N r . 55 (6130 )c ł b

WARSZAWA, NIEDZIELA 17 LUTEGO 1935 r.

NIECH ŻYJE RZĄD
ROBOTNICZY
I WŁOŚCIAŃSKI
REDAKCJA K e i

po

Rok X L

NIECH ŻYJE

OBOTrt

||B
UH

M i SOCJALIZM !
WARSZAWA, UL. WARECKA NR. 7
w» m m

CEnTRAiriY n n c
organ r r a

pohuhdo-

Z» c n o t rękopisów Redakefo «i* odpOwUd*. f l B

ADMINISTRACJA

REDAKCJA — tel 5.06-70
DYREKCJA - 2.20—13
ADMINISTRACJA - 5-13-80
DRUKARNIA — 2.76-43

P R O L E T A R JU S Z E

w s z y s tk ic h

k ra jó w

łą c z c ie

Opłata pocztowa oiszuoM ryczałtem.

Laik w roli magika
P. w icem inister Jastrz ęb sk i ogłosił
drukiem sw o ją mowę ra d jo w ą z 20-go
stycznia, o której już w ielokrotnie p i
saliśm y. P . Jastrz ę b sk i p rz y p isu je w i
docznie w ielką w artość tej mowie, sko
ro ją uw iecznia w druku. A le naszem zdaniem , p. Ja strz ę b sk i lepiejby
uczynił, gdyby d ru k u zaniechał i nie
u p rzy stęp n ił swej m owy tym, którzy
jej nie słyszeli.
P. J a strz ę b sk i mówi, jak wiadomo,
o lecznictw ie ubezpieczeniow em , o sy
stem ie am b u lato ry jn y m i system ie le 
k a rz a domowego. Ju ż pierw sze sło
w a jego odczytu b u d zą zdziw ienie. P.
Ja strz ę b sk i stw ierdza, że ,,ubezpiecze
nia społeczne od k ilku la t p ły n ą pod
zm iennym w iatrem reorganizacji" i że
„stan ten dokuczył już instytucjom ubezpieczeniowym , dokuczył społeczeń
stw u i, co jest rzeczą najw ażniejszą:
dokuczył sam ym ubezpieczonym ". A
poniew aż w szystkim dokuczył, więc p.
Ja strz ę b sk i przep rw oadza... nową reor
ganizację.
Co za szacunek d la logiki i co za
rozm ach dobrodziejstw a! P . J a s trz ę b 
ski zapew nia, że stosunek ubezpieczo
nych do ubezpieczeń leży m u n a se r
cu. A leż w takim ra zie poco ubezpie
czonym jeszcze więcej dokuczać, p o 
co wciąż reorganizow ać, skoro oni s a 
mi m a ją już tych reorganizacyj po uszy ?! J e ż e li p. Jastrz ę b sk i tak się li
czy z ubezpieczonym i, to przecież oni
tylekroć d aw ali w yraz sw ym p o g lą
dom, a an k ieta, p rzeprow adzona n ie
daw no w śród pracow ników um ysło
wych, dow iodła niezbicie, że pom ysły
p . Jastrzęb sk ieg o z n a jd u ją w śród ubezpieczonych jeden tylko oddźw ięk
m ianowicie — p ro test.
P . J a strz ę b sk i tw ierdzi, że am bula
to ry jn y system lecznictw a nie zdał
egzam inu, pom imo że „egzam in ten od
kład an o z roku n a rok w ciągu pięciu
lat". Czy p. Ja strz ę b sk i chce przez to
pow iedzieć, że p. P ry sto r p o to zab rał
się do „reform ow ania" K as Choiych,
by zm ienić org an izację lecznictw a?
A leż m yśl ta k a w cale m u nie św itała
w głowie. U derzenie p, P ry sto ra mia
ło c h a ra k te r czysto p o lity czn y, z czem
ani on, ani inni p rzyw ódcy „sanacji"
nigdy n ie ukryw ali się. A m oże p.
J a strz ę b sk i m a n a m yśli 5-lecie „sa
nacy jn y ch " rządów w ubezpieczałniach- J e ś li tak, to organizacja lecz
nictw a nie m ogła zd ać egzam inu, po
niew aż robiono w szystko, by p o d k o 
p ać in sty tu cje ubezpieczeniow e i satną
ideę ubezpieczeń społecznych. Pod
rządam i hom isarsko - biurokratycznem i żad n a in sty tu cja społeczna nie
zd a egzam inu.
P. Jastrz ęb sk i, ostro rozpraw iając
się z am b u lato ry jn ym system em lecz
nictw a i chw aląc system lek arza do
mowego, sam zaznacza, że przem aw ia
jako laik. W obec tego p rzyznania się
nie w arto w łaściw ie dyskutow ać z p.
Jastrz ęb sk im o w yższości jednego czy
drugiego system u. P , Jastrz ę b sk i ułatw ił sobie zadanie. N ietrudno bo
wiem w ytknąć system ow i am b u lato 
ry jn em u pod rządam i „sanacyjnem i"
różne w ady i niedociągnięcia, a jesz
cze łatw iej w ychw alać system lekarzy
domowych, k tó ry dopiero w chodzi w
życie. Poczekajm y, jak system ten
będzie w yglądał po upływ ie pewnego

czasu. P . Jastrzęb sk i, acz laik, już m yślną cp in ją lekarzy, w ażąc się na
jed n ak p rzep o w iad a tem u system owi eksperym enty, o których leka,rze-fapiękną przyszłość, już widzi .„odbudo chow cy są przekonani, że m uszą ch y 
wę zaufania do ubezpieczenia choro bić, W jakim to się robi celu? O dpo
wiedź może być tylko jedna: w tym
bowego", już snuje magiczne skutki
tej nowej w ypraw y „pod zmiennym celu, by „pod zm iennym w iatrem re o r
w iatrem reorganizacji".
ganizacji" nie dać ubezpieczeniom
chwili w ytchnienia i do reszty skom 
A tym czasem cały św iat lekarski,
najpow ażniejsze organizacje le k a r prom itow ać je w oczach społeczeń
skie, w ypow iedziały się przeciw sy ste  stwa.
P . Jastrz ęb sk i jest przeciwnikiem
m ow i le k a rzy dom ow ych. Jeż eli jeden
laik wie lepiej, niż ogół fachowców — „zbytniej" specjalizacji w lecznictwie.
Zapewne, lekarz domowy łatw iej w y
to cóż nam zostało do pow iedzenia?
U chylm y czoła p rz e d takim laikiem... prawa chorego n a tam ten świat, niż
Chodizi jednak o co innego. O to wi specjalista. K to wie, czy lek arz d o 
cem inister Op. Społ., jako laik, p rz e  mowy nie stan ie się grabar zem całe i
choroboubezpieczalni
chodzi do po rząd k u nad jednom yślną instytucji
(jm b .).
opinją ubezpieczonych i n ad jedno wych...

się!
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Rozwiązanie Rady Lekarskiej
Ubezpieczalni Społecznej
Piszemy obok o pomysładh p,- Jastrzęb
skiego, który, jak wiadomo, planuje cał
kowite zniszczenie jedynie racjonalnej?
ambulatoryjnego leczenia chorych i o d 
danie ich pod opiekę t. zw. „lekarzy domowycn".
Rada Lekarska Ubezpieczalni Społecz
nej, która zresztą została powołana przez
władze Ubezpieczalni, rozpatrując pro
jekty p. Jastrzębskiego, wydała o mch
jaknaj bardziej
nieprzychylną
opitsję,
stwierdzając, że są one szkodliwe dla ubezpieczonych i grzebią gruntownie ra
cjonalne lecznictw-o.
Za tę śmiałość, za próbę rzeczowego
ustosunkowania się do zagadnienia, Ra
da Lekarska, jak się dowiadujemy, zosta

ła rozwiązana.
Mimo jednak tych stanowczych środ
ków w stosunku do Rady, jej odważna
decyzja wpłynęła w pewnym stopniu h a
mująco na reformatorskie zapędy p. J a 
strzębskiego. Ponoć ma on zamiar po
wstrzymać nieco tempo realizacji swoich
planów, które według pierwotnego pro
jektu miały być wprowadzone w życie
już od 1 marca.
To jest niewątpliwie pewien sukces,
jaki osiągnęła rozwiązana Rada Lekar
ska.
Może tymczasem znajdzie się ktoś roz
sądny, kto wpłynie uspokajająco na re 
formatorskie zapędy p. Jastrzębskiego ..-

Dziś o godz. 10-ej rano rozpoczyna się w sali Tow. Higienicznego
przy ul. Karowej 31

Narada Robotników Warszawy
O b r a d y tr w a ć b ę d ą p r z e z c a ły d z ie fi d o g o d z . 7 w ie c z .

W yścig zb ro jeń trwa

Nowy proces
p r z y w ó d c ó w łotewskich socjalistów

Niemcy nie chcą współpracy, tylko legalizacji zbrojeń
PRASA FRANCUSKA O ODPOWIEDZI NIEMIECKIEJ.
Prasa francuska omawia tekst noty
niemieckiej. Większość dzienników pod
kreślą, te odpowiedź niemiecka jest wy
mijająca. — Dzienniki francuskie kry
tykują stanowisko Niemiec w sprawie
zbrojeń.
„Petit Parisien" zaznacza, że ton od
powiedzi niemieckiej jest kurtuazyjny.
Temniemniej odpowiedź niemiecka po
mija milczeniem większość spraw, poru
szonych w protokóle angielsko - francu
skim z dn. 3 lutego b. r.
„Lc Journal" stwierdza, że odpowiedź
niemiecka rozczaruje ogromną więk
szość opinji publicznej Francji. Niemcy
ponoszą odpowiedzialność za wyścig
zbrojeń.
„Oeuvre" wyraża pogląd, że odpo
wiedź niemiecka nie może być interpre

towana, jako chęć współpracy. Memorjał niemiecki nie porusza większościspraw zawartych w protokóle londyń
skim.
„Echo de Paris" wyraża się krytycz
nie zarówno o odpowiedzi niemieckiej,
jak o polityce min. Lavala.
ZAKŁOPOTANIE PRASY
ANGIELSKIEJ.
Prasa angielska przyjęła odpowiedź
niemiecką z rezerwą i z zakłopotaniem.
Coprawda sugestja Niemiec prowadze
nia rokowań wyłącznie dwustronnych i
w pierwszym rzędzie z W. Brytanją, ja
ko z miarodajnem mocarstwem odczu
to z zadowoleniem, a „Times" naw et
wyraźnie podkreśla ewentualność wyja
zdu Simona do Berlina, Równocześnie
jednak widoczne są obawy co do tego,
jakie stanowisko zajmie Frarxja.
D z ie n n ik i s tw ie rd z a ją k o n ie c z n o ś ć od

„Ż yjem y i ży ć b ę d z ie m y !”
Niemieckie Biuro Informacyjne dono
si z Wiednia, że policja wykryła w pią
tek tajne zgromadzenie socjalistów i ko
munistów we Floridsdorfie.
Aresztowano 45 osób.

W dziesiątym i siedemnastym okrę
gach Wiednia policja musiała usuwać z
gmachów sztandary marksistowskie i
transparenty z napisem: „ŻYJEMY I
ŻYĆ BĘDZIEMY". (PAT-).

Szubienice
dla przywódców rewolucji hiszpańskiej
Z Madrytu donoszą, że sąd wojenny w
Oviedo skazał głównego przywódcę re-

Przyczyny katastrofy sterowca
Sensacyjne zeznania przed am erykańską
komisją śledczą
Por. Bolster, oficer warsztatów repara
cyjnych stcrowców floty amerykańskiej
złożył przed komisją śledczą, powołaną
dla zbadania przyczyn katastrofy „Mą
cono" sensacyjne zeznania.
Stwierdził on, że powszechnie wśroo
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KONTO CZEKOWE W P.K .O .

KASA e i r u i

m

personelu technicznego znane były wa
dy konstrukcji sterowca. Przystąpiono
naw et do ich naprawy, lecz p.- ca ta me
została ukończona przed ostatnim lotem,
tak, że sterowiec wyruszył w drogę bez
dokonania nezbęćfnych reparacyj. (PAT).

wolty październikowej w Asturji, Gon
zalez Pena, na karę śmierci, oraz zapła
cenie odszkodowania w wysokości 200
miljonów pesetów. W uzasadnieniu wy
roku podkreślono jednak, że Pena nie
ponosi wyłącznej odpowiedzialności za
ruch rewolucyjny w Asturji i nie może
być również obciążony odpowiedzialno
ścią za dokonanie napadu na hiszpański
bank narodowy. (ATE.).

C. K. W.
Posiedzenie CKW.

odbędzie się we

wtorek o godz. 10 r. Warecka 7.

bycia przedewsizystkiem konsultacji z
rządem francuskim celem wyjaśnienia
dalszej płaszczyzny rokowań z Niemca
mi i podkreślają, że możliwe jest pro
wadzenie rokowań narazie tylko o kon
wencję lotniczą, z tem że weszłaby ona
w życie dopiero gdyby wszystkie punk
ty programu były załatwione. (PAT.).

Wczoraj rozpoczęła się w ryskim są
dzie wojennym powtórna rozprawa prze
ciwko trzem b, posłom socjalno-demokratycznym, oskarżonym o przechowy
wanie broni dla celów „wywrotowych".
Sprawa rozpatrywana jest przez nowy
komplet sędziowski. Wezwanych zosts
ło około 60 świadków.
Czwarty oskarżony, b, marszałek Sej
mu, dr. Kalninsz, ze sprawy został wyłą
czony. (PAT.)

Czy KHauptmann
zginie
rześle e le K tr y c z n e m ?
na

M atka skazanego na śmierć w prócz •
sic porwania dziecka Lindbergha, Haupt ■
manna, wysiała telegram do gubernato
ra stanu New Jersey, w którym podkre
śla, że straciła męża i dwuch *ynów w
czasie wojny światowej i prosi c złago
dzenie kary dla swego ostatniego syna
Gubernator stanu New Jersey odpowie
dział, żc sprawa zmiany wyroku zależy
wyłącznie od kompetencji władz sądo
wych,
si:

Dyrektor jednego z teatrów amerykan
skich zaproponował członkom sądu przy
sięgłych w procesie Hauptmanna udz.ał
w touirnee po całym kraju za wynagrodzę
niem 300 dolarów tygodniowo, i ournee
trwałoby 12 tygodni. Członkowie sądu
przysięgłych zebrali się, celem naradze

nia się nad powyższą propozycją. Do taj
pory jeszcze odpowiedzi swej n -e uzgod
nili.

Taka historja jest możliwa chyba, tyl
ko w Ameryce...

Lot z Francji do Brazylii
Słynni lotnicy francuscy Codos i Eossi
w ystartowali wczoraj rano n a samolocie
„Joseph Lebrix‘‘ do lotu do Rio de Janeiro.
Codos i Eossi zam ierzają ustanow ić bez
pośrednie połączenie
pocztowe między
F ra n c ją a Eio de Janeiro, przyczem oś
wiadczyli, że o ile im się lot uda, to będą
go kontynuować celem pobicia własnego
światowego rekordu długości lotu w linji
prostej.
(PA T .).

Dziś o godz, 10.30 w sali Ateneum, ul. Czerwoengo Krzyża 20 odbędzie
się

A R A D E M J A
Młodzieży i Robotników Warszawy
przez Centralny
rocznicę bohaterskiego
z o rg a n iz o w a n a

.W y d z ia ł

Młodzieży P. P. S. w pierwszą

powstania robotników Wiedeńskich
Oddajemy hołd poległym, solidaryzujemy się z walczącymi, domagamy
się uwolnienia więzionych.
Stawcie się licznie.
Przemawiają t.t.: N. Barlicki, St, Dubois, E, H ryniewicz, St. Garlicki,
Deptuła i inni. W części artystycznej występuje O r k i e s t r a Elektrowni, ze
społy Czerwonego Harcerstwa, Org. Mł. TUR. i „Hapoelu“.

Str. 2

Dziwna rola policji

Wylęgarnia
99

antypaństwowców”

W czasie dyskusji nad budżetem mia.
spraw wewm. w komisji senackiej, tow.
sen. Kłuszyńska wskazała, że w wielu
wypadkach Rząd w charakterze praco
dawcy swemi posunięciami głęboko do*
tyka poczucia sprawiedliwości zatrud
nionych, a kie«fy ci się burzą, stosuje się
wobec nich represje, jako wobec rzeko
mych „amtypaństwowców".
0 robotnikach i pracownikach fabryk
rządowych wywiad zbiera najszczeigółow&ze dane, co robili i do jakich orga
nizacji należeli w 1920 r. A gdyby tak
wprowadzić kartotekę dla wyższych dy
gnitarzy państwowych, to jak wygląda
łyby ich zapisame karty?
Tow. Kłuszyńska przytacza drastycz
ny przykład ze swego okręgu.
Kilkudziesięciu robotników z powiatu
grójeckiego pracowało na odcinku kolei
Warszawa — Radom.
Roboty na tym odcinku powierzone
były firmie „Ka-Te-Be.", ta skolej od
dawana je akordantom. Jednym z nidh
był N. Lubarski (moskal-azylant, maże
jakiś czarno-seciniec?). Kiedy rob
się skończyły, robotnicy dostali za-

ZŁA P R Z E M IA N A MATERII
jest często przyczyną wielu chorób
(kamienie żółciowe, artretyzm , ischias
choroby sk ó ry ). Zioła

„Cholekinaza”
H. Niemo je wskiego system atycznie 1
energicznie wzm agają czynność w ą
troby i w ydzielają w ten. sposób szko
dliwe poboczne produkty przem iany
m aterji, uniemożliwiając równocześnie
zaleganie ich w organizmie. Skład
Główny: W arszaw a, Nowy Świat 5,
oraz apteki i składy apteczne. Żądać
bezpłatnych broszur-

świadczenia do otrzymania zasiłku z
pieczątką tego Lubarskiego wydane za
jego wiedzą, lecz poajpisame przez jakie
goi jago pomocnika (Golfarba). Spraw
dzano te zaświadczenia Lubarski je za
kwestionował, bo weszła w grę sprawa
zapłacenia wkładek ubezpieczeniowych
które ROBOTNIKOM POTRĄCANO.
Teraz rozpoczyna się kont red ans: —Lubarski powiada, że składki powinnazapłacić „Ka-Te-Be", a „KaTeBe" mó
wi, że płacić winien Lubarski. Ale te
składki potrącano. Więc kto je ukradł?
Robotnicy czekają i głodują cd grudnia
Takim typom powierza Rząd roboty,
a przyzwoite polskie finmy, znane z so
lidności, muszą likwidować swe przed
siębiorstwa, bo nie potrafią wkraść się
w łaski.
Jeżeli rozgoryczeni robotnicy stracą
cierpliwość i przyjdą z awanturą do «rzędu, wsadzi się ich do więzienia—bę
dą „antypaństwowcami", chociaż upo
minają się tylko o należne im prawa.
Kto podrywa zaufanie do państwa
widzimy jasno na przykładzie z Gdyni;
Zw. Zaw. Transportowców prowadził
walkę przeciwko wolnemu wyborowi
bezrobotnych przez firmy, a za dotych
czasową zasadą kolejności angażowa
nia.
Nie podobało się to miejscowemu
Zw. Rezerwistów. W wyniku „niezna
ni'' sprawcy zdemolowali lokal Zw. Za
wodowego i ciężko zranili sekretarza
tow. Jaworskiego. Wniesiono skargę,—
wskazano na osoby, świadków i oko
liczności.
W dniu 9 grudnia wpłynęło pismo od
p. prokuratora Sądu Okręgowego w
Gdyni, komunikująca, iż prokurator nie
będzie ścigał sprawców napadu, gdyż
„takowych nie ujawnił". Skarga do pro
kuratora Sądu Apelacyjnego została
również oddalona.

Zwycięstwo Związku Klasowego
w wyborach w fabryce tytoniowej w Radomiu
(Telef. od naszego koresp.).
Wczoraj odbyły się wybory do WyDo Wydziału Robotniczego na człon
działu Robotniczego w fabryce tytonio ków i zastępców wybrano samych na
wej w Radomiu.
szych towarzyszów. Nie pomogły sztucz
Kandydaci klasowego Związku otrzy ki, ani agitacja i groźby Z.Z.Z.
mali od 349 do 367 głosów. Forytowan:
W magazynach tytoniowych wybrano
zaś przez dyrekcję Z.Z.Z-owcy zdołali również tylko kandydatów Związku kla
zaledwie uzyskać od 90 do 102 gł.
sowego.

Kopalnia „Kościuszko” ma być zatrzymana
Jak donoszą, zanosi się na zatrzyma
nie kopalni „Kościuszko" w Zagłębiu
Krakowskiem Robotnicy tej kopalni
mają zostać przeniesieni' na kopalnię
„Piłsudski" i „Jan Kanty", zaś na tych

kopalniach mają być zaprowadzone tur
nusy od 1 marca.
Część robotników ma pójść na eme
ryturę.
i

Zaba rżenia żołądkowe i kiszkowe, po
dlegają zanikowi przez stosowanie codzien
nie jednej szklanki naturalnej wody gorz
kiej „Franciszka . Józefa". Pyt. się lek.

Z L G A R U I , Z e g a r y , B u d z iR i

W. G RABAU
Egzystule 60 lat

W arszawa, Nowy-Swłat 70.
Pracownia reperacyjna pr*y magazynie

P rzeg lą d p ra sy
OBUDZILI SIĘ.

WALNE
ZGROMADZENIE
DELEGATÓW
WARS ZAWSKI EJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
odbędzie

się

W NIEDZIELĘ 2 4 LU TE60 1 9 3 5 ROKU
W I K 0L 0N JI W . 5. H . NA ŻOLIBORZU
UL. KRASIŃSKIEGO 1 0
Porządek dzienny:
1. Ukonstytuowanie Zebrania i za
twierdzenie protokuht
Walnego
Zgromadzenia z dnia 17 czerwca
1934 r.
2. Plan pracy i budżet na rak 1935.
3. Zmiana regulaminu samorządu lo
katorskiego.
Początek dbrad o godzinie 10 rano.
Wstęp za okazaniem
gata.

mandatu dele

Na kopalni „Matylda11
Mimo usilnych poszukiwań przez ko
lumnę ratowniczą na kopalni „Matylda"
w Lipinach, nie natrafiono dotąd na ślad
drugiego górnika.
Poszukiwania trwają.

Uczczenie pamięci

Bolesł. Limanowskiego

Dziewięć blisko lat okazuje się, że
„Słowo" wileńskie bytito nieprzytomne
Nie słyszało, nie widziało co się w Pol
sce dzieje. Dopiero teraz, gdy w obozie
„sanacji" powstały komeraże i gefy zbli
iają się wybory, a z tern związana po
trzeba tumanienia mas — „Słowo" —
tak, jakby się obudziło i zaspanemi oozami patrzy na świat. Ze zdumieniem
„Słowo" odkrywa Amerykę. Pisze o
tern, o ozem wtróble oddawna na placu
3-ch Krzyży ćwierkały, a mianowicie o
tem, że w Polsce jest nieco zadużo mło
dych emerytów. „Słowo" pisze:
Jest rzeczą aż zbyt dobrze znaną, że
w ogromnej liczbie wypadków o przenie
sieniu urzędnika na emeryturę decyduje
nie jego niezdolność do pracy lub niedo
stateczne kwalifikacje, — lecz... intry
ga!... „Podstawienie nogi" komuś niemi
łemu zapomocą wyrzucenia poza nawias
pracowników czynnych praktykuje się o
wiele częściej, niżby można było przy
puszczać, i odbywa się w warunkach, urągających wszelkim pojęciom o zwy
kłej uczciwości. Plotki, oszczerstwa, fał
sse, — wszystko to pod płaszczykiem
wzniosłej troski o dobro państwa — oto
często stosowane środki, aby kogoś usunąć, bo przecież na byle posadkę dziś
kandydatów jest tłum!..
Demoralizują się więc liczne jednost
ki, którym była dana zbyt szeroka swo
boda, w dyskwalifikowaniu podwładnych
urzędników, — ale demoralizacji ulegają
także ich ofiary.
Gdy człowieka w pełni sił i mającego
doskonałe kwalifikacje przynosi się w
stan nieczynny, zmuszając go do próż
niactwa, staje
się on bezużytecznym
członkiem społeczeństwa, a zdając so
bie z tego sprawę, załamuje się nieraz
psychicznie. Jeżeli zaś na jego miejsce wy
macza się człowieka o znacznie gorszych
kwalifikacjach, — czuje on rozgorycze
n ie całkiem uzasad n io n e.

A podobnych

wypadków jest dużo na każdym kroku,
W piątek, dnia 15 hm. Akademicka Mło
O jednym tylko „Słowo" dyskretnie
dzież Ludowa urządziła we własnej świetli przemilcza. Lepiej o tem nie pisać, bo
cy Wieczór z odczytem tow. prof. L. Wasi
lewskiego, poświęcony wspomnieniom Świe
tlanej Pamięci Bolesława Limanowskiego,
Neugiętego Bojownika o niepodległość Pol
STAWKI 10.
JAGIELLOŃSKA 19;
LESZNO 86;
ekj i Demokrację w Odrodzonej Ojczyźnie.
TeL 11-20-40
Tel. 11-20-70
Tel. 10-20-50
Prócz młodzieży akademickiej w Wieczo
Natrysk zł. 0.80.
Wanna zł. 1.—;
Łaźnia zł. 0.50;
rze wzięli również udział przedstawiciele
Czynne cały tydzień od 8-ej rano do 10-ej wieczór.
starszego pokolenia.
KĄPIELISKO NADWIŚLAŃSKA 19. Tel. 10-20-25.
Warnia zł. 1.—;
Łaźnia zł. 1.—;
Natrysk zł. 0.00.
Czynne od 2-ej do 10-ej wieczór, czrwartld, piątki i soboty.
NOWOCZESNE — HIGJENICZNE — KOMFORTOWE.
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Z nieustalonej narazić przyczyny ro
zerwana została maszyna wirowa, skut
kiem czego jeden z robotników, Domir k
Wojszlc, ponióał śmierć na miejscu, ziś
dwaj inni: Żmuda i Kazimierczuk, zostali
ciężko ranni.
Na miejsce wypadku przybyły władze
śledcze.

bo dolegliwości artretyczno - reumatyczne
powodują bóle, zniekształcają stawy, utru
dniają ruchy i powodują stopniowo utratę
zdolności do pracy. Zdoła Magistra Wol
skiego „Reumosa" zawierające rzadką ro
ślinę chińską Schin - Schen, usuwają kwas
moczowy, łagodzą cierpienia artretyczne,
reumatyczne i bóle ischiasu. Zioła ze znak.
ochr. „Reumosa" do nabycia w aptekach
i drogerjach (składach aptecznych). Wy
twórnia Magister E. Wolski, Warszawa,
Złota 14 m. ł.

Co się dzieje na świecie ?

NA JEDNEM Z PRZEDMIEŚĆ PRA
SKICH nastąpił w studni wybuch ga
zów. Początkowo myślano, że była to
eksplozja gazu świetlnego, ulatniającego
się z uszkodzonych przewodów gazo
wych. Przy badaniu okazało się jednak,
że w studni znajduje się benzyna. Straż
pożarna wyczerpuje ją już drugi dzień
i mimo usilnych badań nie zdołano do
tychczas stwierdzić skąd wycieka, tembardziej, że stale napływa nowa.
NA ROBOTNICZE TOW. PRZYJACIÓŁ
PRZEZ PRAGĘ przechodzi epidemja
DZIECI.
Dla uczczenia pamięci Bolesława Lima grypy w niebywałych rozmiarach. Lekanowskiego — Zarząd Miejski m. Błonia — nze oceniają liczbę zachorowań na kilka
dziesiąt tysięcy Szpitale są przepełnio
zł. 25.
ne
i obsługa chorych jest bardzo uciążli
NA FUNDUSZ PRASOWY.
Klub Kobiet P racu jących w Łapach — wa, zwłaszcza wobec licznych wypad
ków choroby wśród personelu.
zł. 5.

Pokwitowanie

Proces o zamach na synagogę
W Wilnie odbył się proces o zamach na
synagogę. Trybunał wydał wyrok następu
jący: Zdzisław Wardcjn zasądzony został
na 2 lata więzienia, Jan Bobrowicz na 5 lat
więzienia, Edward Leoszko na 4 lat wie
zieni. Waldemar Olszewski na 3 lata wię
zienia. Aż do prawomocności wyroku Ol
szewski ze względu na chorobę gruźlicy
pozostanie na wolnej stopie. Leon Hrynkie
wicz został skazany na 1 rok aresztu. Ze

względu na rozstrój nerwowy stwierdzony
przez rzeczoznawców, Hrynkiewicz wypu
szczony będzie tymczasowo na wolność i
pozostanie pod nadzorem policyjnym.
Jan Drwanel został epowodu braku do
wodów winy uwolniony. Trybunał na wnio
sek obrony uchwalił wypuścić Wardejna na
wolną stopę za złożeniem kaucji 1000 zło
tych. (PAT).

Chrzest równikowy
z tr a g ic z n e m z a k o ń c z e n ie m

Z sali sądowej stol;cy
Kamienicznik zabił nędzarkę
Sąd okręgowy rozpatrywał onegdaj tra 
giczną i charakterystyczną dla obecnych
czasów sprawę o morderstwo.
Na ławie oskarżonych zasiadł właściciel
domu w Placówce koło Młocin Edward Gór
ski, oskarżony o zabicie lokatorki swojej
Stanisławy Sikorskiej. Wśród mieszkań
ców małej osady Górski, człowiek finanso
wo uprzywilejowany, procesował się czas
dłuższy z Sikorską, która będąc bezrobotną
nietylko nie miała czem płacić komornego,
ale również nie miała oo dać jeść swemu
dziecku. Mając sądowy nakaz eksmisyjny
Górski wyrzucił Sikorską z jej mieszkania.
Nieszczęsna wynalazła wśród zabudowań
Górskiego pustą komórkę i tam zamieszka

poco odkrywać smętne zakamarki rze
czywistości polskiej. „Słowo" nie pisze
skątf i dlaczego bierze się w Polsce nad
mierna ilość emerytów. WoK przemil
czeć fakt, że ci urzędnicy są przenosze
ni na emeryturę, którzy są pod wzglę
dem politycznym „mebłagonadiożni".
TRAGICZNE POŁOŻENIE
MŁODZIEŻY.
Najwet głosy
burżuazyjnej
pr~stwiierdzają mimowoli, że w ramach obecnego ustroju społecznego niema dla
młodego pokolenia najmniejszej przysz
łości. — „Glos Narodu’" pisze:
„Zagadnieniem, które wyrasta przed
społeczeństwem i rządem jako szczegól
nie ważmy a z uwagi na swe rozmiary—
trudny problem, jest sprawa zatrudnie
nia ludzi młodych, wchodzących w życie,
a znajdujących na swej drodze nietylko
znikome możliwości zarobkowania, ale
także potężną zaporę w postaci przeszło
pół miljonowej armji już bezrobotnych
i głodujących. Problem ten jest jednako
wo tragiczny .dla młodzieży uniwersytec
kiej, opuszczającej po egzaminach ławy
wyższych uczelni, jak i dla tych mło
dych ludzi, którzy po ukończeniu szkoły
powszechnej czy średniej, chcą szukać
samodzielnej egzystencji w handlu, czy
przemyśle, zarówno dla dzieci rodziców
osiadłych w miastach, jak i tych ze wsi,
których gospodarstwa rolne rodziców nie
mogą wyżywić, ani też na obcych gospo
darstwach nie mogą znaleźć zatrudnie
nia. A jednak muszą się znaleźć środki i
sposoby by z oczu młodego pokolenia usunąć widmo beznadziejności''.
„Muszą się znaleźć", ale się nie znaj
dą, bo kapitalizm nie jest zdolny do te
go, aby rozwiązać zagadnienie bezro
bocia. Młodzież to rozumie
i z tego
powodu obserwujemy wyraźne zjawisko
radykalizacji młodzieży nawet w buróuazyjnydh orgainiziacjaich. W sfery mło
docianydh coraz bardziej przenika prze
świadczeni c, że tylko socjalizm i jego
zwycięstwo może zapewnić mu lepszą
przyszłość.
S-ek.

mota się stać Inwalidą ,

Katastrofa w fabryce w Mościcach
Wczoraj o godz. 9-ej rano nastąpiła w
fabryce azotu w Mościcach straszliwa
katastrofa.

W piekarni - cukierni T. Tabaczyńskiego w Warszawie robotnicy stoją w
walce od pięciu dni. Jak wiadomo, wal
czą oni w obronie obowiązującego usta
wodawstwa.
Tymczasem policja usunęła z fabryki
spokojnie strajkujących robotników.
Czy rolą policji jest stawać po stronie
łamiącego prawo kapitalisty przeciwko
walczącym w obronie tego prawa robot
nikom?

ła. Ale i to nie podobało się Górskiemu. —
Któregoś dnia pod nieobecność Sikorskiej
Górski, wraz ze swym administratorem —
powyrzucał rzeczy lokatorki na podwórze.
Sikorska po powrocie wybuchnęła rozpaczą
w odpowiedzi na co Górski wyciągnął re
wolwer i dwukrotnie strzelił do nieszczęali
wej. Strzały chybiły. Rozwścieczony kamie
nicznik rzucił się wówczas na Sikorską i
kąpnąwszy ją w brzuch przyprawił o upa

dek. Zezwierzęconemu człowiekowi mało
było tego jeszcze — dał strzał do leżącej.
Tym razem strzał był celny i śmiertelny.
Sąd skazał Górskiego na S lat więzienia.
/ . K.

Z opisów podróżniczych znany jest
zwyczaj praktykowany ł» wszystkich ekrętach zarówno pasażerskich jak i towa
rowych, ii gdy statek przejeżdża przez
równik, odbywa się chrzest równikowy
tych marynarz, którzy P° raz pierwszy
przejeżdżają z północnej półkuli na pół
kulę południową lub odwrotnie. Ceremonja chrztu odbywa się w ten sposób,
ii jeden z marynarzy przebrany za Nep
turna, goli nowicjusza, poczem nowicju
szowi nakłada się worek na głowę i rz<u
cają go do kadzi napełnionej wodą, skąd!
pryskającego i otrząsającego się z zim
nej kąpieli wyciągają dopiero po 2 —- 3
minutach.
Na okręcie „Glory of Birmingham"-,
który niedawno przekroczył równik, od
bywała się właśnie cerem onja dbrzta
chłopca okrętowego, gdy marynarze za

uważyli przelatujący nad oceanem sa
molot. Z samolotu dawarno okrętowi sy
gn* ły o groiącem lotnikom niebezpie
czeństwie, Załoga zapemniaia o oeremonji chrztu i całą uwagę skierowała
ma aeroplan, który w pewnym momen
cie zaczął spadać do wody, okręt za
wrócił w kierunku, gdzie samolot spadł
do wody. Spuszczono łodzie ratunkowe
i udaHo się jednego z lotników urato
wać.
Ale stało się inne nieszczęście. Gdy
cała załoga zajętą miała uwagę spadla
jącym smolotem, upomniano zupełnie »
chłopcu oikrętawym, którego na chwilę
przed ukazaniem się samolotu wrzucono
do kadzi.
G d y przypomniano sobie o chłopcu i
wyciągnięto go * wody, byjł on fu*

SĄD W PITTSBURGU wydał cieka
wy wyrok, oparty na naukowej teorj*.
tożsamości krwi u rodziców i dzieci w
sprawie familijnej niejakiego Tomas/a
Wysockiego, Polaka, Wysocka, żyjąca w
separacji z mężem, wytoczyła mu proces
o utrzymanie ich córki, Ethel, Wysocki
odmawiał pieniędzy na ten cel, twier
dząc, że dziewczynka nie jest jego córką.
Sąd polecił zaprzysiężonemu bakterjol-Jgowi dokonać analizy krwi obojga rodzi
ców i dziewczynki, poczem na zasadzie
sprawozdania bakterjologa wydal wyrok,
że Wysocki alimentów płacić nie potrze
buje, bo Ethe< nie jest jego córką. Adwo
kat Wysockiej zgłosił apelację, Twier
dzi on, że dotąd żaden 6ąd w Stanach
Zjednoczonych nie wydał wyroku na pod
stawie analizy, której wartość jest nau
kowo wątpliwa.
DONOSZĄ Z LA PLATA, że 150 po,
słów narodowo - demokratycznych zmu
siło gubernatora prowincji Buenos Ai
res, p. Martinez dc Hoz, do zgłaszania
dymisji. Równocześnie zbuntowała sie
policja miejska i aresztowała szefa miasat La Plata. Rząd federalny postanowił
interweniować w całej tej sprawie.
OKRĘT NAFTOWY ARGENTYŃSKI
„Delvalle" spalił się w porcie. Dwaj m a
rynarze zginęli w płomieniach, kilku od
niosło ciężkie poparzenia.
GUBERNATOR MARTYNIKI (Antyle
francuskie) donosi, że w różnych miej
scowościach wyspy wybuchły zatargi oo
między pracodawcami a robotnikami. Do
jednej z miejscowości wysłano żandarmerję.

Zakończenie strajku
Strajk w

fabryce

MARCZAKA w (

CHODZIEŻY skończył się wczoraj.

S tr. 3

Prawda pewnego dwuwiersza
Zakończyłem moją mowę sejmową
w debacie generalnej nad budżetem
przytoczeniem ładnego dwuwiersza,
wziętego z literatury rosyjskiej:
,

„ja spaliłem wszystko,
co czciłem,
czołem biję przed tam,
co paliłem...11-

P. Cat (pos. St. Mackiewicz, re
daktor naczelny „Słowa1 wileńskie
go) rozumie doskonale symbolikę
tych paru zdań obcego poety. r . Gat
kocha tę właśnie symbolikę. 1 daje
jej uzasadnienie teoretyczne, iyP0'
we bodaj dla sposobu myślenia duże
go odłamu kół kierowniczych obozu
marsz. Piłsudskiego:

to palę ma oznaczać: moje prze
konania x niewoli, * ^
pozostałości
niewoli... za czasów niewoli nienawi
dziliśmy wojska,... nienawidziliśmy policji, sądu, skarbu, nauczyciela. To
wszystko było państwo. Walczyliśmy z
jeśli starczyło nam odwagi...
Dziś mamy własne państwo.../*.

W tym oto punkcie zachodzi po
między nami decydujący.... brak zro
zumienia wzajemnego. P. Mackie
wicz był przed wojną młodziutkim
chłopcem; przyszedł do „piłsudczyków'* dopiero w Polsce Niepodległej;
zaznaczam lojalnie, że przed prze-

Mały felieton
W ieczna ondulacja
Z panią Mar ją dobrze się rozmawia. —
Umie ona słuchać i 'umie odpowiadać do
rzeczy. Nie przerywa toku rozmowy, nie
przeskakuje z tematu na temat, o sama
mówi inteligentnie i logicznie. To też nie
zauważyłem, ja k upłynęły dwie godziny i
wybiła czwarta.
— Pozwoli pani, że ją pożegnam,—rze
kłem, wstając.
— A panu dokąd się tak śpieszy■ — za
pytała pani Mar ja.
— Do sejmu. N a posiedzenie.
—- Sądzi pan, że bez pana nie uchwalą
czego zechcą?
— Oczywiście, co więcej, uważam, że uchwałą nawet pomimo m ojej obecności i
w b r m m ojej opinjt.
— No widzi pani Niech pan jeszcze posiedzi, to panu powiem, ja k ja sobie wyo
brażam obecną pracę ustawodawczą.
— Słucham panią.
~ Otóż, proszę pana, wyobrażam, to so
bie w ten sposób, £o jest to pewnego rodzą
ju wieczna ondulacja dla rządu. Źle mó
wię. Sesja budżetowa jest tern dla rządu,
esem wieczna ondulacja dla damy z towarrsysiwa. Niech m i pan wierzy, że spędze
nie pół dnia u fryzjera wcale do przyjem 
ności nie należy. Powiem więcej, to jest
tuiwct męczące, ale czy może pan sobie w y
obrazić- damę, która bywa w lepszych do
mach, obraca się w towarzystwie, i bez on
dulacji? Na szczęście tortura ta zdarza się
raz na pół roku, czy nawet raz do roku, a
potem ma się już spokojną głowę. Ale za
pewniam pana, że to wcale do przyjemno
ści nie należy. A le trudno, Życie ma swoje
wymagania.
— Jsir tnie jest pnene podobieństwo, lo
ostatecznie są dzw.oj rządy, które zupeł
nie bet ondulacji.... przepraszam... chcia
łem powi.aziei bez parlamentu się obcho
dzą.

wrotem majowym. Dlatego p. Mac
kiewicz pomija bez trudu istotną
treść ideologji ruchu niepodległościo
wego w latach 1910 — 1918, a, pomi
jając ową treść istotną, nie może
zrozumieć ani dynamiki, ani napięcia
uczuciowego tamtego okresu.
Ruch niepodległościowy nie był
wcale tylko buntem przeciwko ob
cemu państwu; był on zarazem bun
tem społecznym, był pozytywnym
planem związania na zawsze losów
walki o Niepodległość z tym całym
kompleksem idej, pojęć i dążeń, któ
re określamy, jako walkę o wyzwo
lenie społeczne mas pracujących.
Rdzeń ruchu niepodległościowego
stanowiła bezspornie Polska Partia
Socjalistyczna w obu swych odła
mach zarówno „Przedświtu", jak i
„Placówki", kier -wanej przez Felik
sa Perlą. Związek Strzelecki grawi
tował ideowo ku ideologji PPS. po
nad wszelką wątpliwość.
Polskie Stronnictwo Postępowe
Lisiewicza i Śliwińskiego czyniło to
samo. Ale wpływ nastawienia nie
tyle na doktrynę, ile na uczuciową
ideowość PPS. sięgał równie dobrze
do Drużyn Strzeleckich, do młodzie
ży „zarzewiackiej", do młodzieży
„narodowej" po jej zerwaniu ze stron
nictwcm narodowo - demokratycznem. Wyjątkiem jedynym była grup
ka p. Wł. Studnickiego. Ów wpływ
polegał na tem, że wszelkie odłamy
niepodległościowe sięgały swemi tra 
dycjami ideowemi do „wielkiej emig
racji" i do „czerwonych" r. 1863, do
„testamentu Bosaka" i do barykad
komuny paryskiej, apelowały do
mas pracujących, przeciwstawiały
Polskę ludową Polsce szlachecko ugodowej i t. d., i t. d.
Tak wyglądał „weksel", wystawio
ny przez cąły przedwojenny ruch
niepodległościowy polskim masom
pracującym. Polska Partja Socjalisty
czna, będąca sama częścią organicz
ną tych mas, nie wyparła się, rzecz
prosta, nigdy swego podpisu. Duży
odłam dawnej inteligencji niepodle
głościowej, pracującej kiedyś i w P.
P. S„ i w organizacjach młodzieży
postępowej * niepodległościowej, i w
organizacjach młodzieży „zarzewiac
kiej" powędrował po odzyskaniu Nie
podległości, zwłaszcza za# po prze
wrocie majowym, w kierunku wręcz
odmiennym. Koncepcja konstytucyj
na B. . W. R. — to — narazić — etap
końcowy dokonanej „ewolucji". Pro
szę porównać elaborat p.p. Rostwo
rowskiego i Targowskiego z manife
stami listopadowemi r. 1918, z odez
wami sierpniowemi x. 1914, z uchwa
łami i deklaracjami lat 1910 — 1912,
— a przyjdą na myśl słowa piosenki:
„Gdzie dawny sen?
na stos!., na stos!./1
**

Myli się więc p. pos. Mackiewicz,
gdy sądzi, że słowo: „palę" w owym
dwuwierszu, który zapoczątkował
naszą dyskusję, ograniczyć można
do kwestji postawy wobec państwo
wości zaborczej i państwowości wła
snej. To jest tylko część zagadnienia.
Pozostaje część druga — sprawa tre
ści społeczno - politycznej i kultural
nej, wkładanej swego czasu przez
ruch niepodległościowy w pojęcie
Polski Niepodległej. Tę treść ,.spa
lili" dawni niepodległościowcy, stoją
cy dziś u steru obozu „sanacyjnego".
Nikt nie zdoła przekreślić słuszności
przytoczonego przed chwilą twier
dzenia.

ka, I, zapewne, fale przelewają się w
różnych kierunkach. Od tego jest wal
sa» Czy p. Mackiewicz, trochę hi
storyk, przypuszcza, że system rzą
dzenia Ludwika XVIIl we Francji, po
r*> 1815 był trw ałą likwidacją Wiel
kiej Rewolucji i epoki napoleońskiej?
Dwa wielkie prądy dziejowe płyną
w tej chwili przez świat: jeden socja
listyczny, drugi — faszystowski. Każ
dy z nich ma mnóstwo odnóg, „prądzi
ków" równoległych, zatok i mielizn.
Trzeba płynąć z jednym lub z drugim.
Z którym płynie kierownictwo obozu
.sanacyjnego", — o tem p. pos. Mac
kiewicz wie doskonale. Ale, by tak
płynąć, kierownicy obozu, mający
choćby najpiękniejsze karty w dzie
jach walk o Niepodległość, musieli
przedtem spalić to, co czcili za „mi
nionych dni".

gilz
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Hitler

zaprasza Wilhelma

f

R adykalny dziennik paryski „ O eu v re '
zajął się „dziełem " Studnickiego, o którem pisaliśmy obszernie. D ziennik fran
cuski stw ierdza, że książka Studnickiego
w ykazuje duże podobieństw o z Książką
H itlera „M ein Kampf", zwłaszcza gdy
chodzi o politykę wschodnią. Dziennik
wnioskuje, że zbliżenie polsko-niem iec
kie opracow ano w najdrobniejszych szcze
gółach i że ono obejmuje najodleglejsze
tereny.
Dziennik tw ierdzi, że inicjatyw a zbli
żenia polsko - japońskiego w yszła z W ar
szawy i że R aąd japoński dotychczas nie
odpow iedział n a propozycje polskie.
„O euyre" podaje też w ynik rozmowy
G oeringa z marsz. Piłsudskim. „Poro
zum ienie" ujmuje dziennik francuski w
trzy punkty. Ze względów cenzuralnych
nie możemy ich pow tórzyć. W ydają się

czemś zupełnie niepraw dopodobnem 1
fantastycznem .
„Peuple brukselski, pow ołując się na
streszczenie książki Studnickiego p rz e r
„O euvre", nazyw a Studnickiego — cyni
kiem.

Uchylenie redukcji pensyj

urzędniczych

—ale w Ameryce
Prez. Roosevelt podpisał zarządzenie,
uchylające redukcje pensyj urzędników
państwowych. Pensje te obniżono swego
czasu o 15%, a po w yborze R oosevelta
na prezydenta o dalsze 5%.
Kiedy urzędnicy w Polsce doczekają
się takiego... cudu?

MIECZYSŁAW NIEDZIAŁKOWSKI.

„w ZBerlinie
i e l o n y Tydz i e ń “
(Kor. własna).

Trzeciego lutego zakończony został
w Berlinie „zielony tydszień". Przez kil
k a dni c ała p ra sa nastaw iana była na
omawianie zagadnień rolnych. Chłop
stanął w centrum propagandy. Liczne
wycieczki krajow e i zagraniczne miarfy
przekonać się naocznie co Rząd h itle 
row ski zrobił dla wsi. Między innemi
urządzono wystaw ę, która zorganizowa
na została przy współudziale Państw o
wej korporacji W yżywienia (Reichsnahr
stand). M iała ona zobrazować zamiarze
nia Rządu, teoretyczne podstawy i prak
tyczne wyniki,
Na olbrzymich terenach i w halach
w ystaw ow ych przy Kaiserdasnm, odby
wał' się pokaz, k tó ry m iał być dowodem
przebudow y rolnej „Trzeciej Rzeszy" i
przedstaw iał rolę chłopa w odżywieniu
Niem iec t. z. kam panji o wzmożoną wy
twórczość (Erzeugungsschładht).
Najmodnicjszern, najbardziej lansow a
nemu hasłem dnia w „Trzeciej Rzeszy”
jest obecnie sam owystarczalność. Samo
w ystarczalność we wszystkich dziedzi
nach. W ystaw a m a przekonać wszyst
kich, że Niemcy mogą być sam ow ystar
czalne na polu wyżywienia własnej lud
ności i mogą zupełnie unreza&ażnić się
od 28igs3Q,icy, oczywiście po przepnowa
dlzentu reform, k tó re
zaprojektow ał
Rząd H itlera, * przedew szystkicm u sta 
w y o dziedziczeniu własności chłop
skiej.
Myślą przew odnią wystaw y było, prze
konać i przeciw staw ić, jak dawniej by
ło żle n a wsi, dlaczego było źle a jak
obecnie w szystko zmieniło i zmienia
się na lepsze.
K to był w inien? Gdzie tkw i przyczy
n a ztlej sytuacji gospodarczej w si? oto
jedno * zagadnień.
Odpowiedzią — olbrzymi napis rzuca
jący się w oczy, na głównej ścianie.
„Dzieło zniszczenia rozwydrzonego li
beralismu". Od dzieła zniszczenia do od
budowy! Na wystawie przeprow adza
się historyczną analizę „dzieła zniszcze
nia" w długim szeregu obrazów i aręcz
nie ułożonych napisów.

ki pieniężna}, roziwój kapitalizm u, p ro 
wadzi do rozdrobnienia gospodparstw a
chłopskiego, stw arzając gospodarstw a
k arłow ate niezdolne do wyżywienia ro 
dziny chłopskiej.
„Rozwydrzony liberalizm " p rzed „re
wolucją narodow ą" gnębił chłopa pnzymusowemi licytacjami, niszczył chłop
ską posinałość, chłopską rodzinę, k tó ra
jest najbardziej w artościową, gdyż jest
najczystszem źródłem krw i narodu.
Liczne obrazy w ponurych barw ach
przedstaw iają los chłopa przed 1933 r,
to jest przed objęciem władzy przez Hi
tlera, a inne przeciw staw iają błogosła
wione skutki ustaw y o dziedziczeniu
w łasności chłopskiej. (Reichserbhofgesetz). Ta ustawa została wydana w m a 
ju 1933. Głosi cna że własność chłop
ska o ile odpowiada pewnym o k reślo
nym warunkom prawnym , (przedewszystkicm chodzi o obszar około 39 h e k ta 
rów) zostaję zam ieniona n a chłopską
własność dziedziczną. (Bauerlićher Etfobof) jest niepodzielna, przechodzi na
najstarszego syna, nie można jej sp rze 
dać ani obciążyć.
W ystaw a uzasadnia teoretycznie w
eksponatach, że ustaw a ta jest p o w ro 
tem do staro germ ańskiego praw a Odah , przystosowanego do w spółczesnych
warunków.
Zagroda dhłopska musi się stać siłą
centralną niemieckiego ludu i musi być
rękojm ą uzdrow ienia państw a.
Nie każdy kto uprarwia ziemię m a
praw o nazywać się chłopem. Chłop jest

nazw ą zaszczytną, k tó rą należy się ty l
k o Niemcowi czystej rasy.
Jed en z napisów głosi:
„Dziś tylko ten może być chłopem, w
kim płynie czysto niemiecka krew 11.
T eoretyk w spraw ach zagadnień ro l
nych i m inister rolnictw a W alter D arre
pow iada:
„Chłopem można narwać teg-o, kto
uprawia ziemię i jest z nią związany
dziedzicznem władaniem swego rodu, a
swoją pracę uważa za pożyteczną dla
swego rodu i narodu.
Rolnik, jest dziedzicznie nie związa
ny z ziemią, a uprawę gruntu uważa
za źródło zarobienia pieniędzy11.
Te wszystkie teorje są tylko osłonką
dla stanu faktycznego. Bo oczywiście
„chłop" upraw ia rolę rzekomo tylko w
celu idealnym z myślą o „rodzie i n a ro 
dzie", bez zam iaru zdobycia pieniędzy,
co nic przeszkadza że Rząd, aby zjed
nać dla siebie tych idealistów podnosi
ceny w ytw orów rolnych i ustanaw ia
ta k zw ane ceny społeczne „soziale
Preise".
Celem w ystaw y jest stw orzenie bog*
tego średniego stanu chłopskiego, u p o 
sażenie go w szereg przywilejów, tak
aby się sta ł podstaw ą i oparciem dla
rządów H itlera.
U staw a o dziedziczeniu własności
chłopskiej, stw arza jak gdyby majone ty
chłopskie, now ą w arstw ę, now y stan
k tó ry ma pójść ślepo za „Reichsfuhrerem".
STEFANJA KRYG.
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Rozpoczyna się od praojców Germa
nów. Od prawa Ocfała do państwowego
prawa dziedziczenia w łasności chłop
skiej.

— Tak jest, ale te nie we wszystkich to
warzystwach są przyjmowane. A le na tom
nie koniec. Siedzę u mistrza sztuki fryzjer
Co to było praw o O dala? (Odalreclit)
skiej przed lustrem, która mówi m i całą
Odail jest to starogerm ańskie słowo, onagą -prawdę w oczy. Widzę zmarszczki—
zna-czająee dziedziczne dobro, dziedzicz
które przybyły w ciągu ostatniego roku—
ny dwór. Praw o O dala było praw em
dostrzegam, że cera straciła dawną świe
-r
gruntów em (Bodenrecht)
Germanów.
żość, podbródek zaokrąglił się, gdzienie
Czy owo „palenie" sztandarów mło Jego myślą przewodnią było zachow a
gdzie siwy włos się pokazuje — słowem lu dości oznacza, jak chce p. Mackie nie ziemi jako podstaw y utrzym ania
str o jest moją opozycją i 'w ytyka m i sza- wicz, „postęp" w stosunku do „idea dla szczepu. Posiadłość była niepodziel
rsg braków. A le koło mnie stoi m istrz sztu łów 48 r.“, o których lubi mówić z na, dziećteiczną,
wolno jej było
fe» fryzjerskiej i szepce m i do ucha: Pani takim przekąsem p. pos. Miedziński? sprzedać ani obciążyć. Jed n o stk a była
coraz młodziej wygląda! Zamiast nazywai Nie sądzę. Czy obóz koncentracyjny odpowiedzialna przed szczepem. Od
części ciała po imieniu, a więo głowa, oko, jest „postępem" w porównaniu do przodków od dziedziczył zagrodę i m u
ucho, kark, szyja i t. d., on powiada głów zasady, że nikt nie może być pozba si ją przekazać nienaruszoną. Dziedzi
ka, oczko, uszko, karczek, szyjka i t. d. — wiony właściwego sądu? Ale „idea czył najstarszy syn, a pozostałym synom
Pan wybaczy, ale gdy mam do wyboru — ły 48 r.” mają tu bardzo mało do rze szczep udzielał poparcia i pomocy.
osy wierzyć lustru, czy fryzjerowi, dopraw czy. Problem leży gdzieindziej. Brzmi
W tak i sposób, pow iadają organizato
dy daję pierwszeństwo fryzjerowi, no bo on: Socjalizm czy kanitalizm? fa rzy wystawy, szczep chronił czystość
to ostatecznie przyjemniej. Pewnego razu szyzm czy wolność myśli ludzkiej? krw i,
zwróciłem się do fryzjera: Panie Ksawe prawo człowieka czy obóz koncen
W dallszych kolejach losu, za czasów
ry, pan mi tu baj-baju, a ja mam przed tracyjny? O te pytania toczy się wal- M erowingów i Karolingów sta ro germ iń
sobą lustro, które zupełnie co innego móskie p raw o Odala zostaje zniszczone.
*oł. Wie pan, co ten odpowiedział? Proszę
P rzy tej okazji Kościół katolicki nie z o 
staje przedstaw iony w bardzo pięknem
pani, to jest krzywe zwierciadło. I uwie
św ietle. Niejedną uszczypliw a i złośli
rzyłam.
— Pan, o He się nie mylę, należy do ow a uwaga, zostaje w ystosow ana pod je 
» • # K u ra c y jn e
go adresem. Troska o zbaw ienie duszy
pozycji? — zapytała nagle pani Marja.
i groźba piekielnego ognia dla grzesz
— Tak jest, łaskawa p a n i
ników * równocześnie przyjm owanie od
— No widzi pan. Gdy ot, co rząd fryzu 
ją, strzygą, golą i t, d., powiadają mu, ze
fabr. nZNICZ"wł.Br. Szybowski tychże grzeszników zapisów dóbr ziem 
skich i gromadzenie bogactw .
z pana jest krzywe zwierciadło, to dlacze
Wprowadzone w Niemczech w XVI
go rząd nie ma im wierzyć, Ińedy m u z
wieku „prawo rzymskie niszczy prawo
tom przyjemniej. N a świeoie tak mało jest
Indowe** — głosi jeden z napisów. W oj
przyjemności, tak mało radości, że chętnie
ny chłopaki* są walką o stare praw o,
często przyjm ujem y złudzenia ta rzeezywi
kończą się klęską a chłop zostaje ustastość. No i co, idzie pan do tego sejmu, żeDzięki wstawiennictwu b. następcy ! leżniomy od parna.
hy być krzyw em zwierciadłemf
tronu H itler zgodził się zaprosić latem
Zniesienie pańszczyzny, przystosow a
— Wie pcmi... chyba ju ż zostanę u pani.
do Hamburga b. cesarza Wilhelma.
n ie gospodarki chłopskiej do gospódarU LTIM VS.

Niema le p sz y c h

Francja o Polsce

Czego nie wolno pisać Muzyka dla proletariatu
o Hitlerze
W Niemczech, ta k samo jak we W ło
szech i w innych krajach dyktatury p ra 
sa otrzymuje stale wskazówki co i jak
należy pisać, a zwłaszcza czego pisać nie
wolno.
Oto dwie próbki z ostatniego tygodińa
stycznia, jak Min. Propagandy w Niem
czech traktuje prasę:
„Zaleca się ta jn ie prasie, by w przy
szłości m ażliw^r unikała w zm ianek o
prezentach, rozdawanych przez Fiihrera
dzielnym towarzyszom lub w y’ tnym ob y w a te lo m za specjalne zasługi. Wzmisn
ki tego rodzaju, chociażby w dobrej w ie
rze zamieszczane, dostarczają tylko materjatu podburzającej prasie zagranicz
nej",
„Szczególne zainteresowanie, jakie okazuje Fiihrer filmowi niemieckiemu
przez częste odwiedzanie pokazów filmowych, złośliwie komentowano zagra
nicą i użyto za pretekst do kłamstw o
Fiihrerze. Zarządza się tedy, by w przy
szłości o tych odwiedzinach Fiihrera wte
dy tylko pisać, gdy ukażę się urzędowe
komunikaty'*.

Pisaliśm y już o poczynaniach Rządu
m eksykańskiego, o jego pięknym projek
cie szkoły socjalistycznej.
Obecnie dowiadujemy się, że znany
pianista polski, Ignacy Friedm an, kon
certow ał w styczniu w M eksyku przed
publicznością w yłącznie robotniczą.
Munoz Cota, szef departam entu Sztuk
Pięknych w Minist. Oświaty, biorąc pod
uwagę, że koncerty tego rodzaju nie są
dostępne dla robotników z powodu w y
sokich cen biletów , urządził n a koszt d e 
partam entu bezpłatny koncert F riedm a
na w yłącznie dla robotników . Bilety roz dano w śród robotników za pośrednic
tw em zw iązków zawodowych i innych
organizacyj robotniczych,

Specjalna Przychodnia dla chorych na
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Odpowiedź niemiecka na komunikat londyński: Min.
Onegdaj wieczorem niemieckie biuro
informacyjne ogłosiło tekst odpowiedzi
niemieckiej na komunikat londyński,
wręczonej w czwartek przez rząd Rzeszy ambasadorom W. Brytanji i Francji
w Berlinie.
Odpowiedź niemiecka stwierdza, że:
rząd niemiecki solidaryzuje się z rządem
królewsko - brytyjskim i rządem fran
cuskim w życzeniu udzielenia poparcia
zabezpieczeniu pokoju, którego utrzy
manie leży w interesie bezpieczeństwa
Nimiec tak samo, jak i w interesie bez
piczeństwa innych państw europejskich.
Rząd niemiecki wita ducha rozmowy,
opartej na pełnej zaufania wymianie po
głądów. Rząd niemiecki przeprowadzi
dokładne badania przedłożonego mu ca
łego kompleksu zagadnień europejskich,
wysuniętych w pierwszej części komumi
katu londyńskiego. Rząd niemiecki zba
da zapomocą jakich środków można bę
dzie w przyszłości uniknąć niebezpie
czeństwa wyścigu zbrojeń, które powsta
ło naskutek zaniechania przez państwa
wysoce uzbrojone traktatowo przewi
dzianego rozbrojenia. Rząd niemiecki
jest przekonany, ie tylko duch wolnych
układów między państwami suwerenne
nemi, który znalazł wyraz w komunika
cie brytyjsko - francuskim, doprowadzić
może do trwałego międzynarodowego
uregulowania zagadnienia zbrojeń.
Rząd niemiecki wita propozycję za
bezpieczenia przed nagłemi atakami z
powietrza przez mającą być w jaknajkrótszym czasie zawartą Konwencję,
która przewiduje bezpośrednie oddanie
do dyspozycji sił lotniczych sygnatarjuszy na rzecz ofiary niesprowokowanego
ataku lotniczego. Rząd niemiecki jest za
sadniczo gotów oddać swe siły do dy
spozycji. Jest on więc skłonny w wol
nych układach z odnośnemi rządami

znaleźć jaknawciześniej środki i drogi,
z których pomocą będzie możn.a urze
czywistnić Konwencję, gwarantującą
jakntajfapsze bezpieczeństwo wszystkim
sygnatarjuszom.
Rząd niemiecki wyraża zapatrywa
nie, że niecDostatecznie przygotowane
rokowania w większem kole pociągają

za sobą tarcia, których unikać należy w
interesie zawarcia takiej, w swych shut
kach zupełnie nowoczesnej Konwencji
lotniczej. To też zanim rząd niemiecki
weźmie udział w takich rokowaniach,
uwafca on za wskazane wyjaśnienie sze j
regu zasadniczych kwestyj wstępnych.

K ościałkowski

chwali policję, atakuję Ukraińców, broni Berezy

W zakończeniu obrad Komisji Skarbo
wo - Budżetowej Senatu nad budżetem
Min, Spraw Wewnętrznych zabrał głos
p. min. Zyndraim. - Kościałkowski, wygłaszając przemówienie, w którym
twierdził, że krytyka jago resortu by
ła łagodna.
Jeżeli chodzi o zasadniczą krytykę
posterunkowych, to krytyka ta wycho
dziła z ust posłów i senatorów opozy
cji. Policjant podlega regulaminom bar
dzo surowym, za każde przewinienie
jest karany. P. minister twierdzi, iż nie
wierzy, aby w obywatelu z chwilą przy
j
specjalnego komitetu bezrobocia, a wdziania munduru policjanta odrazu zja
czwarty — deputowanych Laurent-Ey- | wiały się jakieś instynkty krwiożercze.
naca i Dellbosa wyraża zaufanie rządo Zarzutu stawiane są zdaniem p. mini
stra krzywdzącemi.
wi i aprobuje deklaracje rządowe.
Nie słyszałem zarzutów w stosunku
Po przemówieniu premjera wniosekr
Lauren-Eynaca, Delbosa i Leona Bare- do oficerów policji. Znaczy to, że są do
j brzy. Jeżeli oni są dobrzy, to i wycho
ty poddano pod głosowanie.
Izba uchwaliła votum zaufania dla wanie polijautów przez nich jest dobre.
rządu Fiandina większością 444 prze- Nie ulega wątpliwości ryzykuje twier
dzenie p. minister, iż najlepszą policją
ci w 124.
na świecie jest policja polska.

Debata w sprawie bezrobocia
w e Francji!

«

Popołudniowe posiedzenie francuskiej
Izby deputowanych poświęcone było dy
skusji nad sprawą bezrobocia. Zgłoszo
no w tej sprawie 4 wnioski. Pierwszy
socjalistów, domagający się przedsię
wzięcia odpowiednich zarządzeń celem
zaradzenia bezrobociu i zapewnienia
wypłaty zapomóg, D-nugi wniosek po
dobnej treści zgłosili komuniści, trzeci—
neosooialistów domaga się utworzenia

Podpisanie umowy
w przemyśle dzianym
Onegdaj w Łodzi odbyła się w In
spektoracie Pracy konferencja w spra
wie podpisania runowy zbiorowej dla
przemysłu dzianego. Konferencja zwoła
na została na wniosek przedstawicieli
wielkiego przemysłu dziango, którzy
przybyłym przedstawicielom robotni
ków oświadczyli, że gotowi są podpisać

Ciężkie życie bez pieniędzy
Kanon stary i prawdziwy
Chcesz bogactwa? Kup czemprędze;
U WGLAbSKiŁJ Eos szczęśliwy
ZWIĄZANA ZE SZCZĘŚCIEM
KOLEKTURA

Katastrofa lotnicza
Hydroplan brytyjski spadł na pagór
ki około Messyny. Powodem katastrofy
była silna mgła. Znaleziono trzy zwęglo
ne trupy wśród szczątków samolotu.
Hydroplan znajdował się w drodze z
Neapolu do bazy samolotwej Calafrana
na wyspie Malcie. Na samolocie znajdo
wało się 8 osób. Wszystkie zginęły.

Schodnica

umowę prowizoryczną na okres trzech
tygodni na warunkach robotników t. j.
po 31 gr. za kg. produkcji.
Po krótkich rokowaniach przedsta
wiciele robotników zgodzili się na pro
pozycje przedstawicieli przemysłu i pro
wizoryczna umowa została podpisana.
PAT.

A. WOLANSKA

*

WARSZAWIE

Centrala: Nowy Świat 19

poleca losy I-ej Klasy 32 Lot. Państwowej, której ciągnienie rozpoczyna się już 19 lutego rb.
Zamówienia zamiejscowe załatwiamy odwrotnie.
Konto w P. K, 0. Nr. 7152

gnisko kultury i szerzenia Idei Socjaliz
mu.
Robotnicy przemysłu naftowego zro
zumieli to w całej pełni. Ale trzeba z uznaniem podnieść, że zrozumieli to rów
nież przemysłowcy. W przemyśle nafto
wym prowadzimy walkę o prawa ro
botnicze najostrzejszemi nieraz środka
mi, a przecież, mimo to, przemysłowcy

Bardzo ostro pilnuje się jakości i war
tości policjantów. Dalej p. minister
przechodzi dło sprawy użycia broni i
twierdzi, ie przepisy przestrzegane są
ściśle. Użycia broni bez potrzeby pra
wne nigdzie niema. Użycie broni spoiwo
dowane jest czasem tern, że agresyw
ność u nas w stosunku do policji jest
duża. Jedną z przyczyn bardzo waż
nych, użycia broni przez policję jest
działanie opozycji, która może niejed
nokrotnie swoją szkodliwą krytyką po
licji rozzuchwala elementy obywatelskie
i w stosunku do policji czasem czyni je
agresywnemu.
Odpowiadając sen. Makuchowi min.
Kościałkowski oświadcza, że nie da się
wciągnąć do dyskusji. Deklarację poli
tyczną co do poglądów na sprawę mniej
szóści narodowych wygłosi wtedy, gdy
uzna to za wskazane oraz uczyni to orf
wałując się bezpośrednio do społeczeń
stwa. Co do posłów ukraińskich to mi
nister złudzeń już dzisiaj żadnych nie
ma. Panowie przychodzicie — mówi p.
Kościałkowski — do mnie i wtedy na
sze rozmowy mają zupełnie inny charak
ter, potem zaś spotykam się z wielkimi
niesDodzianksmi na forum publicznem.

imieniem Izby Pracodawców, podkreślił
współżycie, istniejące między pracodaw
cami a pracownikami na terenie prze
mysłu naftowego.
P, starosta CHMIELEWSKI złożjł
gratulacje z -powodu powstania nowej
placówki.
Następnie tow. M. NIEDZIAŁKOW
SKI pozdrowił uroczyście imieniem C.

Dorny robotnicze, powstające jeden wszyscy inni umieli mimo to, zrozu
po drugim na Podkarpaciu, stanowią mieć pra-Wo robotników do wałki j zna
uzasadnioną dumę robotników przemy czenie ich organizacji; ujawniło się to
słu naftowego. Kto zapozna się z ich najlepiej w sławach przedstawiciela Iz
historją — z bistorją powstania t. ztw. by Pracodawców, który na uroczysto
„Funduszu Domów Ludowych" — zro ści schodnicfkiej powiedział: Sprowadza
zumie, że tylko silna, zwarta, na zdro nas tu odwaga cywilna tyah, którzy
wych podstawach rozwijająca się orga pierwsi
wprowadzili
ośmiogodzinny
nizacja mogła podjąć i przeprowadzić ten dzień pracy i urlopy j uznali za ko
olbrzymi twórczy wysiłek: wyraz nie nieczne tworzenie domów ludowych,
złomnych dążeń wzwyż klasy robotni tych bastjonów robotnika polskiego.
czej.
A teraz wróćmy do samej uroczysto
Robotnicy naftowi nie przywykli dużo ści.
mówić o „bojowości", ale są naprawdę
Była ona naprawdę przemiła; odby
bojowi; nie tracą czasu na spory i roz ła się od początku do końca w nastroju
trząsania tam, gdzie chodzi o realny bliskim,. serdecznym, podniosłym.
czyn, o jakąś drobną nawet cegiełkę w
W dużej sali nowego Domu, przezna
budowie wielkiego gmachu przyszłoś czonej na zgromadzenia, wykłady, od
ci; to, co robią, jest dowodem zrozu czyty — zebrali się delegaci ze wszyst
mienia przez nich, że każdy czyn twór kich ośrodków przemysłu naftowego
czy odgrywa niezastąpioną rolę w walce oraz zaproszeni gaście: przedstawiciele
o nowy świat.
ciał kierowniczych ruchu robotniczego.
,
Takie myśli krążyły mi po głowie, gdy dyrektorzy miejscowych firm naftowych,
w mroźny dzień lutowy jechałem sania miejscowy starosta i t d.
Na scenie, udekorowanej pięknie czermi z Borysławia do Schodnicy na uro
wonemi
.sztandarami, orkiestra sailimiaczystość otwarcia Domu Robotnicze
rzy
ze
Stebnika
i orkiestra związków
go, w tym — zdawałoby się — na zup-ełnem odludziu położonym zakątku, zawodowych z Borysławia odegrały
stanowiącym jeden z ośrodków prze „Czerwony Sztandar" i „Międzynaro
dówkę".
mysłu naftowego.
Oom Robotniczy w Schodnicy
Uroczystość otworzył imieniem komi
Ileż to tych „Domów" powstało już
od roku 1928, kiedy poraź pierwszy zo tetu Budowy Dornów Ludowych tow. naftowi zrozumieli, że nie wolno im K.W. P.P.S., Z.P.P.S. i Zarz. Gł. T.U.R.
stał wprowadzony w życie plan stwo Kobak, nakreślając pokrótce histo- tamować wysifików robotniczych w kie proletariat naftowy — tę żelazną gwar
rzenia „Funduszu Domów Ludowych". rję wysiłków. robotników naftowych o runku ,budowania nowego świata.
dię naszego ruchu, która w najcięższych
wairunkach
potrafi doprowadzić do koń
Niektóre z nich są już skończone, inne zrealizowanie wielkiego projektu budo
Jako klasa robotnicza, wzięliśmy na
znajdują się w trakcie budowy. A więc wy domów robotniczych; wysiłków, da siebie ciężki ofcowiązelk wytyczania no ca rozpoczęte dziello. Przypisać to nale
w Czechowicach, w Trzebini, w Lima tujących się od r. 1903.
wych dróg w trudzie i mozole, spełnić ży przede wszystkiem temu ,że są to sze
nowej, w Sanoku, w Krośnie, w Poto
Mówca podkreślił zasługi ogółu ro go możemy tylko przy wielkiej dyscypli regi niierozlbite od wewnątrz — tak sa
ku, w Rypnem, w Borysławiu, w Bit- botników przemysłu naftowego oila tej
mo wiernie stojące przy czerwonych
sprawy, a specjalnie—osobiste zasługi sc nie organizacyjnej—wówczas, gdy wzbu sztandarach dziś, jak za czasów austrjjac
kowie, no... i ten w Schodnicy.
dzimy w sobie wielką myśl twórczą i
Czyż nie mają słusznego powodu do kretarza naftowców, tow. Fr, Halucha, bunt przeciw krzywdzie. Nowe domy ro kich i w pierwszych latach niepodległo
oraz
przychylne
ustosunkowanie
się
cumy robotnicy przemysłu naftowego?
botnicze muszą być twierdzami, w któ- ści.
Poza sprężystością i zwartością orga miejscowych przemysłowców. Inż. Ko
Polska pracująca, która ma za sobą
| rych winna wzrastać i rozwijać się twór
nizacji robotniczej w Zagłębiu Borysław bak powołali preizydjum Akademii, oraz i cza myśl o buncie. Tylko człowiek spo- manifest Kościuszki, ilegjomy Dąbrow
sldem, uderzył mnie tam swoisty, że s;ę w gorących słowach powitał przybyłych
skiego, lata 1831, 1848, 1863, 1905, 1914
j dlony bowiem może godzić się z istnietak wyrażę, „patrjotyzm" przemysłu gości i delegatów.
j jącem złem; bunt przeciw złu jest rze- i listopad 1918 — dziś zepchnięta w „ni
naftowego, cechujący tak samo robotni
ziny". pozostaje jedynym chorążym pol
Sekretarz prezydjum, tow. Pilch, od i czą dobrą i konieczną.
ków, Jak również — inżynierów, dyrek- czytał nadeszłe depesze i listy powital
skiej przyszłości. W takich Domach Ro
W naszęj walce nie powinny nas zra botniczych, jak ten — wykuwa się świiarów, przemysłowców... Może właśnie ne, między innemi—list z serdecznemi
żać chwilowe niepowodzenia. Tylko dlotmaść łączności dnia dzisiejszego *
ten „patrjotyzm naftowy" — szczere życzeniami od tow. I. Daszyńskiego.
c/towiek słałby przestaję wierzyć w swą dniem wczorajszym i jutrzejszym/
umiłowanie warsztatu pracy i twórcze
Przystąpiono do przemówień.
prawdę
dlatego, że poniósł chwilową
Mówca podkreślił, że tutaj właśnie
go wysiłku, którego praca ta wymaga
Imieniem Komisji Centralnej Związ
od człowieka — wpłynął na ukształto ków Zawodowych w podniosłych sło klęskę. Obecny świat przemocy i gwał proletariat polski wyciąga bratnią dłoń
wanie się pewnej odrębnej, bardziej no- wach powitał zebranych tow. Z. ŻU tu kapitalistycznego może nam zadawać do proletarjatu ukraińskiego, aby współ
iwoicetewnej psycholcgji wielu przemy ŁAWSKI, podkreślając wielkie znaczenie porażki, ale słuszność jest po naszej nie wykuwać nowy szlak dziejowy.
Tow. dr. SKIBIŃSKI powitał zebra
słowców naftowych, którzy, broniąc każdej nowej placówki robotniczej. Każ stronie i ona musi zwyciężyć.
Dyr. ZAŁUSKI, składając życzenia nych imieniem Ukraińskiej Partji Socjal
swego prawa do zysków niemniej, ait dy nowy dom robotniczy — to nowe o
-

t

*

Wasze wystąpienia w Sejmie, Wasze
,,zajawy“ wewnątrz i nazewnątrz nie
są zgodne z tern, co się mówi w małam
gronie.
Panowie żądacie od nas, przedstawi
cieli Państwa Polskiego, deklaracyj i
przyrzeczeń, a sami dotychczas nie za
deklarowaliście nigdy, iż jesteście lojal
nymi i wiernymi obywatelami Państwa
Polskiego. Panowie uświadamiają sobie
dobrze, że jesteście ostatnimi mohikanami tego typu przedstawicieli ludności
ukraińskiej. Przyjdą inni młodzi, którzy
potrafią znaleźć z nami wspólny język
i realny program działania.
P. Kościałkowski twierdzi, ie uważa
działalność posłów ukraińskich za szko
dliwą nietylko dla Państwa Polskiego,
ale i dla społeczeństwa ukraińskiego.
Przechodząc do sprawy Berezy p. Ko
ściaiłkowiski mówił: ciągłe przedstawie
nie przez całą opozycję Berezy, jako za
garfnienia dookoła którego wszystko się
kręci, upoważniło właśnie ukraińca do
poruszenia Berezy Panie senatorze Ma
kuch (Ki. Ukr.). Lepiej od tej sprawy
być zdaleka, bo kto mówi „Bereza",
niech ma uczciwość powiedzieć jedno
cześnie „Pieracki". Wiadomem jest
wszak, iż
Bronisława Pieraokiego
zamordowali ukraińcy (sen. Makuch:
sądu jeszcze nie było). Pierwsze przy
znanie się do zabójstwa Ministra Pierackiego pomieszczone było w Biulety
nie Krajowej Egzekutywy i w „Ukraiń
s/kim Nacjonaliście", gdzie stwierdzono,
iż Pieracki był największym dlla sprawy
ukraińskiej szkodnikiem. Jednocześnie
Nr. 7 18 „R obudowy Nacji" w numerze
poświęconym rocznicy śmierci Hołowiń
skiego zamieszcza w artykule „Za przy
szłość narodu" napaść na Miinstra Pie
raokiego, nazywając go pięciokrotnym
pacyfikatorem.
Zostało stwierdSzonem, że min. Pietrać
kiego zabiła ukraińska organizacja. Ca
ła grupa bojowców przybyła do Warana
wy.
W końcu p. Kościałkowski zapew
niał, że wykona wszystkie swoje plany
i zamiary o których mówił w Sejmie i
Senacie, gdyż ma i twardą rękę i wy
starczającą ilość bezwzględności.

no-Demokratycznej i nawiązując do ostał
nich słów tow. Niedziałkowskiego, stwier
dził, że robotnicy polsay i ukraańecy.
idąc ręka w rękę, rozumieją, ie tylko
wspólna praca i wspólny wysiłek przy
niosą proletariatowi wyzwolenie. Trze
ba, aby w tych salach robotniczych jaknajsilniej się wznosił głos braterstwa i
wolności. To, iż zbudowany został Dom
Rdbotniczy, nie może nam wystarczyć;
musimy dalej budować ten Dom, aby ro
botnik znalazł w nim to, czego szuka.
Tow. BOCIAN przemówił imieniem
Związku Chemicznego, a szczególniej
tego najbardziej bliskiego naftowcom
odłamu proletarjatu robotników, pracu
jących w naiinerjaich. Każda taka pla
cówka robotnicza — to jeszcze jeden
szaniec w walce o wniosły ideał wolno
ści.
Mówca podkreślił, że chociaż dziś
klasa robotnicza została chwilowo ze
pchnięta z głównego traktu wbok, ale
mimo tej porażki z tern większą wiarą
staje do dalszej walki. Nasze stare ha. siła bojowe zwyciężą.
Następnie życzenia złożyli: alb. WOJ
NAR — imieniem Tow. Szkół Ludowych
araiz przedstawiciel Stow. Inżynierów,
Ostatni przemawiał tow. J. STAŃ
CZYK, jalko sekretarz generalny Cen
tralnego Związku Górników. Zaznaczył
on, ie uroczystość dzisiejsza ma symbo
liczne znaazemie. Tworzenie takich dzieł
przez klasę robotniczą zadaje kłam
twierdzeniu, że można wstrzymać nasz
wielki pochód, że można zatamować
nasz rozwój. Dlatego, że tworzymy no
we prawo i nową kulturę — cl, którzy
schodzą — nienawidzą nas (tow. Stań
czyk przytoczył przykłady potwornego
okrucieństwa walbec robotników z cza
sów walk w Astunji), al® trudno byłoby
uwierzyć, że ludzkość tok spodl alfa, by
prawo, okute w broń żelazną, miało
wytyczać jej drogi.
Mówca pozdrowił zebranych imieniem
całego proletarjatu górniczego, któ-y
zawsze z dumą mówi o mocnej, zwartej
gwardji robotników naftowych.
**
*

Po podniosłej uroczystości, odbyło się
serdeczne i miłe przyjęcie, urządzone
przez miejscowe towarzyszki — i zak riczone wesołą zabawą,
A potem znowu powrót saniami ser
pentyną śnieżną — wśród fantastycznie
białych drzew świerkowego lasu — aż
ku rozrzuconym na olbrzymiej przestrze
ni — zawsze czujnym światełkom borysławskich szybów.
B. K.
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PRZEZI ĘBI ENI A
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"w P o ls c e
®*Uns towarzystwa akcyjnych z akta-

hutniczych huta Bankowa w Sos®owcu aa okres od 1 lipca 1933 do 30
C2er'vc& 1934 r . obfituje w uiezwyk.e
*®eka\ve momenty. Towarzystwo huta
Bankowa całkowicie znajduje się w rę
kach francuskich. W Francji działa spot
ka macierzysta o kapitale 50 milio
mów franków francuskich, częściowo za
mortyzowanych. Na terenie Polski dzia
tają tylko przedstawiciele Paryża, któ
rzy prowadzą tutaj w s z y s t k i e interesy
spółki. Cenrala we Francji cały swój
byt opiera na działalności zakładów w
Polsce. Zdawałoby się więc. ie skoro
centrala we Francji wykazuje rok rocz
nie poważne z y s k i, działalność zakła
dów w Polsce jest rentowna. Tymcza
sem buchalteria zakładów centrali we
Francji i oddziale w Polsce księguje tak
aprytnie. że wykazuje zyski we Francji,
• straty w Polsce.
Weimy ostatni rok; centrala wyka
zuje czysty zysk w kwocie 160.919 fran
ków. oddział w Polsce stratę 853,658
złotych. Centrala za lata ubiegłe wyka
zuje nierozdzielone zyski w kwocie
2.805,356 franków, oddział w Polsce
straty niepekryte w sumie 2.199.393 zło
tych.
A teraz kilka cyfr, dla ilustr&cyj, jak
•ię ukrywa zyski. Poprostu pożycza się
duże sumy w ceutrali na wysokie pTOeenty. Oddział w Palsce po stronie bier
nej wykazuje olbrzymią sumę 19 milio
nów złotych zadłużenia w centrali. To
wystarczy, a jednocześnie oddział loku
je całą gotówkę takie we Francji, gdyż
gotówka wykazuje w kasie i w bankach
oddziału wysokość zaledwie 95 tysięcy
złotych, centrala zaś na tej pozycji po
siada olbrzymią sumę 9 i pół miljoua
franków

p o lity K a
pan Endecki i pan Sanatorski
óbnm lekarz klimat polecił morski,
o b a d w a j ci panowie, choć nie byli w nędzy,
na ten kosztowny wyjazd nie mieli
pieniędzy.
Obydwaj mieli locy i, ja k czasem bywa,
jeden z nich: pan Endecki — wiek los

C h o ro w a ł

...

obc.

i cyfry
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wygrywa.

Dzisiaj siedzi na Capri i zdrów jest jak
rzepa.
Czy to cud był? Bynajmniej; Fortuna jest
ślepa.

zmarkę

Zakonnik

znane od 1602 r.
Regulują żołądek, chronią od cier
pień wątroby, nadmiernej otyłości,
uderzeń krwi do głowy, uśmie
rzają hemoroidy, czyszczą krew
i przy zktonnościacb do obstrukcji
»ą łagodnym środkiem przeczy
szczającymUżycie 1 do 2 pigułek na noc.

ŹądaC z Zakonnikiem-

WILLIAM L0CKE

n o s s ą

i

MĘSKIE zel. „Skór Guma" zł. 1 , %
..

zł.

DAMSKIE zel.

O gospodarce kapitalistów zagranicz
nych na Cr. Śląsku niestety nie można
się wiele dowiedzieć. Rady Nadzorcze
składające się z „sanatorów“ i arystekra
tów polskich, oraz generalne Dyrekcje,
w których zasiadują teraz polscy dyre
ktorowie, trzymają wszystko w wielkiej
tajemnicy. Żaden zwykły śmiertelnik nie
dotrze do tajników bilansowych. Poza-

tem panują pomiędzy dyrektorami a
przedstawicielami władzy tak bliskie
stosunki, że kapitaliści nie obawiają się
zbytniej ciekawości władz.
Przyjdzie kiedyś czas, gdy obywatele
będą mieli dostęp do tajnych archiwów
kapitalistycznych. Wtedy dowiemy się
wielu ciekwaych rzeczy.

Wiadomości

RADYKALNY ŚRODEK NA JAGLICZ
NYCH — WYSTRZELAĆ!

Ponieważ endecja należy od kilku
lat do opozycji, społeczeństwo zapom
niało już, jak ofosktimnoki kierunek re
prezentuje to stronnictwo.
Gdy tylko jednak endecja uzyskała
pole do działania — w samorządzie
łódzkim — a już wylazło szydło z wor
ka..
Ostatnie posiedzenie miało przebieg
wyjątkowo interesujący, gdyż większość
onapowiedziała zdecydowaną walkę z
teatrem miejskim, usiłując cofnąć mu
subwenq'ę i twierdząc, że teatr miejski
jest niepotrzebny. Skreślono w dalszym,
ciągu subwencję dla walnej wszechni
cy.
Radny Czernik (Koło Narodowe) —
twierdził, że jest sikantfalem, ażeby
chrześcijańskie deiecti. leczone były
przez żydów. P. Czarnik w dalszym cią
gu twierdził — kiedy była mowa o le
czeniu chorych na jaglicę — że w cza
sie okupacji Niemcy inaczej z epidemją
tą skończyli a mianowicie chorych wy
prowadzano za miasto i tam ich roz
strzeliwano.
Tego rodzaju ujęcie sprawy wywoła
ło konsternację nawet wśród kolegów
klubowych p. Czernika. Jeden z rad
nych na posiedzeniu wystąpił z wnios
kiem o zakupienie karabinów maszyno
wych dla wystrzelania nieszczęśliwych
Widowisko, któremu trudno dać naz
wisko.
STUDENT — OFIARĄ NĘDZY.
W Wilnie służba hotelu „Itałja" posłyszana nagle w korytarzu liuk strzału
rewolwerowego. Jak natychmiast atwia1
dąsano, strzał rozległ się w pokoju, żąjmowanym przez Władysława Lipińskie
go, b. studenta U. S. B. Po wejściu dla
pokoju służba stwierdziła, iż Lipiński
popełnił zamach samobójczy, -strzelając
sobie z rewolweru w pierś.
Powodem tragicznego kroku Lipińs
kiego był ciężki stan materialny, który
zmusił go do przerywania studjóiw. Na
tern tle desperat wpadł w silny roz
strój nerwowy.
Stan desperata jest b. ciężki, tom nie
mnaej lekarze nic tracą nadziei utrzy
mania go przy życiu.
W BYDGOSZCZY GŁODOWALI B.
POWSTAŃCY.
Głodówka bezrobotnych
członków
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ROD BALTAZARÓW
(A utoryzow any przekład B olesław y Kopelówny)
To, o* robił w ciągu ostatnich dwuch czy trzech
miesięcy, było rzeczywiście interesujące... Przypuścił
tzturm do M inisterstwa Spraw Wojskowych, zgodnie
*e sw oją płomienną zapowiedzią — aż pewnego dnia
^trzymał nominację do Generalnej Dyrekcji Działań
Wojennych. Nie miał najsłabszego podejrzenia, iż
^aógł to zawdzięczać czemukolwiek innemu, aniżeli
“Woim wściekłym i uporczywym naleganiom. Po
“trzym aniu zdumiewającej nominacji, popędził samo“bodem do lady Edny, którą szczęśliwym zbiegiem
okoliczności zastał w domu — i podzielił się z nią
‘adosną nowiną. W żyłach śpiewała mu krew jego
^ica. Kobieta, której staraniom, podjętym w ścisłej
konspiracji z lady Northby, Godfrey zawdzięczał sta 
w i s k o , pożądane przez tysięcy mężczyzn rannych
‘ zdrowych — przyjęła jego nowinę z uśmiechem
'durnienia podobnego do zdumienia matki, która słu
żba opowieści swego dziecka o cudownych darach
c ię te g o M ikołaja.
J e dną 2 charakterystycznych cech lady Edny Dondthorpe była umiejętność rozkoszowania się w tai®nmicy plonem sw ych tajem nych starań; była to
o wiele subtelniejsza, aniżeli przyjmowanie "
łaskawej wróżki - łatwe) wdzięczności lud*.
p ozatem taka reputacja sama przez s*ę w ł ó 

KATASTROFA SAMOLOTU.
W odległości 4 km. od wsi Suchowo
la, naprzeciw wsi Laindańazczyzna, w
powiecie sokolskim, woj. białostockie
go, wydarzyła się katastrofa lotnicza.
Przelatywał tamtędy wojskowy eaano
lot, pilotowany przez sierż. Każmiercza
ka z obserwatorem, kpt. Maraszem. —
Lotnicy postanowili odpocząć i zaczęli
szukać terenu, dogodnego do lądowania
Teren ten znaleźli po<T Suchowolą i w
chwili kiedy samolot podwoziem doty
kał ziemi, skrzydło jego uderzyła o zie
mię. Samolot uległ rozbiciu. Lotnicy do
zna! i obrażeń twarzy. Stain ich nie jest
groźny. Samolot zabezpieczono na miej
sou <S0 czasu przybycia komisji wojsko
wej.
AFERA BANKOWA.
Z polecenia władz sądowych areszto
wano b. prezesa Zarządu Spółdzielcze
go Banku Zagłębia w Sosnowcu Felik
sa Wieczorka pod zarzutem nadużyć Rnansowych, popełnionych przez niego
przed 3 k ty na szkodę banku i jego
członków. W najbliższym czasie odbę
dzie się proce® w tej sprawie. Prócz
Wieczorka na ławie oskairżonydh za
siądzie jeszcze kilka osób, wmiesza
nych w aferę.

OFIARA BIEDASZYBU.
Na nieczynnej kopalni „Kanał" w Za
górzu zwały węgla zasypały Tomasza
Kdlooizdejczylką, który wydobywał wę
giel. Po kilkugodzinnej akcji zdołano
go wydobyć z pod gruzów już martwego.
MASZYNISTA WYPADŁ Z PAROWO
ZU I ZABIŁ SIE.
W Poznaniu wydarzył się wstrząsają
cy wypadek, którego ofiarą padł kie
rownik parowozu pociągu osobowego
Poznań — Ostrów, Stanisław Jeziorow
ski, zamieszkały w Rogoźnie.
Pociąg osobowy Poznań — Ostrów
opuścił dworzec główny według rozkla
du o godiz, 23.15. Za mostem, łączącym
ulicę Kolejową z ul. Fabryczną, maszy
nista Jeziorowaki wychylił się z parów o
zu Oio swojego kolegi, znajdującego się
w parowozie manewrowym będącym na
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Związku Weteranów powstali narodo
wych — w lokalu sanacyjnych związ
ków w Bydgoszczy, trwała 71 godzin.
Po otrzymaniu zapewnienia, że do
staną pracę, bezrobotni przerwali gło
dówkę.

czyłaby jej władzę. W iele znajomych kobiet, które
cieszyły się podohnemi wpływami przez krótki okres
w czasie wojny, w rezultacie widziały przed sobą
odwrócone ohłodno plecy spłoszonej władzy. Edtna
nie należała do kobiet działających pod wpływem
bezmyślnego impulsu, albo próżności. Gra intryg fa
scynowała ją; znała swoje zdobycze i zbierała je
skrzętnie; ale nie mogły one obchodzić nikogo poza
nią samą. Możliwe, że nadejdzie czas, kiedy będzie
mogła powiedzieć G odfreydw i: „Wszystko, czem je
steś, zawdzięczasz mnie. To ja ciebie stworzyłam —
i ja stworzyłam twego ojca. Mogę przedstawić na to
dowody. Co teraz zrobisz"? Oczywiście był to sw e
go rodzaju szantaż, ale kobieta p r z y c i ś n i ę t a do muru — usprawiedliwienia jest, używając każdego ro
dzaju broni. W szystko to jednak spoczywało ukryte
na dnie instynktu samoobrony; myśl o te r n nie mąciła
jej obecnego triumfu.
Edna słuchała opowiadanych przez G odfreya cza
rodziejskich baśni o kierowniczej organizacji wojen
nej A ljantów z podw ójną dumą. Przcdewszys ikiem-—
dzięki temu przypadkow em u wkroozemiu poza zazdro
śnie strzeżone wrota zdobywała dokładną wiedzę
o m ających nastąpić wiekopomnych wydarzeniach;
wiedzę, której nie posiadał nawet dostojny Edgar.
Powtóre — Edna dumna była ze swej nieomylnej
oceny Ludzi. Przed tygodniem B altazar opowiadał jej
o spotkaniu jednego z szefów G odfreya, który chwa
lił chłopca bez zastrzeżeń. W następstwie tego Edna
w ciągu ubiegłego tygodnia zajęła się śledzeniem to
warzyskiego życia wielkiego człowieka, aż ooś przed
p a ru dniami dosięgła go w domu swej przyjaciółki,
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sąsiednim tarze. Jeziorkowski wychylił
się tak nieszczęśliwie, iii z całej siły ud-erzyit głową o skrzynię chłodną loko
motywy, przy ozem wyrzucony został na
tor.
Jeziorkowski prizy uderzeniu o skrzy
nię chłodną parowozu manewrowego
rodbił sobie całą czaaszkę, tak, że mózg
wypadł na zewnątrz.
Stanisław Jeziorkowski był maszy
nistą I klasy i liczył 42 lat. Osierocił on
żonę i troje dzieci.
NIEBEZPIECZNY OSZUST UCIEKŁ
Z SĄDU.
W sądzie okręgowym w Wilnie rozpa
trywana była sprawa Romana Kruk-Le
wki, niebezpiecznego oszusta, który gra
so-wał na terenie Ziem północno wsdhod
nidh. Akt oskarżenia zarzucał Kruko
wi - Lcwce pobranie kaucyj ad wielu
angażowanych urzędników i pracowni
ków i t. d. Kruk - Lewko, operując wek
slaani, utrzymywał się dość długo na
terenie Wiilna, wreszcie został zd e m a s
kowany i aresztowany. Ogólną kwotę
nadużyć jego obliczają na 20.000 zł. W
pierwszej instancji KrUk-Lewko został
uniewinniony.
Przed sądem apelacyjnym jednalk —
kiedy widział, że grozi mu kara, skonzy
stał ze sposobności i podczas przerwy
w rozprawie uciekł z sali sądowej. Sąd
wydał wyrok, skazujący go na 4 lata
więzienia.
UMYSŁOWO CHORA PUŚCIŁA Z DY
MEM MAJĄTEK.
Umysłowo chora Anna Kozłowska
podpaliła majątek Jana Rudzika w pow.
dzśśnieńskim.
W
majątku spłonął
spichrz ze zbiorami, stajnia, inwentarz
żywy i martwy, oraz ptactwo, a także'
maszyny .rolnicze. Wszystko—nieu/bezpieczone.
POSTRZELENIE STRZELCA NA ĆWI
CZENIACH.
W czasie nocnych ćwiczeń Związku
strzeleckiego pad Ostrowem, w wiosce
Gościejeiwo wydarzył się nieszczęśliwy
wypadek, W pewnym momencie strzelec
Martyniak, widząc w ciemności podej
rzany cień, strzelił w jego kierunku.—
Ślepy nabój ugodził w udo innego strzel
ca, Tadeusza Klimaisa. Rannego przewie
zian o do szpitala.
LISTY, KTÓRE ICH NIE DOJDĄ.
W pociągu Gdynia — Poznań— Ka
towice spłonął doszczętnie wagon pocz
! towy.

N a terze Polonii o godz. 11 pierwsay
krok Łyżwiarski.
W lokalu Gwiazdy (Leszno 74) o 20-ej
mecz ping - pongowy W arszaw a — K ra
ków.
W lokalu CWS mecz bokserski CWS —Makalu Białystok.
W lokalu M akabi o 12.30 mecz bokserski
M akabi (rez.) — Prąd.
W Ośrodku W F. o 9-ej dalszy ciąg tu r 
nieju g ier sportowych.
NA PROW INCJI.
W Inowrocławiu o 19-ej mecz bokserski
0 drużynowe m istrzostwo Polski Cuviavia
— W arta (Poznań).
We Lwowie mecz hokejowy Troppauer
E. V. — Czarni.
W Wilnie mecz bokserski Wilno — B ia
łystok.
W Katowicach zakończenie walnego ze
brania PZPN.
IV Worochcie zakończenie M arszu Szla
kiem I I Brygady.
z a g r a n ic ą .
W Wysokich T atrach konkurs skoków
otw artych o m istrzostw o Europy.
W Budapeszcie m istrzostw a św iata w
jcid zie figurow ej panów i param i z udzia
łem Scheibertówny, G roberta i par, Bilorów na — Kowalski, oraz Chaclilewska —
Theur.
W Oslo m istrzostw a św iata w jeździe
szybkiej z udziałem Kalbarczyka.
W Tallinie mecz rewanżowy w koszyków
ce W arszaw a — Tallin.
W Londynie ping - pcugowe m istrzostw a
św iata indywidualne i param i.

T e n is
ZWYCIĘSTWA TŁOCZYŃSKIEGO W
PORTUGALJI. Ja k wiadomo, w tych
dniach zakończyły się w Lizbonie między
narodowe zawody tenisowe o m istrzostwo
P o rtu g alji n a kortach krytych. W tych za
wodach wziął również udział bawiący w
P o rtu g alji m istrz polski Ignacy Tłocźyński.
W grze podwójnej panów Tłoczyński zdo
był mistrzostw o P ortugalji, bijąc w finale
Aviieza w stosunku 5:7, 6:0, 6:2, 7:5. W
półfinale Tłoczyński wyeliminował Caeanovę 6:2, 6:1.
W grze podwójnej panów partnerem Tło
czyńslciego był Lask. P a ra t a doszła do fi1 ału po wyeliminowaniu w półfinale parę
Avilez — Castro P ereira 6:1, 3:6, 6:8. W
finale natom iast p ara Tłoczyński — Lask
p rzegrała z m istrzow ską p arą Portugalj:
Casanowa — Iłicciardi w stosunku 4:6
6:0, 7:5.

P in g -P o n g
NOWE ZWYCIĘSTWA EHRL1CHA W
LONDYNIE. W tu rn ieju o m istrzostw a
ping - pongowe św iata w grze pojedyńczej
panów Ehrlich święcił wczoraj dalsze suk
cesy.
•
/-•
W trzeciej rundzie pokonał on -Litwina
Duakisą 21:14, 21:19, 19:21, 21:7. W czwar
te j rundzie zwyciężył Czechoełowaka Vane
21:14, 21:18, 22:20.
Równocześnie rozpoczęły się g ry pod
wójne panów- o mistrzostw o św iata w pingpengu.
W trzeciej rundzie p ara Lisie — Thomas
(W alja) pokonała polska parę Ehrlich —
Lower,herz 21:14, 18:21, 21:17, 21:16. W
pierw szej rundzie ta sam a p ara polska po
konała Anglików B regl — H ales 12:21,
26:24, 18:21, 21:11, 21:19. W drugiej rundv.ie p a ra polska pokonała Francuzów
Schwarz — Brisson 22:20, 21:13, 14:21,
2 2 :20.

tftokei
HOKEIŚCI LEG JI POKONALI MAKK ABI
N a lodowiska w arszaw skiej Legi;
odbył się tow arzyski mecz hokejowy Legja
— Makkabi.
W ygrała L egja 3:0.

W odpowiedzi na jej taktowne zapytania wielki czło
wiek odpowiedział:
— B altazar? O... bardzo m ądry.., wspaniały chło
pak, posiadający niepospolitą zdolność do ogarniania
szczegółów. Syn tego zdumiewającego człowieka, J a 
na Baltazara, który właśnie nanowo odżył — i o któ
rym wszyscy teraz mówią. O... nie potrzebuje się pani
obawiać; zwróciliśmy na niego dostateczną uwagę.
Edna była w ystarczająco obeznana z publicznemi
sprawami, aby zrozumieć, że generał-major nie mówi
z takim zachwytem o trzeciorzędnym oficerze szta
bowym — i to znajdującym się na samym dole d ra
biny — bez uzasadnionego powodu, nawet w rozmo
wie z lady Ediną Donnithorpe. Przycisnęła do serca
słowo „wspaniały".
Gdy Godfrey mówił do niej tego majowego popo
łudnia, Edna czuła, że usprawiedliwiona jest we
wszystkiem, cokolwiek robiła, robi i będzie robić.
Ale — podczas, gdy to, co już zrobiła, dawało jej p e ł
ne zadowolenie, a wrażenie tego, co robiła w danym
momencie — było aż nadto oczywiste — ; to, co m ia
ła zrobić w przyszłości, leżało ukryte niew yraźnie za
różową zasłoną. Narazie ten piękny, czysty chłopak,
którem u oddała swe serce, zadowalał się, ku jej w ła
snemu zdumieniu, plafomczną adoracją w łódce Ale
na jak długo — zastanaw iała się — wystarczy mu
takie zadowolenie? A na jak długo wystarczy ono jej
sam ej? No, wszystko jedno: Vogue la galere-.. Tym
czasem niech płynie łódź, a ona będzie wchłaniać
w siebie w całej pełni nie&rownaną wspaniałość tego
wiosennego dnia
D. 0, CL

DRUKARNI A

„ROBOTNIK”
W arecka 7
przyjmuje
wszelkie zamówienia w za
kres drukarstw a wchodzące

SPECJALNOSC:
CZASOPISMA
W y k o n a n ie sz y b k ie
f d o k ła d n a

„RO BO TNIK"

STR. 6

W y s o c e p re c y z y jn e w a g i u c h y ln e
FABRYKI
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W czorajsze w y p a d k i
ZAMACH SAMOBÓJCZY.
22-1. Aleksandra Barancwiczówna, urzędniczka. otruła się środkiem nasen
nym, przy ul. Żelaznej 56.
WYPADEK KOLEJOWY.
Na terenie dworca W arszawa - Wileń
ska. dostała się pod pociąg 42-1. F ran
ciszka Budkowa, handlarka. Doznała
ona złamania lewego uda i podudzia,
oraz poranienia okolicy prawnej podoczodołowej. Nieszczęśliwą opatrzyło Pogo
towie i przewiozło do szpitala Przemie
niania Pańskiego,
POD KOLAMI WŁASNEGO WOZU.
Na moście ks- Poniatowskiego, spadla
z wozu i dostała się pod kcla żona rol
nika, 36-1. Emma Begertowa. Lekarz Po
gotowia swierdził u B. ogólne pobiele
nie.
PODSTĘPNE BANKRUCTWO HURTO
WNIKA I UKRYCIE MAJĄTKU.
Seweryn Silbergleit, właściciel hur
towego składu owttców świeżych i su

TEATR NARODOW Y: Dziś „Wielki
człowiek do m ałych interesów*1 F red ry w
leżyserji Zelwerowicza.
W niedzielę o 3.30 popoł. „In try g a i mi
łość11 (ceny zniżone).
TEATR PO L SK I: dziś „Nadzieja*1 Bern
steina najnow sza interesująca sztuka m i
strza współczesnego te a tru franerskiego.
W niedzielę o godz. 3 popoł. „Dziady11
po cenach specjalnie zniżonych.
Dziś w ażny abonam ent 3 — L.
TEATR NOWY: dziś angielska sztuka
„Miss Ba11, B esiera z M alicką (rola ty t.)

W niedzielę o goó*. 3 30 popoł. „Most11
(ceny zniżone).
TEATR L E T N I: g ra „Piękną H elenę11,
arcydzieło O ffenbacha w opracowaniu Hernara z Modzelewską w roli tytułowej.
W niedzielę o 3.30 popoł. „Rozkoszna
dziewczyna*1. (Ceny zniż.).
T E A T R MAŁY: Dziś najnow sza kome
d ja Kiedrzyńskiego p. t.: „Cudzik i Sp.‘*
z A. F ertn erem w roli tytułow ej.
TEATR AKTORA. Codziennie „Pan
Brotonneau*1.
T E A TR K A M ERA LNY . Dziś sztuka
słynnego d ra m a tu rg a H. B a h ra „Mistrz*1.
N ajbliższą p rem jerą te a tru K am eralne
go będzie „Nora*1 R. Ibsena z Ire n ą Gryw m ską w roli tytułow ej.
T E A T R N A K R E D Y T O W E J: Dziś i
codziennie operetka „To lubią kobiety11 z
Makowską.
TEATR „W IELK A E E W JA 11. Dziś i co
dziennie nowa rew ja p. t. „Tańce, hulanka,
swawola11.
KARNAW AŁ W BA N D ZIE: R ew ja p. t.
„B anda w karnawale*1 z gościnnemi w ystę
pam i N ory N ey, Ireny C am ero, Romualda
Gierasińskiego, Ignacego D ygasa, Igo Syma
TEATR COMEDIA: Dziś kom edja Że
romskiego „Uciekła mi przepióreczka1*.
P ragnąc uprzystępnić szerokim rzeszom
ludności możność zobaczenia sztuki Żerom
skiego p. t. „Uciekła mi przepióreczka...11,
kierownictwo te a tru „Comoedia11 (Karowa

DROBNE OGŁOSZENIA
A.A.A.A.A.) TAPCZANY “t f
automatyczne patentowane 3722, złotych 50
oraz nowoczesne kozetki, otomany. Warunki
dogodne.
Wy- J

szonych p. f. „Bcia S. i J, Silbergleit"
(Przechodnia 8), przed półtora rokiem
zawiesił wypłaty. Passywa wyniosły po
ważną sumę 300.000 zł. Wierzyciele do
wiedzieli się, iż S. ukrył majątek swój,
składający się m. in. z mebli. Poszuki
wania trwały przez dłuższy czas, lecz
bez skutku. Silbergleit złożył przysięgę,
i e majątku nie ukrył. Wreszcie usta
lono, iż nieuczciwy kupiec ukrył meble
u członków swej rodziny. W związku z
tem dokonano rewizji u zięcia S., dr.
Juljana Lisdemszata (Marszałkowska
111), oraz u matki tego ostatniego, w ła
ścicielki domu (GęsialO). Znalezione u
nich rzeczy, w postaci mebli, zostały na
miejscu opieczętowane przez policję XII
komis. Siłbergleita zatrzymano i, po
sporządzeniu protokółu zwolniono, do
czasu rozpatrzenia sprawy, za deklara
cją nie wydalenia się z Warszawy. Bę
dzie on pociągnięty do odpowiedzialno
ści za złożenie fałszywej przysięgi.

945

tw ó rn ia: T w arda

Tagubiono kwit lombardowy Nr. 375.313
*■ wydany przez Lombard Miejski, plac
Napoleona

d e n t udziela lekcyj.
Stuternistów
do matury.

Przygotowuje cksNaucza dorosłych,

Teleion 11-50-41
| f OnstruktOr - warsztatowiec doświadczony
w produkcji aparatów elektrycznych p o
trzebny sub. „Energiczny11 adm. „Robotnika11

CEMY
p ra L bezDhftnia.
p acy bezpłatnie

Co usłyszymy w ratijo ?
■Niedziela, 17.11 1933 r.
9.03 Muzyka. 9.07 Gimnastyka. 9.22 Mu
zyka z płyt. 9.30 Dziennik poranny. 9.40
Muzyka z płyt. 9.45 Chwilka pań domu.
9.50 Program . 10.00 Muzyka popularna.
10.30 T ransm isja z W arszawy. 11.57 Sy
gnał czasu. 12.00 Hejnał. 12.03 Wiadomo
ści meteor. 12.05 Przegląd teatraln y . 12.15
Poranek muzyczny. 14.00 A udycja z okazji
pięciolecia rozgłośni łódzkiej. 1-5.00 „O zna
czemu szkoły rolniczej dla wsi11. 15.15 Or
kiestra harm onistów gra. 15.25 „Przegląd
rynków produktów rolnych11. 15.35 Utwory
na cytrze. 15.45 „Wychów cieląt11. 16.00
„U pał11 — nowela m orska M ieczysława J a 
rosławskiego. 16.20 R ecital śpiewaczy Sergjusza Benoni. 16.45 „N asza mama*1. 17.00
Muzyka do tańca. 17.50 „Dookoła książek o
te atrze11. 18.00 T eatr W yobraźni, 18.45 Od
czyt. 19.00 K oncert orkiestry. 19.45 Pro
gram . 19.50 Feljeton aktualny. ?J.OO „N a
wesołej lwowskiej fali11. 20.30 Dziennik
wieczorny. 20.40 Wiadomości sportowe.
20.55 „Skrzynka pocztowa techniczna11.
21.10 K oncert reklamowy. 21.30 T ransm is
ja z Budapesztu. 23.00 Wiadomości meteor.
23.05 M uzyka salonowa.

GUM.?

VICTORJA

W N IED ZIELĘ, DN. 17 LUTEGO.
W sali te a tru „Ateneum" o godz. 10.30
odbędzie się Akademja ku uczczeniu Re
wolucji w A ustrji. '
W zywa się ogól towarzyszy do wzięcia
udziału w Akademji. Dzielnice proszone są
o wzięcie udziału ze sztandaram i.
Poniedziałek 18 lutego.
EGZEKUTYWA WOKR. — PPS. W po
niedziałek 18 lutego o godz. 6 w. odbędzie
się pohedzenie Egzekutywy WOKR. —
PPS. ul. D ługa 21.
KOMISJA REW IZYJNA WOKR. —
PPS. Posiedzenie Kom. Rew. WOKR. —
PPS. odbędzie się w poniedziałek 18 lutego
godz. 7 wiecz. ul. W arecka 7.

WARSZAWSKA
KONFERENCJA
KOBIET PPS. W piątek, dnia 22 bm., o
godz 7 wiecz., przy ul. Długiej 21 odbę
dzie się doroczna konlerencja towarzy
szek warszawskich. Na porządku obrad:
uczczenie pamięci tow. Izy Zielińskie),
sprawozdanie z działalności, program
prac Wydziału, wybory Wydziału i Ko
misji Rewizyjnej, wolne wnioski.

S łu sz n a ,

18) obniżyło ceny biletów, które w ahają
się od 50 gr. do 5 zł.
TEATR DRAMATYCZNY: Codziennie
komedja L. Jabłońskiego „Narzeczony z
wymówieniem11.
INSTYTUT REDUTY
(Kopernika 361.
Codziennie „T eorja E insteina11 Cwejdzińskiego w reż. J . Osterwy.
CYRK STANIEW SKICH. Dziś i codzien
nie o 4.30 i 8.15 sensacyjne widowisko z
udziałem tajem niczej Greczynki K asfikis.
Z FILH A RM O N II.
Dziś, w niedzielę o godzinie dw unastej
w południe odbędzie się poranek muzycz
ny trzeci z cyklu symfonji Czajkowskiego.
Solistą będzie p. Józef Kamiński, k tó rj
w ykona skrzypcową F an tazję
szkocką
Brucha.
500 PRZEDSTAW IEŃ DLA DZIECI! W
niedzielę o 12.15 i o godz. 4 pp. w TEA
TRZE AKTORA (M okotowska róg Hożej)
odbędzie się niezw ykła uroczystość. Oto
pcpulam y i ulubiony przez dziatwę „Teaer
dla dzieci T. Ortyjną** urządza jubileuszo
we 500-ne przedstaw ienie dłą dzieci. Bę
dzie to benefis dyrektora T eatru p. Tymo
teusza O rtym a,, tw órcy stałego te a tru dzie
ciccego w W arszawie.

L+ / 4 l l k + I

W ARSZAW A.
tu tk a 13 iel, 846-85

Kronika Organizacyjna

C o grają w te a tr a c h ?
TEATR A T EN E U M : Dziś i codziennie
uowa kom edja F erenca M olnara „W cukierence“.
T E A TR W IE L K I: Dziś o godz. 12 w
południe „W ieszczka Lalek'1 i „Zaczarowa
11y Las“.
O 3.15 „Carmen*1.
Wieczorem „K raina Uśmiechu1*, ciesząca
się niesłabnącem powodzeniem.

mmmm

W ar s z aw v

y
LECHJA

nr. 55

BEZWZ6LĘ0HIE
NAJLEPSZE!

SZOFER - MECHANIK poszukuje m ie
szkania wzamian za pracę. O ferty składać
pod adresem: M arjan Gora, Górczewska 14
m. 8.

APOLLO: „Młody las11.
ATLANTIC: „Bal w Sawoy*u“.
ANTINEA: „Co mój mąż robi w nocy‘‘ i „Dwa oceany**,
AMOR: „Sprytna dziewczyna11,
AS: „Tunel*1 i „Kawalkada11.
ACRQN: „Niewolnik dżungli*1 i „Skan
dal w Budapeszcie11.
CAPITOL: „Antek policmajstrem11 z
Dymszą.
F A D IT A !

Marszałkowska 125

( .A r I I U L

Wnlcflz.l św, 121130

p . 3, 5, 7 , » ,

3, 5, 7 I 9

KAPITALNA KOMEDJA

AUTEK
POLICMAJSTER
R st. M. W asz, ńskl. Muz. H. Wars

Inspekcja pracy skazała odpow. kie
rownika fabryki przewodników przy ul.
Leszno 74, Józefa Neuiburga, n a 200 zł.
grzywny z zamianą na 10 dni aresztu
za zatrudnianie pracowników najem
nych w godzi,ach nadliczbowych oraiz za
pracę noemą.

D ym sza, Ć w iklińska, B ogda,
Fertnsr, Tom , Olsza

W roi. gł.

w jednym f i l m i e
Scenarjusz film u komediowego wymaga
zazwyczaj jak iejś jednej roli popisowej.
Dlatego też we wszytskich komedjach za
granicznych spotykaliśm y dotychczas n a
zwisko tylko jednego słynnego komika.
Mówiło się naprzykład, zam iast ty tu łu fil
m u, że je st to komedja Chaplina, Keatono, Lloyda.
To też z niem ałą ciekawością oczekuje
my najnowszej komedji polskiej — „Abe
cadło miłości11, k tó ra pod tym względem
stanow i eksperyment. U każą się w niej bo
wiem razem czterej najlepsi n asi artyści
komedjowi: Dymsza, Krukowski, Tom i
Lawińaki. Każdy z nich stworzył odrębny
typ, ja k tego zresztą w ym agał scenarjusz
M arjan a H em ara.
Obok tych świetnych komików w ystąpi
pełna słodyczy i wdzięku M ar ja Bogda,
k tó ra w tym sezonie ukaże się już po raz
trzeci n a ekranie. Tym razem będzie to ro 
la komedjowa. Bogda je st sympatyczną i
uroczą ekspedjentką, w której podkochuje
się je j w łasny szef. W ykłady „Abecadła
miłości11 rozpoczną się ju ż niebawem w sa
li kina „Światowid11 (X)

Teatr Bogusławskiego

ABSOLW ENT SZKOŁY HANDLOWEJ
poszukuje pracy biurowej, ewentualnie mo
że pracować jako pomocnik buchaltera, zna
jomośe księgowości, korespondencji, pisma
maszynowego. Inform acje: tel. 2-48-42,
(godz. 10—17).

I bar ALA MINUTEl
Ś-TO KRZYSKA 43, Tei. 5-41-43
w ydaje od DZIŚ

O B IA D Y i K O L A C J E
z 3 dań

L

po

50

L O M B A R D M IE J S K I

C e n t r a l a : Plac Teatralny (Senatorska 14)
Oddział: ul. Z#o2a 3 0

Pobiera 9 proc. w stosunku rocznym od pożyczek pod zastaw do 50 zł. i 15% od
pożyczek od 50 zł. (w pobieranych %% mieszczą się wszystkie koszta połączone
z udzieloną pożyczką: % od kapitału, asekuracja zastaw u, przechow anie i oszaco
wanie zastaw u). UWAGA: Gmina m. st. W arszaw y odpowiada całym swoim m ajątk k m za przedm ioty złożone n a zabezpieczenie pożyczek w C entrali Lombard Miej
skiego p rzy ul. Senatorskiej 14 i w Oddziale p rzy ul. Złotej 30.

CASINO: „Miłość bez jutra*1.
COLOSSEUM: „śluby ułańskie11 i re
wja.
COLOSSEUM MAŁE: „Nararana" i
„Dolores11.
CORSO: „Markiza Yorisaka11 i rewja.
CZARY: „Buster rozdaje miljony11.
EUROPA: „Pan bez mieszkania11.
FAMA: „Pojedynek ze śmiercią11 i
„Kryzys skończony11.
FILHARMONIA:
„Hrabia
Monte
Christo"1.
FLORIDA: „Klub Dżentelmenów11 i
ew ja,

FORUM: „Melodje cygańskie11
HELJCS; „Eskimo11.
ITALJA; „Cesarzowa j ja“.
KOMETA; „Przeor Kordecki11 i re
wja.
KINO- A f f M l / ł e T A
TEATR I w F B Ł 1

I

pochmurno z opadami, po
Silne i porywiste

NIL: „Człowiek dwuch światów11 i re
wja.
NOWA TOMBOLA: „I cóż dalej, sza
ry człowieka-11.
MIEJSKI: „Nędznicy11.

kihoteatr m i e j s k i
Dwie ssrje razem

„NĘDZNICY11
OWA seanse godz. 6 i 9.45 codzienni*
SOBOTY 1 ŚWIĘTA godz. 4, 7, 10
Ceny

miejsc

45 gr. 90 gr.

niepodwyższone

OKO PRASKIE: „Nibelungi" i „Bo
żek mórz południowych11.
PALACE: „Noc cudów11, oraz nadpro
gram.
KINO

PALACE

Przeor Kordecki
Obrońca Częstochowy

w r. gt. K. A d w e n to w ic z i W a lte r
Wielki film historyczny, który udało

LOS: Od 4-ej „W 80 min. dookoła
świata11. Od 8,30 „Sekret kobiety11.
LUX: „Świat wewnętrzny11 j „Generał
Czeng11. .
MAJESTIC: ..Nowi ludzie".

m a je s tic

„

O godz. 12 i 1.30 poranki ulgowe**

„ F ilm d la w s a y s t k lc h "
Najnowsze
arcydzieło
sowieckie

NOWI LUDZIE
N adpr.: dodatek sowiecki

■■Skrzydlata P a r a d a 1'
MASKA:
„Śmierć odpoczywa11 i
„Przybłęda1
MEWA: „Ludzie w bieli*1 i „Błękitna
rapsodja11.
MUCHA: „Co mój mąż robi w nocy?11
K I NO

MUCHA

„Noc Cudów”
arcydzieło światowej sławy
nadto wspaniały nadprogram.
W soboty, niedziele i święta poranki
12. 2. 4 6. 8, 10

PAN: „Żywy zastaw".

P

A

| |

R® f l

Nowy-Św iat 49
Pocz.

5, 7, 9.15

ULUBIENICA WSZYSTKICH

Shirley Tempie
W NOWYM FILMIE PARAMQUNTV

Chłodna 49
tel. 649-54

Ceny miejsc niepodwjrźszona.

Sekcja H isto rji W arszaw y Tow arzystwa
Miłośników Histoi-ji zawiadamia, że w po
niedziałek 18 lutego br. odbędzie się o
godz. 20 w lokalu Tow arzystw a zebranie
Sekcji na którem p. W iktor Brum er wy
głosi odczyt p. t. „T eatr Bogusławskie
go w W arszaw ie za czasów pruskich'*.
WTstęp wolny

Przeważnie

tem zmiennie, odwilż.
w iatry zachodnie.

Pocz. w dni powszedn.

nam się pozyskać dla naszego kina,
mimo dużych kosztów

za czasów pruskich

POCHMURNO.

Co w y ś w ie t la j ą k in a ?

c h o c ia ż m a ła k a r a

4 asy komedii polskiej

S T A N P O G O D Y w|g P IM

ul. Długa 10. P. o 4

Najnowsza komedja prod, polskiej

„Co mój mąt roili w nocy11
z udział, najlepszych aktorów sesny polskiej

St. Gmzjirtska, T. Manklewiczówna, K. Krukowski,
M. Znicz i R. Gierasiński.
Madproąram: Rewelacyjne dodatki dźwiękowe
C e n a b i l e t ó w o d 4 9 gr.

PETIT TRIANON: „Bolero11 i „Speł
nione marzenia11.
PROMIEŃ: „Przygoda na Lido1" i „Baroud11.
RAJ: „Król cyganów" i „Cudowna ra
kieta11.
ROXY; „Dziewczę dżungli11 i rewja.

Klwo „ R O K Y “
W o ls k a 14

Dziś i c o d z i e n n i e

Dziewczę dżungli
w rot. gł. R o c h e l l e H u d s o n

Na scenie rew ja
na czele z Rybsczewskę i Hulewiczem

PRAGA: „Carioca11 i rewja.
RIALTO: „Muszę być młody!11
RIVIERA: „Csibi11 i „Pocałunek ska
zańca11.
KOXY: „Kleopatra11 i rewja.
STYLOWY: „Piotruś11 z Fr. Gaal.
SOKÓŁ — „Carioca11 i „Noc na fron
cie".
ŚWIATOWID: „Świat się śmieje11
(komedia sowiecka).

ŚWIATOWID flWIAT SIĘ
P. 11.30. 1.15. 3,5,1.9 % MICIE

O godz. 1 1 .3 0 . 1.15
.1 M I L J I .
P o p ularne PoranKI j j g s u T , |E
MIodz. zł. 1.09

- —.-ii
i
21 b. m. premjerą komedji mu zyczn*
M. H E M A R A

A .B .C .

MIŁOŚCI

Dymsza X Krukowski X Bogda X Tem

TON: „Kleopatra".
UCIECHA: „Imperatorowa" z Marle
ną Dietrich. 1

w Warszawie * odnoszeniem miesięcznie ri. 5.40. b et odnoszenia «Ł 470, na prowincji miesięcznie zł. 5.40, zagranicą zł. 8 . - . Za zmianę adresu 50 gr.
H
2?' nekroIo«i do
mm; <r- 20. powyżej 60 mm. gr. 30, drobne za wyraz 20 gr. Poszukiwanie i zaofiarowanie
Ogłoszenia tabelaryczne e 50 proe. drożej.
Ogłoszenia zagraniczne o 50 proc. drożej.
Układ ogłoszeń w tekście 5-cio szpaltowy, okład swyczainycb 10-d* ezpalteww
Za treść ogłoszeń Redakcja nie odpowiada.
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