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\Vincent) STAWll'iSKI

R_ewelaCJine ~h~\:łenia dziennika min. Ciano

-(SilJ zbrojne w. Brrtanii

zagarnąc liczą obecnie 750.000 i•lnierz," cqnnei sluilJie i 2.000.000

Hi tle r

Gdańsk. Pomorze. Małopolske i wezeł bogum~ński

Jak doDOSJ rzymski korespon·
dent „Kuriera Warsz.", organ min.
Ciano „11 Telegraf0° poświęca
Polsce d1ugą korespondencję z
Warszawy i artykuł wstępny pod
tytułem ,,Quo Vad"s Polonia?" (użytym niedawno przez Goebbelsa).
'ArtykuJ ten posiada znaczną war.
tość, gdyż po raz pierwszy dema-

istotne zakusy „TrZec;ej'•
skuje
Rzeszy wobec Polski.
Istnieje ścisła zależno~ - czy·
tamy - między problemem KłaJpe-
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Bałtyku

~lem polskiego wylotu do morza.
prr.ez Niemcy kwegdy:t wysunięta
&tła Gdańska przyniesie w skutkach

Sób, mimo won, zdemaskowa l
najtajniejsze zamiary drugiego alianta. Obecnie świat uzyskał potwierdzenie, że na 6 miesięcy przed
sojuszem połsko·brytyjskim Niem.
cy uważały Już swói układ z Pot
ską za świstek papieru i przygotowywały przeciw nam plany agre

„Groźne ~
1

Europą

ldocz między

Srodkową t

Po'lnocną. .Jednakże mln. Beck nie
zwlekając zgłosił się po swoją część
przy rozbiorze Czechosłowacji leI
Niemcy wówczas ustąpiły. Polska
dwie opanowawszy Zaolzie wzniosla
potętne Unie obronne przeciwko
ewentualnym. atakom, któreby aniemożllwlly weJście z niemieckiego Sląska, Job ouanowanej przez Niemcy

. tam

Cze<>bosłowacjl".
„Ddś -

gdy wraz z

ciągnie

,,n Telegrato„ -

ogólną sytuaeją ~Utyez

ną dojrzały problemy Gdańska 1 ko
. rytarza. jest rzeczą naturalq, te
Niemcy powtarzają daWJUt próbę.
Zbytnio interesuje ich sprawa kontroU nad węzłem komanlkaeyjnym,

„_....

jesi nara.Złe włeie wWa. Budowane pośpiesznie umocnienia, nie ma
ją dostatecznej trwałości, by o•
przeo się działaniu nowoczesnego
ognia artyleryjskie go. „Kruchość"
tych llnil wykazała ostatnia powódź w dolnym Renie. Groźne „for
•
ty" i kazamaty, ktore znalazły si-:przez kilka dni pod wodą, wykazu·
!ą na całej ~ej przestrzeni tak po
wame uszkodzenia, że trzeba Of
„ ·
lt
pr ·ys:;ąpic do Ich naprawy.
gW'8
Do Paryża napływają coraz te
nowe sensacyjne szcze!!óly, doty·
czące katastrofv linil Zygfryda.
·
Ponieważ niektóre gazety niemJeckie nazw!Vy wszelkie wtadomości o zalaniu fortyfikacji wym~·
c;łem nienawiści antyniemiec kiej
jedno z pism paryskich opnbllkowykawało doskonałe fotografie,
mjące, ł.e !stotnie fortyfikacje zo-

ł;ały za:.i.ne.
Jak się obecnie okazuje, wyżr-r
Niemcy dojdfł do zawladnlęcia tym krajem, Berllnowl :I wództwo wojskowe Niemiec ju'
I
•
przyjdzie z nadzwyczajną „twośclą v
wyzyskanie bramy morawskiej. jako od wrzesnia roku ub. ostrzega o
forty
dostępu do Ukrainy i t. zw. Galicji". przed zbyt pochopną budową
Organ mJn. Ciano w ten ~ fłkacjl. W wielu miejscach ule prze,
tak pierwszorzędnego znlłł!Zenla, Jak

Bogumln.

Jęśll

~cy

po-

woiennej, które wynoszą
rynarkj
110.000 lud"'i (zostaną podn'esfo.
ne do t t3.0C-O) ora1 10 OOO mary.
t
i K

głoszony Lb

przez Masaryki1

Czechów i Słowaków,
w Jugosławii, na
w najbliższym czasie powiększo- swoim zebraniu uchwalił ostatnio
ny o trzv dvwizfe. Korpus lotniczy rezolucję, wyrażającą ból z powo- .
Uczy obecnie 93.000 ludzi i rów- du syttlarji, w jakiej znajdują się
zarówno Czesi, jak i Słowacy pod
do okupacją niemiecką. Związek ślu.
Siły pomocnicze liczą obecnie buje wierność ideałom i hasłom.
. prowadzano wcale badań geologi- 50 kim. na wschód od Renu wy- Już dwa miliony zgłoszonych o. głoszonym przez Massaryka i namężczyzn i kobiet. rodowego bohatera słowackiegc
'znych. Jeden ~ zna'lych .::;-e113r· budowa-O nową Unię fortyfikacyj- chotników
nowych zarządzeń, Stefanika.
do
Stosownie
obmysolidnie
już
.-azem
tym
ną,
łów niemieckich miał się wyrazić.,
rezerwy, liczące
stworzone
będą
sianą.
Były
diable".
po
~
na.de
.cp
7.e
betónoschronach
w
że
wypadki,
~
eh płyt betonowe •::„:t
we "J"·„~·
·Y
wy
mywały cięiaro clę-1klch dział fortecznych 1 działa te przebijały pod
stawy i wpadały do wody. W ogóle, zdaniem kół fachowych, bodowa Unii :Uygfryda jest jedną

forty i kazamalJ zniszczone przez wode

toatu.cJ ~.c.11 c.hoda, malując gr~ę fortyfikacyj

0

że

do

1
nierza. Armia terytorialna 340.000. mocniczej.
Służba sanltarna
Obrona przeciwlotni cza l 15 000. 1 Pomocnicza
r~kruci ~00:000. W tych. oblicze· 1liczv fuż 100.0?<J ~Obi:'. ochOtnin·ach me Jest uwzględniona po. , cze!<. Tworzy s:ę rowmez korpus
kobiece1 armii lą.dowej.
tężna marvnarka wojenna.
Qi
414
W chw:n obecnej przed pierw. W•
szym poborem siłv zbrojne W.
Brytanii liczi} 750.000 ludzi wyćwiczonych. Poza armją lądową
należy wziać pod uwagę siłv ma-

a:~: r~z:~;~:~ry~~~:: ~~~i~

2łót węgla, czy nafty w pmwhlcjacll nleadeckich nad Renem, okazuje
•
Si gfrled a " r.1-::
wyzyskania pne ··• _._ ..hmn•
połndnłowycb, orazwoJ~nnego
zna.Jdn· ...ę,"'"' -·'<.~ U1Dn" e

i
jiteego się w t. zw. trójkącie bes'pieczeństwa. Niemcy wprawdzie od daw
na Jut dążyły do opanowania tej nieZW'ykle ważnej llnll kolejowej, a prze..
de wszystkim po ~lonachluni 1 dlatego posunęły się ku l\lorawom (Zagłębie Cieszyńskie z Bogamłnem),
kraju który znajduje się na skrzygrL.Jtlcy S!ą.11ka nl mlec·
żowanlu
kiego, Polski 1 l\loraw, 9 stanowi

wojskowej w Angtłi - jak wiado.
odrzucone przez war· . mo - otrzymała w tych dniach
szawę' zakusy Berlina zmierzały : sankcję królewsk~ i staJa . się w
wbrew kłamrwej interpretacjj of1- ten sposób obOw ązującą ustawą.
cjalnej Niemiec, do odepchn"ęcia Według obliczeń kół wojskowych,
Polski od Bałtyku, a· nawet do za. po przeprowadz onym pobOrze. w
machu na terytorium, nazwane końcu bieżącego roku arm;a bryprzez ,,li Telegrafo" archaicznie tyjska będzie ticzvć ·ponad milion
żołnierzy. Armia regularna, wraz
·
„Galicją".

sywne·

Katastrofa 11-n1·1· zliI,,d

śnłeJ czy pótnłej wyłoni kwestię kowysiłków propagandy nielei strategicznej Gdynla.-8Jąsk I ca •Mimo
ddzl la.
iłu •
ki • kt •
lej polskiej granicy południowo - zaa c
ora us Je o
cbodnlej. Powytsza kolej znajduJęca nuec eJ,
zaz
człowieka
szarego
oplnlę
na
Je
czyni
Polski
rękach
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się obecnie

my~łU clęWego

pOWS•ecbne~~~~,i~'~rw!ł, ~~~~66.~~~~~~~~~chOtnłków

Budowa nOWJIC1.Jl .fortu11·k
, .·na wscho"d od Renu
• ac1·1··
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Ustawa o

~~e:.ooo~ostanie powiększony

alestvński

Akria terrorrstrczna skrainrch grup

wielką katastrofą.

Budowę powierzono obecnie ko-.
łom wojskowym. a były kierownik

budowy fortyfikaejl, Inż. dr. Todt.
:Joskonały konstruktor autostrad,
lecz nlefortnnny budowniczy Unii
obronnej, popadł w niełaskę i wysłany został do IIlszpaoil, aby tam
':mdował szosy.
Najciekawsz e jest, że wyższe de
wództwo nlemfe<'kie nie liczy jut
na możność obrony wybrzeży Re
no i poleciło podobno w odleglośc'

W

związku

z

wulkan
żrdowskich

10 osób, w tym 5 zabi·
tych, byli ubrani po europejsku i
mówili językiem hebrajskim. Za·
mach w kinie arabskim przyniósl
znowu 21 rannych. Jest to, jak
należy przypuszczać, początek ak·
cji terorystyczn ej, zalecanej przez
organizacje żydowskie, nazajutrz
po ogłoszeniu „Białej Księgi".
Z drugiej strony dQDoszą o usiłowaniach powst~ców arabskich

poniedziałkowym wyniosła

zamachem w jednym z kin arab·
skich w Jerozolimie policja nakazała zamknięcie wszystkich sal wi
dowiskowych.
Jak się zdaje, dwa zamachy terorystyczne były dziełem 1:yd6w.
Sledztwo ustaliło, te sprawcy ma·
sakry, jaka nastąpiła w poniedziałek rano w jednej ze wsi położo·
nych pod Jaffą, gdzie liczba ofiar

Związek

zamieszkujących

ch
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i arabskich .

ponownego utworzenia uzbrojonych
grup terorystyczn ych. Wysłanni·
cy przewódców powstania zebrać
mieli już 1500 wieśniaków w Samarii i w okręgach południowych.
Natomiast umiarkowan a partia arabska w da11zym ciągu nawołuje
do spokoju.
Wczoraj w siedzibie Naszasibiego odbyło się posiedzenie z udziałem 150-ciu wybitnych przedstawicieli arabskiej „Partii Obrony", na którym uchwalono rezoluformalnie Białą
cję, przyjmującą
Księgę i potępiającą terror jako
sprzeczny z wolą większości arabskiej kraju.

Narodowa rada żydowska I or·
ganizacja „Agudath lsrael" wy.
stosowały do Ligi Narodów memorandum, protestujące przeciw
.. Białej księdze" brytyjskiej. Sto1
. Szwedzki minister spraw zagra- kich co następuje: „Nie należy u. wyraźnie ujawnionych w ostatniei sowanie oporu jest nadal hasłem
nicznych Sandler, który w drodze mniejszać znaczenia trudności, ja. odpowiedzi na propozycję paktu żydów, przede wszystkiem zaś mło
Odpowiedzia lne koła ży.
dzieży.
powrotnej z Genewy przybył do kle wywołało w Radzie Ligi Naro- o nieagresji".
wzywają jednak do spodowskie
odrocze·
Sowietów
życzenie
Malmoe, oświadczył przedstawi- dów
koju skrajne żywioły.
cielowi szwedzkitj agencji telegra- nia tej sprawy. Nie oczekiwałem
. zara11iałficznej w sprawie W)Sp Alandz· takiej sytuacji. Sprawozdan ie opra
cowane przez przedstawici ela Bel.
buna
aby
gii stwierdzało zgodę mocarstwJak donoszą z Zagłębia Saar)', ole ma jednej nocy,
napi·
się
pojawiały
nie
fabrycznych
dynkach kopalnianyc h czy
sygnatariusz y konwencji z r. 1921
sy następującej treści:·
na remilitaryzację wysp. Co wię
„Kto chce wojny - mtler", „Kto chce zarabiać - Krupp .
W .eudapeszcie ogłoszono wy- ły się na podstawie specjalnej
państwa takie, jak Wielka
cej,
,,Kto ma się krwawić - robotnicy", ,,Nie chcemy wojny", „Precz
a 176 okręgów wyborczych na ordyn::icji wyborczej, która miała
niki
Najstarszy c~s~ teatr w Pra· Brytania, Francja, Polska, Dania
z nową rzezią", „Nie będziemy więcej mJęsem armatnim".
ogólną ich liczbę 260. Partia rzą zniszczyć op'>zycję przy niesłycha
dze, tak zw. Teatr Stanów, założo- i Łotwa, potwierdziły tę zgodę dowa otrzymała 113 mandatów . nym terrorze powolnego dla „Trze
ny "". r •. 1783 prze~ hr. Nostica, i poza Ligą Narodów. Raport zjedn.J ·zona partia chrześcijańska ciej" ~zeszy Rządu p. Teleky'ego.
.
_.
_
.
przeJdz1e z początkiem nowego sezonu teatralnego pod wyłączny za stw1erdz1ł rówmez, że prawa m1e· - 4, węgierscy narodowi „socja32, partia d·rc-bnych rolliści" rząd niemieckim. W ten sposób szkańców wysp Alandzkich zosta8, partia wolnosci obyni·ków
ok: 900 tys. Czechów posiadać bę-,· ty zabezpieczon e w planie„ przed- watelsi<iej - ·5, socjalni demokrarozmai.
dz1e 2 reprezentacy jne teatry (Te· stawionym Radz1e Ligi.
ci - tł. Uzupe'dające wybory tru·
.
a
Miejski),
Teatr
i
Narodowy
atr
godzinę.
na
pochodzą.
kim.
550
koło
wiadomości,
Według
51zą się odbyć w 6 okręgach. We·
Jak wiadomo, jednym z argu· około 100 tys. Niemców również 2 tych stron podkreslano , że urze·
Cych z pewnego źródła, Niemcy udotychczaso wych wyników
d'.ug
się
przyczyni
czyw'istn!enie planu
tworzyli ostatnio wzdłuż . północ mentów, którym posług:wali się reprezentacy jne teatry (Teatr No~artia rządowa ma 59 !)roc. man..
Bałtyku
na
twa
nej granicy słowackiej szereg lot- Niemcy w uzasadnieniu zaboru wy oraz Teatr Stanów). Teatr Stil- do bezpieczeńs
Ja.tów narodowi „socjaliści" - 20
Angielska para królewska za·
nisk. M. In. jedno :t większych ziem czesko • słowackich, był nów jest obok czeskiego Teatru Decyzja Rady Ligi Narodów nie 1 pozo:;tale grupy - l l procent. kończyła pierwszą połowę podrólotnisk znajduje się w okolicach zmyślony zresztą fakt obecności Narodowego najważniejszą czeską wpłynie na zm;anę stanowiska Wszys.:.y ministrowie oczywi ~ci e ży kanadyjsk;ej i po krótkim po.
Keżmarku, inne zaś w rejonie ~o. eskadr sowieckich na terenie Cze- placówką kultury .teatralnej stoli· Rządu szwedzkiego . Plan, doty- wstali wybrani.
bycie w mieście .Victoria, stolicy
żemborku. Pod Keżmarkiem sta<;jo chosłowacji, zagrażających Rze. cy. Niemcy uzasadniają swój krok
nay
formowaliśm
poi.n
już
stanu 8rytyjska Kolumbia, udaje
jak
do
jedynie
zmierza
czący wysp.
nowane są ciężkie bombowC'e nit:?- szy. Tym razem mamy do czy· tym, iż teatr ten należał kiedyś do
odbyw drogę powrotną na wschód.
wybory
się
czytelników,
;zych
tak
i,
niepodległośc
i
neutralnąści
mieckie, rozwijające szybkość o- nienia z faktem me zmyślonym ... nich.
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BHllYitoili ame~kańiko-lranrnikie
·Sympade Ameryki po stronie narodów

ceniących wolnośt

tlze, po której szli ci, którzy 1eżą
na tym cmentarzu. Baz jesaeze
powtórzone zostaną wysiłki, celem
zrealizowania idei pokoju, która
ich ożywiała.
Na przemówienie to odpowiedział premier Daladier, charakteteryzując polityk~ francuską po
wi~lkiej wojnie europejs~ej. .0ś~adczył on, że Francja Jest ?ZYw1~ wolą współpracy· Od n&Jb~
~eJ s~romny~. swyc? o~ywateli
az do kie~o~nikow ~btyki, wszys~y ożywi~ są tą .1.deą. Francja
me prowadzi . p~dWOJnej gry na
szachownic_r swiata. ~dy proponuje ona pokoj, to poświęca temu pokojowi ~zys~e swoje siły. Rząd
francuski wyraza w. tym tylko w?~ę narodu fran~uskie~o. FrancJa
Jest narodem wielkieJ .. demokrac~i,
po~~bną do demokracJI amerykansk1eJ; jest całkowicie odpowiedzial
~a za swe p~zeznaczenie, lecz t~k
Jak wszystkie woln~ narody ~ e
~oże ona zgodzić się na zagroze.
me swych wartości, droższych najeźdźcy
wet od życia. Francja jest krajem
•
godności ludzkiej, lecz jednoc~
Ambasador Bullitt
zakończył nie jest krajem odwagi ł heroizmu.
pnemówienie wyrażeniem przypu· Dlatego też wszelkie Usiłowania
szczenia, ł.e ludzkość będzie jeszcze hegemonii czy panowania nad śwla
mqsiała przejść przez okropne do- tem znajdą Francję zdecydowaną
świadczenia, zanim ostatecznie zo- do obrony swej wolności, jak r6\lstanie osiągnięty pok6j. Stany Zje-I nież wolności świata. Wówczas
dnoczone związane są paktem nie- wszyscy odnajdą Francję taką, jazłomnym do kroczenia dalej po dro ką jest w istocie, zjednoczoną ł zde
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WHrom otwietaią !i~ ouJ„.
'łtJDAl'l!..~Z„

(PAT). -

Zbliżone

do Rqdu dzfo n1ki ,,Peatel' Lloyd" l
„lJj Magyaniag" przynos74 Jedno·
brzoWłcę artyk~

p. t. ,,Legenda o

700.000 Niemcach na

Węgrzech",

w

cyfra ta w najbliżs;i;ych mlea'vacll
może w prasie nlemłecldeJ przekroc-::.yć milion. Autor artykułu, tlumacr.ąc 11tały ubytek Nlemoow na W~
grzech, powoluJe sio na przykład
mnlejs;i;oścl polskiej w
Niemczech,
lttóra według statystyk nlemlecldch
zmnlej11za &Wił llczebnośó w ilużo
gwałtowniejszy sposób, nit to dzieje
si;) z Niemcami na Węgrzech. Mimo
to, ltończy d:i:lennik, nie mamy _.
Iclaru mrzu~ć zapnyjatnioneJ !:ze.

na

Dlemłecklcb

Wybory na Wearzech
BUDAPESZT (Pat). W ciągu
niedzieli i poniedziałku o.dbyły si~
na Węgrzech wybory do parlamentu na podstawie nowej ordynacji
wyborczej. Ogólna liczba nowoobranych posłów wynosi 260, z
czego 135 pochodzi z wyborów indywidualnych, 125 zaś z liat. Każ-·
dy komitat wybiera 2 do 3 posłów
indywidualnie i 2 do 3 posłów z
list.
W wyborach obecnych wzięło udział 5 partyj politycznych: rządo·
wa partia życia węgierskiego i połączona 1 nią partia chrześcijań
ska, partia drobnych rolników,
partia liberalna l partia aocjal-demokratyczna oraz kilka ngrupowa.D. politycznych i frakcyj, jak

narodowi „socjaliści'',
partia chrześcijańska,
front pracy itd.

ZDERZENIE ~G6W

W niedzielo rano nastiwiło na dwor
cu Montparna.&.e w Paryżu zderzenie

drutów

I

telegraficznrch

I

japońskich, odbywający w nie·
dzielę lot na terytorium Mandżurii,

ników

Nad

grani~

n~d granicą

polsko-niemieckll ' nierzy niemieckici..

W 20 minut

przeszła gwałtowna burza. W pa· potem piorun uderzył w polską
sie granicznym na odcinku Wierz- strażnicę graniczną, parali.żując

bica piorun uderzył w niemiecką strażnika

celnego Stawowskiego,

budkę graniCZJllb paraliżując 6 żoł którego przewieziono do szpitala.

Z~on małlonki preiy~enla Daruńikie~o
Po długotrwałej i ciężkiej chorobie zmarła w poniedziałek, dnia
29 maja Paulina z Chrzanowskich
Stefanowa Starzyńska, małżonka
prezydenta miasta st. Warszawy.
Zmarła do czasu złożenia choro
bib brała tywy udział w pracy spo
łecmej, organizując lub biorąc ak
tywny udział w pracach szeregu

towarzystw społecznych i organizacyj opiekuńczych na terenie stolicy.
Pogrzeb odbędzie się w środę, 31
maja po nabożeństwie w górnym
kościele katedry św. Jana o godz.
10 rano, na cmentarz powązkow·
sldm.

Zabójstwo na Bielanrcb
W poniedziałek w godzinach wiec.tornych . na Bielanach dokonano
zabójstwa.
Kazimierz Kałuski, będąc na wy
cieczce na Bielanach, zaczepił KO
bietę, która była w towarzystw~e
Henryka Paprockiego. W obco,'lie
zaczepionej stanęli koledzy Pap1·0ckiego: Franciszek Zasadziński,
Czesław Bieliński, Mieczys.aw t>ryinua i Józef Noga. Awantura prze-

mieniła się

w bójkę. W pewneJ
chwili Kaluski padł na zief.u.iw, clę.i
·ko zranion;-. w brzuch. W koc<zf
do szpitala Kałuski zmarł. Policja uczestni<ww boJ.tl arel>"'~•.»•a1a.
Ustalono, że sprawcą zabójstwa
jest Józef Noga, który w czasie
bójki posiłkował się nożem i roz·
pruł brzuch Kałuskiemu.
Noga został osadzony w areszcie
przy urzędzie śledczym.

IDfl na celu wyłącznie obronę pokoJa
I bezpieczeństwa. Prezydent podkreilll w dalszyi:.a ciągu dobre stosunki
łączące Turcję z Z. S. B. R. I, przechod:ułe do Franejl. oih.iadcąl,
19
Jed1q apraWJł łsłnleJlłeQ. między

a tym państwem był SanAleksandretty. Sprawa ta Je8*
ParW Ludowej, po Jui:; ułatwiona I obeeole nie ma na

gląd oslągn.lo6

Turcją
dżak

świecie

8117,

która mogla.b7 ZB8~ko
francusko • tar~
mlL'..: ństwa ~ łączy :uzyja.źii i za.
dzo niepe- Luduość pnetywa pełna wsp61noś6 łnteres6w. W r.ako6
kryzys, kt6ry Już dłut.ej tnnM5 nie C7.enlU oświadczył prezydent lameł
może I który zakoiiczyc'I ~ musi al- laonu, te W WYPADKU, GDYBY
bo zbrojnym starciem, albo t.ei zwy- LUDZKOSO MlALA PBZEH'() KA·
cięstwem zdrowego rozsądku I umilo T.lSTROF~ NAM» TURECKI WY.
w&nla pokojlL Turcja Jl całego serca PEI.NI BEZ WAHANIA 1 Z BOHAhcz.y BOble tej drogiej ewentualno- "BSTWEM PRZYPADA.JĄ.CE nli
ści, świadouw. jest jednak, iż możli
OBOWIĄZKI U BOKU
P~TW,
wa ona jest jedynie w wypadku pn.y
.' r6BYCB żY\VOTNE INTERESY.
mania wszystkim narodom naldnych 1 IDEAŁY SĄ. TE SAME OO TUBim pm.w. \.:SZYSTKIE NARODY CJL
MAJĄ. BO\VNl!l PRAWO DO NIEPODLEGLOACI I małe narody Die Bił
predestynowane do wcbłoDłccla przez
wlellde. Pod tyn kątem widzenia naprzeszedł da a«adA1e6 po1U7ki zacrantcmej. Sytuaeja ~
rodowa - ośwa~c;i;yl on - jest bar·

czym

ldego,

•ł<.>rm

dzl~ zbllżenlu

brytyjako-turee-

p~ Ił

żadnych

zamL

)W

nie Qwt

ODO

acresJWJIYcll, Jeoz

..............................................."&I._..............~

Według nieoficjalnych i niekompletnych jeazcze obliczeń już pier.
wszy dzień wyborów przyniósł

Bondyrz jest ważną. placówką k~ o poprawf byt'Q ~ imeregada
d.rzeJWilego w pow. za· Haoow~go Zwitzku.
partii życia węgierskiego, która u- r ojakim. Rohotniey fi.nny Czer·
Na zebranie w dniu 1-go maja
zyskała okole 80 mandat6w, Dru- eki i Jakimowies sorganizowali
r robo11nicy drzewni uprosi~
gie miejsce jak dotychczas zajmu- ei~ pod utaudarem kluowego tow. tow. Seondlaka i Barana z Z..
ją narodowi „socjaliści"
(ponad Zwią.ziku P:izemyełu Budowlane- moicia, którzy wygłosili rełeratt,
lO mandatów), trzecie - drołnti go. Pomimo trDdnoki m arony ok1>liomo8ciowe przy lianym •
rolnicy (5 mandatów). Wybory admini.tracji i nagonki rotlbijac- dziale robotnic i robotników. O.
odbyły się &a całych Węgrzech w
Jtiej. Ozonu, robotnicy nie dali mawiano rMniiei epra~ bordowy
zupełnym
spokoju. Frekwencja s~ .wieić „Ozooowi", lecz & pd· Domu Robotnk.&ego i wyłonił eit
głosujących była dość znaczna.
nit iwiai<' llmościt prow adą wal· komillet budowy.
przytłaczającą większość rządowej

O.tatec&ne
&:ł()smne będą

wyniki wyborów ""

w

ciągu

wtorku.

p1v.emyełu

C WIADOMOŚO SPORTOWE ,
CRACOVIA WYGRYWA TURNIEI czyaka. w biegu na 110 m. przez płot
ki (15,03) i Kuaoclilakiego na 5000 a.,
.JUBILEUSZOWY ,,POGONI"
Jubileuszowy turniej 86-lecla Po- (14:52,2).
goni rozegrał Bie miedzy dr~ ju- Brl\L KOMOROWSKI zwy~
bileuszową, Cracovią, WiBłł l droho- W KONKURSIE
POTĘGI SKOKU

byckim Junakiem. Turniej rozegi-ał
o kryształowy puchar, oflarov.oany przez prezydeńta m. Lwowa. dr.
Ostrowskiego.
Jako pierwsze spotkanie odbył Ilię
mec.z Wisły z Jllllaldem, wygrany
przez Wisłę 4:2 (0:1). Junak okazał
się przeciwnikiem groźnym 1 w 75-eJ
minucie gry miał jeazcze zapewnione
się

spotkał przypadkowo 21 samolotów
dwóch manewrujących pociąg-ów. - zewnętrzno - mongolskich, które prze
Dwle osoby zostały zabite a 14 odnio leciały granicę na wschód od jeziora
alo rany.
Buimor. Lotnik zestrzelił trzy z pośród tych samolotów, zmuaza.jąc poOFIARY KĄPIELI W MORZU
zostałe. do ucieczki.
·Z Kopenhagi donoszą: Pięciu mło:;
WYPADEK LOTNiczy
dych Niemców, wśród nich dwóch ay
W czasie popisów lotniczych w
nów radcy poselstwa niemieckiego w
Kopenhadze von Hensela zatonQło Saint Germain (Francja) spadł z nie
wc,zoraj podczas kąpieli w zatoce ustalonych dotychczas przyczyn amolot pilotowany przez AmerykaniP'e.lroe.
na Randolpha. Pilot oraz 5-ciu z po.
PEWNO ICH OKR~n.....
śród widzów odnieśli Ci~ obrate·
Agencja Domei donosi: Jeden z lot nia.

Piorunr biiil

ANKARA (PAT). Prezydent
•epubllld tureckiej lamet IDonu, dokonując otwarcia. V-go kongresu Par
tli Ludowej, wyglosll przem6wienie,
na :;:tórego wlitople mpewnił, ie Turcja kroczy6 bodzie nadal po drodze
wytyczonej prr.ez Ataturka. Preą
dent oczynll nasf'.epllle kr6tkl pr:ze-

niezależna
węgierski

t.erenacb

Opowieści

Mowa prezrdenia Jurcii

sr.edl do pn)'

BERT.IN (PAT)-ParłyJn7 ,,Bam osledleńczych om ustanowienia nle'"1rger Tapblatt" donoal 111 Bratysla- mleddch notarlusą w tychje terewy, t.e Niemcy w Słowacji qdaJ!ł u nach, ponadto uregulowania kwe&tU
prowadzenia Jnka nlemlecldego w letQCych w sfene zalnteresowa.6 nleplśmle 1 mowie w słowackiej sblżble młeckłej grur · ludnościowej.
pańshrowej

IunJa pói~zie l ~amtwam: ~emokralY[lDYmi

których jeden z wybitnych węgier
skich specjalistów statystycznych dr.
Kovaca występuJe przeciwko be;i;podstawoyiii insynuacjom propagandy
nlemlecldeJ, która stara sio przeko-nać opinię światową, te na Węgrzech
żyje '750.000 Niemców, podczas gdy
ostatni spis ludności wykazał łeb tyl- sz:· fałszerstwa s~tystycznego dla
ko ponad 470.000. Dzienniki piszą, że przeprowadzanej przemoc,. asymilajetell propaganda niemiecka w dal- cji, a.le przyjm.i.Jemy ten fakt do wla leży patl'ZOO a.a wszystkie układy i
11:;ym ciągu w takim tempie bl;dzle domoścL Skoro jednak tak czynimy, przymłerm TurcJL Na&tepnte, om6zwiększa6
UoAó Niemc-Ow na Wę domagamy się tej samej lojalności wiwszy działalność Ententy BalkaJ\sldeJ, prezydent lsmet lnonu pnegrzech, Jak tr- uczynlla dotychczas, oL RzeSZJ:•

·

PAT. donosi .z Paryża: Kongres przeciw wmelkiej W&półpracy z
Partii SocjalistyCZ1Dej SFIO. w pa.-tią komUJUis.tycmą. Naetęipnie
Nantee ptzY1'lan>ił w niedzielę do kongrea rozpoczął debatę nad podys\:.oeji nad polityką ogómą par- lityką zagraniczną. B. premier
tii. Kongree i wukirotnie opowie- Fhm na sirotek na.glej niedye.po•dział si~ za teZ11 sekretarza gene- zycji nie hi~.,.7ie U<hialv w obra·
ralnego partii p. Paul Fanre'a dach kon.gireen.

Powódź

Nlebezpleczeństwo powodzi w
Warszawie minęło w poniedziałek.
Kulminacyjna fala powodziowa,
jaka od 2 dni nadchodziła z górcydowan!ł
wobec niebezpiec:t:e1i· nego biegu rzeki, powoli przechodzi. Podczas gdy w poniedziałek
stwa.
w
godzinacll popołudniowych stan
Oba te przemówienia transmitowane były przez radio do Ameryki wody wynosił 4,83 mtr., to w goi odbiły się :;łośnym echem na ła dzinach wieczornych zaczął powoli
się zmniejszać.
mach prasy francuskiej.

PARYŻ (Pat.) W okresie Zielo- ,
nych $wiąt odbyła się uroczystość
francusko - amerykańska, zorganizow.ana z okazji poświęcenia pomnika na cmentarzu poległych obywateli amerykańskich w czasie
wojny światowej w miejscowości
Neuilly-sur-Seine.
w czaaie uroczystości tej zabrał
głos ambasador Stanów Zjednoczonyeh w Paryżu Bullit, który oświad
czył, ł.e narody, tak jak poszczegól
ne jednostki, muszą czasem wybie
rać między groźnymi alternatywami, np. naród może uniknąć wojny, jeśli skłonny jest zgodzić się
na. niewolę lecz dla obywatela amerykańsklego tak, jak dla wszystkich wolnych narodów zachodnich przyjęcie możliwości wojny
jest alternatywą mniej straszną,
nit oddanie się w niewolę. Nasze
sympatłe _ oświadczył ambasador Bullitt _ są po stronie tych
narodów, które bez względu na rysy~ będą wolały walczyć 0 wolll~Ć, niż ugiąć się pod butem ~

Konam ·!D[iali~tów franm~il~
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Precz z hałasem!

W niedziele w drugim dniu miodą
zawodów konnych odbyt
sie na stadionie łazienkowakim w
Warszawie ciężki Jtonkura potęgi sko
ku o nagrodo im. Aleksandra hr• .
narodowycĄ

Skrzyńskiego.
Zwyciożyl

rtin. Komorowald na
Zbiegu 2, przed kpt. Nowakiem na
Torreadoru 2. Obaj mieli bezbłfdnJ
nawet wykonywują zwycięstwo, prowadząc 2:0.
Hałas męczy i przeszkadza w produkcji,
przebieg.
pracy, eo gorsza - wielki hałas z cych najcięższe roboty, a wiec np.
w ciekawym konkursie ..Łutem
Spotkanie Pogoni z Cracovf4 przy11.iosło zwycięstwo drużynie lu-akow- nek" dla pań i jetdtców cywilnych
towarzyszącymi
mu wibtacjai;ni nitowników.
pierwsze miejsce za.jęła p, KralUka
Oto jeden z przykładów. W war skiej 6:1 (5:0).
działa szkodliwie na
organizm i
Rozegrane w poniedziałek mecae na Centuria 2.
sprowadza trwałe zmiany choro- sztatach kolejowych - w jednej przyniosły na.stępujące wyni.lP:
BTM. KOMOROWSKI WTGILU.
bowe, at do silnej głuchoty. Ob- z miejscowości Belgii - w hali
Cracovia pokonała Junaka 5:1 BOWNIE:t KONKURS U~DM
jawy „nerwowości" takie jak naprawy kotłów panował stale ha (4:0).
NlAKONIA
Drugie spotkanie przyniosło PogoWynikł konkursu ujeżdłanla kania
drżenie rąk, bladoś{ skńry, zabu- las przekraczający granicę szkoriJ zwycięstwo nad Wisłą 2:1 (2:0). przedstawiajlł sit naatępująco: l).
rzenia w pulsie, depresja psychicz dliwości, obliczaną przez higienirtm. Komorowski na Fujarce, 2) por.
na z jednoczesnym zwiększeniem $tóW dość wysoko, bo aż na OO POLSKA NA TRZECIM MIEJSCU Szm!glero na Esterze, 3) por. JaroW MISTRZOSTWACH EUBOPl'
pobudliwości o ile wys~pują t. zw. Jonów. Stwierdzono, te prze
szewicz na. .Emirze 4.
W nledzlelo wobec 13 tya. widzów
W cmsie zaWodów rtm. .Bilwtn uu os6b pracujących w hałasie ci~tnie pracuje przy nitowaniu 10
za.koAczyły sto w Kownie zawody o legł wypadkowi zla.ma.nia. obojczyka.
badacze naukowcy przypisują rów młotków pneumatycznych, wytwa mistrzostwo
Europy w koszykówce Przewieziono go do szpit&!J..
nież w znacznej mierie działanAU rzających hałas o natężeniu do- męskiej.
STARACHOWICKI KS•.MIST~
wibracji.
chodzącym do 130 jongw. Od haW walce o drugie i trzecie mtej!ce
WOZPN.
Do niedawna hałas uważaliśmy łasu tego cierpieli robotnicy zatru Polaka przegrała. z Lotwą 20 :43. Do
W ostatnich rozgrywkach pUkarprzerwy
prowadzili
Polacy
12:10.
za zło nieuniknione, obecnie wy· dnieni w liczbie 90 przy innych
W pozostałych spotjtaniach Węgry skich o mU!trzostwo WOZP.N. lkL
magania nasze wzrosły - przy- robotach w tej samej hall. Hała pokonały Finlandlę 45:16, Litwa wy- A) dwie drużyny, Staracho~1rkl KS.
zwyczajamy się do wzg)ędnej ci- su od nitowania usunąć się nie da, grała mecydowanie .z Włochami i Gra.r.a'. ze Skareyska - Kam'P.n•
zdul)yły Jcdnall:o'"'I\ llc&'bf pun•
szy na ulicach miast, ·np. w War- można go jednak ograniczy.i w 48~15, wreszcie Francja po emocjo- nej,
któw, po 27, a w dwóch rozegranych
nującej dramatycznej walce pokonaszawie, żądamy zmniejs~nia ha- C.'!la1Jle. Po zbadaniu, te 20 młot·
'luęizy soba, meczach, młaiy wyniki
ła Estonię 83:31.
łasów w fabrykach i biurach. Na- ków- kujących
jednocześnie wy.
Mlatrzostwo Europy w koszyków- remisowe.
Wobec t<:lgo obie drużyny rozegra.
leży jednak uświadomić sobie, że twarza hałas nie wiele więk!IZY ce męsldej zdobyła drużyna litewska,
wymagania te stawia dzisiejsza niż 10 młotków, czas pracy uł..,to która przez cały cza.a nie poniosła ły w Radomiu mecz decydujflcy o ty„
tul mistrzowski. Mecz ~omadzil
technika, . doprowadzona w prt'- no jak następuje: 2~ godziny ba- ani jednej porażki. Ponieważ .w skła 3500 widzów,
dzie
drużyny ltewakiej grali zawodni
cyzji do subtelności nieznanych łasu (nitowania), 15 minut przer- cy 2 metrowi, przyznano Litwinom
W spotkaniu tym zwycięfyła dru·
poprzednim pokoleniu. Aby przy- wy w pracy, 2Y, godziny prac cicb zgodnie z obecnym regulaminem roz- fyna Starachowickiego KS. w storząd precyzyjny sprawnie działał, szych (okres ten podwyższono fito grywek mistrzostwo w grupie o nie- sunku 3 :2, do przerwy prowadził
Granat 2:1. Mistrzem WOZPN. jest
musi się z nim „Jio ludzku" obcho- pnłowo do 3Y, gdzin), 15 minut ograniczonym wzroście zawodników. wlęe Starachowicki KS. 1 dzlęld tewzro
Mistrzostwo
Europy
w
grupie
o
dzić człowiek i z kolei ten sam przerwy w pracy i znowu okres pra
mu walczyć będzie w rozgrywkach
ście ograniczonym przyznano drugiej
człowiek musi być oszczędzany, cy w wielkim hałasie. Takie zur- .z kolei Lotwie, która poniosła. dwie międzyokręgowych o wejście · do Ligi
!eby jego słuch, wzrok i dotyk nie ganłzowanłe pracy zmusiło do ia- poratki. Tabela koiicowa zawodów pa.ilstwowej.
NOWINA-S:O::CZEBB~SKI WALzawiodły.
Aby silnik lotniczy trudnJenia nitowników przy in- przedstawia się następująco:
1) Litwa, 2) Lotwa, 3) Polska, 4) , CZYI. NA FUNDUSZ LOTNICZY
był wykończony idealnie, aby uni- nych robotach, a więc usunęło
W niedzielę, na. stadionie Wojska
knąć w wyścigu pracy straty ma- również monotoni~ i jednostron- Francja, 15) Estonia, I) Włochy, 7) Polak.lego w Warszawie odbył at~
Węgry, 8) Finlandia.
teriału l czasu, trzeba usuwać z ność wysiłku. Stan zdrowia robotmecz w walce wolno-amerykai!akiej
PRZEDOLDIPJJSKIE ZAWODY
„catch as catch can" pomiędzy mi·
warsztatów pracy wszystkie czyn ników, spośród kt6ryeh wielu cier
LEKKOATLETYCZNE W BYDstrzem świata na r. 1938, NoWlną
nikł szkodzące maszynom, wytwo płnło na bezsenność. poprawił słę
GOSZCZY
Szczerbińskim, a znanym zapa4niW cza.ele świąt odbyły się w Byd- klem buł,3'arskim, Konstantlnoffem.
rom oraz - co jest równlei wat- znaeznłe. Oczywiście, wydajtttJSć
goszczy na ętadi.onie im. M'lrsz. Pił
ne - samym ludziom.
pracy utrzvmano w pełni.
Dochód z powyższego spotkania
sudsldego pierwsze przedolimpijsltle
Kraje zacbodnio - europeji;kłe
PrZ'·kład
powyższy
dotyczy za.wody lekltoatletycz.ne. Na zawo· prz~zn '.l czył jego organizator, Nowipodjęły walkę ze wszystkimi czyn O'";'raniczania hałasu w cza~!c! Jc- dac!' osiągnięto bardzo dobre wyni- n'l-Szczerbińslti, na Fundusz Lotniczy im. Zwirkl i Witrury.
nikarni, l!!Zkodzącymi w pracy, m. d•1ocześnie technicy. wespół z hi, ld. M . ln. ustalono dwa nowe re!rnr·
Zwyciężył
w 37 min. Nowtnain. z hałasem. Walkę tę prowad?:ą g;enistami nie ustają w pracv na- dy Polski i dwa rekordy Pomorza. Szczerbińskl.
Rekordy Polski ustanowili Fiedoruk
dosłownie wszędzie: w fabrykach, dawczej mającej na celu zmnkjw rzucie dyskiem oburącz, osiągając
sklepach . i magazynach, w biu- szEnie hałasu do minimum. Ci11k'.l- 81,37 m. (prawą ręką 46,52, a lewą
rach, w ruchu kołowym - przy we są np. próby stosowania tłu· 34,85), oraz Danowski na 60 m. w
tym starają się ochraniać wszyst mików na piłach tarczowyc'l, 1i.16- cza.ale 6,IS. Rekordy Pomorza pobili
ki.eh wschodzących w skład „ma- rych dźwięk bywa szczególnie do- Kordas w rzucie młotem (49,84 m.) J
i Dunecki na 60 m. (6,5). Na uwagę
teriału ludzkiego" stosowanell?o w nośn.Y.
zasługuje równiet doskonały cms .Jo-

Czrtaicie prase
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Rellehsie

Kłopoty

Komisji Wyborczych

Klopoty Komi8ji Wyborczej
"' Kielcach, która bezskutecznie
jut dziesięć dni liczy glosy po
przeprowadzonych wyborach i w
iaden sposoo nie może się ich
odpowiednio doliczyć, przypomina.ją mi wypadek z dalekiej
przeszlości.
W okręgu chrzanowskim k<Jndydowali do Parlamentu przed
wojną.: socjali8ta; ks. 8tojalowski, znany dzial-acz ludowy,. i
dwaj przedstawiciele Ko14 Polskiego. Wedle obowiązujące.i
wówczas ordynacji każdy okręg
wybieral d'WUCh poslów, z któ'f1/Ch jeden, jako f'eprezentant
„włększości", musial otrzymać
51% głosów, a dro.gi conajmniej
263, jako reprezentant mniej8Zó8di. W razie nieosiągnięcia
wymaganych powyższych proporq.ji, następowal wybór „ponowny", a gdy i ten nie dawał
rezultatu - wybór ,;ciślejszy"
z pośród trzech kandydatów,
którzy otrzymali najwłększe
i~ości glosów.
W Ohrzanowie-w pi~szym
glosowaniu - na kandydata
soc.1alistycznego ·padło okrąglo
6.500 glosów: na ks. Stojalowskiego - 6.000, a na kandydatów Kola Polskiego: na .iednego
1500, a M drugiego 1000.
Mimo nalone.1 presji. Btosowanej przez polskie(1o mlodziut·
kieino starnstr. d!I.! kł:óreno f'e·
:mltn-t t"''borów mial b'IĆ f>e'Wfi.ego f'odzaju .,errzaminem" z
jeqo ,,zdolności·" administracy.1rwch, - mimo zna11.e.i qalicyjskiej „kielbasy 'W'!fborczeJ" wybory „ponownif' daly tylko
bardzo drobne odch'l!lenia w for
mie straty okolo 1000 glosów
~ Stojalowskiego na necz
fJfi,cjalnych kandydatów ,,Ko-

'l<ff •

•

N~ 3Sę

to wówcza8, !e
„mysl narodowa tprowa~ sobie drogi} do :ioyctęatwcr • PonieW<Jt jednak. - wedle tych re::mltatótc - nie przeszedl'by do
'fJJYboróto iciślejazych przede
W8Z'!JStkim jeden z kandydatów
,)!.oW', o którego glównie chodzilo - „myśl narodotoa'' muBiała utorować aobie drogt; poprzez te wszystkie przeszkody.
GłOtłowano wtedy urzędm.cymi kartkami, na których odbi.
.
tka mt• nazw-is
. k a n;u'1
„__
Jano
pieczą
dydatów, by w ten spos6b tt·
chronić się od ewentualnych blę
dów przy pisaniu nazwisk.
Ksiądz Stojalowski rozdal po
wszystkich wsiach- pieczątkę
z na'l'Jisem duż11mł literami:
,,STOJAŁOWSKl".
Komisja
W?.fborcza, po wysluchaniu opinii „eksperta" - orzekl-a, te
nad dużym „i" nie powinno być
kropki. Wobec teqo wszystlcir
glosy, oddane na 8tojalowskie·
go z przeklętą kropką nad „i''

Na marginesie

około µoo, UNIEWAŻNIONO - tak, że w ten
sposób spadł on na czwart"
miejsce - i do wyboru ści.ślej
szego doszli tylko: socjali8ta i
dwaj kandydaci Kola Polskiego.
Rozgoryczony ksiądz Stojalowski wydal odezwę z wezicaniem do głosowa.nia
kandydata socjali8tycznego.
,,Myśl narodowau nie zrezy·
gnowala jednak i w dal,azym
ciągu pracowala wytrwale nad
zwycięstwem. Mimo usuwanła
mężów zaufania z lokalów wybotczych; mimo wrzucania kari
glosowania - zamiast do ttrny - do pieca, gdzie je później
masowo muijdowano; mimo jak się dziś mCswt - ttBkutecznionych „koniecznych korektur" - we<lle relacji czlonkóu:
komisji miejscowytk, SOCJALISTA OTRZYMAŁ 7.500 GŁO
SóW.
Nazajutrz jednak, kiedy
dzienniki podaly nazwiska wybranych kandydatów i liczby
zdobytych przez nich glosów,
Z
OKR'JiGU
OHRZANOWSKIEGO
ZAMIESZOZONO
TYLKO · LAKONIOZNĄ NO·
TATK'f!, tE WYBRANI ZOST ALI KANDYDA()! KOŁA
POLSKIEGO - BEZ PODANIA LIOZB GŁOSóW, KTóRE

w liczbie

Otr=:·~~:>.łem

„sprostowanie

za.mieszczan-., w naszym wydaniu, przeznaczonym
specjalnie dla Zag~ębia Dąbrowskiego.
Tekst „sprostowania" nie odpowiada wymogom dekretu prasowego z d . 28 listopada r. 1938.
Mimo to, chociaż mógłbym odesb/~ cały tekst z powrotem do
Sosnowca z prośbą o ścisłe przestrzeganie J,>rzepisów - zamiesz~zam pełne sformułowanie oŚ\rnadcz9ń p. p. „ozonowych"
działaczy przemysłu metalowego w Sosnowcu (pisownia-bez
zmiany):
„SPROSTOWANIE
W myśl art. 27-go prawa praso·
wego z dn. 27.Xl.38r. Dz. U. R. P.
89, poz. 608, oanosnle do art. p. t.
O. Z. N-cy za obnitq płac roi\~t
nlczych ZagL - Dąbroov._1,i·•go"
prosimy o zamieszczenie niniejszego sprosto'N8.l1Ja:
Nie prawd11 jest, te działacze
OZN. na fabryce „Hulczyflskiego" w
Sosnowcu namawiają robotników
do zgody na obni~kę, gr·JŻ!l,C im w
razie nie zgodzenia się redukcją. l
Berezą.

Przeszło

na

NA NIOB PADŁY.
Minął dzień i drugi i trzenł-
iaczęto się już niecierpliwić i
p1iblicznie domagać danych z
ioybor6w chrzanowskich, a Komisja Wyborcza ciągle liczula„.
Ogloszono wyniki wyborów z
calej Galicji i z calej Austrii, a
w Okrzanowie Komi8ja Wyborcza ciągle jeszcze w milczeniu
pracOtoała, sumowała i mozolila .8ię, nie mogąc 8ię Jakoś...
dolwzyć.
•
. Zrobił to dopiero w fHJrlmnen
cse sprawozdawca wybof'ów, fJ'?"
sel Marek,. który na pod8ttJtote
akt6;_w atwierdzil, le w Oknanowse to polłZCZególnych proto-

kólach -

od<lanyc'lł

to

liczbach glo36to,

na socjtJlistycmego
ktm<lydata - tneba było wy-

8'krobywać

z tnechcyfrowych
liczb dw pienone i dO'piaytoać

je przed

jed'lł08tkową cytrą glo-

sów, oddanych na kandydatów
oficjalnych - i że trz~ba by-

MILIARD

złożonych w

zlołyc~

wHaclów

P.K.O.' daje społeczeń

stwu świadectwo, że jego dorobek
· jest pewny, bezpieczny i w każe/ej
chwili clo dyspozycji.

P.K. o.

'

PEWNOŚĆ-ZA UFAłłIE

z Gdańska piszą

Kalth.of·
Zat·.rgi
I

nam:
•
Hitler-jugend (m'.odzieży hitlerow
Ud.ansk osiągnął pe- skicj). t<uch mię·dzy Udańskiem a
wien punkt szczytowy. Ale czy to Prusami Wschodnimi jest w tym
Już punkt najwyższy~ w kaiż.dyrn miejscu bardzo ożywiony. Codzien
razie wyraźnie poznać można nie około 3000 osób przechodrzi
stopniowanie prowokatorsikich wy- przez moot nad Nogatem, łączący
stąpień hi-tlerowców w Gdańisku. Udańsk z Prusami Wschodnimi.
Po ataku na księgarnie i s-ztanda- Setki aut ciężarow)"Ch mija tędy,
dy polsikie w dnia rocznicy Sinier· a sz.m:uigiel kwitnie w naflepsze.
ci Piłsudskiego, nastąpił znany na- Kalthot jest tedy najważniejszą
pad na dom polski-eh ~n151pektorów stacją celną na obszarze Gdańska.
celnych w Kalthofie, m~ejscowości
Nigdy szmugiel nie był tak duleżącej na rzece Nogat napr7eciw ży, jak od czasu O'bjęcia rządów
Malburka, którego stary zame.k w Gdańsku przez hitlerowców.
stał si~ czymś w rodzaju stolicy" Sprowadzili oni przez granicę ty,
"
siące ekwipunków partyjnych,
i l PQWllQ Zakład
munctarów, aut, hełmów stalowych
la H. 1 oID 1 N A
itp. bez cła. Gdańscy urzędnicy
WE LWOWIE
celni otrzymali od urzędu celnego
tJL. BEBBURTOW la (boczna Ka- w ()dańsku polecenie przepuszcze.
deckiej), przyjmuje w p 1 s y nal nia. tego wszystkiego. Wiei.cy szmu
r. 1939-40 do koedukacyjnej szkoły glerzy cieszyli się 00 początku bez
powszechnej, do gimnazjum mę- karnością co było publiczną ~sklegoUceam
(z prawem publiczności) 1 do
.
• wszyi&tk1ch.
,
humanistyC'Zllego.
jemmcą
dla
·

~atarg

0

11.::"f'l/j

lo c„1,..
_.,...eg -otot-now
MN!e
""'9 u...,. ·
r·
MA
r· - pi8ywcre na nowo, a tottzytttko
to przecież wymagało..• dlugłego czam i dutego mozołu.
Od tej też chwili boję się mPrzegląd
wsze wszystkich „trudnośca~'t
które nasuwa obliczanie wyni7ców wyborczych. A oblwzanie
to doprawdy nie jest ,;akie
„GDZIE SĄ. PRAWDZIWE
Jak wygląda ta „siła masowa i
trudne, .ieśli się go tylko nie
NIEMCY".""
powszechna" O. Z. N. w kraju wie
chce - powiedzmy delikatnie...
Pod powyższym tytułem na mar- dzą najlepiej czytelnicy na podKOMPLIKOWAó innymi wzglę ginesie dyskusji, jaka toczyła się stawie ogłoszonych cyfr.
damł.
na łamach naszego pisma z arty„Polonia" demas:!tuje enuncjl'n. t.
kułem p. Wieczorkiewicza w „Czar cje „q<>,..Pty Polskiej"
no na Białem" zabiera głos· „EpoNie wahamy stę stwłerdzlć woka". TygodniY. ten zajmuje sta·
bee całego szacunku, jaki na tych
łamach żywimy '10... cyfr i faknowisko podobne do naszego: wro
tów, żt> znacznie więcej i słuszniej
za zwy<'lęzców uważać się mogą
giem Polski nie jest lu ł niemiecki lecz hitleryzm i imperializm tru
socjalHci, niż „narodowcy"„. Niewątpliwie zaś pokonanym w wy. lk f"
st6 w wie
o mansowych :
borach ostatnlcłł 1est Ozon, mlZ imperializmem niemieckim mu
mQ pewnych „sukcesów'', którymi
Natomiast prawdą jest, te działa·
simy walczyć do upadłego. z na.
oddana mu prasa usiłuje prawrodem memieckim, zasiedlającym
dziwy c.tan rzeczy zaciemnić.
cze OZN. kładą codzienny trud i
·
- Jeżeli· chodzi· o sukcesy wyborh '
całą niemal
ounią granicę, cze PPS, to są one niewątpliwie w
starania o podwytkę za.fobków ~
musimy
znaleMzac
drogę do porozuwarunków pracy na fabryce ,,Hulmienia 1 znajdziemy ją w chwili,
całym ~zeregu miast, nte wyłącza.
kiedy w Berlinie dojdzie do głojąc ·nawet Wilna i Lwowa, gdzie
czyńskiego".
su lud niemiecki, a upadnie nie
Ilość uzyskanych mandatów jest
Berezą natomiast str9.lłl'4 tyllro
tylko
brunatny
re:tym
hitlerowski,
stosun.ll:owo nie duża.
tych, którzy działają w po~oza.n!•!
ale i ci, co ten re:tym stworzyli
k
h
k
h
i którzy nim rządzą: Kruppowie,
O re lamowanyc
su cesac
niu z międzynarodówkami, 11.gcnThyssenowie, Donnersmarckowie, Stronnictwa Narodowego przez jeturaml wrogich nam tiaństw, r.a
Deutsche Bank i Dresdner Bank. go prasę pisze „Polonia":
szkodę Polski.
Re:tym
hitlerowski,
panowanie
Stro'lnlctwo to nie stanowi w
T. Młerzejewl!lki".
wlelkofinansowych trustów niemasach robotniczo-pracowniczych
mieckicn
jest
~wnocześnie
nietadpej
poważniejszej przecłwwaPomijam, jak wspomniałem,
bezpiee2.efl~twem dla niepodległogt wpływom socjalistycznym. Dopisownię. Muszę wszakże zwróści Polski i plagą narodu niemiec.
wodzą tego jaskrawo wyniki wycić uwagę, że
gtego. W walce z imperialtzmem
borcze w taklcu ośrodkach przeniemterkim,
w
walce
z
Drang
nach
mysłowych, jak: Sosnowiec, Dą.
· „straszenie Berezą"
Osten nie jesteśmy przeciwnikabrowa Górnicza, gdzie Stronnienie należy wcale do zakresu umi, ai„ sojusznikami ludu nie·
two Narodowe nie zdobyło ani jeprawnień p. p. działaczy „zawomieckłego.
dnego mandatu, jak Radom czy
dowych" P. Z. Z. M. w SosnowZawier.-·1e. gdzie osiągnęło ono za.
WYBORY
SAMORZĄDOWE.
ledwie
jeden, względnie dwa mancu. Chciałbym też wiedzieć, czy
daty. Osobną t specjalną kartę w
Trzy pisma poświęcają artykuły
formuła:
historii niedzielnych wyborów sta„Berezą natomiast straszą tylko wynikom
wyborów
samorządonowi ten rozdział akcji wybortych, którzy działają w porozumie- wych.
czej Stronnictwa Narodowego, 0
niu z międzynarodówkami, agenktórej oddanie mu pisma milczą,
Wiec „Gazeta Polska", utyskujak zaklęte. Chodzi o sojusze wyturami wrogich nam państv:, na jąc, że opozycja (jakby to jej byborcze, zawarte w szeregu miast
szkodę Polski".
ło winą?!) wprowadza politykę do
11t••• O:;ioriem. Okazało się, że stronnictwo, które z bezkompromiso.
ocl.nosi się do faszyzmu między samorządowych wyl: ~rów-v·brew
wości anty-ozonowej
jeszcze tak
ruirodowego? Jeżeli tak, to je- faktom i cyfrom uporczywie fa.nniedawno, bo np. podczas wyboszcze„. pół b'edy, ale nawet i w tazjuje na temat rzc.komych sukce
rów w Krakowie, czyniło swój
sów O. Z. N. i klęski opozycyjnych
tym wypadku możeby
sztandar wyborczy. obecnie szło
do
wyborów na wspólnych z Ozo.
partii:
„straszenie Bere7.ą"
nem t:stach w takich miastach,
OZN okazał się również w świe
pp. „zawodowcy" z „Ozonu" potle walki polity'!znej, narzuconej
jak: Zamość, Ostrowiec. Starazostawili raczej .•• szefom wymu na tym terenie przez opzy.
chowice, Skarżysl{o.Kamienna, Ry
cję, slłJl. i najwięlcszą
i najbardziałów bezpieczeństwa.
~~·ło~:ń~\. :.ocnaczew, Sierpc.
dziej ,masową raz powszechną. w
M. ~DZIALKOWSKI.
krSJlL
S-EK.

pewnego „sprostowania"

urzędowe" Polskiego Związku
Zr:.w~dowego Metalowców (Z. P.
7 Z.), oddzi:.ł Sosnowiec, za numerem 48-3f. Chodzi o notatkę,

ŚWIA. DECTWO CYFR •••

prasr

Wreszcie Rząd po·~ski, by nie d.ę nad grupą ierrorysty· czną w mla
byc skazanym na wielkie strat)' steczku Neuteich, gdzie szczu na
imainsowe, zmuszony był zap.rowa· katoli•ków i Zydów, a pewnego
dzić porządek. I ustanowił. na żydowskieg0 kupca i jego córkę
przejściach grani·cznych między krwawo pobił.
Udańskiem i Prusami Wschodni- Ten oto Oriibner urósł teraz na
mi kontrolerów celnych. Postępo- ,męczennjka narodowego", Hitler
wanie tydt kontrolerów nie było Polecił złożyć na jego groble wienacechowane małostkowością. niec w swym imieniu, Oreiser za$
Przeciwnie.. By wy.karzać dobrą miał mowc nad grobem.
wolę władz polskich, Warszawa Polscy kontrolerzy celm pełC1i4
wy.raźnie zezwoliła na ' bezcłowy znowu służ~ na granicv Prus
przewóz z Rzeszy do Odańs~a Wschodnich w Kałthofie. :\le jut
pewnyich towarów o znaczeniu w Piekle, niedaleko Kaltłłof.u, od·
publicznym. Tak więc w ostatnich były się demonstracje przed tamlafach sprowadzono z Rzeszy do tejszym budynkiem poł'S'kieh kMGdańska bez opłat ceklych prawie tro.lerów celnych. A heca antypołwszyis1lkie auta osobowe, towaro- ska w Odańskr.a postępuje na ogół
we, potarowe, dla senatu i gmiłly dalej. Polska &łus%11łe ż1da ocbrogdańskiej i innych gmin, wta prze ny i bezpieczel\stwa dl-a swych •
~a~one nap_e~no także dla par- rzęd·nlków, czynnych w Gratisb.
tu hitlerowskiej.
I oo na to „landrait" Anckes, kłóNa Jednym tylko pun·kcie le.on- remu ta funkcja podlega? ,,1.>ami. ł"·1 b y ćczuj n1,. ger Vorpo sten" z ~
„'l ma1·a druk„je
trolerzy ceLm. musie
u
a ro w interesie własnym, jak te:t mowę Andersa o terrorze w KałtgwoH przestrzeganiu traktatów hofie. ~zytamy ław:
mi-ędzyinarodowych, mianowicie ,.Dopiero 08tatniej •botJ (w
nie mogli tolerować zbyt wybuja·
dniu napadu)) me mob& byto
lego szmugl·u broni. Mimo to każpowatrzyma6 oburzenia ludnośct
de dziecko w Gdańsku wie, że ~niemieckiej, która demonstracyj.
jówki partyjne, wbrew prawu mięnie :tlłdała, by polSC)' ln8pektodzynar-Odowemu, są uzbrojone od
rzy celni, ktÓrzy mteak&li w do- .
stóp 00 głów i że wraz z policją
mu wymówionym se wzg~
gdańs,ką stanowią tylko oddzia.~ policyjno • budowtanycb, tMJrenarmii .l(zeszy.
eś6 •ado.śćuczynill temu wymówie ·
Jest rzeczą bardzo znamimną,
niu. poniewat ich zachowanie aif
że ofkjalnie zorgani-zowooy terror wzbudza publiczne fCorszenie.
w Udans-ku kieruje się dziś przede
Jednakowo! i tu nie było mmą o
wszw:'tkim przeciw kont.rolerom
zagro:teniu spokoju 1 porqdku, a•
J
ki h inspek
polskim, których wyitrwamie na
ni bezpieczemtwa pola c
tym ciężkim posterunku wymaga
torów, którzy nawet otrzymali
dZ'isiaj bohaterstwa .. W Kalthofie
glejt od
żandarmerii
gddaklej ( ?)"
czynnych jest stałe 6 do 7 po I s k"IC h
kowtrolerów celnych. Zachowują
Któż nie zna metod, kryjących
się onii s-pokojnie i wzorowo. Nikt się za podobnymi gad·an·inami?
· ,..
·
· ł
od do skarg Rzucono bombę na stację celną,
nig... y me mia pow U
· h. I po b ar b arzyn..,.
""k"m
na - ostrzeliwano dom celny l zdetoo•
na nic
I
padiz1e na nich, nawet hitlerowski !owano całe wnętrze, a wszystko
senat gdański, ch<:ąc usprawiedli- to było tylko .żądaniem - pnewić „panujące wśród ludności kalt prowadzki! l ten co t<> ~ówi, ma
łlofskieJ· wzburzenie", powołał się sprawować na.czelne klerownktwo
· · j ·
t
ć
na nieprzyzwoite zachowanie się władzy pohcy1ne l gwaran owa
ich wobec kobiet niemieckich. jest bezpieczeństwo urzęcf.r.ików cel·
to, oczywista, śmieszne łgarstwo. nych? A Pota cy mają mieć do nie·
Urzęchnicy celni, od t"'godni
nie- go zaufallie? Czy moi.na w tych
J'
..._.
ć ·
I
pewni swego żyda - były JUŻ warunkach spoui~1ewa s1ę po epprzed tym zamachu bombowe na szenia sytuacji?
~
nich i ich domy _ mają naprawAle Kalthof jest tylko wycin.klem
I ·
'-··-ki
dę i11me kłopoty.
z obraz.u, ma Ującego „S•V'>'Ult
Nastąpił wszakże {Jw_ dla pa· sąsiedzkie". Kalthof jest poniekąd
nów hitlerowców niezbyt „progra- symbolem przyrzeczeń hitlerowmowy" _ strzał, oddany przez skich, ale takte symbolem ciętkielcr
eż
chiś
szofera poilskiego auta dypłoma- go
yzysu, prz ywanego
tycznego w obronie własnej i u- pr.zez Europę.
rzęcliników. Strzał trafił przyipadKiedy hitlerowt:y doszli w ~ń. d
r ż,
kowo przewódcę terrorystów Grilb sk"J do władzy, to ośw1a czyt, e
nera, sprowadzonego najwidocz- usuną proch z „beczłcl prochu",
niej do pomocy z Malburka.
jakim miał być Gdańsk. Byli tacy,
Oriibner był terorystą po my:śli co w ciągu 5 lat istotnie w to wleI
I
kłó
Himmlera. On wielokrotnie prze· rzyl . Ale gdańs2czan e,
rzy
wodził napadom na potskich kon- jak WY'kazały wybory
z 1935 r.
trolerów celnych. On jest „najstar- w w1ększośd swej są przeciwni
s.zym" hitlerowcem w calej okoli- hitleryzmowi, wiediziełi zawsze, co
rut!
k
cy. Jut w r. 1934 urządzał on na- oznaczają rządy
erom ie w
pady na socjaHstyczn)"Ch ko.lipor- Gdańsku. Oni wiedzjeli tet, ż,e po
terów ulotek wyborczych w wy-i ujarzmieniu ich samych, terror
borach gminnych, a trzech z nich sikieruje się przeciw Polakom.
chciał utopić w rzece Nogat. Rów· Ale gt~ tych gdań~czan nie
nież w r. 1935 prowadził ko-men- usłuchano ... we właściwym czasie.
V
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Przez racjonalna organizacje miernictwa

egem onia

fd.ea hegemoni•i jakiegoś narodu
czy panstwa pojawia się na kairtach historii oo pewien czas. Z pro
blemem tym miała do czyniienia
każda epoka dziejowa. Dla uzasa-dn1enia swych praw oo ta~: iego
pa>flują·cego stanowiska na świede
wysuwa się zazwyczaj różne airgumenty ,wyższość kuJturalną, duchow~ ,materialną, rasową. W rze
czyw1-s~ości odgrywa tu rolę tylko
jedna wyiżs.zo.śc, jedna istotna prze
waga, przewaga siJly fizycznej.
Ody ją się p.ooiaida nie trudno potern dorobić do niej ideologię i uza.sadnien.ie. Mówi s·ię o sobie, że
jesit się narodem większej wartości, narodem wspaniałej k:i.thtury,
•arodem wielkim, na•rodem panów
- He11renvoL1<. O innych narodach
mówi się z pogardą, traktuje się
je jako narody pośledniejsze „min
derwertig", jako jakichś Patagoń·
czyków albo Hotentotów,
Za tymi twierc!Jzeniami kryje się
7Jllpełnie coś innego. Hegemooia
nie jest wcale jakąś nagrodą d~a
narodu „wybranego" (dziś do tego tytiultu pretend.ują Niemcy) hegem<>nia n·ie jest bynajmniej rozroczeniem „dobrotliwej" opieki
... na rod ami niisizymi, jest ona
nau
poprostu sposobem wyzyskiwania
narodów podbitych, i'est dążeniem
do zamienienia wh w kol""'1·e,
v•• w
· p-etereny e!QspansJ'i u"'la h„·n•"'"'•
a U•U 1 ,...
my sltl państwa zdQbywczegc, w
"'. e1·
tereny e"""'ansJ"i c!Jla zach'.a."""'
"""I'
biu.rokrac1'i. Należy bowiem d"'"rze
vv
Uprzytomnić sobie iostiotny SeflS

.mperialistycznej, I to jest właśnie pot.eon, olbrzymim wysiłkiem swego geniu·szu wojennego zdo!al usens dążenia do hegemonii.
Dwie idee ścierają się z sobą trzymać swą hegemonję nad zasta'1e w ciągu dziejów. Idea równo chodnią i środkową Europą załeduprawnienia i wolności narodów, wie w ciągu klilku lat. Jego bratai idea hegemonii, idea panowania nek i naśladowca nie zdołaił zreajednego narodu nad i·nnymi. l byiy Hzować swych ambitny•ch zamiajuż meraz e.poki, kiedy z.dawa:o rów. Wysiłki Niemiec 00 S•t worzesię, że hegemonia ta C2Y inna się nia hegemonii nad środ!kową Euutrwaili. Hyły epoki, kiedy E.uropa ropą, a może i nad ca·lą, mzbi:y
przechodziła okresy wielkiego za- się w cza.sie wojny światowej.
miesizania i ·kotłe>wainia, - i kiedy Wszyisitkie te próby wywołały w
równowa·g a międizy narodami ule- Europi·e wiele walk, krwawych
gała zwi>chnię·ciu na korzyść ja·kie- wojen, zaimiesza·nfa, ale w ostatecznym rezultacie żadne impermm
goś wielkiego ZW)"'Cięzcy.
Ale należy stwierdzić jedną się nie utrzymało na powierzchni
rzecz. Historia daje nam wiele i z wzburzonych fa.I dziejowych
przykla.ctów formowainia hegemo- żadna trwała hegemon.ja nie ponii. Nie daje żadnego przykładu trafita się wyłonić.
Te hiepowodzenia idei hegemojej utrwalenia się. Wiel'ki wódz
czy ~~bitn~ je~o.s·tka może przy ni·i nie m<>gą nas d:zjwić. Narody
sprzy1a1ą· ceJ koniu~1ktorze wywal- pragną wolności i nie-zależności.
czyć swą hegeme>nię, ale. z .reguł~ Każda hegemonia napoty.ką na
ma o-~~ .cha·rak:er p~eJściowy 1 potężny opór. jeżeli nawet cbwiprzemiJaJący. ~ie ł>ę<iziemy szcze-11owo zwycięża, budz.i przeciw sogółow~. wspominać o foMnaic? _he- bie żywiołowy bunt. Nie jest do
gemonu znanych nam z d1z.ie1ów pomyślenia, aby narody mogły się
sta.ro_żyt?ych, o fie?emonii pero.kiej. zg<Xlzić zamienić swą niepodlegna z1em1ach starozytnego Wschołość na protektorat, który łaska.
.
„
h ·
d
u, o egemoou m1ais.t greck1cll wie ofiarowano Czechom, czy na
(Aten, Spar~y czy T.eb).. i o s1o- taką formę odrębności, którą za.„"7~„śl'mym Słona1trwals.zei z . mch • o .Im. aplikow ano nt-----r
sunkowo
.
p~iu1:11 Romanum, gdyz nad mm1 wakom. Perspektywy takiej przyh1~tona przeszła dio porządJ!<"1 szłości stawiają na nogi wszystkie
.
dwo•a
dziennego Upadaily Qne
• - xagrowne narndy i uczynią je
w
. · albo pod naporem
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kt. sposob
W"'"ilków.
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nie wygląda ono niewinnie: ,,Prze-

c wi · 0 ecneJ
powta·rzały się niejedinokrotnie
wysHki zdążają.ce albo do stw<>·
b ·
tw
· lki
·
e1rzenia wie ego mocaors da, o lbo
""'""k'
mu·ąc go
a
y,
naro
ie
wsz„"'.
e
J
do ZK!obycia hegemooii przez to
oy inne państwo. Ale wszystkie
te próby zawiodły. Nie przet.nvała
żyicia swego twórcy idea Kairola
Wielkiego SltwO!'Zenla paneuropejski.ego cesarstwa, nie os:ią·gnęły
trwałych rezu!ltaitów plainy Samona czy książąt wiefilromorCllWSkiclt
zorganizowa!llia pa·ńtstwa wsz«łlsbowiańskiego. Nie ~etrzyma~o
burz dziejowych cesarstwo Karoila
y .--., w którvim sJc.Ji.ce nigdy nie
•J•••
c:.zachodziło. Nie potrafił przepro·
wadzić swej hegemonii nad zachodem Europy Ludwd>k XIV. NaJ·większy wódz, który kiedykolwiek
kroczJ1 na szla~ach historii, Na-

do mapy gospodarczej Polski

.

I

czego 'la 20 tys. zł. oznacza to su· ki (Polska' Akad. Umiejętności) wy
mę i2 · milony zt. Można więc po- suwane jeSit raz po raz żądanie u~
wiedzieć, że na ·cele miemiicze wy- zdrowienia dzisiejszego stanu rzedajemy w Polsce z górą 44 milio- czy w mierni-ctwie. Sprawa ta daw
ny złotych rocznie. W ciągu 20 lat oo dojrzała do załaitwienia, od wie
niepodległego byta z funduszów lu lait pracują nad nią komisje mi)Ublicz,nyich i z kieszeni sipołeczeń- 111.isteiriaine i międ'zyminilsterialńe,
stwa wydaliśmy więc przynajmniej omawiano ją w parlamencie, poru880 milionów złotych na cele mier- szano w prasie, przedstawiano w
niezUcronych memoriałach,:- nienicze.
Podczas odby.tego niedlllW'tlo w stety, dotąd utrzymuje si~ stan efo.
.
Warszawie Kongresu inżynierów - tychicza-sowy.
Ambicją polskiego miemictwa
mierni.~zych l?°dawano ~mponujące
cyfry, 1lusitru1ące rozm1~ry . pr~c, 'jest stworzenie mapy goapodar.
wykonan;ych przez polskie m1~~mc- czej Pobki. Zna.czmie takiej ma'Py
two. z_m.er~on'? w Polsce mi11to.ny dlla życia gospodarcze.go kraju nie
hek.t~ro~ z1e.m1~ d?k~ano ~ta- ulega wątpUwości, to tet w szerów 1 ?bh~en s1ec1 m~elacy1ne1 na regu państw, lctór.e dottd nie po.
dł:ugosć kll:kunastu t~i~cy km. do- siadały map podstawowych, przyko?ano zdjęć aerofot.o 1 b~~śre- stą.pi'Ono z całą enerigią do ·atwodhm.1ch n~ obszairz~ ki~~u m ihonów rzonia tych map (np. Szwajcaria,
•
-a, pomierzono memelll · ca 1ą naszą Stany Zjedinoczone). Na w•mnianym kongresie wM'filZaW6kitn
granic~.
ZachtOdzi jednak pytanie, t:/.y przedstawiono barctzo prosty pro,
• przy taik znacznym nakład'Zie sil i jekt sporządzenia mapy gospodu
•
pierwszorzędny garnitur uszyty na środków nie można było osiągnąć czej laraj.u, bez tadny~ spetjał~ ..
wyników większych i trwadszych. ,.,.i.
Nie trzeba być fachowcem, aby wie n, ....... kosz;tvw: trzeba, aby sporząmiarę. 200 najmodniejszych wzor
dzan.e dla óorażnyclt celów . plany
z materiałów kamgarnowych, sze~~~~:fu~h. :::~~=~j:yc:a.:m~~ dizieć, że bairdizo często jeden i ten miernicze były wykonywane z m)I"...... śct', aby .~„c
ca1v
sam teren jest mierz.o.ny ki.tka ra- ~··
„ •.- te plany
~ 0
dla stwomateriałem
być
mogły
róż
dlla
i
instytucje
różne
zy przez;
0:1
zł.
'I nych cełów. Plan, wykonany przez rzenia zasadniczej mapy kTaju.
Y
jednego miemic'zego czy jedn,ą in· kt mógł
Ab Y jedn a k ten proJe
stytucję, oprócz .swego wąSlkiego
'd
eb
....
ć
b
1
IUl.Wl 0
a z1a.
UIZ
Y zirea łZOWany,
j doraźnego zadania nie p~ydaoje
d t
•
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Zł OTA 2• M 20
stan
Y'-"K:.Ga6
o
painuJąey
wa\;
z
n y sąsiadtując~h
się więcej. Pla._
•
"
·
•
•
t.:.:
soba. działek nie mogą stworzyć i·e anarcun w · m1em1ctwie, trzeba
.
"'-'ć
nie- ?rzeprowa'Ulkt · kon.sołidację mier·
~ 1cinego wspólnego obraZ'il, I......
~·
jednoll
• tw
"'
tł
Z grubsza Ucząc, na cele miernicze wydatkowane s.ą w Połsice
rocznie następujące sumy:
6,5 mit zł
Min. ~olnictwa
„
5
Min. Skarbu
Min. Komunikacji 2
„
Mtn. Spr. Wewn. 2
Dla M. S. Wojsk. i Mi'll. Przem.
i Handlu, które również posiadają
agendy miernicze, brak danych.
Można więc przyjąć, że na miernidwo państwowe wyd( ~ my rocz
nie ok. 20 milonów zloty.eh. A da·
lej: w 60 miastach is.tnieją własne
biura pomiarowe, k·tÓlrych utrzymanie kooztuje w przybliżeniu 2
miliony rocznie; wolno praktykuje 1124 mierniczych przysięgt)"Ch.
Licząc średni obrót roczny mierni-
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nieniemi Mote S'ię wytworz~ ła·

ato przekonanie, ~naród nierniecki duai się w swych granicach,

te pragnie tylko otrzyma~ łet"en
kolonizacyjny c:zy emigracyjny i
~ to właśnie m:naic:za ów leberu;-

raum.

Tymcnsem rzecz

przed!'tawia

ei~ Z""Pełnie inaezej. „Lebensratnn"

Io jest przestrzeń zamies-zkana
- n inny nar1wt to jest właśnie
.......

r--

Jego

przestrzeń tyciowa.

To nie

Jest zapdnlenłe emigracji czy prze
słedlenia

nadmiaru Niemców.
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To zagadnienie ekspansji poUtycz
nej, goepodarczeJ, krótko mówłąc
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Chcemy uprzystępnić szerokim rzeszom czytelników zapoznanie
pracami pisarzy polskich i obcych ;. dlatego od czerwca r. b. prenumeratorzy nasi, wpłacający należność w terminie do dnia 5-go każdego
miesiąca, otrzymywać będą bezpłatnie książkę, zawierająca. 160 bezdrzewnym papierze, specjalnie
białym

stron, <lrukowaq na

Jako pierwsza. zostanie
Za koszty

rozesłana powieść

przesyłki

Uczyć

będziemy
należnośd

miesiąc,
prenumeratę zaznaczać

„Premia egzemplarze
ksi1ikowa
Prenumeratorzy,
.Ua,

życzenia

na

0

bezpośrednio

otrzymujący

otrzymywania premii

11

35 gr.

za

200

zbro-

I. Erenburga p. t.

„sprzrsieienie równ1cb
co

Prosimy przy wnoszeniu
odcinku blankietu

zgłoszą

na

ręce

do mieszka·
roznosiciela.
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stan r:zeczy wynika z anarchii, panującej w dziedzin.ie miemictwa i itp. Racjonalna organizacja prac
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knutów

który miał od~
wagę powiedzieć, że gotów byłby
stanąć po stronie grudiniowych zama·chowców. Człowiek, którego nie
nawidzono, którego nienawidził
car - więc dał mu stanowisiko u
dworu. Ueniu•sz na etacie kamerjun·kra do spóhki z Lubomil'ISJdm,
·
Woolarliarskim itp.
B)"ł to życia Pusz.kina rok ostatni. Sciślej - ostatnie miesiące. Pę
tla nienawiści, za.rzucona na szyję
potey, zacisika!a się cornz bardziej.
A ;chórzłiwy wielmoża z Zimowego Pałacu nie miał odwagi s1•racić
wroga czy zesłać na Sybir, ja•k tylu innych. Działał skrycie, przez
dworaków, przez iintrygę, przez
•
paszkwil.
fe dni i miesiące, te mc;zystkfo
zakamarki dworskiej intryigi, i ich
wspaniałe parady i ponure
tło Leonid
katownie - odmalował
Grossman 1 ) w bardzo ciekawy spo
sób .Oto opowiadanie o nich wiożył w usta młodego dyplomaty „repaleniec,

człowiek,

śmierć
1) Leonid Grossman Poety - (Wyd.: Europa, Warsza.

wa, 1939).
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który W)'ikazali w okre·
wzyPrzy naistępnych !n.speklcjach
wał on uchodźców z Po·ls.ki, by
ni etraciJi duch.a i zaufania. Za· jednootek szturmowyich oraiz por:zą.azcinia w różnych wsia·ch na grainiczny.ch wiooek szef sztabu
pogrankru wyka'Zały gotowość wszędzie p.odkreśla'ł wielką odpobojową pogranicz.nej S. A„ którn wied·zia·iność, jaką ponoszą sztur- wedl!iug opinii sizefa sztabu - mowcy mieszkający na pograniC2U
ponosi 5'7JCZegó!Jf1ą oc!Jpowied:zial- ipolskim. W Buschdorf i SzlocltMJ,
leżą·cych tuż naid poJ.ską grai11i'Cą
ność.
Obóz w Rummelisbargu - pisze szef szta.bu Lutze obecny byt! na
,,N. Z." - widział przed pięci<>ma ćwiczeniach rz.ucania granatów
laty całą nęc!Jzę uchodżców austria · do celu, obchodzenia się z ma:ska· . ł 'b
·
hi I ·
Slr. ·
k' h D 'ś bó
c. i~. ~ o .z t~n k.:Y z~ se. ro n~~ prz7c1wgazowy\lt11 1 s uz Y sat b '.
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W przemuw,1ent.u s•wym UUL.e zego 1es wyrnowmeisza o wie·
· wspom;1iał o ty.m, że przed 5 laty kich J<onfelrencyj i podróży dyploktó
bó
· ed ł od b
zw1 b ·za !~ :oh~r. o z, wM rch'Y1!! ma.ow.
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Pieśó wśród świstu
rok 1837. Na jednym końcu
Eumpy konał w ostatnich podrygach feudalny despotyzm, cieniem
swym jedynie zaklęty w „res.taurację" monarchii burbońs•kiej we
Fra·niej.i. Na wschod:z.l e Europy kok>s rosyjski ,dawszy śię poznać
światu w czasie walk, które zrnieniały mapę i skreślały jedi11e po
drugi·ch państwa - odpoczywał.
Odipoczyinek ten mąciły od crzasu
do czasu zamachy na cara, na ministrów, na gubernatorów. Właśnie
nie tak dawno przedźwięczały siowa wyroków na dekabrystów. Dwa
naście lat nie wystarczyło, a.żeby
pa.mięć o nich zaginęła. Pamięć o
nich 1 myśl o ich ewentualnych następcach. Od'Poczynek ten mąciły
także wieści z zagra.n icy, z „jakobińskiej" Francji, gdzie królów
rzucano pod nóż gilotyny, gdzie-.
jak się okazało - nic nie pornomogły kuzynows•kie, wła<iców Europy interwencje zbrojne i lud, ten „motłoch" - znowu na majestat rękę podi11iósł. - Mącił także
spokój samego władcy - po·nurego 'Cara · na ponurym tronie Puszkin. Poeta, po·stępowiec, za-
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1 Zadośćuczynłelko kwestif armamłenla
.,,...- powieda:ieć, ~e miamictwo n łe Ja...
· J'ak to t eraz bę - Dość
'leci zą w 6wczas 1~ud zie,
·
t
·
ty
........
s
eresowamem
zam
szym
konferencje, które odbywają mę- dzie; Schuschnigg - mówiH - państwowe l'O'Lpattełowane jest i dobrej wołL
(Jak)
rowie stainu rótn~ch krajów, i u- zbroi się, przygotowa.t amia.ty i między 6 ministeriów; w ur.z~ach
&iłu.ją odgadnąć prz~zt<>ść świafa broń, a wi·ęc ~eMka nadziieja wojewódzkich prace pomiarowe są
wykonywaT1e niezalemie i tyłko
z podlróży odJbywanytah prr.zez re· siiracooa.
lłPłlll
Wówozais - mówił dałej s.zef dla ich poł!rzeb w 5 ez.y & rM- •
prezentaintów państw osa, przerrzu.,.._4 • ......,., . , . ._.....
cają•cych się z pobadinia na północ sztabu - mogł~m im powiedzieć, nych oddlziałach wydlzlałóiw; oho;'~~UA.~~
i z północy na poi}udlfl1ie, f.iO je<ltnak by nie s.traicili wiary w Fiihirera, wią.zuje w Polsce 8 różflych i nieKAMIENI tót.CJoWYc.;u. iii.i
naipozór drobne wypa cł1ki mają w Niemcy i w naro.dlowy „socja- raz sprzecznych z sobą instrukcji
;~!-:!:'!;E.:l;~
·
aniżeli !izm", ~yt wszystlka ta b1?'ń i pomiarowych płus szczególłO'we inW}'!ffilOwę,
znaczniejszą
="~ 11..?i
wszy~tkie k0<nfFerenh1cje, pkodróże, a '~szystki1e armaity _P,;}ćchuschmgga .s:trulQcj.e i przepisy poszczególn)"C'h
,_....i. nlCiiJ 111• b<iicl&i• •
ii rera, . tóre prze me mogą przesxk\JUJl.11 temu, by i:n.styrtiuicyj i urzęd·ów.
OOW<;;>L mowy
wM ll•iduallł61-,.dayclt ..o I u. 0-.:·1
.
. p a„ .... ctA"o '1> "'dość"
k
a"'n" , ........ ą ......
Do prasy c.<>&teMej (równiet oo I o_.oi.ce. lit«• aa,..bi-:C llNm••r•hl 119
•
r „.u "'"" si.,. z„
uu zamais. owania
w ~ ie l:lll•u~
żeby jedlnak nie rostawiać żad- „Robotnika") przeniknęły jut bairw !.'i:'!.::::;~~~!~Z:".i. ~~= ~ ig:;
isto.tnych zamiarow państw ,osi".
p..ie11i.„~d6ł 1 ·~~LIUlkOL,:: <!~,·~„
na tle feucn,_~
co Lutze ma na ne opisy sporów wyni.kłych
Hitlerowska ,,National Zeibung" nych wąllpliwości,
al• • - • n .....
•
.
„
.
. ....... .... ~
ócił
on się u.v szu.wmow- braiku należytej orga.mzaC]t m1er- „ .w a.,c1r.„• .,..,.. ••' .„,„ :>'"611 •łfd•
donos.i, iż szef sztabu Lutze zwie- mysl1, zwr
i8U6~:U:.:•!=,,;:.~~
dzał obóz w Rummelsburgu, w któ ców z a.peiem, że w tru<llny;ch chwi nic.twa. Ze strony sfer fachowych. , :11.::~:;aa:i·
1
Sl:!!il!!ft<\J!SSL,.._. rym przebywa 600 uchodźców z lach oczelmje od niich tego same- przy poplłlt"Ci:U przedstawicieli na'tl- • ekł&41 •1> • -
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etrzeil życiowa"! Teren niezbędnde
potrzebny, aby n.a!ód mógł żyć,
aby nie d•-1'ć s1·„ „„zbyt ...:aSllleJ·
....
.- .....
.....,.
p-"łu"
...,..,estrzeni! Obrona -ed
....... 'U
r-
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garnitur m"taro
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Książki bedące

w protektoracie

na indeksae
Władze niemiookie w v-r:oteiktoracie oiclo&iłv &Pis książek zakaZ'a·
nvch na ziemiach Czech i Moraw.
PmbliJOmość ~rtai3Ca dawnej Cze·
b • bar
.
.
„
h _...
c OM-Owacu me moze ve
dziei up·n vwileiowana niż ozvtel·
niev niemieccv. zdani.em zaś hi·
,_ ...........
.
.
.
nie mozna
tler-0wcow
łai
• JJUIOillOsc1
d
.

Cz~ch

1

utwory Gorkiego, Barblll!!ISe'a, T1>masza Man.na, d'Or~eseona, Perti111axa, Ludwika Renna, Roma.in Rol1landa, Stefana
Zweiga oraz wielu innych. Amorów tych nie wolno nawet w pry•
watnych bibliotekach przechowy·
wać, by nie &iać flgOrBZenia.

l\~oraWw-~'_V da~a~ na il'~

..m1azmatow !jC.Uo n
ny demok.ratyczmej".

1

podlegają

i

Na snczęście nie ma przym'llMl
„zmn tz
Zakazowi m;ytania wypocin mł1>dyeh litera•
tów narodowo-,,socjali!llyomych",
ho z tym biłoLy jeeDCr.e gorzej.

„ .........„ .........„ ....

wolucyjnej", Francji Filipa Orle· rzysze broni, hone>r nie został ode·
ańskiego wicehrabiego d'Archiac. I ·brnny, może dalej s~użyć cesarzowlaśnie w pamięflniku tego mło- wi w szeregach". (Nie zawsze dego postępowca, ocza'l'Owanego Qdpowiedział na to zjad'Liwie a
tym co niosły dzieła twórców za- słusznie dyplomata francuski, mysady wolności i równości ludzii, jak śląc o świeżo od;w-ieziooym z plaróżnica cu ka.zn.i trupie).
że wyraziście wyistępuje
Para.dy, po których zbiera się
między Zachod1em a Wschodem. W
ostrożnych ,niby niepewnych, ni- dziesiątkami stratowa•nych źolnie
by niezupełnie fachowych i na po- rzy, parady, na których cesarz uy
zór powierzchownych opiniach dy wa dtorwód.com pulk6w oznaki
pamiętnikarza dopie- szarż, bale, na których snuje się
pło.maty ro z pełna ja1S1forawo·ścią w~tę,puje i1ntryga, odzywająca się ostatni raz
straszliwy fałsz jedyn<>władtztwa. dzwonkiem u kibitki, pędzącej na
Ten cesarz, który nj.szczy dzie'.a Sybir - oto Rois'ja, jaką widzi wisztuki polskiej, z nienawiści do Po cehra.01a d'Archiac. I na jej tle snulaków, ten cesarz, któ!l'y s•kazując je się dramat osaczonego poety.
l•adzi . na Anonimy, paszkwile, kinowania nie
dziesiątkami i setkami
stras.izliwą śmiertelną kaźń - „prze doszłego uwodziciela żony Paszp-usu:.z.ania przez kije", ten, które- kina. A po tym ów pojedynek fago u;rzędnicy każą palkami bić talny, któ-ry położył kres życiu poe
trupa, gdy s•kazaniec już wyzionął ty. Na to wszystko patrzy d'Arducha - potrafi z cynizmem na chiac, w tym wszystkim bierze upropozycję skazania na śmierć od- dział, jako sekundant kuzyna swepowiedzieć, ie kara śmierci w Ro- go, zabójcy Puszki-na, kawalergarsji nie i'Stnieje i on jej nie wprowa- da d'Anthesa, francuskiego monardzi. I zamiast tego &kazuje do.Ji- chisty, ado1ptowanego przez holenkwenta na„. dwanaście tyisi.ęcy ki- derskiego posta homoseksualistę i
jów, gdy przeciętnie trzy tysiące- naturalizowanego w Rosji ze stopto pewna śmierć. A jeden z dwo- ni·em porucznika gwa·rdii. Patrz~ i
raków tak uno<Si się nad zaletami lep1e1 niż wszyscy miejscowi rokary kijów , wymierzonej żo·lnie- zumie. kto to jest wtaśdwie Puszkin, czym jest dla Rosj i. Ale usuorzowi:
,,Nie ka·t go karał, tyUoo towa- wania załagodzenia sp·rawy niwe-

czy podstępna dłoń. Padają strzały
fatalne i.. car każe postawić uczestników pojedynku pod ~ąd. Zmarły poeta „w imieniu imperatora
Wszechrosj'i" otrzymuje wyro·k, orzekający, że „zbrodlniiczy postę
pek kamerjunkra Puszkina podlegał takiej samej karze, jaką otrzy·
Międzynarodowa organizacja 9l1ło
mat podsądny" (d'Anthes) - to
znaczy szubienicy. A pogrzeb Pusiz d~ntów zqiana pod D80Wł ,,ln.tel'o
kina odbywa się gdzieś w za1kąt- n&.ti-0nal Stu1deot Service" b~e
ku, bo car boi się manifestacji kl- m~iała ,,z OO.Jem eerca" zrezypdowej. Zabójca Puszkina ~esztą wać z u'CU8flnictwa i 'Wpóq>raq
zamiast na szubienkę pojechał za- · niemieckich stJUJdooitóiw, którzy po.
stano.wili wysf.łPiĆ z mię<hynarograni-cę.
której zredowej organitza-cj4
Te wszystkie sprawy · S'Ubtelnie
rzedstawił Grossman w swej książ mą p·rz-yMipili dopiero w 1938
J'OkU·
ce. Czytelnik wraz z młodym dyStudenci hitlero'W9CY wystą.pie
mikoplomatą poznaje Rosję
łajowską. I wraz z nim ugina nie !'We uzasadniają „antyniemiee.
się przed ponurym widmem, któll'e ką tendOOJCją", u-jawniająą si~
na szczęście siało się dlziś tylko 1tZCZególnie w dziedzinie ęołecz•
· no-etudmddej pracy, która 1111iewspomnieniem.
,.naukowt
wszelką
Znakomity przekład Władysława możliwia
cały współpracę". Widocznie młod~eż
zachował
Broniewskiego
wdzięk mistrzowskiego naśladow- akademicka z krajów demok.ratynictwa francuskiego stylu lekkie- cznych r:e ~;yła podatnym mate·
go ,jakby się to powiedziało ·dzi- rialem dla id· :ologid hitlerowakiejr
a 1;daje sit, że głównym celem .
siaj „reportażu".
przystąpienia niemiecldc:h 9todenS." było właśnie
J. Dąbrowski tów do „I. 3. ideologii.
krzewienie tej

Hitlerowika mło~liel
studencka

do

P
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Uroarstości
w
11ajow,y etap

uroczystoicl kU
czc,l Słowackiego w Krzemieńcu,
ro~~o~oqych na cały rok, zakończył
aię wspaniałyn: widowiskiem i.:a
gó~ Bony, gdzie Teatr Wołyński
~ dyi'ekcj2ł Janusza JtrachO"jtie
go_wystawił na tle ruin potęmego
1m9c::zyaka „Ksi~ Marka" Sio- .

ku czci Słowackiego

przez

młe>dzfei

:.u .dach

liceum Krze-

MJh do • ·ę •
w
wek 't1Portowych.· O lmrolm s wteWUJe si ł. u·
11
ży Ucealnej .rożleglsio he·nał, któ- , . arna~a r
ry·był sygttałem do rozp!lenla na : .ę~a, Jak .przyetało. na st~l.1c~
okolicznych wzgórzach wielkich wielkiego P~-.Jtwa •. Zm!kaję rozne
bu,~y. etue brzydkie domo&twa, a
d
Młodzi„"
..... t„i.
·I
·
· •
• h
oprowa zans
....,
06 .........
przez nauczycieli i specjalnych n~ ie ~ 1eF w-moirią 91 ~ wie •
przewodników, w ciągu całego k:e k~°!'1emce :- . brawo! Ale co
dnia: ·zwiedzała miasto, wędrowała: e.1ę dzie~~ z lu~m1, ~.w tych b~po .: górach i jarach krzemleniee-· l: ~ch DUenkali 1 p~acili mało. dz1ę
kich; zwiedzała wystawę pamiątek ki prawu .o o.ch~on.1e lokatoroiw, a
t dokument~w zwiĄzanych s ty- t ~rH maJł Jakimś cu.dem do pa·
sować a~ój uę?za_mki „ ~ud.żet ~
ciem poety. '
Ul'Ocz~cł licealne rozpoczęly wymagan kamieI1liC1JI1'c:.:Jw, ktosię wczesnym rankiem w sobotę rzy . w~a~ie biedotę wyzyE.lk~ją nal
na wielkim dziedzińcu licealnym, h:irdzieJ, bo m~łyd:i mieedi.an
gdzte zebrał się trzytysięczny tłum brak w W ar:a:awieo
Na Wikton.kiej 26 burz• jakieś
Jllłodzfe!y f goścL
Pó nabo!eństwte na cbtedzilicu po.kr:: czne a. budowanie, w któodbyły eio właściwe uroczystości, rym mi.e81Jk.ajł dwie rodiziny. ~·
Gbjęte program święta licealnego, Bagat~h ·NY• 8 ~rzą _budy, ~e·
ltt6eyeh punktem kulmil!acyjnym mania ,10 rodzm. Spółka kanue·
było ~adanie jednej z najwa!nłej- niczników ' ... użytku.je podobno
aych.. uczelni liceum kr'zemłeniec- plae na garaze samochodowe. Roskiego, mianowicie l!lłynnemtt peda· ku eksm.is.ji doręczono lokatorom
gogłąm, ho. Jullusza Słowackiego. z ..enninem 5-dniowym.
\! ciągu 5 dni meba maleźć 10
Po rozdaniu świadectw dojrztV
ła6.oł mlodziefy liceum zebrani U•, mieszkań w okolicy . ul. Bagateli,
daU si~ pochodem .d~ ro~arium~ g.:Zie małe . miee~kania zanikają,
urządzonego na miejscu spalonego z-<>ła5Z'Cz.a miesdtania tdnie. Cena
dworku. w Jctórym urodził sio Sło- da~yoh ~ Jklkój z kuclinią ~. aby tam zasedzić symbĆli- , to · była okoł· 20 dotyoh. Teraz
cniy krzak róty, jako. wyraz hol· na Służe~ na łąkach pod Czer·
du .Dlo<lzleey caiej Połskl dla wiei- . niako~ trzeh11 dać, dwa albo
t:'2J' ra71 tyle. Co tu robić?
·
kiego poety.
Dzielniea PPS. Mokotów daw·
Og61nopal11ld komitet uczc?.enła
pamięci Słowackiego wykupił z rąk no już qą:!awiała konieomość zot'pryWa.tnych domek, kt6ry w la· g~owania ęóMzielni tanich
tadi 1809 - 187.3, należał do oj~ miesxań robJtni<:ZYch. wobec fak.
poety- l postanowił W cennę pa- tli, łe Mokotó.w · według planów
~tke prf,ekaza6 liceum krzemł~ 1.11icj:lkfoh. ma •io przebztałcić w

~: ~ . ·pa;:skarbr"- Szaerbatowa ~~
~

ZSSR dwai

N.a po.gra<tliczu J»tsko - sowi_eckim :zatrzymano 2 mlody<:h łud'li,
którzy; usiłowali dostać się nielegalriie na terep sowiecki. .Zatrzymanymi okazan się 20-letni Teodor Łuczyn i 23-letni Wł.~dzlmierz
Ooriaczkjn, z powiatu vr:>!otyń
skiego.. Oświadciyti oni, te wybie·
1'1f _s!ę na teren .sowiecki z zamiarem w}"dobycia skarbów, zakopa-

n·ad

mieszkańc6w

=~~~e~ć:ó~n;:ęp;!:,;

'.: -ruszvl

w okr1:gu

mienicklemu.
W wyborach samorządowych,
wy złotyła w imieniu młodzłeey pi~
Obchód-ten odbył ei~ w obecno- kny wieniec u progu dworku. Pe, odbytych w okręgu białostockim;
ści przedstawioieli władz i społe gruntownym remoncie w dworku jedyną demokratyczną. listą wy.
czeństwa miejscowego oraz mło Słowackich urządzone· tam zosta
borczą polską była list.a P. P. ~
dziety. Delegacja gimnazjum żeń nie małe muzeum dokumentóv. i Kl. Zw. Zaw.
Słowackiego z Warsza· i pamiątek.
JJkiego
wstyd1i·
„Ozonowi"
__
._____
_ _ _, .kandydaci
_ _ _ _ _ _ _ _ _.__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
__
_ _ _im.

podcho-

mlodiieńcv

nych, pąez .fO'.diinę icS. Szczerba1owa w okolicy MińSka.
. Oorłaczkin jest 'synem b. kame.rdynera lcs. Szczerbatowa. Przed
śmiercią stairego Ooriaczkina, syn
otrzymał od ojc' plan. oraz wskazówlu, gdzie miał być zakopany
podicza-s. rewolu.cji rosyjsikiej krociowy skarb, należący do kis.
S?Jczert>a.towa.

Odpowiedzi Redakcii

·
glow~:
V.

Warszan

tk" lin'
ie. tc~ !>ogaą, reprezentacyjną. na podniesienie wyglądu stolicyProJ~kty i wnioski zostały ma· i to się uważa za decydująicy, mo·
~zen1ami wobei: drożyz:ny gmn.tów ment w ocenie sprawy. Ludz:e,
l tru:dnoici, a jakimi epółdziel· m„ją.cy zapewnione, pięikine i zidro
·---'- ·
••
czosc ~~amowa DNUi ciągle we m:eszkania nie eh.cą się „,roz•
w_aLczyt; Przeksmałcanie dzielnicy czulać" nad tym, że tam komuś za
b1e~eJ .. bogatą. odlhywa sie w 5 dni zaczną wal:ć dach nad glo·
sp0800 zupełnie dziki i nieludzki wą, rowieraj~ rr:iderę, . która gzpe
be.11 wz.gl~u na niedolę lU!dzką, '· · · asito. Ale my nie przestanie,
która temu towarzyszy.
1 7 się dmnagać zmiany ~.:j gcaipo·
Wlaściciele dom6w, które się d·:--.\., któr r barakar \ annopolbumy; nie są pociągani do żad· skich magazyD'llje lwdvz,i wy•kolejoods:z.kod-0wań - ~ystko nych, p-0zbawionych warsztatów
nych
pracy, wyrwanych ze E!Wego śro
wali się na karki nęłzarzr·
dowiska. :~.: Bagateli 8 mieszka
To jCEt w!afoie gos-podarka miej kilku uemieśltników. Zupełna
ska, którą PPS. krytyku.je, którą zmiana miejsee zamledania c'c ciałaby zmienić i której tak d0 • to dila niob nędza i mi1t1a.
skonale brooił OZN. i ND., że
Dz.lka goapodarka c podnMZąc
Wl$2Cłkie różnice ideolo.giezne mię mury mia5t~ pogłębia tię nędzę
dzy tymi partiami !Jlają Ilię dTo· jego mieszkańców, zwi~k.sza się lihiazgiem. ::':' ma potrzeb ludz· czbt v;ykolejeń<:Qw.
k1ch jM ·tyl'ko wygoda ka,pitału
Wł. W. Sz.
prywatnego, bo ten kapitał idozie

papierni. •iKlucze

11

Robotnicy w papierni „Klucze",'
pow.. olkuskiego, aorganizowani
w Centralnym Związku Robotników Przemysłu Chemiczneg? przerwali prac~ w dniu 1 ·maJa, aby
uczcić uroczyście robotnicze świę-

to.

W dniu 2-głm maja zaczęto z
tego powodu aykanowcć niektóre

robotnice,

innycb robót.

przesuwajęo
Wywołało

je

to

BłałJlstok. Wi~ nte mołemy u.
mieścić.
Niezaletny. PJ'ł)8imy o Dienadsyl::.nie broszury l artykułów.

swoich'I' bidzi"' ' "' ·załom " ro·botni· _
a•
"'
czeJ·? Dyrektorowi· ·fabryki' m"e
wolno być agitatorem Ozonu"
Grożenie represjami "oc.zywiŚcie
wywołało zupełnie zrozumi"ałą reakcja..., wśród robotników. Ni"e wol·
no-szczególnie obecnie prowoko-

dania list (egzaminy kandydatow)
unieważniania ich itp., braku środ
ków pieniężnych, przeszkód w
prowadzeniu agitacji ..... na co
wcale nie mógł narzekać OZN (zakazy i rozwiązywanie zgromaz jednoczesnym u.atwiadzeń)
niem tego wszystkim „blckom" w żadnej miejscowości praca nasza nic poszła na mame, gdyż
w5z~drzie, gdzie wystawiliśmy li·
sty, uzyskaliśmy mandaty. Co
najwaz.n1ejsze, zdGbyliśmy mandaty tam, gdzie do tej pory nas
wcale nie by10, a kró1owa1y bezapelacyjnie „sanacja" z e1ldccją.
Po raz pierwszy zdobyliśmy
mandaty: Grodno 13, Bielsk-Pod1
aski 4, Siemiatycze 5, Wo!kowysk
4, Supraśl 2. W miejs·cowościach
gdzie mieliśmy 1 lub kilka manda· „ .
t ·w t
o , s an naszego po51auan1a poa miakilkak.rotnle,
większyliśmy
nowicie: Białystok 6, Augustów 71
Łapy 6; Suwałki 2, czyli razem w
okręgu zdooytiśmy 49 mandatów.
powiększając l'}asz stan · posiadania trzykrotnie. „Bezpartyjne" błoki w tych mieJs.oowościach o trzymały 94 mandaty, w czym miesz·
czą się ozonowcy, endecy, cbade-

cy, „bezpartyjni"· i t. p.
A teraz krótki rzut o.ka na te
naszego okręgu,
111iejscowośc:
gd'Zie PPS nie wystawiła swych
.ist wyborczych ; w wyborach udzia:u nie brała.
!)ant: i m.ejscowo,śc! z wynikiem
wyborów bierzemy i ozonowego
„Kur. · H1ałostock'.ego ". Prze<lstawiają się one następująco bez 1ist
:tyidowskich: Suchowola - t>lok
ozonowy 6, opozyqa 6; Uąbrowa ·
- blok 3, o.pozycja 3; Cłecltano· .
wiec - blok O, opozycja i; Kleazczele - blok 4, opozycja 3, Ski•
del - blok 3, opozycja 6; Drusk·e- .
niki - b:ok 6, opozycja 4, razem ·
blok ozonowy 22, 01'.JOzycja W.
M. P.
':l:l·••·i.ii
::am:m_ _ _ _ _ _ _ _ _ll'.i""-"'ii!
0

- • .

p "
rO gouzmy W łlrjlU .
u 'ł
Pół

;~

godziny w

Pat'Yżu sp~ą

ra·

diosłucuacze dn. 1

czerwca poczyna•
jąc od godz. 18 - i to nie tylko n&
bulwarach i pla·
pięlcnych ulicach,
cach. lecz rówrueż w tradycyjnych
małych lokalach Montpa.rna.sse·u i
Montma1·tre'u. Usłyszą tu racliosłu•
chacze jedyne w awoim rodzaJU piosenk.I i pieśni paryskich śpiewaczek,
proste a tak UJmujące melodie Wicz .
nych pieśniarzy, stare ballady Judowe i t. p. utrwalone „na gorąco" na
płytach „Radio actualitees tran- ,
ca.ises" razebfzmilł one na ,polskiej
fali.

,

kl diO

'WGl:i&IWSkie
••
d re Je CJI ·c:::!~:v~t ~:. ~~~;~).&.~
$.li.uu.a, bi lll4ja

' 'I.OO Pzieullik. 7.15 Muz. lpłyty).
a.oo Aud. dla szkół. 11.00 „.t-an
Twardowski". ll.25 MUZ. lPłY'Y ). '
11.30 Aud. dla. poborowych. ll.57 - .
HejnaL. 12.03 Aud. połudQiowa
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wa" spokojnych robotników.
. . „ o piewaJą ......~
a owie
na Litwie". ll'i.80 .Muz. obia·
Robotnicy papi~rni „Klucze" ciom
znani są z ofiarności na cele obro- dowa. 16.00 Dziennik i wiad. gospo
ny i pomocy społecznej. DomagaJ·ą clarcze. 16.20 Pom 1 szkoła. 16.a5
Loaakieśpiewaczy 17 Hanny
Recital !11.ollckiej
OO Odczyt woj
się jednak, aby prawa ich byty wicz
· ·
- fetietou•
skowy.- 17.15 Debussy
respektowane.
muzyczny. 17.55 Pog. akt. 18.05 -
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brzymie wzburzenie wśród całej za
logi robotniczej. Wobec tego, te in·
terwencja delegatów w dyrekcji
nie odniosła rezultatu, · robotnicy
jednogodzinny
przeprowadzili
strajk protestacyjny w obronie
szykanowanych robotnic i przeciw
zniewateniu uczuć, jaki&!~ dla
święta 1 Maja.
A
teraz. jeszcze hjeden if~ chdarakteryzuJącY zac owan e "'~ y·
rektora p. Zienkowtcza.
.
N" jednej z konferencyj dyr'

białostockim

wie ukryli się pod firmą rzekomo
bez.partyjnych „Chrześcijańskich
Narodowo·uos.podarczych Komitetów Wyborczych", aby w zamaskowaniu nie odkrywając swego
radnych.
się naPPS
przecisnąć
oblicza
skiautrudniania
Pomimo

Niedopuszczalne postepowanie

w.

d.niaclt 27, 28_ i 29 majo od- sza wy. Ucznie reprezentowane
b
IV K
. ongres Y'1Y instytucje i organizacje s.po·
~vie
.
zor~anizowany leczne i oświatowe oraz związki
Pedagogi~ny
pr~ez Związek Nauczycielstwa Pol pracownicze zrzeszone w c. K. P.
Zasadnkz)'lm tematem Ko.ngresu
&kiego. K<ing.res zgromadzi! ponad
b
· 1·
1200 uczestnik .....„
. .vw ,nauczycie t, na- yto „Zagadnienb wychowania na
ukowc~ I duałaczy oświatowY'c.h tle struktury społecznej Polski"
z c;at~J. ł'~l$ki. Z rami~ia władz Prace Kongresu odbywały się n~
wuę~1 _adz1ał. ~ .K~gres1e praed-, plenum i w 4 -ch sekcjach, gdzie
staw1C1ele ,Mm1s.;enum . WR 1 OP., wyg~sizono łącznie 30 referato· w
.
Ok
K to lu
Do szczegółów ciekawego KonSzkolnego
rę~
u•ra r m .
·Warszawskiego, Min. Spraw Woj- gresu _ pow.rócimy.
skow)"Ch, Samorządu m. st. Wa&·
był się w W arsza

piosenki operetkowe lpłyty). 18.30 ,,Na.81l język", 18.tO ,,J!I..
cha mocy t cnwały", is.66 Melodie
filmowe. 20.00 ,,Nic o nu bez ~"
roMnOW& Marii Ka.rczewakleJ • .
wlościankami wielkopolakimi. 20.15 .
Muz. polska. 20.M Aud. tntorm. 21
Konce1·t chlpmowski w wyk. Stania. ·
Szpinalskiego. 21.so ,.Polskie powie
ści o chłopach przed Reymoniem"'.
21.45 M11z. operowa ~ udz. tenora.
Beniamina Gigli (płyty). :12.22 Schumann: Kwartet fortepianowy~
22.55 .Przegląd prasy i dziennik. ~
23.03 Wiad. z Polski w Języku angielBkim.
WARSZAWA n. u.oo Muz. (pły
ty). u.10 Muz. rozrywkowa. 14.4-0
Muz. popularna lpłyty). ll'i.20 t'io.
sen.Id solowe w transkrypcji ch.óral .
nej (płyty). 16.05 KOncert kameralny, 16.-W Wiad. aportowe i pa~
Wesołe

-

~;~=~(~)~~: Kata.strofa samochodowa ~f::~~§ ·

są oni „niepewni" o czym donieśli
mu „jego ludzie" ł groził, te wokn
ich
wyciągnie ja ajdalej
-bec n
idące konsekwencje <!) . Wśród
.T. Waja'berg • Cechówki, 11m. Btr tych 8 robot.Lików znajdują się
ic;6we'k. Jetell UbeZpieczalnia. ~· przewatnie członkowie Zarządu
celem wpisani::. do i~,1~'11.
brała ks'"~eczke,
....,
Nw rozumfamy, c.o to ma znaniej tony ubezpieczonego, winna wy
dać pokwitowanie, które słufy tym- czy~. by dyrektor mieszał się w
Odmowa wewnętrzne sprawy organizacji?
C450WO jako ksląteczka.
ddzielenia pomocy lekarskiej musta.. Poza tym co oznacza powoływanie
się dyrektora n& „ewoich" i „:W~
lsrtlll &-Lto6to, M. Bmc~kł- ła nastą.pić z Innego powodu.

Go'łott6g. Prosimy o nk
riadsYlanle felietonów.
w. ~moszuk-Berea'k. List prze·
llla1łśmy do Powszechnej Ucv.elDi Ko
~eneyjneJ (PUK) Vvarazawa,
. .
Mokotowaka 19.
lan I!.. - Prunkdto. Wiusz ład·
, torma niedojrzała. Nk wydru.
11
·
~.
A.; s...:-Knz1t6to. Wlerae okolłczllelelowe Die nada3' sit do ' druku. ·
Al-Gdl -

l'

Na marginesie wyborjw 'do Rad Hlejskich

Krzemielłcu

Świeta odbyło Ilię
w~~ddzień
~yste powitanie kursu

rąty~h

.

.....

:-

,;•

bien.emy s otaczającej nu rzeczywistości to jedynie, co nas w da·
nej chwili interesuje, co dz!~a na
nasze zmysły i na n11M4 wyobraź
niQ - a co według nas stanowi
istoto piękna l prawdy w sztuce.
W artystycznej fotcgra.fii owo pra
~ fo~it;zna w Polące ~ami artystycznymi, co kałdy wo wyboru l doboru jest szczeg61jest dosyć rozpows;echniona. W plastyk•. Ro~ój tych. środków za. nie watne - l ono mówi nam naj:>ar~ach, na wycieczkach pod.miej leży w znaczuej mierże od stanu częściej o smaku artystycznym i
lkich i t. p. spotyka się amatorów tec:hniki fotograficznej w danym wrażliwości plastycznej foto~a.
UZbrDjoO:ych w aparaty fotografi- momencie, jak to widzimy n. p. w Aby stworzyć dzieło sztuki fotocane_ najśwtetuej marki - lecz zdjęciach z lat 60-tych ub. wieku, graficznej, niekoniecznie m.uiimy
llle wszyscy z .owy~ adep.t ów te~o gdzie zresztą nietylko prymitywna poszukiwać j.:ikichś wysoce aktumodne~o . sportu ~gują na mia- porównawcza technika, ale sposób alnych, czy też sanacyjnych temallO „artystów", ·bo· fotOgrafika, po- ujęcia , rzeczywiatoścl i stosunek tów i ti·eści - gdyż nawet mało·
dobnte jak ka!da inna sztuka, wy- do niej, dają w ogólnej sumie pe- znaczny fragment w przyrodzie, ja
iaaga ;obok, specjalnych uzdolnlei\, włen. odrębny styl, wykorzystany kiś kawałek muru w słońcu, na
dobrego smaku, oraz znajomości następnie przez niektórych arty&- który padają uroczyste cienie ll17.emiosła ~ równie! ustawicznego tów-malarzy i grafików w drugiej 11towia kuztw..t., ~ dębu, moł.e
nam dać zadowolttnie estetyczne i
kontaktu z twórczością swoją l ob- połowie minionego stulecia.
Ruczywtstość bowiem . nie jest słutyć jako materiał wizualny do
' bea czego dalszy rozwój I postep w tej dziedzinie byłby wprost . czymś absolutnie niezmiennym i najbardziej efektownego zdjęcia.
Tak mniej więcej pojmuje swą
nie ~o pom!śl~nia. S~uka foto- obiektywnym. . Rzeczywistość anie
Chom~toiosJca, która
graf1czna 01e Jest bow1em czysto nta etę ustawicznie, bo i my wciąż sztukQ p.
lllecbanicznym procederem, który ulegamy prze~ianom, ~ależnie od wystawiła swe prace fotograficzne
Widzhpy u zawodowych . fotogra·1 naszego .stosunku do ś. wiata i do w Salonie Garlińskiego (Mazowie.c
fów.-.• rzemieślników. W odróżnie· pewych zasadniczych idei, które ka 8), Widzimy tam krajobrazy
lliu od · tych ostatnich - artysta- stanowią treść duchową i umysło-i z Polesia, z Wenecji i Rzymu, wnę
fotograf może (i powinien) wypo... wą danej epoki. W sztuce Jo-óluje trza gmachów repreientacyjnych
lriedzieć st~ t"6rczo ·i orygituµuie, przedewszystkim prawo wyboru ł stolicy l t. p. - wszystko to wydobon1t które poTega . na tym, i.e konane przy pomocy maleńkiego
rozpo~ pocłobnymi
&d1ł

·. fotouralikn I. mom~toW~kiei

1 Salonie Garlińsldego wwarszawie
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Do,Oil
U
riszan:a

pierwszy dtie.i Zielonych
o godzinie 19-ej na drodze
państwowej porr.ięizy Mszan„~ Dolną a Dobrą, na ostrym zakręcie
jedi.ej ze serpe:ityn góry Gruszo·..tfec, wydarzyła ::ię kat&.st:-ofa samochodow8, kt5rej ofiarą padło
auto osobow;, D!'. 47-308, prowaW

$-;;ląt,

I

apar::..tJ., a.

.......;:;~,_JJie

17.40 Muz. tan. {płyty). 21.~ Mu,.
zyk& (płyty). 21.10 Kwadrans poezji Fellc1ana Faleńskiego. 21.25 Koncert solistów. Mleczysław 8za..
leski - altówka, Kama Norska 'I
,,.„o.•e przez k.iel"vv;cę Stefana $ko- Górecka ~ śpiew. 22.a 'rransm1sja.
~::k~~:ta:~o=~· 2a.OO
czy.:.akiego z Lodzi, Rysia 11.
- · 55 1: ;::
A'ato' J"adą ce z szy bkOJCUl
OZWARTEK. 1-go czerwca
w ARSZAWA L 6.30 PieSl\. 6.35
na. godzinę, wpadło na przydrow:
Jiu:;iKi i stoczyło się do :·owu. Skut- Gimnastyka.. 6.50Muz. (płyty). 7.00
kiem katastrofy ja~cy tym aute::: Dziennik poranny. 7.15 Muz. (pływ
ll.OO „Hej,
dla szkół.
s.oo. Aud.
ty).Wiało"
Ernest Schmeller, z Lodzi po~~sł ty
Rudnickiego.
- mita
śmierć na miejscu, kierowca Sko- 11.25 Muz. (płyty). 11.30 Aud. clla
czyński został cieżkc ranny, żona I poborowych. 12.00 Hejnał. 12.03 Aud.
zaś zabitego Ernesta Schmellera , poł. Cz Katowic). 15.00 „Chodtmy na
młodZieży.
'.I wycieczkę" - pog. dla Hela
.
K
musi
atarzyna, oraz Schmidt Adolf i 15.15 Kłopoty l rady:
tona jego Marta, odnieśli ogólne mieć wJasne pieM&dze". "15.ao Muz.
obrażenia, nie zagrażają.ce jednak obiadowa (z Lodzi). 16.00 Dzienik l
wlad. gospod. 16.20 Wleś t miaste>-:· yciu
odczyt dla młodzieży. 16.40 Rec. or- .
- • •

odpowlednio

powięks::o.ie. Szczególnie udałe ' eą
zdjęcia z tycia zwierząt, ptactwa
domowego, oraz fragmenty pejza·
żowe, gdzie bezpośredniość i świe·

zość ujecia i traktowania danego
tematu, każe zapomieć o pewnych
niedociągni~dach technicznej natury i gdzie dobrze wykorzystana

Sm!er' kob·ietr _I ~~?1a!::to~~r~e~. iU:

łotewska w wyk. Voldemarsa
Rusevlcsa (skrzypce). 18.00 „Pól
godziny w Parytu" - reportat mu~
Rzeka Przema:...~ na ;"reitit' gro· zyczny. 18.30 Pog. akt. 18.40 Ork.
ś
gra \tiateł i cieni stwarza pewną _ -.t/ Gorzów 71:-r.;u::iła na br .; wojsk. (z Katowic). 19.05 Koncert ·
całość konstrukcyjną o efektach zwłoki pieznanej kobiety, ubra- rozrywkowy <z Poznania). 20.00 Jak
chronić zwierzęta przed atakiem lot .
naturalnych i nie pozbawionych
'"'ęd
nej w cie.i:mą kurtk .. 'l'o:'-s::i.m· ś niczym - pog. 20·15 „„
zynar. za.
wdzięku. Ujemną stroną sztuki
xrło~ nie zdołeno ustalić. Na miej- wody koQDe w Warszawie. 20.35
śpiewaczy
ReciŁ
21.00
inform.
Cbomętowskiej, jc_t brak czysto sce wyjechała . komisja sądowo- Aud.
21.15
Edwarda Bendera (bas).
·
technicznych po.izukiwań w zakre dl(:dcza.
,,Most" - premiera· słuchowiska Ig•
sie materiału i sposobów zdjęcia.
22.00
{Z Krakowa).
Fika(płyty).
nacego
Trdzleń
Pod tym względem repetuar środ22.515 Pnegllłd
Muz. ang.
pracy 1 dziennik. 23,05 Koncert mu•
ków, którymi artystka rozporzą·
zyki polskiej.
dza wydaje sto dosyć ubogi 1 mało
WARSZAWA n. u.oo Zespół t!te
W okresie od 5-JO czerwca b.
zrMniczkowany, co robi wrażenie
fana Rachonia. 15.00 „Melodie z Popewnej mono'tonłi w ogólnym wyglą,dzie wystawy. A właśnie fo- roku Towarzystwo Rozwoju Ziem łudniowej Ameryki" _ koncert rozWschodnich organizuje, na szero- rywkowy (płyty). lli.M Utwory Kar
tografika, jako sztuka związana ką skalę zakrojony, „Tydzień Ziem łowicza, Rózyckiego i Szymanow•
bądt co bądi z mechanicznym wy- W:::chodnich". Ma on za zadanie skiego (płyty). 16.40 Wiad. sportowe
l parę Inform. 16.50 Kącik solistów.
woływaniem pewnego zjawiska,
zażnajot11ienie społeczeńśtwa z z:i Arie z oper Pucclnl'ego w wyk. He•
powinna un_łkać sta!1dary.zac~i l gadni~ni::imi Ziem Wschodnich. teny Sługockiej. 11.10 Reportaż.
mechanizacji sw~ch srodkow 1 za- We wszystkich miastach woje· 17.2tl :tycie kulturalne stolicy. 17.35
Program. 17.40 Muz. tan. (płyty).
znaczać gdzie się tylko da bez I
· ' wódzklch i powiatowych odbędą 21.0~ Muz. lekka. 22.00 z dztcjów na
'
względ::ią autonomię tw.órczego się odczyty i pogadanki, oprócz uld o psychice zwierzęcej - odczyt.
tego przewidziany jest szereg uro 22.20 Koncert 11olistów. Zofia Adam•
pomys ·
ska - wiolonczela, Janina RybczyA
. o·, ·ska
czystych akademi1· oraz „wiecz
K. W11'1KL'ER.
- fortepian. 23-:05 Muz. tan.
(płyty).
rów regionalnych".
--"
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Ziem Wsd11dnicb

Muz.

Str. 6

„Ziemiańska"

Kto

Od jutra

nabił p. Czernikowi
Tajemnica się wr~aśnia

guza 1

~amou1~ łó~l~i

Jutro więc napiszemy o wielkiej awanturze między dzialaczami endeckimi, 0 zbiegowiski~
na ul. Piotrkowskie7· i o finale
w komisariacie.

••>ot•••••-&-R!I________________

budow11· 1· strycho'w

o ludzkie

mieszkania dla dozorców

'f,U,f,

I

przed pożarami, a mia.nowide <::Ly
·· ·
oprozn10ine
zosta ł y po d;d
· as.za, c::ży
przygotowan0 w odpowiedniej il<>śoi piasek, wodę, gaśnice i t.' p.
Równocze~nie w zwi~zku z ak. orgamzaCJI
.
.. zawodowych konCJą
troLa przeprowadza bada.nie ,stanu pomieszczeń &liużbowych d'la
dozorców domowych, ja·k bowiem
1
. ......
.
dk"
s t w1e1
....l'Zono merza·
1e są wypadki urzą.dz.ania tego rodzaju mieszkań w komórkach, szopach, a nawet w piW'tliica·ch bez okien.

.

Jak s1• b:aw•1c', to s•1a'i b:aw1•c'•••
U

ale trzeba plac1·c· 1•

I

wpg;

E

dyżury a~tek

OCZKA
W POŃCZOCHACH
Podnosimy maszynowo

wił ositatnie U.ni &wego pobytu w
Łodzi wykorzystać odpowiednio.

W tym celu w m'Olndurze funkcjonariusza po~ uczęszczał do
res.tamacyj, gdzie kazał sobie podać najbardziej wyszukane potra
wy, jeździł taksÓ<wlkami i t. p. ·nie
płacąc za nie.
W wyniku k.iJJm prot.okołów o
sza1bie1"9two w dniu wczorajszym
wezwany został na rozprl!-wę z
SiedJee.
W wyniku rozprawy
zoetał
Czech skaza"'!y na 6 miesięcy bez.
wZ1ględnego więz.ienia.

8. woi. .Kwa~niewJkl

bez

W wirze wielkiego miasta

Za ka.nd.yidaihurą ob. Kwaśniew
skiego., członka Stronnictwa Demokratycznego, g'.ooowaH radni:
17 ;:łotych oraz zegarek.
P.P.S., Bundlll i żydows·kich ugruZawiadomione o kradzieży władze
powań mieszczanskich.
Wstrzypolicyjne wdrożyły poszukiwania za
mali Slię od głosowania radn1 Ozoz!odziejem.
nu i endecji.
NIEWDZIĘCZNA FORTUNA. W
Wiceprezyden•tem został tow.
dniu wczorajszym zgłosił się do Wydziału śledczego Jan Kasowski zam. dir. Pajdak, który otrzymał 38 gło
przy ul. Marysińskiej 66 i zameldo- siów; drugim wkeprezydentem pował, że sublokatorka jego Bronisła zoSltał p. Klimecki.
wa Fortuna,' podczas jego nieobecnoI
ści skradła z jego szafy zł. 1600
i
zbiegła w niewiadomym kierunku.
W związku :; powyższym Wydział skarpetki, bielizna damslm l męska
GlJdczy rozpisał za Fortuną liBty goń Specjalny dział z małymi skazkami.
cze.
Sprzedaż det. Ceny ściśle fabryczne.
CHŁOPIEC POD KOLAMI SAMO
CHODU. Tragiczny wypadek wydaPończoch"
rz::rł się wczoraj w godzinach ran- Lódź, Na• _,..,wicza 85, front pO.rter
.• ych na ul. Tylnej.
tel. 263-08.
12-letni Tadeusz Radomiak, zam. ::•:a::m••o•c•••mP'"';w::s~przy ul. Tylnej 11 przebiegając przez
jezdnię został przejechany przez samochód, odnosząc ciężkie obrażenia
cielesne.
Wezwany l~ l.;:a.rz pogotowia Czerchoroby skórue i weneryczne
wonego Krzyża po udzieleniu pierw_yjmuje od 9 - 4 i od 6 - 9 w.
szej pomocy przewiózł chłopca w sta
w niedziele od 9 do 11 rano
Panie przyjr._.:.je kobieta lekarz
ni , cięż!{im do szpitala Ubezpieczal-

f'ONCZOCHY

"Tanie Zr6dlo

Prywatna Przychodnia

trzył ranną.

SEN NOCY LETNIEJ. W dniu
wczorajszym udał się do parku „Wenecja" robotnik Leon Raczyński, zam.
przy ul. Pabianickiej 47.
Raczyński położył
się w pewnej
chwili na ławce i usnął. W tym sa- J ni.
mym czasie jakiś nieznany sprawca
Sprawca wypadku, szofer zdołał
wyciągnął mu z kieszeni marynarld zbiec. Poszukuje go policja.

i
I

na maiJ 1~rowia

Radio
śRODA,

ze.z ~~ clem

łódzkie

dnia 31 maja 1939 r.

5.35 Muzyka poranna (płyty). ti.35
Gimnastyka. 6.50 Muzyka lpłyty ).
7.00 Dziennik poranny. 7.15 Muzyka
(płyty}. 8.00 Audycja dla szkół. 8.10
Przerwa. 11.00 Audycja dla szkół:
LetlRicłWO UJJOJ~dl
„Pan Twardowski", słuchowisko dla
dzieci starszych. 11.25 Muzyka (płyWcielanie w życie zasady, że rych w szpitalach i.aiejskich stano ty). 11.30 Audycja .dla _Poborowycn.
każdy obywatel musi mieć zape- wią chorzy ubodzy. Np. w roka ~~!:. sff,g;ł ~~~~~j~ l~e~::ia;uiozw~r~~
wnioną opiekę lekarską, przyczyni I 1937 - 38 na 19,297 chorych było Katowic). 13.00 Przerwa. 14.00 Muło się do szybkiego rozwoju lecz-115,276 chorych ~bogic~. Z t7go wy l z~ka ':>peretk?":'a ~płyty). ~4.5? Lodz
niotwa publicznego. Przykładem nika, że ze świadczen szp1taln1.:- kie w1adomosci giełdowe i oaczy .a.typowym jest rozwój szpitali, któ- twa miejskiego w Lodzi korzystn ruc·e śpr.ogramu.d .15:00 NaszL~oncert:
.
.
..
.
. .
..
.
o ·p1ewaJą z1eciom na i.wie re stanowią dz1s podstawę leczm- przewazme ludnosc uboga miastn.. audycja. 15.30 Muzyka
obiadowJ..
ctwa. Jedyny szpital miejski przed Prócz możności korzystania z op;e 16.00 Dziennik popołudniowy. 16.05
~okiem 1914 liczył 40 łóżek pod- ki szpitalnej uboga ludność mia- Wiadomości gospodatcze. 16.20 Dom
d
k
t '
· k" k
ki · i szkoła· Gawęda 16.35 Recital śpieczas gdy dzis miasto posia a w sta orzys a z opie i 1e ars eJ waczy Hanny L~sakiewicz-Mollc„nej
szpitalach i sanatoriach 1075 wła- przychodni miejskich, ośrodków! (z Krakowa). 11.00 Odczyt wojsko.
snych
Wogóle na terenie Lo- zdrowia oraz opieki lekarskiej do- wy. 17.15 Klaudiusz Achilles Debusdzi istnieją 24 zakłady lecznicze, mowej. Zarząd Miejski prowadzi' sy - na przełomie XIX i XX w. Fe·
·· k szp1ta
· 1nych , _a d wa osro
• dk"~ z dr owi~
· (trz.ec1· w k ro'tl okazji
lieton muzyczny.
Pogadanka
hc~ące
3.1'.1 łoze
Tygodnia 17.55
Polskiego
Czerwo-z
lwią częscią, bo 2398, dysponuJe ce powstame na Widzewie) w po-I nego Krzyża. 18.05 „Kocie łby" Zarząd Miejski. Duży procent łó- łudniowej i północnej dzielnicy mia pogadanka. 18.15 „Dorobek Po!skietek szpitalnych, bo prawie 50 pro sta, trzy przychodnie ogólne, u- i go .czerv:one.go Krzyż~" - dr..Bron.
· um~sł~wo ch~rz.y, to I dzielaJące
·
·
b ezpł a tni e .porad u b. ogim
·
Kmchowieck1.
cent, zajmuJą
towe lokalne. 18.25
. Wiadomości
Narz językspor
_
30
też problemat opieki nad num na- chorym we wszystkich specJalno- wygłosi Zofia 18Chądzyńska.
18.40
leży do zagadnień najtrudniej-I ściach. O frekwencji w przychod- „Echa mocy i chwały" (recytacje).
szych i dział ten pochłania najwięl niach miejskich świadczą cyfry u- 18.55 Koncert rozrywkowy. 20.00 U.
'• ..... d zie
. 1onych porad·· w rok u 1937_38 twory
akordeon
20.15
, ksze sumy
z bu dżet u W y d z,a,.u
Muzyka na
polska.
o.35 (płyty).
Audycje infor2
Z(lrowia Publicznego. Liczba er.o- udzielono porad ogółem 183,324 macyjne: Dziennik wieczorny (20.40)
rych, leczących się w szpitalncb, w roku 1938-39 - 158,312. Zapew- , Wiad?mości meteorologiczne. Wia~ostale wzrasta co ·:bwodzi że szpi- niona została też ze strony miasta mości sportowe. Nasz P:ogram. na JU. bu' d zr~ JU"Z
. . l ęk u w szerok"ic>.
1
.
21.00 powieści
Koncert Chopmowski.
21.80
tale nie
opiek a l e k arsk a ro d zmom
os'b
o po - tro.
Polskie
chłopach przed
0
masach ludności; przeciwnie cho- wołanych na ćwiczenia wojskowe Reymontem" - szkic literacki. 21..45
rzy proszą o zabranie ich do z!\k\a w razie braku świadczeń ze strony Muzyka taneczna (płyty). 22.00 Podu leczniczego.
Ubezpieczalni Społecznej. Osoby te I gadanka aktualna. 22.lO Koncert 80W
k 1937-38 l
1n 297
.
ożnośc' korzystania ze wszy listów.. 22.45 „Wśród .obrazów w M1!ro u
eczono v,
maJą m
zeum rm Bartoszewiczów w Lodzi~
cho.r ych, w roku 1938 - 39 było stkich instytucyj leczniczych miej-I- Grzeg~rz Timofiejew. 23.00 ostat18,534 chorych.
·
skich na prawach ubogich i to w nie
dziennika wieczorne.
Największą liczbę wśród cho- pierwszym rzędzie.
go. Komumkat meteorologiczny.
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Pabór rocznika 1918

Nocy dzisiejszej dyżuru?ą apteki: najnowszym systemem amerykań
skim
S. Kon i S-ka, Plac Kościelny 8, A.
prezyde tem m. Krakowa
Charecza, Pomorska 12, W. Wagner
zupełnie
śladu
i S-ka 1 Piotrkowska 67, J. Zają.czkie
W Krakowie na wtorkowym
wicz i S.lta, żeromskiego 37, Z. GorPOGOTOWIE PO~CZOSZNICZE
pos.iedzein,iu Rady M.iej15.Jciej preczycki Przejazd 59, M. Ejsztajn,
Lódż, Narutowicza 36 fr. parter
zyidentem miasta został wybrany
Piotrk~wi>ka 225, Z. Szymański, Przę
telefon 263-08.
dŻalniana 75.
były wojewoda KwaśnieW1S1ki, który otrzymał 37 g''Osów.

SPADL Z MOSTU DO RZEKI JASIE8. Nieszczęśliwy wypadek wydarzył się w dni: wczorajszym około go
d"iny 5.30 na ulicy Pięknej na mośeie nad kanałem rzeki Jasień.
Adam Jastrzębski, lat 62,_ zam.
przy ul. Suwalskiej 16 usiłował
przejść po murze na drugą stronę ka
nału. W pewnP-j chwili stracił równowagę
i runął
w dół do kanału głębokości 5-u mietrów, odnosząc liczne obraże::iia cieleme.
W stanie ciężki .u. został on przewieziony do szpitala U'- •.zpieczalni.
CEGLĄ W GLOPĘ. VI firmie Kozulsk! przy 'J!. We.:iołej 6 w czasie
pracy uległa wypadkowi 3ti-letnia
Ada Gertner zamieszkała przy ul.
Pabianickiej 78. Gertnerowa uderzona została w głowę upadającą cegłą
i doznała obrażenia czaszki,
Wezwa.•y lekarz pogotowia 1..„„-

skrirpek·wirtuoz

ze swoim

publicznego

Kilka tygodni temu przeczy-' cięższej wagi, usiłowania ich wesola trójka, ale że w takiel

nika. Wedle relacji „narodowe- rów. Wreszcie wszyscy trzej pago" pisemka, p. Czernik został nowie zaczęli wygłaszać antyżyzaatakowany przez straszliwą dowskie przemówienia, wywolui krwiożerczą bojówkę, która jące ogromną wesołość w wagosztandarowego męża l o'dz k"ieJ· nie.
endecji pono srodze zmaltretoNie wiemy, gdzie wylądowała
wala. Bronil się wprawdzie niAlk
k '
·
_._ot11111
czem l ew ..!.i. azaru, w oncu Je- - ·
dnak ulegl przewadze bandy zbi
rów....
Kontro1~
Między wierszami „OrędowU
· · z·e
ni"k" d awal d o zrozumienia,
dzialacz „narodowy" zostal poturbowany przez przeciwnilców
politycznych (słowem: przez Wiadze budowlane zarząd:zily,
· vu
~,., dm"1a wcz.oraJ&zego,
·
,,czerwoną h ord ę") .
poczy111aiąic
Sprawa ta odrazu wydala kontrolę porzą«:likową buidowli.
nam się podejrzana. Znając boKontmla zarząd.zona zoistała w
haterskich mężów endeckich, związku z o.statnio stwierdzonymi
b y l'ISmy
„
· m'-'y racze}· wyipaui
"·karna· o b rywaniia się
· tyinków,
pewni,· ze
miejsce porachunki osobiste na &tropów, a nawet ścian, wskutek
tle ... alkoholu.
za•niedibania remontiu wew111ętT.znete przypuszczenia nasze n~e go pomieszczeń mies.zkalny.ch.
byly bezpodstawne Okazalo się
R"owno.czesme
. . w I a d·ze b u d'OW I a,
"' kilk?na_ście dni. po ~Y_m,, g_dy I ne podicŻas kontroli zwracają uwapo spozyciu nadmierneJ ilosci al gę na tQ, c:zy wype'.nione zostały
koholu, do~zło do Z1fYady W z~c- przepisy odnoś.nie za bez.pieczenia
nym gronie, w ktorym m. in.
znajdowali się p.p. Czernik, Ma
ciąg
z ,,Orędownika" i inni. Do0
szlo więc do zwady i mordobi'i U
cia, które za7wńczylo się w komisariacie, o czym jednak, ku
uciesze publiczności, napiszemy
obszerniej w numerze jutrzejszym.
P.r.ze.d są.dem grodzkim w Łolbi
Dziś chcemy tylko zanotować odpowiadał za szalbierstwo w
z obowiązku dziennikarskiego ćl111iio. wc:zorajc.JZym były f'Ulllkcjoinny incydent, którego wesolym ni.riusz powty łódmtiej, a obecnie
bohaterem byl także p. Czernik. s!e dle<:ikiej Jerzy Czech.
Dnia 22 maja pasażerowie jaaący tramwajem o godz. 12.30
Pracował on w ~ie~ roku
po pólnocy w kierunku Pl. Rey- w oha.rakŁt~~: IfunikWcJobnanu.sz.a ~a
monta byli świadkami wesole,1, ~oczicie . uouz · . o ee tego,. ze
a zarazem ponurej sceny. P. źle wywi~~ał się ~ swoJCh
Czernik w towarzystwie dwóch pri.c, ~omi.sJ.1 ~y;s;ypllllla~a poprzyjaciól wracal mocno „pod stanowih przemesc go do Siedlec.
gazem" do domu,. Dwaj jego
Czech wiedzą!() o tym postanoprzyjaciele raz po raz wykrzykiwali: Niech żyje radny Czernił~!", po czym próbowali go
podrzucić w górę. A że czlek to

Nr. 150

fenomenalny

AAK:ADY FLITU

koncertuje

1·go czerwca
'

taliśmy w ,,Orędowniku" krew spelzly na niczym, raz tylko p. warunkach latwo można nabaw żylach mrożący opis napadu radny wywalił się, wywołując wić się guza, nie ulega wątpliwe
na „bohatera" endeckiego Czer- uśmiechy na twarzaoh pasaże· ści....

Nocne

„ ....

ŁODZIANIN

Z&..

Dziś, w środę, dnia 31 b. m., winni się zgłosić do przeglądu wojskowego: Przed komisją poborową Nr. 1
(Ogrodowa 34} poborowi rocznika
1918 zamieszkali na terenie 5 komisoriatu P.P. o nazwiskach na literę
zująca i przeciwpożarowa obsługu- B.
je ładownie, międzypokłady i baPrzed komisją poborową. Nr. 2
gażownie.
(Al. Kościuszki 19) absolwenci gimPomieszczenia pasażerskie na o- nazjów i liceów im. Skorupki, Izaaka
Kacenssona, Niemieckiego Gimnabu statkach obliczone są dla 44 zjum
zamieszkali na terenie 1, 4, 6,
pasażerów klasy pierwszej, 250 kla 7, 10. 12, 13 i 14 komisariatu P.P.
sy trzeciej kabinowej i 870 emiJutro •. w_ czwartek, dnia l czerwca
grantow
b. r., wmm się stawić do przeglądu
' ki
·
bk „
b
wojskowego: Przed komisją. Nr. 1
Oba stat maJą szy osc ro o- absolwenci gimnazjów i liceów Spoczą około 17 węzłów. Wymiary\ łecznego Polskiego Pryw. Gimnastatków są następujące: m/s „So- zjum Męskiego, Gimnazjum i Liceum
bieski" długość 156.5 mtr. szero- Zl?1'oma~zeni.a Kupców, n Pryw.
, , 20 5
t
N • ••
'l
GunnazJum i Liceum Tow. Szkół ży.
k osc
. me ra.
osnosc ogo na dowskich.
7.200 ton. Tonaż rejestrowy brutto
Przed komisją. Nr. 2 poborowi
10.800 ton.
rocznika 1918 zamieszkali na tereM/s „Chrobry" długość 146 m. nie ~ komisariatu P.P. o nazwiskach
• , 20 5
t •
N • ś • na litery K, L.
szerokosc
. me row..
?sno c
Zgłaszający się do przeglądu woj.
ogólna 7.200 ton. Tonaz reJestro· skowego winni posiadać dowód osowy brutto 11.500 ton.
bisty zaświadczenie o rejestracji
wojskowej, świadectwa szkolne i za.
UCZONY BELGIJSKI W POLSCE· wodowe.

Na ostatniej fali
LABOUR PARTY A POWSZECHNA SLUżBA WOJSKOWA.
LONDYN, 30.5 (PAT). Na kon·
lerencji Labour Party w Southport odrzucono olbrzymią większo
ścią głosów wniosek, proponujący
pewne zmiany w ustawie o powsze
chnej służbie wojskowej.
NOWY POLSKI STATEK
HANDLOWY „SOBIESKI".
GDYNIA, 30.5 (PAT). We wtorek przybył do ~weg.o •portu macie
rzystego - Gdyni nowy statek pol
skiej marynarki handlowej m/s
„Sobieski" zbudowany w stoczni
angielskiej Swan. Hunter Wigham
Richardson Ltd. w New Castle a
przeznaczony na utrzymanie komunikacji na linii Gdynia - Ame·
ryka Południowa.
M/s „Sobieski" wszedł do portu
gdyńskiego pod galą banderową i
stanął obok flagowca naszej mary
narki handlowej m/s „Piłsudskie
go" przy· dworcu morskim. Na powitanie m/s „Sobieskiego" rozległ
się p~eciągły ryk syren statków,
stojących w porcie.
M/s „Sobieski" pozostanie w
Gdyni do 17 czerwca b. r. i w tym
dniu wyruszy w inauguracyjną podróż do portów Ameryki Południo
wej. W czasie obecnego postoju
statku w porcie zostanie zorganizowana jego załoga i skompletowany inwentarz.
Poświęcenie statku i podniesienie· bandery odbędzie się w dniu 11
czerwca b. r.
M/s „Sobieski" jest bliźniaczym
statkiem m/s „Chrobrego", który
rozpocznie służbę na linii południo
wo - amerykańskiej _w lipcu b. r.
. Każdy ze statków ma 5 ładowni
oraż 8 pomieszczeń ~.iędzy pokła
do-wYch dla przewozu najrozmaitszych towarów i zaopatrzony jest
w 12 łodzi ratunkowych. Dwie ło
dzie robocze i dwie łodzie motorowe. Specjalna instalacja sygnali·

Ll!KARZ·DE lłTYSTA

D. TONDOWSKA

ul.PIOTRKOWS~152, fr. 2P

tel, 174-93. PrzyjmuJe od godz. 9-2
i od 3-8

''
61BRALTAR

Na zaproszenie Rady Wydziału
Matematyczno-Przyrodniczego U.
J. P. przybył do Polski profesor
astrofizyki na uniwersytecie w Liege, p. Swinge, który w dn. 31 b.m.
o godz. 12 wygłosi w auli uniwersytetu Józefa Piłsudskiego odczyt
(w języku francuskim) na temat
aktualnych zagadnień w astrofizy.
ce.
DELEGACJA LOPP.
U MARSZ. śMIGLEGO-RYDZA.
Pan Marszałek Polski Edward
śmigły-Rydz przyjął delegację L. O.
P. P„ z prezesem Rady Naczelnej
LOPP. b. min. Alfonsem Kuhnem na
czele, wraz z delegacją Komitetu
Budowy Szkoły Pilotów im. Marszałka śmigłego-Rydza
koło Lublina, ufundowanej przez ogół pracowników KKO. Delegację Komitetu pro

wadził

p. Franciszek świderski ze
Związku KKO.,
oraz wojewoda lubelski p. Jerzy Tramecourt.
Delegacja wręczyła Panu Marszał.
kowi dyplom członka honorowego
organizacji, oraz złotą odznakę L. O.
P. P. pierwszego stopnia. Delegacja
Komitetu Budowy . ·Szkoły Pilotów
prosiła Pana Marszałka o zaszczycenie swą obecnością. uroczystości otwarcia i poświęcenia Szkoły.
(PAT.) .

czvtaicie prase

•I
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Teatry

LUCYNA SZCZEPAl'fSKA SPIEWA
DZIS I JUTRO W TEATRZE
MIEJSKIM
Dziś, w środę o godz. 4-tej pp. „Po
danie o Piaście" w reżyserii K. Pą
gowskiego, w abonamencie szkolnym.
Dziś i jutro o godz. 8.30 w. niezrównana śpiewaczka polska Lucyna
Szczepańska
wystąpi w melodyjnej
operetce Lehara „Skowronek". W innych rolach wystąpią: J. Redo, J.
Kraszewska, F. Szczeuański, N. Czer
ska oraz najświetniejsza para tanecz
na stolicy Miła Kołpikówna i E. Papliii.ski. Abonamenty nie ważne.
W piątek premiera opracowanej
p rzez St. Wronckie<?;o sztuki Maeterlincka „Burmistrz Stylmondu" z Józefem Winawerem w roli tytułowej.

tl'M•••=•snaa&•IL'l•••-••••-G
rand-K1•n0
Początel~

Dziś

4, 6, 8, 10

premiera I

\Vielka atrakcja dla prawdziwych
znawców kina!
N owa wersja dżwiękowa w nowym
opracowaniu literackim wg. nieśmier
telnego arcydzieła Stefana ieromskiego

DZIEJE GRZECHU

Lul>ieńska (Ewa), B. Samborski
(Pochroń), K. Jwiosza - Stępowski

K.

(Płaza), Damięcki

(Lukasz).
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r;ovJiórzenie premiery!
Fasc~amiiłC!I był
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Odbito w arukarni „Robotnika", Warszawa,

ut.

·-

Warecka 1. -

Najaktualniejszy ' temat

św;~~lach głównych:

VIVIANNE ROMANCE -

ROGER DUCHESNE -

Reżyseria ~'edor

Ozep

ERYK STR'OHEIM.

Ceny miejsc na wszystkie seanse od 54 gros7,y :

