471 543 85 694 735 109206 363 593 953 110105 463 585 37281 508 745 89 38232 87 92 308
973
830
83
641
528
231
70
145
30300
69062
73653
.
1
10.000 z ł. na n-ry:
39 81 83 918 158137 206 428 32 561 964 111050 293 375 482 508 818 481 700 71 998 39125 40046 96 462
Ji.J)OO zl• . na n-cy: 124 7..460 119.ll9. 80 99 7000() 140 364 405 542 718 48 674 797 834 43 980 88 159046 89 112280 380 633 74 779
113511 792 . 916 41 657 742 828 93 42046 484 525
610
487
66 826 900 g 46 71054 164
130512.
827 950 114031 47 142 738 828 87 873 989 43013 70 371 472 590 44274
393
74
160002
876
736
664
50
308
74
22652
19117
n-ry:
na
2.r;oo :i.ł.
4 76 853 974 72140 254 300 70 551
115282 375 443 48 508 607 84 960 340 585 640 721 802 4 45275 461 581
a4549 39020 75202 92404 94834 96205 627 886 960 73061 113 229 598 9411 617 28 40 818 24 161052 167 250 313 116925 117155 285 503 824 76 929 825 98 46391 552 734 914 56 47376
68
163000
890
51
746
636
577
416
755
607
104562 108216 122782 135368 138662 74022 248 95 362 422 571
118058 209 608 831 119064 537 680 726 30 951 81 48120 695 720 835
75090 92 203 68 313 408 31 663 1~7 248 314 418 568 773 946 164082
140849 161585.
2
966 12u304 589 121033 151 242 49024 489 728 814 929 50195 363 418
80
37
9 423 70 500 6 4 793.
2.000 ::ł. na n-ry : 11127 24281 76001 167 70 96 228 465 70 81 690 l:>B
65 378 90 93 508 637 752 927 122368 76 504 710 844 65 51181 282 703 936
24688 29870 46930 49162 54394 735 831 79 986 77098 332 38 538 53
481 809 123125 200 11 472 662 922 90 52208 356 955 78 53152 54 775
ciągnienie
&8030 707 44 78190 83854. 132521 644 880 970 99 78103 55 83 362 438
124055 84 262 417 919 125000 122 54082 333 81 536 88 741 818 79
977
832
739
686 876 79013 342 574 98
138074 158957.
342 444 901 8 126203 5 629 94 752 55087 438 652 90 56569 789 92 869
PO 250 ZŁOTYCH.
1.000 2l. na n-ry: 3469 5223 6004 89 80082 210 18 319 461 760 877
812 18 127025 83 94 471 676 98 726 57003 99 321 566 85 681 825 58253
104
1017
831
612
76 246 305 448
12501 16536 23014 23061 23644 81030 172 305 7 460 539 88 636 779
32 967 128037 132 968 129007 421 700 59379 433 882 60089 519 63
815
44
48296 897 82078 79 212 18 19 397 422 75 262 378 83 704 2104 55 241 307
36219 37309 38599 43550
635 90 760 875 130325 784 850 61187 225 447 89 515 63015 86 127
93
388
19946 ue6s 77508 109015 120491 527 704 74 33 98 83014 11 169 84060 403 594 757 92 983 3018 150 428 877 131119 360 75 82 491 595 740 54 374 946 64197 617 65575 657 66270
120548 125530 126269 126722 131839 62 97 122 66 307 403 565753 80 96 506 600 45 74 990 4699 702 5184 943 132061 285 391 495 517 33 61 459 99 555 750 899 907 40 96 67124
137119 138781 144023 144752 149945 961 86 85074 128 61 449 507 71 77 307 426 594 6610 92 846 7126 386 682 962 133420 700 15 134166 307 357 584 925 68379 414 595 779 69232
638 802 954 69 86153 83 204 97 322 500 81 97 632 50 739 49 802 984 518 985 135116 486 736 887 967 733 34 72 884 963 70004 16 917 71047
151561 152786 160167 160763.
63 456 520 755 62 87055 74 157 214 8335 449 500 26 68 796 801 19 136248 353 663 875 137236 325 41 66 296 586 72458 722 836 977 73214 684
PO 250 ZŁOTYCH
169 93 842 62 935 138481 139024 76 254 549 860 99 74169 206 19 657 769 99 826
25 585 869 922 43 ""1 114°4 202 87 720 72 88210 333 421 27 637 96219092 236 408 9 882 939 10082
89334 416 13 532 61 82 90003 50 180 592 865 11040 55 65 334 505 61 601 53 140029 355 400 518 863 141024 218 915 75062 655 719 951 76323 72 626
148 717 40 54 845 206 222 92 94 369
ł21 639 857 3053 92 155 58 88 261 I 380 81 916 91175 297 329 39 75 838 41 49 802 37 12052 95 302 40 96 389 677 142028 132 358 655 90 846 791 850 925 77339 516 623 32 922 23
•85 87 655 59 835 53 4096 97 134 44 944 76 92184 237 308 20 82 410 21 494 778 976 13024 129 257 375 401 143031 234 94 420 66 69 597 663 826 78014 53 530 70 867 79165 378 429
il !i6 407 45 53 74 556 642 55 60 727185 533 705 31 835 93075 214 26 388 12 95 14373 542 84 90 807 987 15444 144179 259 145074 139 297 502 833 52 533 744 899 908 80290 383 499
37 44 55 7 973 5115 273 77 369 602 509 790 891 928 94050 496 560 671 759 879 89 16343 75 92 619 52 17081 966 146235 397 528 681 973 147307 626 767 837 81012 142 353 760 807
il'l 92 824 57 75 6105 28 458 533 56' 917 95391 436 521 641 713 971 96015 215 473 715 873 956 71 97 18027 57 585 600 704 24 68 148111 299 448 82224 317 445 719 905 83026 175 222
i36 81 975 82 7072 115 52 337 505 80 276 341 503 ..,89 98 78 851 954 97033 1~0 273 95 467 565 40 62!ł 971 19295 542 61 606 14 67 815 24 939 149062 37 405 84409 29 85083 201 538 50 685
6U 775 8000 64 455 69 99 641 734 8 7 47 142 218 u08 467 682 823 50 938 3ul 728 884 20004 349 568 602 21 90 186 274 325 684 150499 526 614 90 750 86102 87037 229 96 766 99 844
850 9087 167 75 539 65 712 21 38 841 98105 268 309 463 578 789 873 919 21257 308 591 22034 325 495 578 753 900 151110 15 318 709 865 152073 917 28 88082 95 556 602 758 904
846 954 23268 608 944 24017 216 32 622 74 1 153076 92 365 470 952 87 89133 768 892 90302 513 25 759 88
10054 69 78 118 41 223 69 303 99 537 rl9162 78 202 460 632 900 75.
25063 111 154225 34 46 614 15 744 882 90 973 974 91122 303 427 537 62 92007 160
100080 150 308 435 583 97 653 58 41 42 6 552 60 877 905 13829
805 69 749 11338 72 12092 282 393
98 916
204 333 418 576 701
76 96 155100 261 428 550 703 839 91 88 585 915 79 93054 94 289 332 415
600
42
228
60
112
10184
952
770
370
206
3o
444 521 73 928 62 13127
26218~ 62 91 375 427 41 585 987 27023 156482 747 832 72 157236 616 75 80 94075 208 80 558 688 97 940 84 95093
252
36
103
102085
46
914
831
89 430 51 92 556 94 64S 768 860 728
444 93 627 965 28098 157 221 57
853 905 159 6"19 96068 82 318 428 641 97101
m48 !11 423 505 675 15050 410 520 303 58 6~5 799 835 941 11 18156 307 04 18 39 82 693 713 29242 393 158192 310 30 92 445 579
159469 578 939 160111 251 87 463 608 58 766 99055 391 96 528 843.
i70 863 16046 420 67 94 686 714 19 380 86 482 560 68 814 27 955 104101 810 12 27 30045 117 269 347 577 779 882 161094 271 487 906 62 64
13 905 97 17179 92 304 542 752 811 233 417 73 92 511 32 56 84 743 806
100056 226 53 648 101367 745 61
21 39 907 18059 77 140 202 416 653 954 87 105167 357 84· 824 954 87 763 884 31005 205 52 515 933 32152 162338 47 79 601 764 853 163129 61
65 82 343 666 81
7113 957 62 19168 356 76 443 940 106034 145 407 20 107018 222 507 66 290 350 514 20 33079 246 541 96 605 27 800 966 164037 .278 311 447 907 102036 155 200
103026 31 228 589 779 858 927
20059 141 48 258 353 96 501 661 708 641 704 79" 94 108204 29 82 348 55 640 99'/ 34015 136 387 497 587 889 95 653 830 948.
104124 389 594 608 105430 531 776
932 95 21024 118 244 361 402 22 77 77 769 85 860 944 109178 211 45 99 35038 167 201 314 78 822 36120 322
106298 413 827 56 107361 419
763
845
48
634
37315
723
545
484
69
400
236
131
90
110039
814
550
399
331
85
215
819 806 922 22040 86 197
700 70 924 108361 64 591 615 901 40
432 597 812 45 23124 69 308 761 -841 31 546 52 652 931 111233 69 424 I 812 38199 435 39127 343 438 892 97
01:.óWNE WYORANE.
109123 71 448 65 973 110227 553 624
57 84 939 24041 123 294 402 66 505 506 616 746 70 94 112243 51 583 914 40037 121 295 406 558 806 48
50.000 zł. na n-ry: 34575 132610. 111193 330 480 78 696 951 57 112316
619 793 929 69 25027 53 60 131 250 113009 314 28 463 618 74 874 78 948 58 41051 96 218 435 997 42067
506 113048 417 87 506 114439 793
:eo.ooo zł. na nr: 63496.
361 85 98 435 64 607 19 60 72 713 114042 396 452 96 639 85 852 90 103 63 384 495 539 602 16 901 67
891 115476 621 43 988 116062 412
15.000 zl. na nr. 37023.
SO 62 65 8ł7 85 26037 150 92 326 41 115010 365 70 687 760 850 116098 43629 724 44115 301 657 45214 640
10.000 zł. na n-ry: 189 358 103850 558 962 117505 69 792 873 118147
U7 616 775 882 990 27234 41 586 104 58 251 65 324 29 44 437 117016 916 46127 200 80 370 463 581 991
5.000 zł. na n.ry: 8142 12895 341 64 707 9 861 119017 328 482
971 719 988 28060 165 493 669 891 73 91 626 764 118095 527 38 690 94 47019 315 574 772 873 910 48366
71005 72366 109720 112637 120349 62 685 733 804 121072 134
94
26481
86
577
210
49163
884
82
676
445
856
725
65
650
47
304
119146
927
96
37
508
93 952 29049 79 145 213 30
590 691 938 88 122113 251 711 816
48
142524 152047.
111
96
122958
477
50205
974
123
690
80
345
292
148
60
120011
973
m1 50 808 65 81 954 so481 31020 52 85
2.500 zł. na n-ry: 25597 25858 123460 9 501 765 809 23 124203 329
65 157 237 385 438 532 69 628 844 406 765 75 873 964 78 121039 74 51247 336 452 613 52142 262 569 888
57844 68608 76639 88921 39 70 125100 446 714 88 832 931
905 59 32270 309 67 665 845 64 74 181 229 504 94 696 708 828 122134 98 53087 153 292 456 86 940 43 4~613 55063
127559 138817 144076 126028 358 69 579 651 64 69 811
994 33093 116 221 553 670 91 722 863 59 283 369 625 807 971 93 123041 54103 70 221 33 309 442 852 905 14 106746 119433
127173 495 801 128000 213 308 35
163485.
146865
18
474
56082
45
425
258
55155
47
124036
936
21
816
778
405
148
55
727
90
79
61
511
269
189
95
3!084
39990 654 75 803 26 129309 20 448 544 977
17270
136
n-ry:
na
zl.
:e.ooo
52
121
58063
749
57103
954
82
847
260
56
125023
907
866
799
86
314
74
67
517
69
410
12
996 35042 147 310
46562 58618 58714 75720 86441 130D91 309 79 481 518 649 945
36006 398 455 91 532 84 736 93 870 328 97 686 757 78 813 29 87 95 902 70 327 95 420 809 985 59018 364 44299
90703 101857 187786 144722 131462 65 503 8 60 68 647 132008
90659
96
61008
94
!!10
733
60687
958
432
90
60
524
84
381
277
37078 97 123 276 87 334 401 937 45 67 75 126034
450 57 795 133708 835 993 134008
153051.
148701
88
878
782
72
49
612
64
501
233
82
741
38132 226 471 586 676 84 748 58 852 932 127109 220 326 556 619
1.000 zl. na n-ry: 2235 4059 5412 528 50 731 872 135041 97 138 408
39203 465 703 800 70 995 40098 396 94 846 53 944 128067 205 513 32 62420 512 693 63074 377 417 95 607
41163 42505 46191 54099 535 97 1192 136406 12 963 137005 42
818 41033 126 39 365 87 674 42010 651 92 129068 120 286 376 405 6 521 832 966 64186 401 1!8 68 65141 63 15039 20578
64117 69243 77753 83444 148 460 710 811 138064 178 288 432
267 ·94 386 709 936 88 90 43188 212 656 957 130037 117 73 300 67 424 HS 807 22 948 66142 82 253 312 16 54246 59912
87964 93763 95122 96188 545 98 637 44 139091 114 51 561
87156
85784
972
450
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67014
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131086
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4.4041
łSl 65 .960
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PO 250 ZŁOTYCH.
147198 210 607 148417 650 754 82
871 49014 37 446 72 528 906 13 45 805 99 936 136092 294 420 534 73124 201 477 686 961 74469 71 559
277 518 93 94 1073 324 36 549 907 149364 406 68 878 79 986 150070
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•29- 91 698 789 811 41 58046 162 360 143003 92 108 17 27 32 303 70 465 907 87104 43 77 509 90 99 612 98 497
14042 124 21ą 94 346 861 990 904 159167 220 392 847 9C 95 160116
430 628 59402 45 512 675 767 74 914 871 929 83 144046 181 298 314 409 188 953 88132 495 855 57 64 948 300
300 91 420 642 999 16005 59 41 555 767 852 86 941 161150 272
92 60017 39 69 133 46 84 271 85 302 20 37 92 508 36 65 615 776 145132 89037 44 50 286 674 770 90059 168 15294
400 570 91 75117087 132 253 514 642 809 162220 499 f42 163313
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512
475
92192
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91025
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80
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70
806
524
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396
282
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w Sali

branie Zw. Pończoszniczo - Dzianego.
Referat polityc z ny wygłosił sekr.
zw . tow. Jurczak. Na d s p rawozdaniami: organizacyjnym i ogólnym
zdanymi przez ttow. IJlaska i Jurczaka rozwinęła się ożywiona dyskusja. Po przyjęciu szeregu rezolucji natury poHtycznei i organizacyjnej Walne Zebranie d o kona ło wyboru nowych władz zwi~.z
kowych.

PJbór rocznika 1918
d nia 25 b . m ., o godz. 8 r ano
przed komisją poborową. nr. 1 ul. Ogrodowa 34, par ter , wszyscy mężczyźni , urodzeni w
r . 1918, zamieszkali na te1·enie IH„
Komisariatu P . P., o nazwiskach ,
rozpoczynających się na litery : R , U.
Tegoż dnia winni si ę zgłosić o w yznaczonej porze przed komfaj ą poborową nr. 2, Al. Kościus zki 19. wszyscy myżczyźni , ur odzeni w r . 1918. a
za.mieszka li na tereni e VI. K om isa riatu P. P., o nazwi,skac h, rozpoc zynających się na litery: K, L, L, M,
N, O, P, R , S, T, U , W , Z.
Dzi ś,

winni

stawić si ę

Nocne dyżu i y apte'.{
Nocy dzisiejszej dyżurują. apteki :
S. Kon i S-ka Plac Kościelny - 8,
A. Charemza, Pomorska 12, \ V. Wagner i S-ka, Piotrkowska 67, J. :Gajączkiewicz i S-ka, Żeromskiego 3";".
Z. Gorczycki, Przejazd 59, M. JJ;psztein, Piotrkowska 225, Z. Szym a11ski, Przędzalniana 75.

Radio

łó ~zld e

CZWARTEK, 25 maja
5.35 Muzyka poranna (płyty) . 6.35
Ginmast yka. 6.50 Muzyka (płyty J.
7.00 Dziennik poranny. 7.15 Muzyka
(płyty). 8 .00 Audycja dla szkół. 8.10
Przerwa. 11.00 Audycja dla szkół :
„ Pieśni wiosny" poranek dla szkół
powszechnych. 11.25 Muzyka (pły~
ty). 11.30 Audycja dla poborowych.
11.57 Sygnał czasu i hejnał z Krakowa. 12.03 Audycja południowa.
13.00 Przerwa. 14.00 Popularne zespoły taneczne: Harry Roy i Eduardo Bianco (płyty). 14.50 Łódzkie wia
domości giełdowe i odczytane programu. 15.00 „Gejzery" pogadanka
dla młodzieży. 15.15 Kłopoty i rady:
Wspólne t roski, wspólne rozrywki"
11
dialog. 15.30 Muzyka obiadowa. 16.00
Dziennik popołudniowy. 16.05 Wiado
mości gospodar cze. 16.20 życie kulturalne wsi _ odczyt dla młodzieży
licealnej. 16.40 Koncert. 17 20 Ogród
ki jordanowskie - pogadanka. 17.30
Wrot&
17.55
Recital organowy.
W s chodu : „ Między Azją i Afryką"
- f elieton. 18.05 Odpowiedzi na li·
sty w sprawach technicznych. 18.15
N o w e nagrania (płyty). 18.20 O
w s zystkim po troszku. 18.25 Wiadomości sportowe lokalne. 18.30 Reci•
tal śpiewaczy. 19.00 Melodie tanecz·
ne. 20.00 Gra zespół akordeonów
„ New Maifair" (płyty). 20.15 Polska
muzyka rozrywkowa. 20.35 Audycje
informacyjne: Dziennik wieczorny
Wia.·
Wiadomości meteorologiczne .
domości sportowe. Nasz program na
jutro. 21.00 Recital skrZypCowy Er·
nesta Glaaera (artysta norweski) .
21.30 „Pochodnie wieków" (audycja
XI) „Napoleon" (wiek XIX). 22.00
„Bezrobocie zmniejsza się" pogadan
ka gospodarcza., 22.10 Koncert ży·
Rodziny Radiowej
czeń Lódzkiej
23.00 Osta tnie wiadomości dziennika
wieczornego. K omunikat meteorolo·
giczny.

1
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Dziś ostatni dzień
zapisu dzieci do szkół

codziennych walk
robotników

Krwawy dramat na dworcu
autobusowym

ności syndyka masy upadłości
Wczoraj oraz w dniu dzisiej- ko posyłać do prywatnych szkół
sprawa załatwiona zostanie de·
~mlertelnle zranił ton~
finitywnie ' w piątek do. 26 bm. szym przeprowadzane są zapi- muszą uzyskać w Komisji PoW zakładach f·my Union
sy dzieci nowowstępujących do wszechnego Nauczania odpo·
popełnił
Strajk został przerwany.
Textile, Wólczańska 219, 1000
szkoły.
1wie dnie potwierdzenie.
robotników na znak protestu
Obowiązkiem szkolnym w
Wczorajszej nocy, gdy ż0t;
Wczoraj około godziny 2 nad
przeciw przyjęciu wydalonego Umowa zbiorowa dla
bieżącym roku zostają objęte
„
ranem rozegrał się w domu spała napisał list, w któ'll
przed 4 tygodniami robotnika monterów
dzieci rocznika 1932, które mu· •
przy ul. Lutomierskiej 13 wstrzą- wyjaśnił, że postanowił zastnt
porzuciło pracę.
lić swą żonę i
sam popelui
W Okręgowym Inspektoracie szą _ł>yć zgłoszone do jednej ze skarpetkl,blellzna damskalm115ka sający dramat małżeński.
W odpowiedzi f·ma ogłosiła Pracy odbyła się w dniu wczo· szko! pows~echnych. ~rzy zgło· Specjalny dział z małymi skazkami.
W domu tym należącym do samobójstwo, a ponadto Prot
lokaut unieruchamiając fabrykę. rajszym konferencja w sprawie i sz.entu . dziecka ro~~1ce zobo· Sprze.iiaż det. Ceny ściśle fabryczne . północnego dworca autobuso· aby ich ciała pochowane 21
Kl. Zw. sprawę skierował do zawarcia nowej umowy zbioro· 1w1ąza01 są przedstawic metrykę „TANIE 2RÓDŁO POtlCZOCH" wego mieszkał od dłuższego stały w jednej mogile.
Inspekcji Pracy.
· l· swia
' · d e ctwo
szcze • Ł6df, Narutowicza 36, front parter czasu 29·letni Tadeusz Ożu·
Ożt.tchowski po napisaniu I
wej dla monterów hydraulików, I1 u~o d.zen1a
.
zatrudnionych w przedsiębior· ; p1en1a ospy, (powtó!01e):
.
tel. 263-08.
chowski, zatrudniony w przed· stu strzelił dwukrotnie w Q
stwach instalacji centralnego : Osoby, ktore zamierzają dziec·
siębiorstwie
autobusowym w runku żony z odległości zalej
Strajk w Wimie
ogrzewania, kanalizacji i wodo·
charakterze biuralisty. Przed wie 25 centymetrów, w piti
Na tle niewyrabiania stawek .
otrzyma1·ą
trzema miesiącami
zaledwie oraz w twarz, po czym b~
wybuchł strajk na przędzalni ciągów.
wszedł on w związek małżeń· pewnym, że ją zabił, strzel
bawełny egipskiej Widz. ManuW wyniku konfereacji za·
•
,
ski z młodziutką, bo zaledwie sobie w usta, ponosząc śmia
faktury. Na konferencji odby- warte układ zbiorowy na wa
19-letnią Ireną.
na miejscu.
tej na terenie zakładów przy runkach z ub. roku. Umowa
Ożuchowski cierpiał na gruEcha strzałów zwabiły słoi
udziale przedstawiciela Kl. Zw. podpisana została na okres jeZgodnie z zarządzeniem władz
W miastaah tych zasiłki zo· 1 źlicę płuc, o czem jednak nie
ustalono, że z powodu nieobec· 'dnego roku.
I centralnych zasiłki dla rodzin stają podwyższone o !O gr. a powiedział swej żonie. Z tego dworca autobusowego, kt6ra1
I rezerwistów powołanych do mianowicie dla samotnych 1.1 ~ powodu czynił sobie stale wy- wyważeniu drzwi wiodącychl
" ' I służby wojskowej zostają pod- zł. dziennie.
rzuty, tym bardziej, że stan mieszkania Ożuchowskiego 1
tychmiast zaalarmowała pOft
ljwyższone w miastach powyżej
Równocześnie nastąpi uspra·ljegoł zdrowia stale się pogar· tow ie.
i n o
50 tys. mieszkańców. a więc
. .
ł t
'łk ·
sza ·
Żeromskiego 74-76. Telefon 129-88.
jeśli chodzi o województwo wnieme WYP. a y z~si ow, prl:~ ! Nie
mogąc przeboleć. że
Lekarz pogotowia miejskilf
Doiazd 'tram. :i, 6, O i 8 do rogu Kopernika i Żeromskiego.
łódzkie, w Łodzi, Piotrkowie i wpro~adze!1ie sys emu wyp I wkrótce będzie musiał odejść przewiózł Ożuchowską w stai
• p a b'lantcac
· h·
za posrednlctwem poczty·
! od swe1' ukochaneJ· z· 0ny na beznadz1'ej"nym do szp1'tala QI.."'!
Dziś wspaniałe arcydzieło polskiej produkcji 1939 roku
zawsze, postanowił wraz z nią gowego, zaś zwłoki samob~
zakończyć życie.
do prosektorium.

Zatarg w „Union Textile 61

pracownik
poczym sam

PO N[Z

I

I

Q[ HY

samobdJstwe

•

Wyz·sze zas1·1k1·

rodziny dla rezerWJStOW

„
. 105,.,NIE
I

PRZEDW

I

Dr M U R E K
powieści

Dołęgl·Mostowlua.

wdg. po:ytnej
Tadeusza
W rol. gł.: Nora Ney, Mieczysława twlkllftska, Jadzia
Andrzejewska, Franciszek Brodnlewlcz
I Kazimierz Junosza-Stępowski.
Ceny miejsc.l-1.09, Il m. 90, m-o.:io. Kupony ulgowe po
70 gr z prawem zajmowania dowolnych miejsc. Początek
przedstawień w dni powsz. o g. 4 w niedz. i śwtt;ta o g 12. ,

••••i
I ••••••••••••••••••••••••
Nieuczciwy zawiadow_ca _stac. ji Spec1·a11·sta od okradan1·a dz1·.u
I
!!!!I!

•

śmiertelne ofiary
spowodowała zerwana
antena

Dwie

• t rk owie
· na prze d m1e
' ś•
W Pio
ciu Bugajskim w polu przy ul.
Słowackiego 148 miał miejsce
niezwykły wypadek,
Wichura zerwała antenę, któ·
ra .zwisała na przewodnikach
elektrycznych o wysokim na·

' ' rt e I01e
· prąst a ł a porażona sm1e
dem.
Na krzyk nadbiegli ojciec
Królikiewiczówny 70-letni Jan
i brat 25-letni Hipolit. Ojciec
został porażony, jednak został
przy życiu, natomiast młodszy
pięciu.
padł również trupem na miejscu.
Pasąca w tym miejscu bydło
Porażonego Jana Królikiewi18·letnia Zenobia Królikiewicz cza odwieziono do szpitala w
zamierzała zdjąć antenę i zo· stanie ciężkim.

I

Nocy ubiegłej około 5 nad
ranem na µlicy Srebrnej obok
fabryki Buhlego policja zatrzymała
czterech podejrzanych
osobników, którzy ładowali na
furmankę wielką ilość blachy
CJnkowej. Ponieważ nie cthcie·
li wytłomaczyć skąd weszli w
posiadanie tego osobliwego ła·
dunku, policja przeprowadziła
ich do komisariatu. Dopiero

skazany na

1

ro

k

w1ęz1en1a

Andr.zejów obo-1 lecz nie . zdąźył, gdyż kontrola
stacji peł- zaskoczyła go. Pieniądze jakie
nl·ł Edmund Mi'chalak.
pobierał za wcześniej'sze wyła·
b
k
d
dowanie
na FON.
W e wrześntU u • ro u po - Sąd skazałprzekazywał
Michalaka na 1 rok
·
j'
1
'
kasy
na
stacj'i
w
czas rewiz
więzienia z zawieszeniem wy· 1·e s&w1'erdzono brak
1A n drzejOW
•"
konania
kary, 40 zł. grzywny i
33 z·
ł za trzy ll sty przewozo· utratę praw publicznych i ho ·
· d
we. Z awia
ow ca wyj'as'ni'ł • z·e norowych na 2 lata,
wpłata jest uwidoczniona, ale
firma jeszcze nie wniosła naNa

stacji

wiązki zawiadowcy

leżności.

14 Paz'dzl'ernika 1938 r.

rządzono

ponowną

za·

GRAND-KINO
Początek I.i, 6 • 8 · lO

kontrolę,

przy czym stwierdzono brak
340 zł. oraz ustalono, że Mi·
chalak za wcześniejsze wyła·
dowanie wagonów pobierał wy
nagrodzenie do własne; kie·
szeni.
W wyniku dochodzenia Mi·
chalak został pociągnięty do
odpowiedzialności karnej.
. .
k
. dl
Wczoraj Micha1a zas1a ~a
ławie oskarżonych w Sądzie
Okr. w Łodzi. Tłumaczył że
~rak ~ kasie po~stka_ł dpodczas
Jego nieobecności, ie Y zastę-

u

Arcyfilm,
który wstrząśnie sumieniem

Ili
Ili

KRESU
D RoG
1ee e
Ili
li
Tragedia wielkiego uczonego,
który chciał pozostać wiernym
swemn powołaniu...
Nowa potężna kreacja
J. JUNOSZY-STĘPOWSKIEGO

d pOCZnJe
. za k r~tk ami.
0

Przed

Sądem

Grodzkim w
Łodzi odpowiadał 19·letni Igna·
c•7 Niewiadomy bez stałego
miej·sca zamieszkania, poprzed·
nio karany j'uż za różne przestępstwa.
Niewiadomy obrał
sobir specj'alny proceder.
Zatrzymywał na ulicach powracające ze szkół dzieci i proponował odniesienie za opłatą
listu pod wskazany adres. Przy
t ym z Iecentu
·
· d cza ł , ze
·
o ś wia
odnoszący list otrzyma pienią·
dze, które ma przynieś~ mu

Łódzcy

QI

z powrotem.
Zatrzymywał przy tym j„
zastaw teczkę palto i in. przit
mioty z którymi się ulatniał.
Na skutek zameldowania I
dziców ustalono, że NiewiadOI
ma na sumieniu kilkadzieti
'"'
podobnych przestępstw, a I
wet był już karany za podolt

kradzieże.

Sąd Grodzki w Lodzi porm
' sprawy s k aza ł }dot
pozna01u
1•
cego Niewiadomego na 1 rd

więzienia.

hitlerowcy

wciąż

prowokują
Sąd Grodzki w Lodzi rozpa· \

W dniu 23 marca rb. PD!
on do mleczami we •
Rypnitowice gm. Widzew, pm
łaskiego. Spotkawszy w id
czarni kilka osób, wszczął nt
mowę na temat politycJll
Wówczas to jeden z obecn,G
oświadczył, że jak będzie w•
na, to „zdejmie kapotę" i p4
dzie bić hitlerowców. Mitml
odezwał się wówczas: "Kt*
się tap {ks~edł bić za Walii
z....... os ę ·.
•
.M_itm~n poc1,gn1ęty do 8'
pow1edz1alnośc1 został pnc
d
k
6
· sięc!
s~ . s .azany na
mie

trywał w dniu wczorajszym spra· był

wę przeciwko Marcie Stickel,
zam. przy ul. Rzgowskiej 19,
oskarżonej o obrazę Narodu
~~~~s~~:os~~o:z~~~~e"(~~: i Wojska Polskiego.
kllll&ka Brodnlewlcz
W dniu 10 kwietnia r. b.
tutaj zdołano ustalić. że wszys- pojącemu urzędnikowi zginęło
T. Wiszniewska. '
Stickel w pralni mieszczącej
cy czterej dokonali kradzieży 240 zł. Chciał brak pokryć,
się w tym samym domu, w
we wsi Pabianka pod Łodzią,
...
•
•
czasie rozmowy z sąsiadkami,
gdzie zerwali dachy blaszane
wyraziła się m. in., że" Wojsko
z kilku domów mieszkalnych,
W 1931 roku Sąd Okręgowy zeznawał. że zamordowana pro· Po.lskie to. s!mo łajdactwo, bo
a następnie przewieźli je do
· k
ł
12 I t
· siła m ża b darował J'ej· życie. • śpl w gnoJ_u ·
.
Łodzi. Ogółem zdobyli w ten w t o d z1 s aza na
a w1ę·
Ja i:lski y rzeb wa j"uż od 8
O powyzszy~ złozon~ .~ostasposób ponad 300 kilo blachy zienia Piotra Jagielskiego za t g . . Pi' oystatni'o w si·e- ło zameldowanie w pohc11.
w d ·
·
Sf k 1
cynkowej. Po ustaleniu perso- utopienie żony w studni. Głów· 1a w wtęzten u,
był radzu. Od pewnego czasu za. dłmu włczo!aJszykm . ic he
nalii wszystkich zatrzymanych nym świadkiem oskarżenia
.
Sąd podani"ami· prosząc zas1a a na aw.1e . os arzonyc . w1ę2.1en1a.
8 1etni syn J agie1sk tego, k tóry syp„J"e
„
S d
d k
d k
ł
osadzono w areszcie.
o wznowienie procesu. Jagieł· . ą . gro z 1 Je na. uzna • • • • • • • • • • • •
ski powołuje się stale na to że sięzan1ekompetentnego i przesłał
jest niewinny. Sąd postanowił akta sprawy do Sądu Okręgo
wyznaczyć mu obronę, z urzę- weg.o, .c~lem ponownego zba·
du adw. Bernsztajna, który zba- da01a JeJ. *
*
da czy istnieją dostateczne pod*
Na szosie z Wolborza•
stawy i nowe okoliczności do
Przed Sądem Okręgowym w
Piotrkowa
taksówka Wacł111
rewizji procesu,
Lodzi odpowiadał w dniu wczo·
rajszym 19-letni Karol Mitman, Lewińskiego z Łodzi najeclul
na rowerzystkę 20-letnią AtJ
Oskarżeni
kradzież
~~~:k~;gn:. o obrazę Narodu Swięconek ze wsi Mesze•
Doznała ona bardzo ciężkid
obraźeń ciała i w agonii pat
wieziona została do szpitala.
Teatr Miejski
rem po sutej libacji, grupa
Lewiński oraz jadący w ti
Śródmiejska 1!"1.
Niemców w stanie mocno pi·
sówce
Izydor Olszewski i Mi
W dniu wczorajszym Sąd Okręgowy w Łodzi ogłosił wyjanym z Reinholdem Szeferem
ria
oraz
Wacława siostry ~
Dwa
potegnalne
wyst-:py
rok na mocy którego Nawroc·
na czele wszczęła sprzeczkę z Okr. w Łodzi ogłosił wyrok w cy od zarzutu
drzejczyk
odnieśli lżejsze obli
Ireny
Elchler6wny.
. dokonania kra·
procesie przeciwko głośnym
W orkiertami i Alfonsem Geler·
żenia
ciała.
Irena Eichlerówna bawiła w
złodziejom brylantów małż. Zy· dzieży zostali uniewinnieni z
tem.
braku dostatecznych dowodów Łodzi parę zaledwie dni, ale
gmuntowi
i
Stanisławie
Na·
Sprzeczka przerodziła się
natomiast oboje Sąd uznał za okres ten wystarczył, ażeby
szybko w bójkę, w wyniku któ- wrockim.
DZIAŁ
winnych
nielegalnego przekro- między
nią a publicznością
Nawroccy oskarżeni są o to
rej prawie wszyscy uczestnicy
czenia
granicy i skazał ich każ łódzką nawiązała się nić naj·
obu stron odnieśli lżejsze lub że 24 stycznia 1938 r. będąc
DR. MED.
dego na 1 rok aresztu i 2000 serdeczniejszej sympatii.
w
Wiedniu
dokonali
kradzieży
ciężkie uszkodzenia cielesne.
zł. grzywny z zamianą w razie
Z prawdziwym żalem przyW czasie bójki w domu W or· 380 brylantów i 2 pereł war·
nieściągalności na 6 miesięcy chodzi nam więc żegnać świet
kierta i sąsiednich posesjach tości 80.000 szylingów następnie
ną artystkę tę, która wystąpi specjalista chorób wenerycznyd
aresztu.
zostały wybite szyby w oknach. po nielegalnym pobycie w Szwaj
skórnych, moczopłciowych.
w .Madame Sans-Gene" jesz·
Na miejsce przybył silny od· carii przybyli do Łodzi gdzie
Wysoki wymiar kary za prze· cze . tylko dziś w ezwartek i w
ZAWADZKA 6,
dział policji, który z trudem nabyli za 41.000 zł. dom przy kroczenie granicy Sąd uzasa·
piątek o godz. 8.30 w.
Abo·
tel. 234-12
opanował sytuację.
ul. Rzgowskiej 68, zapisując dnił tym, że oskarżeni przekro·
Sprawcy zajść zostali pocią go na nazwisko siostry Nawroc- czyli ją w celu dokonania prze· namenty na oba te widowiska przyjmuje od 8-11 2-ł i 6-8'
nieważne,
w niedziele i święta od 8-1 w.J!
gnięci
do odpowiedzialności kiego Anny Pilarskiej.
stępstwa.
Świetny
balet
Pamella
przed
karnej.
PRZYCHODNIA SPECJALNI
W dniu wczorajszym Sąd • • • • • • • • • • • • • swoim turnee po Europie zatrzyma się w Łodzi na trzy ~~~rych
Dzlł, w czwartek od gedz. 12-3 wszystkie miejsca po 54 gr.
tylko dni, a to w sobotę. w nie· Leczeni• chor. wenerycznydl, scl
Wielki podw6jny ~wląteczny program! - Poraz pierwszy w Łodzi
dzielę i w poniedziałek, pre· sualnych i skórnych, leczenie prt
11
zentując w Teatrze Miejskim mieniami Rentgena, analizy krwi
I.
s~~~~~j~~~. t.
ogłaszające się
swój rewelacyjny program zło·
wydzielin,
W rolach głównych: Wiiiiam &arian I Judlth Barret
żony z zupełnie nowych chore11
~e~
ograficznych przebojów.
11. ~ielki mm sensacyjno-boksei:ski:
Tłum
11Łodzlanlnie
Początek p1zedstawie6 o g. front I piętro, czynna od 8 r. do 9f
Wielka uczta dla sportowców w f1lm1e "
Porada 3 zł.
W rolach glówn.: Robert Taylor, Maureen Sulllvan I Frank Morgan. • • • • • • • • • • • • • 8.30 wiecz.

kradziez blachy
dachowej

Niezwykła

I

I

li

Rewizja procesu o utop1en1e zony

Rowerzystka
pod samochoden

ROBOTNICY i PRACOWNICY BOJKOTUJĄ
KINO „MIMOZA" przy ul. Kilińskiego 178

o
Krwawa bójka pomiędzy
brylantów
Niemcami w Konstantynowie skazani za nielegalne przekroczenie
W dniu 21 maja rb. około
godziny 11 wieczorem na tere·
aie miasta Konstantynowa do·
szło pomiędzy tam zamieszka·
łymi Niemcami do awantur, któ·
re tylko dzięki interwencji władz
zostały szybko opanowane.
Od dłuższego czasu pomiędzy
pewną grupą Niemców w oso·
bach: Ottona Workierta, Jana
Workierta, Alfonsa G·elerta z
jednej strony a tamże zamiesz·
kałymi: Janem Pastorem, Rein·
holdem
Szeferem, Oskarem
Meltzerem, Karolem Ruprech·
tem i Oskarem Millerem z dru·
giej strony panowały antagonizmy na tle ustosunkowania
się do Rzeszy Niemieckiej.
W niedzielę późnym wieczo·

granicy
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