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Dokoła wojny

Młodzież robotnicza Warszawy,

Wążowisko

akademicy, sportowcy
zgromadzi się masowo w dniu 19 b. m. (niedziela) o g. 10,30
rano w sali „Ateneum'*, ul. Czerwonego Krzyża 20 na

Zgromadzenia Młodzieży

Mianowanie Edena przyjęli le wyznaczy się nowy termin— bardzo wątpliwą, czy Hitler w Francji i Rosji sowieckiej. Wła
śmy dość sceptycznie; wyrazi to rozpęta się nową serję intryg. chwili obecnej wziąłby na siebie śnie dlatego, że faszyzm włoski
A przecież mówiło się wciąż, ryzyko wojny europejskiej, a ra jest teraz osłabiony i łatwiej go by zaprotestować przeciw
liśmy wątpliwość, czy zmiana
ministra spraw zagranicznych że wojnę należy szybko skoń czej światowej, ponieważ i na debić, należy to uczynić jaknajn a c |o n a liz m o w i,
bez zmiany premjcra doprowa czyć, że sankcje mają służyć Dalekim Wschodzie Japonja u- prędzej — iw ten sposób wzmo
a n ty se m ity z m o w i,
dzi do powrotu polityki angiel właśnie przyśpieszeniu końca derzyłaby na Rosję. Hitler nie cnić swą pozycję wobec hitlery
p o d ż e g a c z o m w o je n n y m .
zmu,
który,
osaczony
ze
wszyst
skiej ku zasadom Ligi Narodów. wojny. Tymczasem zastosowano zakończył jeszcze dzieła zbro
kich
niemal
stron,
nie
odważył
Obawy nasze zaczynają się sankcje łagodne, które niewąt jeń, zwłaszcza na morzu Niemcy
Przemawiają:; St. Dubois, E. Hryniewicz, M. Niedziałkowski,
sprawdzać. Baldwin znowu mó- pliwie robią swoje, ale tego w ła nie są jeszcze groźnym przeciw by się, a w każdym razie nie tak Z. Mitzner, Wł. Pietrzykowski, Leszek Raabe, A. Zdanowski,
łatwo ważyłby się, na wojnę.
wi o trudnościach sankcyi naf śnie celu — szybkiego zakoń nikiem.
Kto chce osłabić Hitlera, mu G. Blit („Cukunft").
Ale gdyby przypuścić, że
towych, jak mówił za czasu Hoa czenia wojny — nie spełnią.
ORGANIZACJA MŁODZIEŻY T. U. R.
W tym splocie intryg baldwi Niemcy istotnie już teraz zech si wpierw pokonać Mussoltnier a; prasa będąca na usługach
ZW. NIEZALEŻNEJ ML. SOCJ. (akademickiej).
przemysłu wojennego i królów nowsko - lavalowskich, wcho cą wywołać wojnę, to przecież go. Kto chce ratować Mussoli
nafdanych, szerzy plotki o goto dzą w grę rozmaite czynniki i w interesie Europy leży, by jak niego w obawie przed Hitlerem,
Wości Mussoliniego do zawarcia pobudki, z których niewszystkie najszybciej skończyć z Włocha ten wzmacnia Hitlera całą siłą
mi, by pozbyć się faszyzmu wło zwycięskiego faszyzmu włoskie
Pokoju, wobec czego niema po są dotąd znane.
skiego, który w razie wojny eu goNależy
jednak
napiętnować
trzeby zaostrzać sankcyj, stra
(jmb.)
szy wojną z Niemcami; organ demagogję ze straszakiem hitle ropejskiej napewno stanąłby po
•krajnej prawicy „Morn. Post" rowskim. Jest rzeczą bardzo a stronie Hitlera, a nie Anglji,
Wystąpił z „rewelacjami” o rze
W dniu wczorajszym upłynął ter osk. Zaryckiej i Kłymyszyna, osk.
komem nieprzygotowaniu Anglii
min składania apelacji w procesie Karpyńca i obrońcy jego adw.
wojny.
12 Ukraińców ,skazanych przez Szłapaka.
O nieprzygotowaniu floty an
Jak się dowiadujemy adw. adw.
Warszawski Sąd Okręgowy za ugielskiej do wojny mówiono sze
Tankiewicz i Horbowy również
dział
w
zabójstwie
min.
Pierackieroko w okresie wyborów, w liwysłali już skargi apelacyjne w
go.
atopadzie r. ub. Wtedy to b. mi
Wczoraj wpłynęły następujące imieniu swych klijentów, które z a 
nister marynarki w rządzie ro
skargi apelacyjne: osk. Malucy i pewne nadejdą jutro. Jak wiadomo
botniczym, tow. Alexander, zde
Myhala, pisane przez nich samych dla ich ważności wystarczają stem
W czw artek wieczorem — jak cydentu, który pociągnąłby za so- nie zaczekam z moją dym isją aż
•Paskował publicznie te kłamco wywołało o tyle żdziwienie, że ple pocztowe z datą wysłania w
do tego dnia.
•twa i stwierdził, że flota an już podaliśm y w części nakładu— bą dymisję całego Rząd.
„Le Jour" zapytuje, czy dymisja Myhal w ostatnim słowie podkreś ostatnim terminie do apelacji.
„Excelsior" sądzi, że Herriot
gielska stoi na wysokości nowę w e francuskim Parlam encie n astą
Aplikanci, którzy sekretarzowali
lił, że pragnie jaknajsurowszej ka
°zesnych wymagań i jest najlep pił now y atak opozycji na Rząd raczej ustąpi sam, nie pociągając H erriota pociągnie za sobą u stą
na
procesie przystąpili już do ory
i
spodziewa
się
w
e
Lwowie
su
Lavala. R ząd i tym razem uzyskał za sobą innych dymisyj, z tern, że pienia m inistrów Bonnet‘a i Ber
*za na świede.
pracowania akt z procesu. Olbrzy
rowszego
wyroku
niż
w
procesie
tranda
i
czy
w
rezultacie
gabinet
Bardzo możliwe, że flota po votum zaufania w iększością 63 na jego miejsce nikt nie wejdzie
mi ten materjał przekroczyć ma
pozostanie czy ustąpi. Ta druga Warszawskim.
do gabinetu.
wietrzna Anglji nie dorównywa głosów.
tym razem 1000 stron druku.
Adw.
Pawenckiego
w
imieniu
„Echo de P aris" pisze: dzień ewentualność wydaje się pismu
Na 251 deputow anych,
którzy
flocie morskiej, że jest słabsza
bardziej
prawdopodobna.
floty powietrznej Włoch. Ale głosow ali w czoraj przeciwko Rzą w czorajszy nie posiada preceden
„O euvre” pisze* nie można so
Pomimo wielkiej większości,
gdyby miało dojść do wojny z dowi składa się: 10 komunistów, su.
bie
w yobrazić dymisji H erriota
którą
uzyskał
gabinet,
Rząd
znaj
96
socjalistów
,
4
członków
jedno
B łocham i, to przecież Angl;a
®ie wystąpiłaby sama, lecz mi a ści robotniczej, 40 członków unji duje się w tak wielkiem niebezpie bez natychmiastowych powikłań.
Socjalistyczny „Populaire” pi
łaby do pomocy inne państwa socjalistycznej i republikańskiej, czeństwie, jak nigdy. Herriot o ś
sze:
oto nadszedł moment, g d y sy
w
iadczył
przedstaw
icielow
i
p
is
88
radykałów
socjalnych,
3
człon
Ligi, przyczem w rozprawie z
tuacja Rządu uległa pozornej kon
ma,
skrajni
radykałow
ie
będą
uków
niezależnej
lewicy
i
10
bez
Harold K eyes .detektyw na u- dowodowy, który w razie rewizji
Włochami główną rolę odegrała
sofidacji, lecz w rzeczywistości sługach obrońców Hauptmajnna, procesu musi spowodować unie
siłowali
spow
odow
ać
na
posie
partyjnych.
20
deputow
anych
po
by flota morska.
dzeniu komitetu w ykonaw czego w jest nadzw yczaj zachw iana. Kry oświadczył wczoraj przedstawicie winnienie Hauptmanna. Materiał
_ Akcja .,Morning Post” jest w strzym ało się od głosu.
PAT.).
niedzielę zbiorow ą dymisję mini zys sie pogłębia.
lom prasy, że zgromadził materjał ten będzie ogłoszony. Gubernator
•wiadomą dywersją wrogów
*
strów
radykalnych.
PrzypuszczalHoffman oświadczył, że rzeczo
••nkcyj przeciw Włochom.
Pomimo znacznego sukcesu La
znawca grafolog Samuel Smali jest
Jednocześnie nieoceniony La vala sytuacja gabinetu w zbudza
zdania ,iż listy z zadaniem okupu
val, którem u radykałowie zno- zaniepokojenie,
uw idoczniające
nie były pisane przez Hauptmanna.
' yu uratowali premjerostwo, się na łam ach prasy. Dymisję Her*
kom prom itow any swym projek rio ta pow szechnie uw ażają za bar
Po oświadczeniu gubernatora
tem „pokojowym", pragnie rato dzo praw dopodobną, chyba żeby
Hoffmana, iż stracenie Hauptmanna
'Yać Mussoliniego drogą „okól- zaszły w ypadki nieprzewidziane.
odroczone będzie na dni 30, pro
*$“. Oto stara się on odwrócić N ajbardziej interesującą jest kwekurator
generalny Wilentz oznaj
Uwagę od wojny włosko-abisyń stja, czy dymisja H erriota pociąg
„Le Journal" zamieszcza nastę mienia, że remilitaryzacja Nadre- FRANCJA ZMUSZONA BYŁABY
?kiej przez straszenie opinji, ja nie za sobą ustąpienie niektórych pującą wiadomość z Berlina: Do nji MOŻE POCIĄGNĄĆ ZA SO PODJĄĆ ZARZĄDZENIA WOJS mił, że odroczenie to daje skaza
nemu conajmniej trzy miesiące ży
koby Francji groziło bezpośre- m inistrów radykalnych.
wiadujemy się ze źródła wiary BĄ NASTĘPSTWA, CO DO KTÓ KOWE O NAJWIĘKSZEJ DONIO cia, gdyż sędzię Trenchard będzie
Jnio niebezpieczeństwo wojny
„Le Journal” pisze: Laval prze godnego, że ambasador francuski RYCH RZĄD NIEMIECKI NIE SŁOSCI.
m u s ia ł usta'ić nowy termin egze
* Niemcami; Hitler jakoby za zwyciężył now ą napaść, ale opo odwiedził w poniedziałek sekreta POWINIEN BYĆ UTRZYMYWA
„Daily Telegraph” ujawnia po kucji.
mierza obsadzić Nadrenję i zycja przygotow uje się do w zno rza stanu von Buelowa, z którym NY DŁUŻEJ W NIEŚWIADOMO nadto, że ta demarche i obawy, że
W ieść o odroczeniu egzekucji
^targnąć do Francji. „Ren w art w ienia ataków i sesja nie zakoń odbył dłuższą rozmowę na temat ŚCI. Dowiadujemy się ponadto — Niemcy naruszą strefę zdemilitary rozeszła się lotem błyskawicy
uwa razy tyle co Alpy” — woła czy się bez tego, aby radykałow ie wrażenia, jakie wywołuje w e fran że Rząd niemiecki, nie informując zowaną, zbiegają się i. odrzuce wśród innych uwięzionnych, którzy
d łu ż n a prasa lavalowska. Stwa nie wznowili próby zmuszenia cuskich kołach politycznych kam- o tern Francji, miał udzielić w Lon niem przez Hitlera w ostatnich urządzili burzliwą demonstrację,
się atmosferę niepokoju i swych m inistrów do ustąpienia.-— panja prasy niemieckiej w zw iąz dynie za pośrednictwem ambasa dniach sugestyj Rządu brytyjskie krzycząc i waląc we drzwi. (PAT.)
trwogi przed Niemcami, w któ N ajw yraźniej należy się liczyć z ku z rzekomem naruszeniem ukła dora von Hoescha zapewnień, iż go, aby Niemcy zgodziły się na
rej łatwiej będzie — tak spodzie dym isją H erriota.
dów lokarneńskich przez technicz nie myśli o remilitaryzacji lew ego wzajemną poufną wymianę infor
„Le M atin“ sądzi, że dzień przy ne porozumienie sztabów general brzegu Renu. W iadomość — koń macyj na temat programu zbrojeń
się Laval — spławić zatarg
niósł złudzenia likwidacji niepew  nych francuskiego i angielskiego, czy dziennik — której potwierdzę Hitler odpowiedzieć miał — w ed
®®ko - abisyński.
Wszystko wskazuje na to, że ności, które zakłócały zakończe dotyczące granic północnych i nia nie zdołaliśmy uzyskać, daje ług dziennika — że Niemcy trak
s&nkqe naftowe odłoży się zno- nie sesji tak szczęśliwie rozpoczę wschodnich Francji. W edług na my z wszelkiemi zastrzeżeniami. tują tego rodzaju informacje jako
**
Wu na pewien czas, a gdy zno tej. Pismo zapytuje, co uczynią szych informacyj, ambasador usi
najściślejszą tajemnicę i nawet
*
Agencja Reutera donosi, że biu
wu nadejdzie termin obrad ko radykałow ie w niedzielę i czy zwo łow ał dać von Buelowi do zrozuCała prasa londyńska przywią ostatnio skazały na karę śmierć’ letyn o stanie zdrowia Kiplinga
misji sankcyjnej — o ile wogó- lennicy D aladier nie w yw ołają in
zuje wielką w agę do wiadomości kilka osób, które dopuściły się po stwierdza, iż wczoraj o godz. 7-ej

Proces o zabójstwo min. Pierackiego

Skargi apelacyjne obrony

Przed upadkiem Lavala
Radykałowie wycofują się z gabinetu?

Zwrot w sprawie Hauptmanna?

Egzekucja znowu odroczona na 30 dni

Francja ostrzega

Hitlera

Fortyfikacja Renu pociągnie za sobą wojnę

Ostatnie chwile
Kiplinga

Już c z a s za m ia w ia ć

nasz numer propagandowy*
k tó ry u k a ż e s ię n a 2 i 3 lu te g o w zn a cz n ie z w ię k s z o n e ! o b |ę to £ c i

Numer ten będzie związany z pięćdziesiątą rocznicą
Pierwszego „P roletariatu"
Administracja nasza
do dnia 31 stycznia.

(Warszawa, W arecka 7)

przyjmuje

zam ów ienia

o ostrzeżeniu Niemiec przez Fran
cję. W sensacyjnej formie zatniesz
czają pisma doniesienie o ponie
działkowej demarche amb. Fran
cois Poncet u sekretarza stanu
Buelowa, podkreślając słow a am
basadora francuskiego, że gdyby
Niemcy usiłowały zmilitaryzować
strefę
zdemilitaryzowaną,
to

gwałcenia tej zasady. „Daily Tele
graph" podkreśla, że to stanowi
sko Niemiec zbiega się również z
oznakami, świadczącemi, że w o
bec załamania się w aszyngtońs
kich ograniczeń morskich, Niemcy
zamierzają zrewidować angielskonlemieckie porozumienie morskie.
(PAT.).

Na str. 2: Sytuacja na froncie

rano stan pisarza by! bardzo kry
tyczny.
O godz. 4 min. 30 rano chory za
padł w stan śpiączki. Żona, chi
rurg i pielęgniarki całą noc czuwa’y u łoża chorego. O godz. 7-ej
zrana Havas doniósł z Londynu,
że wielki pisarz zakończył życie.
O godz. 8-ej wiadomość ta przez
tą samą agencję została zdemento
wana. W edle ostatnich doniesień
Kipling o godz. 7 rano pozostawał
nadal w stanie śpiączki (PAT.).

Str. 2

Sytuacja na froncie

Bitwa nad Ganałe
Wojska włoskie częściowo ewakuowały Makalle?
Największem wydarzeniem oatatnich dni była bitwa nad rzeką
Ganale. Marsz. Badoglio w depe
szy przesłanej do Rzymu komuni
kuje, że bitwa ta rozpoczęta dnia
12 stycznia przez armję gen. Graziani'ego zakończyła się całkowitem zwycięstwem wojsk włoskich
Opór ostatnich oddziałów arjergardy wojsk Rasa -Desta został
przezwyciężony i wojska abisyńskie rozproszyły się wzdłuż drogi
karawanowej wiodącej na północ
no - zachód od bazy wyjściowej
tych oddziałów. Liczba poległych
wynosi podobno 4.000.
źródła angielskie stwierdzają,
że opór, który stawiali Abisyńczycy w bitwie pod Ganale Doria był
niezwykle zaciekły. Kawalerja abisyńska kilkakrotnie przechodzi
ła do ataku, gniazda karabinów ma
szynowych rozlokowane umiejęt
nie przez Abisyńczyków utrudnia
ły Włochom posuwanie się na
przód. Zdobycie okopów z temi
karabinami wymagało wielu ofiar.
Jazda
abisyńska
kilkakrotnie
wdzierała się do szeregów regular
nych i nieregularnych wojsk wło
skich, siejąc duże zniszczenie. —
Przeciw kawalerzystom wysiano
czołgi, które jeźdźcy abisyriscy atakowaii z niezwykłą odwagą, —
lecz naogół bezskutecznie. Karabi
ny maszynowe z czołgów prażyły
jeźdźców gradem pocisków. Była
to walka bez pardonu, po której
zdziesiątkowani piekielnym ogniem

jeźdźcy abisyriscy zmuszeni zosta
li do odwrotu. Początkowo wojs
ka włoskie na odcinku Dolo posu
wały się pomiędzy brzegami dwuch
rzek Daua Parma i Ganale Doria,
później przyłączyła się do nich
kolumna, która wyruszyła z Ami
no (na północy od Dolo) i wspól
nie idąc wzdłuż północnego brze
gu Ganale Doria, zajęły kilka wsi.
Przez cały czas walk wojskom wło
skim towarzyszyły samoloty, wspie
rając akcję piechoty i czołgów.
źródła angielskie stwierdzają,
że pomimo zaciętości walk i du
żych strat ariergardy wojska Rasa
Desta, jeszcze wczoraj stawiały opór, posuwającym się naprzód woj
skom włoskim.
Na froncie północnym
stan
wojsk włoskich jest w dalszym
ciągu krytyczny. Reuter donosi, że
wojska Rasa Ayelu mają rzekomo
zbliżać się do Aksum. Donoszą
również, jakoby Włosi mieli do
konać częściowej ewakuacji Ma
kalle, pozostawiając jedynie kilka
oddziałów Askarysów.
DEZERCJA Z ARMJI WŁOSKIEJ
W ustrjackim Tyrolu w Insbrucku i okolicy, przebywa około 1700
dezerterów włoskich narodowości
niemieckiej.
W ostatnich dniach do austriac
kiego posterunku granicznego w
północnym Tyrolu zgłosił się peł
ny oddział żołnierzy włoskich
z karabinami maszynowemi i za
żądał rozbrojenia.

Władze włoskie obstawiły gra
nicę włosko-austrjacką licznym!
posterunkami karabinjerów celem
przeciwdziałania wzrastającej de
zercji żołnierzy włoskich.

W mowie tronowej, wygłoszo
nej podczas otwierania normalnej
sesji
parlamentu szwedzkiego,
stwierdzono stały wzrost docho
dów skarbowych, co pozwoli na
zmniejszenie podatku dochodowe
go i majątkowego.
Preliminarz na rozpoczynający
się od dnia 1 lipca rok budżeto
wy jest wyrównany i wynosi 1167
milfonów koron szwedzkich. W
porównaniu z budżetem dotych
czasowym wykazuje on zwyżkę
o 111 miljonów, które przeznaczo

T

- - ZNANY PRZYWÓDCA KOMU
NISTÓW HINDUSKICH Saklafyala
zm arł w Londynie, m ając lat 67
Od 1922 do 1929 Sablavala byl posłem komunistycznym w Izbie Gmin.
W roku 1929 Rząd brytyjski zabronił
S rklavali, który był zdecydowanym
przeciwnikiem polityki Ghandiego,
powrócić do Indyj.
— Z SANTOS (B razylja) donoszą,
że w czasie wyładowywania w ta m 
tejszym porcie saletry i siarki z okrę.
tn „B ritt-M arie" nastąpił straszny

czyły, że przedwko tej prowokacji
wystąpią do walki przy pomocy
wszelkich stojących im do dyspo
zycji środków.
Jeżeli przemysłowcy narzucą
robotnikom tę walkę, to skutki tej
walki będą ponosić sami.
Ze strony klasowych Związków
Zawodowych prezmawiali tow. tow.
Stańczyk, Bielnik, Jania i Tome
cki.
Przedstawiciel Unji Pracowni
ków Umysłowych obacny na Kon
ferencji zsolidaryzował się z oś
wiadczeniem delegatów robotni
czych.

Proces

w sprawie głośnej katastrofy

w W ied n iu
wdową. Paweł skłania się ku stop
niowej likwidacji dyktatury, cze
mu opiera się gen. Źiwkowicz, pod
którego wpływem znajduje się
królowa Marja.
Wreszcie królowa ze swej stro
ny ma pośredniczyć między Ka
rolem a dworem angielskim. Ka
rol już od kilku lat pragnie od
wiedzić Angłję, ale angielski dwór
królewski nie chce go przyjąć ze
względu na jego sprawy małżeń
skie. Królowa Marja zaś i książę
Paweł są mile widziani na dwo
rze angielskim, gdzie Paweł ma
interweniować na rzecz Karola.

Obawa zamachu prawicowego

w H is z p a n ii

dotąd w więzieniu, w tem 200 ska
zanych na śmierć.
Fakty te stanowią najlepszą
propagandę dla lewicy, toteż pra
wica drży o swe mandaty i prze
widuje swą klęskę. Wywiera ona
nacisk na Rząd, by zawiesił swo
body konstytucyjne i grozi , w
przeciwnym razie zamachem sta
nu.
Rząd — jak chodzą słuchy —
waha się i „dla świętego spoko
ju" jest jakoby gotów zawiesić
swobody — „na kilka diri".

Strajk prawicowych studentów

dan .umożliwiając jednocześnie re
alizację angielsko - egipskiego układu wojskowego, uważanego za
niezbędny, jeśli chodzi o zabezpie
W związku z demonstracjami rozpraszano jedynie w wypadku,
czenie podstawowych linij komun i
kacyjnych lądowych i morskich prawicowych studentów przeciw gdy stawały się zbyt liczne i utru
ko prof. Jeze i zawieszeniem wykła dniały ruch uliczny.
imperjum brytyjskiego. (PAT.).
»<<
dów na wydziale prawnym, roz
(■
*
W pierwszym dniu strajku stu
Z Kairu donoszą: Wysoki komi począł się wczoraj na wszystkich
sarz angielski sir Miles Lampson fakultetach uniwersytetu paryskie dentów zaszedł incydent na wy
prowadzi rokowania z egipskim go strajk prawicowych studentów dziale lekarskim. Spowodu tego
frontem narodowym. Wysoki ko Liczni słuchacze lewicowi przybyli incydentu zawieszono wykłady i
misarz zapewnił przywódców na na wykłady .odbywające się pod na tym wydziale. Pozatem wyni
cjonalistów egipskich, że Anglia ochroną policji, która ogeadziła kło zajście ze student:.mi rta bul
dąży do porozumienia z Egiptem weiścia. Zgr madzenia studenckie warze Saint Michel. (PAT.).
■HKM M M M M
P ertraktacje wejdą w sladjum de
cydujące po wyborach do parla
mentu egipskiego. Wybory te od
będą się na wiosnę. (ATE).
Otrzymaliśmy styczniowy numer | cu część rozrywkowa — „Figlłki".
„Gromady", ilustrowanego tnie- j Widzimy więc, że miesięcznik
sięcznika czerwonych harcerzy.i czerwono-harcerski spełnia życzę
Numerem tym rozpoczęła „Gro- • nia młodych czytelników: jest 1 poważny i pełen przygód i w miarę
m ada" siódmy rok swego bytu.
wybuch. Okręt został rozerwany i za
Bez przerwy siedem lat, lat kry wesoły.
tonął w przeciągu kilku minut. Z gi
Rok bieżący będzie rokiem ofen
nęło 6 osób, kilkanaście zostało r a n  zysu, konfiskat i walki. W artyku
nych. Eksplozja spowodowała rów le wstępnym „Gromada" obiecuje sywy czerwono-harcersklej. Da
nież pożar, którego pastw ą padły
cw a m agazyny celne. Okręt miał na w r. 1936 wzmożoną akcją, bo to remnie byłoby się bronić: każdy
ulegnie
„Gromadzie"
pokładzie S10 ton saletry i 1950 ton rok jubileuszowy: dziesiąty rok młodzian
siarki.
istnienia Czerwonego Harcerstwa harcerskiej i będzie ją z przyjem
— LOTNIK KOKINAKI pobił re  T.U.R.
nością czytał, a każdy ojciec, d b a
kord światowy, przebywając w ciągu
Zapowiedź sprawdza się już ły o dobre pismo dla dzieci, za
półtorej godziny n a wysokości 11.500
metrów, przy tem peraturze — 67 st. w 1-szym numerze, bo treść rze prenumeruje „Gromadę" natych
— PRASA CZESKA DONOSI, że czywiście ciekawa, a więc mamy miast.
niejaki Józef Daunsner, przebyw ają wspomnienia tow. śledźińsldego
Redakcja i administracja: W ar
cy w więzieniu ,podejrzany jest o udział w zabójstwie profesora Lessin z lat młodzieńczych (życie konspi szawa, YVarecka 7. Prenumerata
ga, zamordowanego w M aryańskich racyjne), artykuł z dziejów ziemi, roczna zł. 2.50. W płacać na konto
Łaźniach w sierpniu 1933 roku. Jak dalej „życie motyli". „Przygody „Gromady" w P.K.O. Nr. 25950.
wiadomo, prof. Lessing po dojściu do Wicka" (ucieszna historja), „Rze Cena numeru 20 groszy. Przy za
władzy hitlerowców, opuścił Niemcy.
Zabójcy jego nie zostali dotychczas czy ciekawe", stronę dla starszych mówieniach ponad 10 egzemplarzy
harcerzy p. t. „Przewodnik", bO' udzielamy rabatu 25 procent.
wykryci.
gatą kronikę harcerską, a na koń-

Świat w zdarzeniach
— DONOSZĄ Z LIMY (P e ru ), że
nie wykryci dotychczas sprawcy pod
łożyli bombę w jednera z okien loka
lu, w którym się mieszczą biura kon
su latu włoskiego. W chwili kiedy je 
den z agentów policyjnych usiłował
lom bę usunąć, nastąpił wybuch, ob
ryw ając mu praw e ram ię. Ofiarę
wybuchu przewieziono w stanie cięż
kim do szpitala.

nych już przez nas wczoraj, doma
gają się ponadto:
Zawieszenie ustawy urlopowej na
rok 1936.
Obniżenie zarobków w wysoko
ści zadekretowanej obniżki cen
produkcji przemysłowej.
Scalenie spółki brackiej z ogólnemi ubezpieczeniami inwalidzkie
mu
Zniesienie przepisów demobiłizacyjnych.
Prowokacyjne żądania przemy
słowców spotkały się ze zdecydo
ne są na likwidację długów, za waną odprawą wszystkich Związ
ciągniętych podczas kryzysu na ków Zawodowych, które oświad
przeprowadzenie robót publicz
nych.
Te roboty publiczne sprawiły,
iż w Szwecji znikło bezrobocie i
ustał kryzys.
Specjalne podatki od dużych
dochodów i dużych majątków
Przed Sądem Okręgowym w Ka
oraz cła pozostają nararie w do
towicach rozpoczął się wczoraj
tychczasowej wysokości.
proces w sprawie głośnej kata
Jak wiadomo, w Szwecji od sze
strofy budowlanej przy budowie
regu lat rząd spoczywa w ręku
katedry w październiku 1934 r.
socjalistów.
Jak wiadomo, zawaliło się wów
czas rusztowanie katedry, wskutek
czego runęło z wysokości 8 me
trów — 117 osób. Przeszło 20 od

Tajemnicza wizyta króla Karola

Przed kńlkti cWami król rumuń
siei Karol przybył do Wiednia w
towarzystwie swego syna Micha
ła. Oficjalnie podano, że celem
podróży było polowanie.
Karol spotkał się w Wiedniu ze
swoją siostrą królową jugosło
wiańską Marją. Otóż prasa angtel
ska donosi, że wdowa po królu
Aleksanrdze żyje wciąż w stra
chu o swe dzieci i że prosiła bra
ta, by je wziiął do siebie i rozto
wzgląd na bezpieczeństwo syste
czył nad niemi opiekę.
mu faszystowskiego.
Jednocześnie Karol miał po
Badoglio wyzyskał sytuację i
średniczyć między regentem jugo
przed wyjazdem do Afryki wy
słowiańskim Pawłem * królowąmógł na Mussolinim, źe „czarne
koszule1' ra ró w ri z armją podle
gać będą sądownictwu wojskowe
mu.
Urzędówka włoska ogłosiła roz
porządzenie, że członkowie mili
cji faszystowskiej, zgłaszający się
na ochotnika do dywizji, odpły
W Hiszpanji, jak wiadomo, jest
wających do Afryki, autom atycz okres wyborczy i wszystkie p r a 
nie wstępują do armji włoskiej.
wa konstytucyjne zostały przy
Wobec bardzo niepewnej sytua wrócone, m. in. zniesiono cenzu
cji Włoch zarówno na polu polity rę.
ki zagranicznej, jak i wewnętrz
Skorzystała z tego w pełni pra
nej, zgodę Mussolmiego na pro sa iewioowa, która ujawniła oknit
pozycję Badoglia uważają za gaf ny teror i represje, jakie spadły
fć' gdyż duce pozbawia się odda na klasę robotniczą po re wolnej,
r.ych mu kohort.
październikowej. Prasa lewicowa
wylicza tysiące zabitych, rannych
i torturowanych, 25 tys. uczestni
ków rewolucji, przebywających

Egipcie

„Le Petit Pa.ssien" donosi z
Kairu: w ul ległym tygodniu przy
było do Egiptu 20 tys. żołnierzy
brytyjskich. Obecnie donoszą o
przybyciu jeszcze jednej brygady
piechoty pod dowództwem gen.
Howarda. Intensywne prace obron
ne są energicznie prowadzone od
chwili koncentracji włoskiej w Libji Siły brytyjskie w Egipcie wyoeić mają ponad 75 tys. żołnierzy.
Garnizony audańakie są stale wzrn:
cniane zarówno w sensie załóg, jak
wyekwipowania bojowego.
W kołach poinformowanych oś
wiadczają, że zarządzenia te ma
ją na celu danie możności Anglji
©tawienia czoła wszelkim ewen
tualnym atakom na Egipt lub Su

Wczoraj odbyła aią w Katowi
cach nowa konferencja Komisji Mi
nisterialnej z przedstawicielami
Związków Zawodowych Zagłębia
Węglowego.
Jak się okazało przemysłowcy
obok prowokacyjnych żądań poda-

Szwecja przezwyciężyła kryzys

Siły brytyjskie
w

na SląsKu

Gdzie rządzą socjaliści

Armja włoska a „czarne koszule”
To samo zjawisko, które obser
wuje się w „Hitlerji", miauawicie,
że pomiędzy Reichswehrą a brun&tnemi i czamemi koszulami ist
nieje stały rozdżwięk, to samo —
powtarzamy — zjawisko można
zauważyć we Włoszech. Regular
na armja włoska nie cierpi „ c z a r 
nych koszul", a „czarne koszule"
odpłacają się wojsku pięknem za
nadobne.
Rozdźwięki te pogłębiły się od
chwili rozpoczęcia działań wojen
nych. Wysłanie do Afryki gen, Badoglia i odwołanie geu. de Bono
nastąpiło z tego. powodu, iż Mus
solini nie był zupełnie pewny gen
de Bono, gdy natomiast Badoglio
jest człowiekiem Mussoliniego Nie
decydowały więc przy tej zamia
nie względy strategiczne, lecz

Przed strajkiem górników

w Paryżu

Mmii' m i l s M i i

niosło ciężkie rany, a kilkudziesię
ciu — lżejsze.
Na ławie oskarżonych zasiedli
inżynierowie Campo Scipio i Jan
Affa.
Oskarżeni nie przyznali się do
winy.
Rozprawa potrwa kilka dni.

Sprawa prof. Rungego
W głośnej sprawie rektora uni
mowego" pod swojem nazwiskiem,
wersytetu poznańskiego, prof. R ut
nie naruszył praw autorskich pro
gego, któremu zarzucono popełnię
fesora dr. St. Fibicha, jednak po
nie plagjatu, wydało wspólne ostąpił nieoględnie, nie wyjaśniając
w przedmiowie podstawy do prze
świadczenie 6 uczonych polskich.
Oświadczenie podpisali profesoro
drukowania bez podania źródła ca
łych ustępów, wydanych jako wy 
wie uniwersytetu: Hoyer, Nowak,
kłady prof. Fibicha".
Markowski, Niemczycki, Folter i
Oświadczenie 6 uczonych pol
Fryderyk Zoll.
„Prof. Runge, wydając w roku skich wywołało wrażenie w Poz
1921 książki „Nauka o koniu" oraz naniu oraz w całym polskim świę
„Rasy i wygląd bydła rogatego do cie naukowym. (Plress)

Zamordował ojca
poranił rodzinę, poczem sam się zranił
W dmiu 16 b. m. o godz, 4-ej ra 
mo we wsi Sadłogoszcz koła Bar
cina w powiecie szubińskim nieja
ki Paweł Schuenke zamordował
swego 63-letniego ojca Franciszka,
podcinając mu w oza&ie sou gardło
uożem, następnie rzucił się na bra
ta swego Wilhelma i poranił go
ciężko siekierą i nożem, wreszcie
zaczął strzelać do matki i siostry,

na szczęście bezskutecznie. Po <ła
konaniu zbrodni sprawca postne*
lił się w twarz, poczem skoczył do
niegłębokiej studni, skąd go wydo
byli sąsiedzi i oddali w ręce poheji.
Zbrodnia miała podłoże m ajątko
we. Zbrodniarz po zamordowaniu
rodziny spodziewał się odziedzi
czyć pozostały majątek. (PAT).

Z e b ra n ie
.

ii mii

Dn. 10 b. m. odbyło się na Zam
ku pierwsze zebranie rady familij
nej nad małoletnieim córkami ś.
p. marszałka Józefa Piłsudskiego.
W skład rady familijnej wcho
dzą: Pan Prezydent Rzeczypospo
litej, pani marszałkowa Aleksan
dra Piłsudska, pp. Kazimierz Pił
sudski, Jan Piłsudski, gen. RydzŚmigły, gen. Kazimierz Sosnkowski, Walery Sławek, gen. Stanis
ław Rouppert, prezes N. I. K- p.
Jakób Krzemieński i kierownik są
du grodzkiego Wacław Jaruzel
ski, przewodniczący rady familij
nej z urzędu.
Na zebraniu był również obec-

ny prezes Sądu Okręgowego p.
Tadeusz Kamiński.
P. Jan Piłsudski z powodu cfcorobv w zebraniu udziału nie wziął.
(PAT.).

S taty sty k a
emerytów państwowych

Ministerjum skarbu zarządziło
opracowanie statystyki wszystkich
bez wyjątku emerytów, pobierają
cych zaopatrzenie ze skarbu pań
stwa.
Statystyka objąć ma zarówno
cywilnych, jak i wojskowych emerytów, oraz wdowy 1 sieroty po
nich. W ykazy statystyczne emery
tów mają być nadesłane minister
jum skarbu przez urzędy skarbo
we najpóźniej do końca kwietnia
Komunista bułgarski Stójko btan 1936 r.
(PRESS).
kow, który skazany w r. 1925 na
śmierć za działalność „antypań
stwową", ukrywał cię przez 10
lat, został schwytany i odesłany do
Na zasadzie nowego prawa
Pełowdiwu, celem wykonania wy
przemysłowego utworzony został
roku. (PAT.).
w W arszawie nowy kartel pod
nazwą „Związek przemysłu mu
zycznego Rzeczypospolitej Pols
kiej".

Fo 10 latach!

Nowy kartel

USZCZELNIANIE

OKIEN I DRZWI Obserwatorzy japońscy
p aten to w an ą gum ą

„HERMETIC"
OSZCZĘDZA 30°/o OPAŁU
chrcni od zimna, kurzu, hałasu
Zgłoszenia: telefon 11-84-73

L e s z n o

8

m.

28

Z Tokio donoszą, że charge
d'affaires Tudzi i kontradmirał Iwaszita mianowani będą obserwa
torami japońskimi na konferencji
morskiej, o ile cztery, uczestniczą
ce w niej mocarstwa, zaproszą
ich.
(PAT.).
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Hitlerowskie zamki na lodzie XII Zjazd P.S.P.R. o położeniu
Polski ruch socjalistyczny w Czechosłowacji

i ich doświadczenie
Pow iedz ouko: „tłuszcz albo p ra
Ca" stało się do pew nego stopowa
*ymbolem gospodarki hitlerow skiej i zaw iera zarazem w skrócie
''wyjaśnienie jedmej z przyczyn obe
cnego b ankructw a tej gospodarki..,
O bankructw ie m ożna już śmiało
mówić. Świadczą o niem choćby
poniższe fakty, k tó re w pewnej
m ierze opieram y na informacjach
,-Polski G ospodarczej", a w ięc pi
sma rządowego.
Nić przew odnia tej gospodarka—
to nie w zrost zasobów m as p ra c u 
jących, im harm onijny rozwój pro
dudocji i spożycia, lecz zbrojenia,
drogi strategiczne, m otoryzacja dla
celów m ilitarnych.
Przejściow y
■wzrost zatrudnienia, okupiony obm żetiem poziomu życiowego za
trudnionych .
Podatna przez n a s w poprzednim
num erze liczba w zrostu produkcji
przem ysłu inw estycyjnego o 200$
od r. 1932 i w zrostu produikoji
środków spożycia o 10$ mówi sa 
m a za siebie. P rzy obniżeniu p o 
ziomu życiow ego robotników (m.
to. nasb u tek w zrostu kosztów u trzym ania) przem ysły, pracujące
■na m asowe spożycie nie mogły się
TOZWŚDąĆ.
K ryzys
a p r owiz acyjny trw a:
przecież nie chodzi o tłuszcz, lecz
® »p ra c ę " (zbrojenia). Rząd nie
obiecuje naw et, by m ożna było
zwiększyć zaopatrzenie w masło
(wydziela się raz lub dw a razy na
■tydzień po 7» funta), w tłuszcze,
lecz podkreśla, że nieliczne d e w zy przeznaczyć musi na zakupno
surow ców . Pow róciła w pełni go
spodarka „w ojenna" (kanty „tłu
szczow e" n a m argarynę). Zaopa
trzenie rynku w nierogaciznę osią
ga już tylk o 40$ stanu z r. 1934.
B rak i innych gatunków , mięsa, z
wyjątkiem baraniny i cielęciny, n a
która niem a ceu m aksym alnych i,
k tó re podrożały o 30 — 50$ w p ó ł
roku, B rak paszy (ograniczenie
Przywozu) staw ia p od znakiem za
Pytania przyszłość hodowSi. Za
'.sukcee" uw aża się i jako tak i oBcjaknie rozgłasza, że ludność nie
jeet zmuszona jeść sam ą tylko bru
Wew,
Do maki ego poziomu dochodów
* * * pracujących przyczynia saą
rów nież fakt, że n aw et w okresie
Wysokiego stanu zatrudnienia (dziś
bezrobocie rośnie w szybkim temPie i to l i e tylko z przyczyn sezo? Qrwych!) było n adał w „T rzeciej
K ęeszy- ogromne bezrobocie (za
rejestrow ane i niezarcjestrow ane:
młodocianych, jaw nych wrogów re***> 1 Stam aafcrodnieuia był o 1y2
^ o n a a tia z y u d stanu z r. 1928.
a tym chorobliwym stanem go

ty. ta „uregulow ana" Reichem a r
k a o przym usowym kursie nie da
się już nadal na tym kursie u trzy
mać. Długo odwlekany moment utirzymywana a (nawet zwężonej]
działalności przemysłowej jedynie...
p racę m aszyny drukarskiej, druku
jącej pieniądze nastąpić musi, chy
ba, że H itler zastosuje „deflację \
a w ięc wielomilionową rzeszę wy
rzuci n a bruk, co oznaczać może
przyśpieszenie końca hitleryzm u,
ta k czy inaczej nieuchronnego.
**
*

Jeśli te ra z przyjrzym y się o b ra
zowi, jaki przedstaw ia ożywienie
gospodarcze pod rządam i H itlera,
zrozumiemy, że bankructw o było
nieuchronne. Żaden organizm gos
podarczy nie w ytrzym ałby na dłu
gą m etę nienaturalnego stanu op arcia potężnego gmachu inw esty
cyj na kruchej podstaw ie spożycia,
przytem gmachu przew ażnie nieu
żytkowego, a więc, nie dającego
gospodarzow i dochodu n a dalszą
rozbudow ę... Okazuje się, że nowa
siła kupna, tw orzona w wyniku
program u robót inwestycyjnych u>e
rośnie w nieskończoność i biada,

Na zakończenie dyskusji onegdaijszej w Komisji Spraw Zagrani
cznych Sejmu, ponownie zabrał
głos Min. Beck.
POLACY ZAGRANICĄ.
Na poruszoną przez kilku mów
ców spraw ę ochrony interesów Po
laków zam ieszkałych zagranicą mi
nister B eck odpowiedział, że M.
S. Z. czuw a nad tem i spraw am i i
nad al czuw ać będzie bez względu
n a narodow ość, w yznanie i rasę
tych obyw ateli
STOSUNKI
POLSKO - CZECHOSŁOWACKIE.
P, min. B eck zaznacza, że w szy
stko, o czem mówił dnia poprzed
niego zostało Rządowi Czechosło
wacji zakom unikowane.
Jeżeli chodzi o m etodę szukania
rozw iązań, to pomiędzy Polską a
Czechosłowacją zachodzi różnica.
Polska nie stoi na stanowisku for
malnego rozw iązyw ania tych za
gadnień, lecz istotnego. Nie chcemy
not i protokołów , ani obcych a r 
bitrów
Z przem ów ienia p. m inistra wy
nika, że korespondencja z Pragą
jest w toku.
STOSUNEK DO GDAŃSKA.
0 G dańsku min. Beck pow iedział,
że nie leży w interesie Polski ni-

I

PRYLINIKi

zastrzyków

kredyto-
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Wczoraj zapadł wyrok w dwa
dni trwającym procesie komunis
tycznym.
Eiger ów na skazana została na
12 lat, W ierbołow ski i Gewirtowski też po 12 lat więzienia, Gewinów na na 7 lat, a W urhaftm anow na na 2 lata.
W yroki p onad 10 lat nie uleg a
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położył rob
międnoścd

Sprostowanie

^T. aa M w e inwestycje, jeśli s,ę
zi C u^rzymać nadal wysoki poaktywnośoi. Koniunktura me
nariL a ’est' ’ak wiadomo, wybitnie
łem nW^ a
inwe*tycyj z udzJa

® pracy"k RzJ*d
U d u s z ę Kas osz-

a rch, u zyskui: Zpi,e cf eó

społecz-

da m a r e k n T

Vz

f aIecw i«

mniejszości polskiej w Czechosłowacji
Wczoraj podaliśmy
pierwszą
część uchwał XII zjazdu P.S.P.R.
Dotyczyły one ogólnej sytuacji we
wnętrznej w Czechosłowacji. Uch
wały, które drukujemy dzisiaj, określają postawę polskiego ruchu
socjalistycznego w Czechosłowacji
wobec sytuacji na Śląsku czeskim.
Red.
Od półtora przeszło roku istnie
jące na Śląsku napięcie stosun
ków politycznych stanow i pow aż
ne niebezpieczeństwo dla polskiej
ludności pracującej w Czechosło
wacji. W zrozumieniu tego PSPR
od samego początku zw alczała sta
nowczo wszelkie przejaw y judze
nia nacjonalistycznego, stojąc na
stanowisku, że tylko rozw ażne i
rozumne, niemniej jednak zdecy
dowane rozpatrzenie spraw y m o
że przynieść ludności polskiej ul
gę i napraw ę.
PSPR nie może podzielać zd a
nia, jakoby zaognienie stosunków
na Śląsku zostało w yw ołane li tyl
ko przez czynniki zew nętrzne, ja 
koby położenie
ludności poi-

Wyjaśnienia p. ministra Becka

spodarczym; napęczmdałą produk
cją w denatach, związanych z Lnwe
jT cjanu i nikłą bazą konauittcyjmą N A JT A N ttA SZKOŁA SAMOCHODOWA
S1Ó irane chorobowe proce..odrodzenia" gospodarczego
^em iec, Większość nowych urzą WABS2AVWA JE R O Z O L IM SK A 27
~ są nierentowne (przemysł
ojeniowy) inne remtują się bar. P ^ o li... Stąd kotieczność nie
R annych

jeśli w zrost działalności inw esty
cyjnej nie budzi zarazem w zrostu
spożycia, nie wtzmaga w odpow ie
dnim tem pie dochodów ludności
pracującej!..
Lecz w tym celu obmyślić n ale
ży nie plan robót publicznych ja
kichkolwiek, k tóreby pochłonęły
rozporządzakoe środki kredytow e
,.zam roziły" kapitały, nie srtwanzanząc trw ałego źródła zatrudnie
nia, now ego w arsztatu pracy, n o 
wych ułatw ień produkcji czy obro
tu dóbr, lecz zrealizow ać trzeba
plan robót, podnoszących produk
cję, uspraw niających obrót dóbr.
P rzykład niem iecki, daleki od
tego, by nam daw ać dowód ban
k ru ctw a systemu w ielkich robot
publicznych, planowego dźwignię
cia życia gospodarczego z niskie
go poziomu na wyższy — jest ban
kructw em gospodarki, nastaw io
nej na zbrojenia i opartej n a zdła
w ieniu wszelkiej samodzielności
mas pracujących, niemogących ochronić i wzmóc swej siły nabyw
czej — fundam entu racjonalnej go
spodarki.
(W)

W recenzji

z książki

sączenie egzystneji i gospodarstwa
W olnego m. G dańska. Pomimo kom
plikacyj, istnieje w stosunkach z
G dańskiem niew ątpliw y postęp.
SO JUSZ Z FRANCJĄ.
Co do Francji ,to min. Beck po
wołuje się na swoje expose, w któ
rem niedw uznacznie określił stosu
nek Polski do Francji. Znalazło to
należyte zroenumienie w opinji
Francji, czego dowodem głosy p ra 
sy francuskiej.

W Lidze Narodów Polska i F ran
cja zgodnie współpracują.
POLITYKI PO LSK IEJ KUPIĆ
NIE MOŻNA.
W końcu m inister Beck zastrzegł
się przed możliwością przypusczczenia, iż zagraniczna polityka polska
zależna jest od względów gospo
darczych, Jesteśm y biednym k ra 
jem, ale św iat jest za biedny, aże 
by kupić polską politykę zagrani
czną.

Mili goście
Niewiele dni tem u depesze do
niosły z nadszprew iańskiej stolicy
o BEZROBOCIU, panującem w śród
praw ników w kraju brunatnego
wiskiem najzupełniej zrozum ia
łem: tam gdzie od trzech lat prze
stało obow iązyw ać w szelkie p ra
wo, gdzie gw ałt i BEZPRAWIE
są — do czasu — najgłów niejszą
podporą system u (nie do pom yśle
nia wogóle w w arunkach jakiego
kolwiek praw a), — musi istnieć
bezrobocie praw ników , jako zupeł
nie zbędnej i nieużytecznej grupy
zaw odow ej.
Temu to bezrobociu mamy nie
wątpliw ie do zaw dzięczenia dość
kłopotliwy zaszczyt zbiorow ej w i
zyty brunatnych praw ników , nu
dzących się bez pracy i zajęcia w
„odrodzonej" ojczyźnie. Poniew aż
w izyta zapow iedziana została na
dni najbliższe, ożywienie działalno
ści polskich urzędów cenzorskich
daje się prasie polskiej bardzo we
znaki. Jak się dow iadujem y, sym
patyczna w ycieczkę z kraju „san a
cyjnego" sprzym ierzeńca w itać b ę
dzie prócz osób oficjalnych i Pol
skiej Unji Intelektualnej (?) —
rów nież p. sen. W acław SIERO
SZEWSKI, prezes Akademji Lite
ratury, obrońca obozów koncen
tracyjnych i teoretyk „kontrteroru “.
**
*
Podczas pobytu

miłych

gości

w Polsce, co najznakom itsi spo
śród nich w ygłoszą szereg odczy
tów i prelekcyj n a aktualne tem aty
praw nicze. Uchylając rą b k a tajem 
nicy, wymieniamy niektóre tytuły:
„Pożary gm achów publicznych a
reform a p raw a konstytucyjnego";
„W ypadki d. 30 czerw ca 1934 r.
w świetle w spółczesnej krym inalogj*"; „S praw a Rudolfa C laussa
jako w yraz spraw iedliw ości „to 
talnej"... Słuchaczam i odczytów
będą te „polskie sfery naukow e",
które z miłymi gośćm i uznają za
możliwe w chodzić w kontakty.
Mili goście nie przybyw ają do
Polski z pustem i rękam i. Jako dar
dla pew nych „polskich sfer nauko
wych" w iozą oni podobno cieka
wy dokum ent p ra w a „totalnego":
jest to, mianowicie, oryginał okól
nika kom endanta obozów koncen
tracyjnych, VON EICKEGO, w
spraw ie kar nakładanych n a w ięź
niów1. Okólnik ten, jak wiadomo,
poleca karać KIJAMI „za uszczy
pliwe słow a o w odzach, w ładzach
j urządzeniach, oraz — WIESZAĆ
i ROZSTRZELIWAĆ więźniów na
miejscu za „zbieranie praw dzi
wych (!) lub niepraw dziw ych w ia
domości o obozie koncentracyj
nym"... Cenny d ar bezrobotnych
praw ników z nad Szprew y złożo
ny m a być, podobno, w „Muzeum
rządów autorytatyw nych", organlzowanem przez polskiego KARP-ia
BD.

S łdousa

miljar H uxleya (p. Nr. 14 „Robotnika")

1,8 miłSardT
rynku (na su dw ukrotnie w ydrukow ano błędnie
k apitałow i
"^ o b iliz o w a n y c h ‘ ty tu ł książki, który brzmi; „M u
■wszystko, 0o j ? ół m,llia rda — t> zyka nocą“ (a nie „M uzyka no
■wolnego 'ry n k ^ p &‘ę wyciągnąć z cy"). W ustępie końcowym (w. 9
nej działalno®«i
OWljież Pryw at- od dołu) pow inno być „raczej tę
dało się ożywić ™westycyjnej nic m ałą cząstkę *.„ (a nic: „raczej tę
• inaczej, skoro
e mogło b?ć m ałą książkę...’1),
W artykuliku p. t. „G óra i —myaz" (p- Nr. 15 „Robotnika")
* «so
w ,* * .,
w iersz 4 i nast. pow inni brzm ieć:
. o d p ™ . ,* . , poli,yUę
„Zmniejszono czynsze kom orm ane
* 0 , JospodarM w,
, za m ieszkania m ałe o 10 i 15 proc.
Z redukow ano p o d atek Lokalowy"...
^ ię c i normalnej działalności mwe i t. d. W w. 20 od góry powinno
«ycyjnej. Dziś możliwości finanse być: „jeden i czterdzieści dzie
Wania „nieprodukcyjnych" inw esty w ięć setnych". W w. 24 od góry
fH i całego „nakręcania" kunjunk- pow inno być „zam iast 100 zł, —
7*Y »ą już w yczerpane i zapadnię 98,51 zł,“ (a nie „1600 zł. — 98,51
Cł* aię tego zamku u a lodzae jest gr.“, co w ypacza sens całego zda
r^auchromne. S prytnie i sztucznie nia).
lłtn*Ymywana stałość kurwi w alu

Walka wyborcza
w G r e c ji
Dnia 26 b. ni. odbędą się w ybo
ry w Grecji. Tym czasem w alka
rozgryw a się pom iędzy przyjazną
Rządowi p a rtją ludow ą, na której
czele stoi były prem jer Tsaldaris,
a p artją liberalną czyli republikań
ską partją zwolenników Venizelosa, którzy z now ą sytuacją w

Polskie samoloty
komunikaty ne
przewiozły ponad
1 2 0 .0 0 0 osób

kraju w zupełności pogodzili się.
Venizelisci na swoich zgrom a
dzeniach w yborczych zapew niają,
że tylko oni m ogą krajow i zapew
nić spokój i dobrobyt.
Król z prem jerem Demerdzisem
porozumieli się, by przyjąć z po
wrotem na służbę tych urzędni
ków i nauczycieli zwolenników Ve
nizelosa, którzy po ostatniej re
wolcie zostali zwolnieni.
W idoki n a sukces w yborczy in
nych greckich partyj są minimalne.

skiej na Śląsku nie pozostaw iało
nic do życzenia i ludność ta m iała
w szystkie potrzeby sw e zasp o k o 
jone.
Zjazd PSPR uw aża, że podnie
cenia na Śląsku nie da się usunąć
tylko przez zarządzenia policyjne,
lecz dojść może do tego tylko
przez radykalne załatw ienie przed
kładanych kilkakrotnie już czynni
kom m iarodajnym żądań ludności
polskiej i przyznanie jej wszelkich
praw , które zasadniczo przyznają
jej dem okratyczne ustaw y Repu
bliki Czechosłowackiej. PSPR jak
i dotychczas zdecydowanie będzie
w ystępow ała przeciw ko wszelkim
próbom nierozum nego jątrzenia,
nie mniej jednak energicznie współ
nie z innemi demokratycznemi
czynnikami ludności polskiej i cze
skiej będzie w alczyła o praw a lud
ności pracującej n a Śląsku.
*•
*

Zjazd stw ierdza, że ucisk n a ro 
dowościowy robotników polskich
na kopalniach zagłębia ostraw skokarw ińskiego, w hutach trzynieckich i innych w arsztatach pracy
trw a w dalszym ciągu. Ofiarą te
go ucisku padają także, robotnicy
polscy przyznającej się otw arcie
nietylko do narodow ości polskiej,
ale i do PSPR, wykonawcami tego
ucisku są w przeważnej części
czescy inżynierowie i dozorcy na
kopalniach i w hutach, którzy,
w yzyskując nędzę
robotników,
różnemi środkam i starają się zmu
sić robotników polskich do posy
łania dzieci do czeskich szkół,
przystąpienia do czeskich organizacyj politycznych i zawodowych.
Zjazd stanow czo potępił te poczy
nania i ośw iadcza, że PSPR z ca
łą energią i stanow czością stanie
zaw sze w obronie krzyw dzonej
polskiej ludności robotniczej.

Przegląd prasy
EXPOSE P. MEN. BECKA.
Długo czekało społeczeństw o na
mowę p. Becka. W reszcie zapow ia
dane expose zostało wygłoszone i
w dalszym ciągu nie wiemy, jaki
jest k ierunek zagranicznej polityki
polskiej, gdyż p. B eck nie wyszedł
poza ogólniki. Stw ierdza to w „Kurjerze W arszaw skim " p. Koskow ski, pisząc:
„expose zawierało mało bieżą
cych wskazówek konkretnych, a za
to głęboko się zanurzyło w czy
stych ogólnikach".
A dalej p. K oskow ski podnosi,
że p. Beck bardzo się troszczy o
los Polaków w Czechosłow acji, a
nie interesuje się m niejszością poi
ską w Niemczech, położenie zaś
Polaków w Niemczech w iele pozo
staw ia do życzenia;
„Wygłoszona przez p. Becka za
sada każe nam spodziewać się, że
troska o mniejszość polską ożywi
p. ministra również i wtedy, gdy
jego wzrok zwróci się ku Niemcom
gdzie, ja k wiadomo, położenie dzie
sięciokrotnie liczniejszych Pola
ków jest nieskończenie gorsze od
położenia Polaków w Czechosłowa
cji. Wczorajsze oświadczenie ministra należy uważać pod tym wzglę
dem zawszechstronne zobowiązanie
na którego wykonanie pp. posłowie
powinniby zwrócić specjalną uwagę
Niemasz bowiem żadnej racji do
specjalnej polityki tu, a specjal
nej tam. Nie można dbać o los
100 tysięcy Polaków tu, a lekeewa
żyć okropnej doli 1 i ćwierć miljo
na Polaków tam".
N aturalnie z m owy p. B ecka jest
zadow olony „Czas", k tó ry pisze;
„W przeciwieństwie do proble
mów wewnętrznych nie budzi po
lityka zagraniczna w naszej opi
nji różnicy zdań".
No to już jest słodka przesada.
W łaśnie polityka p. B ecka w yw o
łuje w ielką różnicę zdań. My tę
politykę otw arcie i od lat zw alcza
my, w ykazując, że prow adzi ona
do izolacji Polski w świeede.
NIEMA „PUŁKOW NIKÓW ".
„G azeta P olska" w odpowiedzi
na krytyczne uwagi p rasy w zw ią
zku z jej artykułem „Linja podzia
łu" dokonała w ielkiego odkrycia.
Ni mniej, r.i więcej tylko pisze, że
wogóle niem a grupy pułkow ników .
Pułkow nicy — to legenda, to rz e 
czyw istość urojona tw ierdzi organ
pulkow nikow ski:
„Nie chcielibyśmy zanadto zmar
twić ani „Gońca Warszawskiego",
ani „Robotnika". Ale, niestety, mu
simy im powiedzieć otwarcie: „gru
pa pułkowników*’ nie istnieje —
ręczymy za to słowem oflcerskiem"
Słowo oficerskie! Chcielibyśmy
wierzyć, ale nie możemy, gdyż r a 
czej skłonni jesteśm y z „ G o ń c e m ':
„Nigdy nie stwierdziliśmy, że
„grupa pułkowników" istnieje w
znaczeniu organizacyjnem, że zbiera
się, odbywa zebrania, postanawia,
wybiera prezesa, zarząd i t. d. —
Pod miano „grupy putkownikowsktej*' podciągaliśmy ten zespół lu
dzi i działaczy w obozie sanacji—
którzy forsowali zasady totalizmu
w ustroju państwowym, są zwolen
nikami „silnej ręki" w stosunku
do społeczeństwa, wyznawcami de
flacyjnego programu gospodarcze

go p. Matuszewskiego i „gry dy
plomatycznej” min. Becka. Zasa
dy te ustalali i wcielali w życie
pułkownicy. W zakresie ustroju i
polityki wewnętrznej płk. Sławek,
w zakresie gospodarczo - finanso
wym płk. Matuszewski, w zakresie
polityki zagranicznej płk. Beck.
Obrońcą tego programu na terenie
Sejmu był płk. Miedziński, a zasa
dy tego programu wykłada społe
czeństwu „Gazeta Polska", redago
wana przez 2 pułkowników: Matu
szewskiego i Miedzińskiego.
Zdaje się, że te przykłady upra
wniają do nazywania tego zespołu
w obozie sanacji „grupą pułkowni
kowską". Nie znaczy to, aby zwo
lennikami grupy a raczej kierunku
pułkownikowałaego byli sami puł
kownicy. I inne szarże, wyznają te
zasady; nie brak zresztą „cywi
lów", którzy choć nic wspólnego e
pierwszą brygadą nie m ają Jednak
rozkochani są w programie pułków
nikowskim i1 gorliwie go w życie
wcielają”.
O SEJM IE.
P. St. S tr-ski w „Polouj-i" niemi
łosiernie w ykpiw a posłów obecne
go Sejmu. N ajpierw na tem at ap e
tytów djetow ych panów posłów:
„Któżby pomyślał, że pieiwszą
sprawą, jaka w sprawie budżeto
wej w komisji, która rozpoczęła
się 10-go b. m., wypłynie i ściąg
nie na się uwagę, będzie tak bar
dzo drażliwa sprawa... djet nowych
pp. posłów i senatorów.
Prawdopodobnie nawet nowi pp.
posłowie, choć niezbyt jeszcze oby
ci w świecie, nie będą wdzięczni
dziarskiemu sprawozdawcy budże
tu Sejmu, p. pos. Jedynakowi, —
.który zaskoczył wszystkich oświad
czeniem:
— Djety obecne są zupełnie nie
wystarczające!
I nuże wykazywać, ile to posło
wie dostają gdzieindziej, jako, że
to niby u nas najmniej. Ponieważ
jednak liczby z innych krajów po
dano p. sprawozdawcy w walutach
obcych, widocznie jakoś się w tem
pogubił".
A potem p. St. S tr-sk i pisze na
tem at beznadziejnych w ysiłków obecnych posłów w kierunku podmie
sienią ich autorytetu i w końcu
na tem at oburzenia grupy p u łk o w m kow skiej spowodu redukcji 4
szefów personalnych:
„Wreszcie zauważono w oboaae
rządzącym, że... zwalnia się urzęd
ników. Nie widziano tego przez
dziesięć lat, od maja 1926 roku,—■
gdy zwalniano tysiące i tysiące
ciągle i zewsząd bez żadnego wyra
źnego powodu rzeczowego. Dopiero
teraz, gdy zwolniono czterech woj
skowyćh z ministerstw zupełnie
niewojskowych i z działu najmniej
wojskowego, bo osobowego, zjawia
się ta troska, zamiast prostego py
tania: skąd wogóle ci wojskowi
wzięli się na tych stanowiskach?*'.
S-EK.

Pokwitownie
DLA ZWOLNIONYCH WIĘŹNIÓW.
L Ł. w Krakowie zł. 10.
Katarzyna Galon w Krakowie zł. 5,
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Depesze i wiadomości, otrzymane w nocy z czwartku na pigtek

Próba rehabilitacji b. min. Hoare’a
Alarmy na temat słabości militarne! Anglii
LONDYN. (PAT) Nawiązując do
słynnego już powiedzenia premjera Baldwina z dnia 10 grudnia
1935 r. w Izbie Gmin, że usta jego
tie zostały jeszcze odpieczętowa
ne i że gdyby miał całą swobodę
ruchów, to uzasadniłby swą spra
wę w taki sposób, że nAktby prze
ciw Rządowi nie głosował, ,,Mor
ning Post" rozpoczyna serję zna
miennych artykułów, w których
zamierza przedstawić niedosta
teczność środków obronnych W.
Brytanji, twierdząc, że ta:emnicze
słowa Baldwina dotyczyły tego
właśiie wysoce ujemnego stanu
obrony W. Brytanfi. Podjętą
przez siebie akcję, która wywoła
ła w kołach politycznych olbrzy
mie wrażenie, „Morning Post" uzasaania w artykule wstępnym w
następujący sposób:
Powód, który skłonił sir Sa
muela Hoare do uchwycenia się
warunków pokojowych, leżał w
uświadomieniu sobie, że wskutek
zaniedbania w dziedzinie zbrojeń
W. Brytanja znalazła się bez do
statecznych sił. W ciągu mniej

więcej 15 lat poszczególne gabi
nety rządziły w przekonaniu, że
w bliskiej przyszłości wojna nie
jest możliwa. Nietylko w dziedzi
nie aił morskich, armii i wojsk
lotniczych, ale również w tern
wszystkiem, co dotyczy obrony,
zasobów amunicji, zastąpienia zu
żytego sprzętu nowym i utrzyma
nia sił pomocriczych, zaniedba
nia panowały tak długo, że kry
zys na morzu Śródziemnem zna
lazł Anglję nieprzygotowaną do
odegrania roli, do której była po
wołana, a jeszcze mniej do praw
dopodobnych skutków tej roli. Ci,
którzy w tych warunkach dora
dzali kurs pokojowy, stoją pod za
rzutem trwoiliwości. Aby uciszyć
źle poinformowane pretensje —
pisze dzieunik — jest rzeczą waż
ną uświadomienie sobie nagich
faktów. A fakty dowodzą, że we
wszystkich dziedzinach sił zbroj
nych spadliśmy daleko poniżej po
ziomu bezpieczeństwa i rozwagi
i że nie możemy liczyć na utrzy
manie ani naszej własnej pozycii
na świecie, ani na autorytet Ge-

Zuchwały napad na bank
w Paryżu
PARYŻ. (PAT). Wczoraj w po
łudnie na bulwarze Saint Germa
in dokonano zuchwałego napadu
na fiłję jednego z wielkich ban
ków paryskich.
Trzej bandyci, steroryzowawszy

rewolwerami personel banku, zra
bowali przeszło 200.000 franków
i zbiegli. Dotychczas władze po
licyjne nie natrafiły na trop zło
czyńców.

( przyjazdu {iii
Dnia 22 b. m. odbędzie się w W ar
szawie koncert filharm onji berliń
skiej. O rkiestra berlińńska p rzyje
żdża do nas nie nie w celach zarob
kowych, lecz w celach propagando
wych n a koszt Państw a. Orkiestra
berlińska składa soię z 90 osób arty
stów muzyków, dobrze usytuow a
nych,
zabezpieczonych
całkowicie
przez Rząd.
O rkiestra,
m ając zabezpieczony
byt i opiekę rządową może spokojnie
oddać się sztuce i pracować dla jej
dobra.

W NIEDZIELĘ W O P E R Z E
o 12. w poł.

W IE S Z C Z K A LALEK

N ie chodzi w danym wypadku o
orkiestrę berlińską — o koncert, o
cel i wykonanie, lecz o fakt, że orkie
stra berlińska może sobie pozwolić
na wyjazdy w celach propagandy
poza granice swego kraju. Orkiestra
nasza zaś nie może sobie pozwolić na
skromne nawet utrzymanie.
Nasza orkiestra Filharm onji War
szawskiej pozbawiona opieki Depar
tam entu K ultury i Sztuki w M inister
Oświaty, który nie dba o Filharmo
nię Warszawską, m ającą już tradycję
i sławę w k ra ju i zagranicą — jest
pozostawiona sam a sobie, nie popie
rana przez osoby decydujące, prze
ciwnie — je st traktow ana po maco
szemu.

Armia
czechosłowacka

i

P rz ek o r n a L izełta
Bilety od 30 gr. do 2.50 zł.

Prasa czeska ogłosiła statysty
kę składu narodowościowego armji czechosłowackiej. Według tej
D l a m ł o d z i e ż y i d z i e c i statystyki w armji czechosłowac
kiej służy: 95.000 Czechów (53
w O PER ZE
proc.),
40.000 Niemców (22 proc.j,
w n ie d z ie lę o 12 w p o t.
25.000 Słowaków (14 procent).
10.000 Węgrów (5,5 proc.), 10.000
Polaków,
Rosjan i Rumunów.
widowisko z tańcami i muzyką

JASEŁK A

Ceny od 30 gr. d o 2.50 zł.

Literatura podróżnicza
n.

Zasługuje również na przeczy
tanie niepowszednia „Przygoda
brazylijska", którą opisał cieka
wie młody angielski dziennikarz
Peter Fleming (Warszawa, J. Prze
worski, 1936; str. 388. Przekład
Aleksandra Dobrota): Fleming był
Uczestnikiem wyprawy, zorganizo
wanej w r. 1932, celem odnalezie
nia zaginionego w ostępach Matte
Grosso,
pułkownika Fawcetta.
Przed dziesięciu laty Fawcett z
dwoma towarzyszami wyruszył w
głąb puszczy brazylijskiej, z za
miarem zbadania istniejących tam
rzekomo starożytnych ruin i za
bytków kultury jakichś pradaw
nych ludów tuziemczych. Losy eks
pedycji Fawcetta są do dnia dzi
siejszego tajemnicą, po jej uczest
nikach wszelki ślad zaginął. Usi
łowania, podjęte przez grupę pod
różników, do której należał autor
„Przygody", skończyły się, nieste
ty, niepowodzeniem, gdyż spowo-

du najrozmaitszych przeszkód i tru
dności, wyprawa ratownicza zmu
szona była zawrócić z wyznaczo
nej trasy, choć od miejsca przypu
szczalnej katastrofy Fawcetta dzie
liło podróżników zaledwie kilka
dni drogi. Odbycie tego ostatnie
go etapu podróży okazało się jed
nak w danych warunkach—przed
sięwzięciem niewykonalnem. Kro
nikę swych przeżyć brazylijskich
opracował Fleming z niebylejakim
talentem literackim, barwiąc te
wspomnienia sporą dozą pogodne
go humoru i sympatycznej autoironji, będącej tu sposobem ase
kuracji przed dość zwykłą w opi
sach podróżniczych tendencją do
egzaltacji i samochwalstwa. „Przy
goda brazylijska" — to interesu
jący i wiarogodny dokument reakcyj swoistych
europejczyka,
postawionego w dość gwałtowny
sposób oko w oko z koniecznościami prawdziwie pierwotnego by

newy, jeśli nie dokonamy napra
wy naszych środków obronnych.
„Morning Post" podaje następ
nie 25 punktów, w których suma
ryoznie ujawnia braki sił obron
nych W. Brytanji.
**
$
W związku z powyższemł alar
mami „Morning Post“, korespon.
dent PAT. z Londynu donosi, jako
o rzeczy rzekomo przesądzonej,
o ponownem powołaniu Hoare‘a
na stanowisko ministra marynar-

Egzekucja Heujtmana
odroczona na 30 dni
WASZYNGTON. (PAT) Sąd
Najwyższy odrzucił prośbę obroń
ców Hauptmanna o odroczenie
wykonania wyroku śmierci.
Gubernator stanu New Jersey
Hoffman odroczył egzekucję Haupt
manna na 30 dni

ki i pierwszego lorda admiralicji,
w celu powiększenia sił W. Bry
tanji. Wątpliwe tylko, czy opinja
publiczna W. Brytanji puści w nie
pamięć haniebny układ paryski,
którego nic nie zdoła wytłomaczyć, ani wybielić.

h m

—

P iłk a no£irc«u>
CIEKAWY WNIOSEK LWOW
SKICH CZARNYCH O ZN IESIE
NIE LIGI. Lwowscy Czarni zgłasza,
ją na walne zebranie okręgu lwow
skiego wniosek, przewidziany na wal
ne zgromadzenie PZPN-nu, o znie
sienie Ligi i tworzenie na jej miej
sce 4 lig obwodowych w składzie
następującym:

na ambulans

pod rozkazami ooywatela angiel
skiego majora Brrgoyne bombar
dowany był przez jedną godzinę
przez trzy samoloty włoskie. Ma
jor Burgoyne nie odniósł żadnych
ran. 13 0sób natomiast zostało za
bitych, 35 rannych. Ambulans
znajdował się w pobliżu miastecz
ka Waldia, które również zostało
zbombardowana. Według dodat-

Przed sądem karnym we Lwo
wie toczy się od czwartku dalsza
rozprawa z serji procesów St.
Rudroffa, b. współwłaściciela spćł
ki „Brody". Przed trybunałem
stanął wraz z Rudroffem b. kie
rownik sekretariatu Sądu Apela
cyjnego we Lwowie St. Zaremba,
plenipotent Rudroffa Roman Horodyski i adwokat lwowski dr. Ka
roi Dawid.
Zaremba oskarżony jest o to,
że w interesie Rudroffa przewle
kał czynośoi sądowe, jak doręcza
nie stronom orzeczeń i przesyła
nie w toku instancyj pism i akt,
Rudroff o to, żc Zarembę do tego
namawiał i powodował łapówka
mi, a Horodyski i Dawid o to, że
bezpośrednio porozumiewali się
v tej sprawie z Zarembą i wręcza
li mu łapówki. W dochodzeniach
Rudroff i Horodyski przyznali się
do winy i chociaż później próbo
wali odwołać swe zeznania, zna
leziona u nich korespondencja ob
ciążyła Zarembę i adw. Dawida.
Na wczorajszej rozprawie wszys
cy oskarżeni wyparli się wszel
kiej winy.
Jest to już piąty proces Rudrof
fa przed sądem karnym. Suma

dotychczasowych kar, na jakie go
skazano, wynosi 10 lat więzienna,
z których 9 lat już się uprawo
mocniło, a grzywna, jaką Rudrof
fowi wymierzono, wynosi ponad 7
mlijonów ®Ł (PAT)

Strajk studentów

„Polska Zachodnia" podaje: —
„Jak nam donoszą z pogranicza,
odbywa się obecnie — przed zbli
żającym się okresem wpisów szkol
nych — werbunek robotników z
terenów pogranicznych do kopalń
na Śląsku Opolskim, a szczegól
niej do kopalń „Keinitz" i „Hohen
zollern" w Bytomiu.
Podobno zdołano już zwerbo
wać kilkudziesięciu ludzi z Pie
kar śląskich i z Łagiewnik, na
turalnie przy zobowiązaniu, że

tu. Uwagi i spostrzeżenia Flemin
ga na temat życia i obyczajów
mało znanych szczepów indjańskich, nędznej wegetacji ludności
w dalekim interiorze brazylijskim
i w. in. zbogacają niewątpliwie
wiedzę czytelnika o wielkiej repu
blice południowo - amerykańskiej,
0 jej ludności, przyrodzie 1 różne
go rodzaju osobliwościach. W tek
ście kilkadziesiąt ciekawych ilustracyj.
Doskonałym wzorem wydawnic
twa naukowo - popularnego jest
książka W. Konstantfnowa p. t.
„Mapa Afryki opowiada..." (War
szawa, J. Mortkowicz, 1936; str.
160. Wolny przekład z rosyjskie
go. Rysunki i okładka N. Łapszyna). W bardzo zajmujący, zwięzły,
ale naukowo ścisły sposób opowia
da tu autor, jak kształtowała się w
ciągu wieków mapa Afryki, pod
wpływem podróży odkrywczych,
badań i ekspedycyj różnego rodza
ju, wojen i zaborów kolcnjalnych
1 t. p. Tytuł zresztą jest nieco zbyt
skromny w stosunku do treści
książki, dowiadujemy się z niej
bowiem również umiejętnie poda

u

Nowy barbarzyński atak

„sanacyjnego" pupilka

Naskutek opóźnienia przez Rząd
hiszpański przywrócenia autonor
micznego ustroju uniwersytetu, za
wieszonego po ostatniej rewolucji,
studenci katalońscy proklamowali
strajk. Wykłady przerwano mimo
interwencji Rządu i policji. Od
prężenia w sytuacji oczekują do
piero po wyborach. (PAT.).

W czwartek popoł. przybył dc
Pragi kanclerz austriacka Schtischnngg. Pobyt kanclerza w Pra
dze ma charakter prywatny, gdyż
przybył on na zaproszenie klubu
przemysłowców, w którym wy
głosił wieczorem odczyt na tema*
„Drogi i cele gospodarczej pracy
w Europie Środkowej".
Kanclerz wskazał na wybitną ro
lę zagramozmo-handlowych stosu®
ków państw naddumajskich

Cportowe

/ liga obwodowa — Cracovia, Wi
sła, Garbarnia, Podgórze (Kraków),
Pogoń, Czarni, Hasmonea (Lwów),
Kevera (Stanisławów).
II liga obwodowa — Ruch, Śląsk,
OSTATNIE DEPESZE I W IADOMOŚCI NA STR. 1 I 2.
Dąb i cztery kluby z ligi śląskiej
oraz Brygada Częstochowa).
I II liga obwodowa — Warszawian
ka, Legja, Polonja, Łódzki KS, Union Touring, Warta, Legja (Po
znań), Polonia (Bydgoszcz).
IV liga obwodowa —Śmigły (Wil
no), Unja (Lublin), W annja (Gra
(Siedlce),
PKS
Z Dessie donoszą, że w środę kowych informa cyj z Dessie zbom jew o), Strzelec
ambulans abisyński pozostający bardowany ambulans był zaopa (Łuck), Hasmonea (Równo) i WKS
trzony w liczne zdaleka widocz Grodno.

Piąty proces Rudroffa

w Katalonii

Kanclerz Schuschnigg
w Pradze

ne oznaki Czerwonego Krzyża.
(ATE.)
W związku i bombardowaniem
miasta Waldia : położonego w je
go pobliżu amsulansu abisyńsłce
go nadeszły następujące wiado
mości uzupełnia-ące. Włoski atak
lotniczy dokonajr/y został przy
puszczalnie w mniemaniu, że ce
sarz abisyński zatrzymał się w
Waldia w drodze z Dessie na
front północny. M asto liczy oko
ło 10 000 mieszkańców. Ofiarą
nalotu włoskiego padło 18 zabi
tych i 46 ciężko rannych. Osoby
zabite i ranne składają się prze
ważnie z kobiet, dzieci i starców.
Miejscowość aama została do
szczętnie zniszczona. Większa
część miasta spłonęła naskutek
rzuconych bomb pożarowych.

Bandycki napad O M
W czwartek wieczorem w War
szawie u Zbiegu ul. Brackiej i Alei
Jerozolimskiej na kolporterów
„Walki Młodych", pisma socjali
stycznej młodzieży akademickiej,
napadła banda pałkarzy endec
kich, uzbrojona w pałki i kaste
ty*
Bojówkarze, usiłowali podrzeć
egzemplarze i pobić naszych towa
rzyszy ,między którymi znajdowały
się STUDENTKI.
Spotkawszy się ze ZDECYDO
WANYM ODPOREM ze strony
napadniętych socjalistów i z WRO

GIEM NASTAWIENIEM PUBLI
CZNOŚCI, napastnicy, udekorowa
ni „mieczami Chrobrego"... u lo t
nili się.
Kolporterzy „Walki Młodych"
pozostali na miejscu. Publiczność
zebrała rozrzucone egzemplarze
pisma i NATYCHMIAST JE WY
KUPIŁA. Znalazło się nawet pa
rę osób, które zamiast 5 groszy,
dały po 20 i 50.
Tak było w Alejach Jerozolim
skich.
A jakby było w DZIELNICY
ROBOTNICZEJ?

IIPw p rak tyce!

nych szczegółów, dotyczących od
krycia kontynentu amerykańskie
go, Australji i — szóstej części
świata — Antarktydy. Dane i fak
ty geograficzne przeplata autor
bardzo rzeczowemi uwagami na
tury ogólniejszej, stawiając we
właściwem świetle bezgraniczną
zachłanność państw imperialistycz
nych, ich nieludzką bezwzględ
ność w eksploatowaniu ludów i
bogactw kolonjalnych, ich wzajem
ne swary i pretensje o każdy skra
wek nieopanowanego jeszcze przez
gospodarkę kapitalistyczną terenu.
Sporo uwagi poświęcono w zakoń
czeniu książeczki sprawie zatargu
włosko - abisyńskiego, przyczem
tłumacz, komentujący całkiem tra
fnie istotę tego konfliktu, popeł
nił jednak nieścisłość, twierdząc,
że „przeszło dwadzieścia państw,
zebranych w Lidze Narodów", po
tępiło Włochy, jako napastnika.
Nie dwadzieścia, lecz zgórą pięć
dziesiąt — a to duża, ilościowo i
jakościowo, różnica.
BOLESLAW DUDZIŃSKI.

Następnie mistrzowie lig obwodo
wych rozgrywaliby finał o mistrzo
stwo Polski.
CRACOVIA W YSTĘPUJE PRZE
CIWKO SĘDZIOM PIŁKARSKIM.
Cracovia nadesłała do Ligi pismo, w
którem wysuwa cały szereg oskarżeń
przeciwko Polskiemu Kolegjum Sę
dziów. M. in. Cracovia pisze, że kole.
gjum sędziów wyznaczało na mecze
Cracovi samych sędziów warszaw
skich
(Romanowski,
Krukowski,
Glinka, Muszkat), mimo że Cracovia
zastrzegała się wyraźnie przeciwko
temu.
DODATKOWE WNIOSKI ZA
RZĄDU PZPN NA W ALNE ZGRO
MADZENIE. Zarząd PZPN uzupeł
nił swe wnioski na walne zgroma
dzenie (22—23 lutego), o których w
swoim czasie pisaliśmy, jeszcze kil
koma, a mianowicie, proponuje by ks
żdy klub posiadał kierownika tre
ningów, w przeciwnym razie nie
mógłby brać udziału w mistrzost
wach, następnie by klub ligowy po
siadał conajmniej dwie drużyny re
zerwowe i jedną drużynę juniorów,,
a klub ligi okręgowej — jedną
drużynę rezerwową.
Mistrzostwa Polski dla juniorów
rozegrane będą w roku bieżącym,
najpierw w okręgach, a następnie
o mistrzostwo Polski podozas cen
tralnego obozu dla juniorów w led*.
PZPN rozpisał konkurs na_ pracę
„Zadania, obowiązki, przymioty i
kwalifikacje kierownika sekcji1 piłka?
skiej w klubie". Nagrody wynoszą
250. 150. i 100 zł.
B o k ''*
NAJBLIŻSZE MECZE BOKSER.
SKIE. W dniu 19 b. m. (niedziela)
o godz. 17 w lokalu Gwiazdy (Lesz
no 74) rozegrany zostanie mecz bo
kserski między Gwiazdą i Skrą. Pro
gram obejmuje 8 par, przyczem ro
zegrane zostaną m. in. dwie ciekawe
walki: Rothole (Gw.) — Stocks
(Skra) i Cebu1- ’’ (Gw.) — Doroż
ki™ ir - ' .
W hjLiuii w Ursusie o godz. 18
rozegrany zostanie mecz boksersKi
między Skrą i KS Czechowice.
WĘGIERSCY
BOKSERZY W
WARSZAWIE. Stołeczne kluby spor
towe Makabi i Polonia, korzystając
z przejazdu przez Warszawę bokser
skiej drużyny węgierskiej Ferenovaros, udającej się na tournee do
państw bałtyckich, organizuje w dn.
9 lutego b. r. mecz bokserski w stolicy pomiędzy wymienionym klubem
węgierskim a kombinowanym tea
mem obu klubów warszawskich.

będą posyłać dzieci swe do szkoły
dla mniejszości. Werbunek odby
wa się w ten sposób, że sztygarzy
z kopalń „Heinitz" i „Hohenzol
lern", mający służące z miejsco
wości położonych na naszein po
graniczu, polecają im namawianie
BOKSERZY POLONJI WAŁCZA
krewnych i znajomych do pracy W NIEDZIELĘ W KRAKOWIE.
W nadchodzącą niedzielę rozegrany
na kopalniach w Bytomiu".

Ofiara
włoskiego barbarzyństwa
SZTOKOLM. (PAT). Otrzyma
no tu depeszę od konsula szwedz
kiego w Add's Abebie, który do
nosi, że dir. Hyiander, lekarz na
czelny ambulansu szwedzkiego,
zbombardowanego przez Wło
chów, poddał się operacji celem
wyjęcia kuli. Operacja się udała.
Staw zdrowia dr. Hylandera jest
zadawalający.

Spisek w Kownie
Agencja Havasa donosi, iż w
Kownie wykryto sprzysiężenie w
armji, które miało na celu aresz
towanie prezydenta i ministrów.
Spiskowcy zostali aresztowani w
chwili, gdy zamierzali wykonać
swe plany. Znajduje się wśród
nich szef awjacji. Przypuszczają,
iż spiskowcy są to zwolennicy
Waldemarasa.

Łyżwiarstwo
ODWOŁANIE ŁYŻWIARSKICH
MISTRZOSTW POLSKI. Łyżwiar
skie mistrzostwa Polski w jeździ*
szybkiej dla pań i panów, które mia
ly się odbyć w dniach 18-—19 b. m.
w Warszawie zostały z powodu bra
ku lodu odwołane. Zarząd Polskiego
Żw. Łyżwiarskiego nosi się z za
miarem zupełnego odwołania tegoro
cznych łyżwiarskich mistrzostw Pol
ski ze względu na niekorzystne w a
runki atmea/aryczue.

Tenis
JAPONJA REZYGNUJE Z UDZIAŁU W TURNIEJU O PUHAR
DA VISA. Japoński Związek Temaowy postanowił nie brać Udziału w
turnieju o puhar Davisa w roku
1936
spowodu braku odpc*» „dniej
klasy zawodników.

A tletyka

WIELKI TURNIEJ ZAPAŚNI
CZY W KRAKOWIE. W dniach 25
i 26 b. m. Robotniczy Klub Krakow
ski Legja organizuje wielki turniej
zapaśniczy o mistrzostwo Krakowa
w wadze półśredniej. Zw ydęte* ®Ż Y
trzyma szarfę z herbem miasta Kra
Tward
kowa, oraz nagrodę Prezydenta m.
, 644-88, g. 5—8 Krakowa.

K O B IE C E
C I Ą

zostanie w Krakowie mecz bokser
ski między warszawską Polonią a
krakowskim Wawelem; Polon.a wy
jeżdża do Krakowa w swym najsJ*
niejszym składzie. Mecz rozegrany
zostanie wieczorem.

Dr. M. Lande T,l Iw*rf* M

Str. 5

Usprawnić pomoc dla ofiar kryzysu

w K ra k o w ie!
Krakowski kom itet pom ocy zilni0wei dla bezrobotnych, pozosta
Wcy pod kontrolą m ag istratu i
unduszu P racy w ydaje bezro b o t
nym żyw ność w postaci chleba,
Ciemniaków, krup, m ąki, od czasu
czasu słoniny lub sm alcu a p o 
nadto skrom ny d ep u tat w ęglow y,
niew iele tego jest, ale zaw sze coś.
f ^ y takiej pom ocy bezrobotni i
tak głodują zw łaszcza ci, którzy
Wają w iększą rodzinę.
Zaznaczyć trzeb a, że na pom oc
bezrobotnym sk ład ają datki wszy
sey obyw atele.
M agazyny kom itetu mieszczą
w domu miejskim przy ulicy
Poselskiej. W piw nicach złożone
*3 ziemniaki. O tóż piw nice te woKóle nie nadają się do tego celu.
Pozbawione należytej w entylacji
Powodują gnicie ziem niaków . —
w śród okropnego odoru ludzie w
*ei olbrzym iej m asie zgnilizny
O s z u k u ją ziem niaki trochę mniej
2ePsute od innych.
Nie lepiej przedstaw ia się sp ra
n a z innemi produktam i żywnościowemi. Ludzie narzekają, ponie
który zaklnie naw et głośniej, ale
fó ż m ają robić ci biedacy. Muszą
brać co jest, inaczej um arliby z
Słodu.
Z pow yższego w idać, że akcja
Pomocy bezrobotnym szw ankuje.
Chodzi o stronę organizacyjna
Skoro w ydaje się grosz publiczny
J*a zakupno żywności dla bezro
botnych, to należałoby zabezpie
czyć tę żyw ność przed zepsuciem.
Nie wolno ze w zględów już bodaj
bigjenicznych, daw ać ludziom ze
psutych środków żywności.
. W szak zabezpieczenie żywnoś01 nic nie kosztuje, trzeb a tylko
dobrej woli i trochę więcej eneroj**
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Również w ydaw anie żywności
nasuw a wiele zastrzeżeń. Bied
nemu, głodnemu człowiekowi k a 
że się chodzić od jednej instytucji
do drugiej zanim wreszcie po „dłu
gich a ciężkich" cierpieniach dos
tanie bon na trochę chleba, krup 1
ziem niaków i to w dodatku zgni
łych. N apraw dę trzeba się dobrze
nam ęczyć nim coś się dostanie.
T e stosunki w ym agają natych
m iastow ej sanacji. Przedewszystkiem należy zrobić dw ie rzeczy: 1)
uspraw nić udzielanie pomocy, —
przez zniesienie w szelkiego biuro
kratyzm u a przez to ułatw ić bez
robotnym korzystanie z niej;
2) w ydaw ać, naw et te skromne
racje żywnościowe, w stanie odpo

wiednim do konsumcji.
Jeśli się to uczyni, będzie to
miało o wiele większe znaczenie
niż reklam ow ana statystyka w yda
wanych obiadów i deputatów żyw
nościowych.
Bardzo ładnie napozór w ygląda
cyfra 10.550 kg. ziemniaków, w y
danych w grudniu ub. r. zapytaj
my się jednak — jakich ziemnia
ków. Jakość posiada niemniej wa
żne znaczenie niż ilość.
Pragnęlibyśm y, aby kom itet za
interesow ał się poruszonemi przez
nas spraw am i, posiadającem i dla
bezrobotnych ogrom ne znaczenie
i unorm ował je zgodnie z intere
sem bezrobotnych.

Tragedja bezrobotnych w Zamościu
Zam ość, aczkolw iek nie jest mia
stem przemysłowem, liczy prze
szło 350 rodzin robotniczych, a
ogólna liczba w ym agających po
mocy z Op. Społ. wynosi około
1000 rodzin. N skutek akcji, p ro 
w adzonej przez Zw. Rob. Przein.
Bud. i pokr. zaw odów Oddział w
Zam ościu, po kilku zebraniach
w lokalu PPS w grudniu ub. r.,
burm istrz m. Zam ościa p. W azów
ski ośw iadczył delegatom bezro
botnych, iż zam ierza w prow adzić
dożyw ianie wszystkich bezrobot
nych w kuchniach pobierając opła
ty za porcje po 5 gr. od osoby.
W dn. 4 stycznia r. b. odbyło
się w lokalu PPS. zebranie bezro
botnych, na które, po przem ów ie
niu naszych tokarzyszy Sendłaka,
D ziubakiew icza i in. kategorycz
nie przeciw staw iono się tej formie
pom ocy
dla
bezrobotnych ze
w zględu na to, że bezrobotni m ie
liby trudności z odgrzew aniem

pożywienia naskutek braku opału.
D elegacja bezrobotnych interw enjow ała 2-krotnie u burm istrza
i ośw iadczono jej, że M agistrat
przychylił się do stanow iska bez
robotnych i będzie w ydaw ać za 
m iast zupki naturalja o w artości
dla najliczniejszej rodziny w su
mie 9 zł. miesięcznie. M agistrat
tłumaczy, że nie może zapew nić
większej pomocy w obec braku
środków , w obec tego bezrobotni
Zam ościa zwrócili się do władz
centralnych o udzielenie zarządo
wi m iasta odpowiedniej pomocy.
Sytuacja bowiem jest rozpaczliw a
i dochodzi często do takich scen
jak w dniu 11 b. m., gdy jak zwy
kle skupili się bezrobotni przed
M agistratem , a bezrobotny S trze
lecki, interw eniujący o zasi'-k, do
prow adzony do rozpaczy porw ał
na sobie ubranie n a strzępy, po
zostając jedynie w butach.

Strajk „polski” w rafinerii w Gorlicach
(kor. w łasna)
S tr a jk „polski" w ybuchł w rafinerji nafty Eliremberg i Hollander
w Gorlicach.,'
Robotnikom w tej rafinerji pła
cono 1.60 do 2.80 za dniówkę bez
jakichkolwiek dodatków , płacąc
jeszcze na ubezpieczenia w brew
ustaw ie, która mówi, że skoro ro
botnik zarabia mniej niż 60 zł.,
całą należytość opłaca pracodaw 
ca:
Robotnicy nie otrzym yw ali ani
urlopów wypoczynkow ych, ani też
dopłaty za godziny nadliczbow e.
W a ru n k i hygjeniczne w tej rafi
nerji są okropne. Robotnicy nie
mogą korzystać z jadalni, ani też
z umywalni.
tJRobotnicy zorganizow ali się w
Centr. Zw. Rob. Przem. Chem. Po
założeniu organizacji w ystąpili z
żądaniam i podwyżki." O dbyto 3
konferenc1?, w tern jednak przy udziale Inspektora Pracy. Stanow i
sko firmy jest nieustępliwe, tak że
V botnicy byli zmuszeni do prokla
mow ania strajku. Strajk trw a od
ó b. m. Robotnicy strejkują soli
darnie, okupując w arsztat pracy)
Firma Ehrem berg i Hollander
zaskarżyła robotników do sądu o
okupow anie rafinerji. Rozpraw a
jest w yznaczona na 23.1 1936. Za
znaczyć należy, że żądania robot
ników są stosunkow o bardzo umiarkowane, gdyż robotnicy żą
dają mniej niż 50 proc. tych płac,
jakie są stosow ane w przemyśle

K a ta stro fa
na przejeidzle kolejowym
W drodze z Nowej Wileńki do
Wilna, na przejeźdz e, przecinają
cym C zarny T ra k t pod Wilnem,
parow óz najechał na dorożkę kon
ną, zabijając w oźnicę Ja n a Jab ło ń
skiego. Z abity został rów nież koń.

r>; itowym na podstaw ie umowy
z:iorow ej.
Zaznaczyć należy, że sąsiednia
iafinerja Gleischera mimo, że prze
rabia i lt tej przeróbki co Ehrem
berg, płaci znacznie lepiej.
Robotnicy postanow ili trw ać w

strajku aż do zw ycięstw a.
yW dniu 14 b. m. robotnicy kopal
ni nafty Gatensberg i Szrajer w LI
buszy proklamowali strajk „pol
ski". Strajkiem kieruje Centr. Zw.
Górników. Robotnicy domagają się
uznania Związku i podwyżki płac.

Wiadomości
W OBRONIE MATKI.
Sąd O kręgow y w K atow icach
rozpatryw ał spraw ę H enryka Łu
kaszka z Krasowic, którem u a k t
oskarżenia zarzucił, że zamierza*
zastrzelić szw agra, A ntoniego Sewerytma. Na szczęście Sew eryn zo
sta ł ugodizoŁy tyliko kutią w nogę.
Na rozpraw ie oskarżony przyznał
się do winy, tw ierdząc, te całe zaj
ście spowodowane zostało przez
szwagra, k tó ry w nieludzki sposób
k ato w a ł żonę i teściow ą, czyli je
go m atkę. Sąd sk azał Ł ukaszka na
2 lata wiezienia i na podstaw ie am

Polak?1

nestjd zmniejszył mu karę Więzaenia do jednego roku. Pozatem za
wiesił mu karę na 3 lata.
WŁAMANIE DO KASY MAGI
STRATU GRUDZIĄDZKIEGO.
Zuchw ałego napadu na kasę ma
gistratu grudziądzkiego dokocafi
jacyś niew ykryci spraw cy, którzy
zapom ocą podrobionych kluczy do
stali się do kasy, skąd zrabow ali
4.000 zł. gotów ką Pieniądze te by
ły przeznaczone na w ypłatę dla
biednych. W ykryciem spraw ców
zajęła się policja.

Kącik ra d io w y

As pik i cztery damy

To trzecie zajm u je m u ponoć n a j
w ięcej czasu... A ntoni Bohdziew icz
W re p o rta ż u p. t. „A s, pik i c z te  w ystęp u je w podw ójnej ro li: auto**
ry d am y " p. S tan isław D zikow ski o- i re ży sera. (18.1. godzina 21.80).
powie o nam iętnościach, zw yczajach
i upodobaniach ludzi grający ch w
k a rty , ze szczególnem uw zględnie przed mikrofonem
niem ta k szeroko rozpow szechnionej
W sobotę d n ia 18.1 o godz. 22.00 um anj. bridżow ej. B ędzie tu rów nież
m ow a o g rający ch kobietach, k tó re i słyszą radjosłuchacze szereg w yrcce
n a tern polu dorów nują, a czasam i na w artościow ych kom pozycyj polskich
w et i p rzew y ższają g raczy m ęskich. tw órców : K urp iń sk ieg o — u w e rtu rę
R ep o rtaż n ad an y zostanie dnia 18.1. do opery „C zarom yśl", K arłow icza —p rzepiękną „P ieśń o m iłości i śm ier
godz. 17.00.
ci*
(fra g m e n t z „O dw iecznej p ie 
śn i" ), u tw o ry N oskow skiego, Żeleń
skiego i t. d. U tw o ry te w ykona o r
°d ia
N a tu ra ln ie „G uliw er w śród lilip u  k ie s tra
tó w " (nie w śród olbrzym ów ). T akie pod d y rek cją O lgierda S tra sz y ń tsMe
je s t założenie sa ty ry k a , piszącego pod go. S olistą ko n certu będzie Ig n acy
tem hasłem „W esołą S yrenę". Z jaw ia D ygas, k tó ry odśpiew a z to w arzy sze
„E j
się w śród n a s olbrzym , obserw uje n a  niem o rk ie stry M ły n arsk ieg o
sze życie, m a scysję z tubylcam i, chłopie polski" i żeleńskiego a rje K it
lilip u tam i, gniew a się; śm ieje i dziw i. i k o ra z opery „G oplana".

Straszyński I Dygas

Guliwer wśród liliputów
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Tabela loterji
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Sprawa ceny masła
i spekulacja mączna
W ciągu ostatnich dni można
było zauw ażyć w W arszaw ie
zw yżkę cen m asła. Cena m asła wy
borow ego w blokach w zrosła z 3
zł. na 3.20 zł., w drobnem o pako
w aniu z 3.20 na 3.40 zł., solonego
z 2.60 na 2.80 zł-, a osełkow ego z
2.40 na 2.50 zł.
Zw yżka ta jest niczem nieuspra
wiedliw iona.
Spadła cena jabłek suszonych I

gat. z 5 zł. na 4.80 zł., II gat. z
4.20 na 4 zł. oraz fig w iankow ych
ze zł. 1.80 na 1.60. Również spa
dła nieznacznie cena słoniny ze
zł. 1.60 na 1.40.
N ieuzasadniona jest zw yżka ce
ny mąki, która wynosi dla mąki
pszennej, luksusowej z 40 gr. na
42 gr. za kilo, zaś dla mąki żyt
niej z 24 na 30 gr.

D yrektorka Opery
przeciw redakcji „Prosto z mostu l l
Na poniedziałek, dn. 20 b. m.
wyznaczono w Sądzie O kręgo
wym termin sensacyjnego procesu
dyrektorki O pery W arszaw skiej,
p. Janiny Korolewicz - W aydow ej
przeciw ko artyście operowem u Ro
m anow i W radze i redaktorow i ty 
godnika „P ro sto z M ostu“, S tan i
sław ow i Piaseckiem u.
W tygodniku tym ukazał się ar
tykuł Rom ana W ragi, Zarzucający
dyrektorce O pery „geszefciarskie
nastaw ienie", „zepchnięcie opery

na niski poziom". P. Korolewicz
W aydow a zaskarżyła autora ar
tykułu i redaktora tygodnika o
zniesławienie. Do spraw y wezwa^
no 28 św iadków , m. in. kom pozy
to ra K arola Szym anowskiego, re
ktora K onserwatorjum Eugenjusza
M oraw skiego, dyr. G rzegorza Fi
telberga i artystów operow ych
W erm ińską, M ossakow skiego, Go
łębiow skiego, G adejską i in. dyr.
Dołżyckiego, prof. F. Szopskiego,
J. M aklakiew icza i t. p.

Zamachy samobójcze
Przy ul. Nowe M iasto 7, targnę
ły się na życie dw ie koleżanki:
20-letnia M arja Królówna, bezro
botna, (zam. tamże) i 20-letnia An
na Polaków na, kraw cow a, (Bruko
w a 6). Lekarz P ogotow ia stw ier
dził otrucie esencją o c to w ą ..P o udzieleniu pomocy, obie desperatki
koleżanki umieszczono w szpitalu
św. Ducha.
W bramie domu Nowy św iat
67 zasłabła nagle kobieta niezna
nego nazwiska, lat około 35-ciu.
Lekarz Pogotow ia stwierdził otrucie werortalem. Po udzieleniu
pomocy, desperatkę, która znajdo
wała się w stanie bliskiego poro
du, przewieziono do zakładu po
łożniczego im. ks. Anny Mazowiec
kiej (Karowa 2 a).
G ertruda M alczew ska, la t 45 —
przybyła z K atow ic do W a rsz a 
w y dn. 13 b. m. i zam ieszkała w
„G rand - H otelu" (Chmielna 51.

Poniew aż M alczewska w ciągu ostatniej doby nie opuszczała hote
lu, otw orzono pokój, zajm owany
przez przyjezdną i znaleziono ją
bez oznak życia.
Lekarz Pogotow ia
stwierdził
śmierć, która nastąpiła, praw dopo
dobnie w skutek otrucia w eronaleni.
P rzy ul. M arszałkow skiej 105,
w hotelu „Paryskim " zajął numer
na II(-em piętrze, 50-letni Czesław
W ysocki, adw okat z Radomia, urzędnik. W południe w yszedł na
obiad i w krótce wrócił.
Gdy następnie przez dłuższy
czas W ysocki nie daw ał o sobie
znaku-życia, około godz. 2 w no
cy służba — w obecności policji—
w yłam ała zam ek. Okazało się, iż
W ysocki powiesił się na ręczniku,
um ocowanym n a haku. Lekarz Po
gotow ia stw ierdził śmierć.

Niebezpieczny przejazd
Na przejeździe kolejowym na
stacji M ilanów ek dostał się pod
pociąg 15-letni A leksander Nowi
cki, uczeń (zam. tamże).
Ofiarę w ypadku, z obciętem pra
w em podudziem , przew ieziono po
ciągiem na dw orzec Główny, d o 

kąd w ezw ano Pogotow ie. Po opa
trunku 'zrobionym przez lekarza,
chłopca, w stanie ciężkim, prze
wieziono do szpitala Dz. Jezus.
Zaznaczyć należy, że na powyż
szym przejeździe było już kilkana
ście tego rodzaju w ypadków .

Co grają w teatrach?
TEATR ATENEUM: Codziennie
wieczorem „Trójka hultajska" M.
Hemara ze Stefanem Jaraczem.
TEATR W IELKI — OPERA. —
Jutro w niedzielę, odbędzie się nie
odwołalnie ostatni występ primadon
ny opery moskiewskiej i leningradzkiej w Operze Warszawskiej, Walerji Barsowej, w Cyruliku Sewilskim.
Dzisiaj dany będzie raz jeden
F aust z Nocą W alpurgji z Lipowską
Bregym, Zalewskim i Czaplickim w
rolach głównych.
TEATR NARODOWY: Dziś wiecz.
„Fryderyk Wielki" Nowaczyńskiego
z Solskim, Brydzińskim, Leszczyń
skim i innymi.
Jutro w niedzielę o godz. 3.30 pp.
„Przepióreczka" z Modzelewską i Osterwą.
TEATR POLSKI. Dziś poraź 82
o godz. 8 wiecz. wesołe, pogodne —
„Stare wino".
Ju tro w niedzielę o godz. 3.30 pp.
„Kres Wędrówki', z Węgrzynem,
Samborskim i Orwidem.
TEATR MAŁY: Dziś „Żołnierz i
bohater" Shawa.
Jutro w niedzielę o godz. 4 „Żoł
nierz i Bohater".
TEATR NOWY: Dziś komedja
„Był sobie więzień".
Ju tro w niedzielę o godz. 3.30 pp.
„Więzień".
TEATR LETNI: Dziś „Codziennie
o 5-ej".
Jutro w niedzielę o godz. 11 zrana
bajka dla dzieci „Wyprawa po szczę
ście", o godz. 4 popoł. „Powrót ma
my".
TEATR KAMERALNY: Dziś „Są
siadka". W najbliższym czasie ukaże
się sztuka Władysława Fedora p. t.

„Matura" z Jadwigą Andrzejewską
w roli maturzystki, Ireną Grywińską
. Adwentowiczem w rolach naczel
nych.
TEATR MALICKIEJ (Karowa
18) daje dziś i codziennie arcy-wesołą kom. Bus-Feketego „Trafika pa
ni generałowej" z Malicką i Bendą.
W sobotę i niedzielę o godz. 4 po
poł. po cenach do połowy zniżonych
„Cień Niecodemi'ego.
TEATR WIELKA REWJA. „Wi
dowisko nr. 1", które wywołało tak
wielkie zainteresowanie, będzie wy
stawiane jeszcze tylko kilka dni.
CYRULIK WARSZAWSKI: Co
dziennie program świąteczny „Wiecz
na ondulacja", z gościnnym wystę
pem Chóru Dana. Dzisiaj dwa przed
stawienia o 7:15 i 9.45.
TEATR ROSYJSKI: (Nowy Świat
19) w piątki, soboty i niedziele. W
piątek premjera sztuki
Brunona
Francka.
STOŁECZNY TEATR POWSZECH
NY: Dziś „Zwyciężyłem kryzys" o
godz. 7-ej wiecz. przy ul. N arbutta
14; o godz. 4 popoł. i o godz. 7.30 w.
przy ul. Młynarskiej 2 „Pastora.ka".
II-GI OSTATNI WYSTĘP GRZE
GORZA GINZBURGA W KONSER
WATORJUM. Dziś w sobotę 18 b.
m. o godz. 20.15 odbędzie się w sali
Konserwatorj um zapowiedziany dru
gi nieodwołalnie ostatni recital for
tepianowy wspaniałego pianisty so
wieckiego Grzegorza Ginzburga.
CYRK STANIEWSKICH: Dziś i
codziennie o 18.15 w. gwiazda Abisynji Koringa na czele noworocznego
programu. We wtorki, środy, soboty
i niedziele o 4.30 pp. i 18.15 w.

Odpowiedzialny redaktor: Stanisław Niemyski
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Co siĘ dzieje w rzeźni miejskiej?
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Sensacyjna skarga o zniewagą
Do w ładz sądow ych wpłynęła
skarga dr. Józefa Krupińskiego,
członka zarządu głównego ogólno
polskiego Zw iązku lekarzy w eterynarji przeciw ko dr. Marcinowi
M arczewskiemu, generalnem u se
kretarzow i Związku lekarzy w eterynarji o zniesławienie.

Skarga ta jest echem w ystąpie
nia d-ra Krupińskiego na zjeżdzie
lekarzy w eterynarji w listopadzie
ub. roku w Krakowie. Krupiński
poddał krytyce stosunki, panujące
w rzeźni w arszaw skiej.
W rzeźni dzieją się niespraw ie
dliwości. Niszczono dziennie po

Gniazdo spekuhcji piekatsliej
Zawieszenie działalności z a rz ą 
du Cechu Piekarzy W arszaw skich
(Nowogrodzka 34) nastąpiło nietylko na skutek ostatniej decyzji w
spraw ie podwyżki ceny pieczywa
Od dłuższego czasu do władz
w pływały skargi na działalność za
rządu, który nie spełniał swych
zadań w dziedzinie uporządkow a
nia produkcji i kontroli jakości a
zabiegał jedynie o wyższe, speku
lacyjne zarobki piekarzy.

Nic nie zdziałano w kierunku
zorganizow ania zbiorowych z a k u 
pów mąki i drożdży, nie zaintere
sow ano się spraw am i kredytu. Od
czasu do czasu składano wnioski
do Kom. Rządu w spraw ie zwyżki
ceny, nie podając jednak odpo
wiedniej m otywacji. Starszym ce
chu był p. M agiera (Puławska
71), podstarszym i: pp. Jarosz —
(Furm ańska 8) i Antoni Lukasie
wicz (Elbląska 37).

Mięso powinno potanieć
Z arząd M iasta uchw alił dalszą
obniżkę opłat miejskich w rzeźni
i na targow iskach. U chwała ta wy
m aga jeszcze zatw ierdzenia przez
w ładze nadzorcze. N ow a taryfa
w prow adza zam iast rozdrobnio
nych opłat jedną staw kę. Utrzy
muje zasadę uprzyw ilejow ania dla
tow aru rolniczego, dostarczanego
na targow iska w arszaw skie pod
postacią żyw ca i rozciąga ją na
przywóz mięsa, pochodzącego z
uboju przez rolników lub ich or
ganizacje. Uprzywilejowanie ng
korzyść tow aru rolniczego w yno
si przeciętnie 10 procent staw ek.
Uległy zniżce staw ki opłat wsku
tek przejęcia na koszt rzeźni nie
których św iadczeń, za które po
przednio były osobne opłaty. Uby
tek dochodów m iasta, w ynikający
z w prow adzenia zniżek opłat, wy
raźa się sum ą około 660.000 zł.
rocznie, przy zachow aniu dotych-i

czasow ego ilościowego stosunku
uboju w W arszaw ie do przyw ozu
mięsa.
N ajpow ażniejszą obniżkę opłat
zastosow ano w oddzielnej taryfie
za młodą jałowiznę. T aryfa ta o b 
niża o 50 proc. opłaty targow e za
cielęta, o 33 proc. za badanie we 
terynaryjne i cały szereg innych
W stosunku do opłat za bydło
rogate obniżka wynosi około 10
proc., za trzodę chlewną 3 proc.
dotychczasowych stawek.
P onadto obniżono znacznie opłaty targow iskow e za zw ierzęta
hodowlane i za mięso przyw ozo
we.
W ięcej, niż sam a spraw a zniżki
taryf interesuje nas problem, jak
dalece odbije się ona na cenach
mięsa. Mięso winno w ydatnie po
tanieć. Spekulacji na żywotnych
interesach ludności musi być po
łożony kres.

kilkadziesiąt kilogramów mięsa
mimo, iż pochodziło ono od zwie 
rząt, zabitych zaledwie przed kilku
nastu godziąam i i posiadało św ia
dectwa lekarza w eterynarji stwier
dzające, że jest zdatne do użycia.
Dalej dr. Krupiński zarzucił, że
dyskwalifikowano mięso, aby na
stępnie poddaw ać je powtórnem u
i zbędnemu badaniu po wniesie
niu dodatkow ej 15-złotowej opła
ty na rzecz badającego. Natom iast
transporty mięsa, przeznaczonego
dla w ojska, nie były należycie b a 
dane i musiały być kwestjonow ane
przez wojskow e czynniki w etery
naryjne.
W grudniu ub. roku na zebraniu
oddziału w arszaw skiego związku
lekarzy w eterynarji potępiono wy
stąpienie dr. Krupińskiego a spra
wę zarzutów przekazano sądowi
koleżeńskiemu w celu przeprow a
dzenia dow odów praw dy.
W tym czasie w jednej z ka
wiarni rozegrała się scena, która
spow odow ała skargę dr. Krupiń1 iego. Siedział w tow arzystw ie
d-rów w eterynarji M arjana Opielewicza, Adama W łoczewskiego,
oraz G ustaw a Czai. W czasie roz
mowy dr. Opiełewicz powiedział
dr. Krupińskiemu, że sam pobierał
15-złotówki za badanie mięsa naskutek odw ołań bez względu na
to, czy się mu należało i ośw iad
czył, że przed kilku dniami spotkał
się z inspektorem Marczewskim,
który pow iedział mu o tern.

Demonstracja przeciwko firmie
sprzedającej towary niemieckie

STAK POGODY win PIH
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ZEBRANIA DZIELNICOWE.
W niedzielę, 19 b. m. odbędą się
doroczne walne zebranianastępujących dzielnic: WOLA (Wolska 44),
o g. 9.30; PRAGA (Brukowa 35) o
g. 10.00, STARÓWKA (Długa 26) o
godz. 9.30.
Członkowie dzielnic zobowiązani są
stawać się na zebrania.
DZIELNICA PRAGA P. P. S. —
Doroczna konferencja odbędzie się w
niedzielę o godz. 11 rano, Brukowa
35. Wybory komitetu i delegatów na
konferencję warszawską.
POLSKI ZWIĄZEK MYŚLI WOL
NEJ. W sobotę, dn. 18 stycznia o go
dzinie 8-ej wiecz. w lokalu P.Z.M.W.
ul. Królewska 16, ob. Czesława Wojeńska wygłosi odczyt n. t. „Na mar
ginesie ostatniej powieści Nałkow
skiej".

Podrzucenie
Przy ul. Pańskiej 110, na klatce
schodowej znaleziono podrzucone
dziecko 1-tygodniowe, płci żeń
skiej. M aleństwo owinięte było w
poduszkę, do której przyczepiono
kartkę z napisem, iż dziecko jest
katolickie, lecz nieochrzczone jesz
cze. Policja zajęła się odszuka
niem matki. Dziecko przesłano do
domu wychowawczego.

LUX: „A. B. C. miłości" i „S. O. S.
Góra lodowa".
LOS: „Poco pracować?" i dodatki.
MAJESTIC: Cale miasto o tern mówi

Co p<szą o filmie

JAŚNIE
PAN
SZOFER

.

G ćfe

Rzadko zdarza się w idzieć
na ekranie rzecz rów nie
braw urow o zmajstrowaną..
O filmie tym będzie isto
tnie mówiła cała W ar-

MEVVA: „Niebezpieczna piękność" i
„Marzące usta".
MASKA: „Wesoła wdówka" i „Czło
wiek, który zgubił głowę".
METRO: „Sprawa Dreyfusa".
MIEJSKIE: „Anna Karenina".

K ino

FERTNER

Co usłyszymy w radjo ?

Zarączyny pod latarnią

ArunRj or^niZityjfla

Co wyświetlają kina?

ADRIA: „Oczy czarne" z Harry
Baur.
APOLLO: „Marja Baszkircew".
ATLANTIC: „Nasze słoneczko".
AMOR: „Mały pułkownik".
ANTINEA: „Człowiek o stu mas
kach" i „Żywy zastaw".
AKRON: „Królowa niewolników" i
„Czarwony wóz".
AS: „Przebudzenie" i rewja. Do
godz. 7-ej „8 godz. dr. Morgana".
BAŁTYK: „Melodja wielkiego mia
sta".
COLOSSEUM duże „Zaczęło się od
pocałunku".
COLOSSEUM MAŁE: „Antek policna 9, dw a szyldy em aljowane z
majster".
napisam i — jeden: „AKO“, skład CORSO:: „Szanghaj" i rewja.
przyborów dentystycznych, drugi
CAPITOL: „Jaśnie pan szofer".
— „AKO“, w ytwórnia skoroszy
tów - segregatorów , należąca do
właściciela firmy, Józefa Szrajbp. 4
mana, zam. w tymże domu.

N a miejsce zerw anych "tyldów ,
naklejono plakaty z odrę& nie na
malowanym napisem „AKO“ — tir
ma hitlerow ska", — pod spodem
zaś — umieszczono sw astykę. Na
drzw iach, prow adzących do skła
du, na frontow ej klatce schodo
wej, rów nież zaw ieszono podobny
plakat.
G rupa, złożona z 8-miu mło
Przewidywany przebieg pogody w
dzieńców, zerw ała wczoraj wieczo
dniu dzisiejszym: wzrost zachmurze
rem z przed bram y domu Granicznia aż do opadów. W dzielnicach
wschodnich mroźno, potem wzrost
temperatury aż do odwilży. Dość sil
ne wiatry z kierunków południowych
SOBOTA, 18. stycznia
w górach — halny.
6.30 „Kiedy ranne w stają zorze".
6.33 Gimnastyka. 6.50 Muzyka (ph).
7.20 Dziennik poranny. 7.50 Program
w-KBfiTKA 0 7 !' E N >
na dzień bieżący. 7.55 „Parę inforOffenbach
operetkę
macyj". 8.00 Audycja dla szkół. — „Zarączyny skomponował
pod latarnią" przeszło
11.57 Sygnał czasu. 12.00 Hejnał. — 80 lat temu, jednak ani ta operetka,
12.03 Dziennik południowy. 12.15 ani wiele innych, które Offenbach
Muzyka lekka i salonowa. 13.00 Mu stworzył nie przeżyły się, ich muzyka
jest zawsze pełna werwy, pełna tem
zyka salonowa (płyty). 13.25 Chwil peramentu i pięknych łatwo uchwyt
ka gospodarstwa domowego. 14.30 nych melodyj.
Rzecz dzieje się na wsi. Skromny
Orkiestra mandolinistów. 15.00 „Roz
wód", nowela Zuzanny Rabskiej. — prosty chłopak Piotruś, na którego
żadna z niewiast nawet patrzeć nie
15.15 „Nasz handel morski". 15.20 chce, wobec tego, że jest biedny jak
Przegląd giełdowy. 15.30 Orkiestra mysz kościelna — dostaje wiado
Straży Więziennej. 16.00 Lekcja ję  mość od swego bogatego wuja, że w
zyka francuskiego — lektor Roqui- nocy pod wielkim dębem skarb ukry •
ty na niego czeka. Skarbem tym po
gny. 16.15 Pieśni w wyk. Zofjj Zey- kazuje się młoda dziewczyna, którą
land-Kapuścińskiej. 16.30 Skrzynka Piotruś oddawna już kocha, ale któ
techniczna — red. Wacław Frenkiel. rej — nie będąc pewnym jej wzajem
— Piotr nigdy swej miłości wy 16.45 Cała Polska śpiewa. 17.00 „As ności
znaćby nie śmiał. W świetle latarni
pik i cztery damy". 17.15 Nowości znajdująd wie wdowy, które ostrzy
z płyt „Columbia". 17.45 „Sum" — ły teraz swoje apetyty na domnie
pogadanka. 17.50 „Konstantynów"— many skarb Piotrusia, młodę parę,
szczęśliwą i rozpromienioną.
pogadanka. 18.00 Słuchowisko dla
Bardzo miłą tę operetkę, pełną
dzieci „O Helence co poszła na ta r  wdzięku i czaru usłyszą radjosłuchaki". 18.30 Przegląd wydawnictw. — cze dnia 18.1. o godz. 20.00 w odpo
18.40 Życie kulturalne i artystyczne wiedniej dia celów mikrofonowych ra
djofonizacji.
stolicy. 18.55 Przegląd prasy rolni
czej. 19.05 Koncert reklamowy. 19.35
Wiadomości sportowe. 19.50 Poga
danka aktualna. 20.00 „Zaręczyny
pod latarnią" — operetka w 1 akcie
Offenbacha. 20.45 Dziennik wieczór. higjeniczne, automatyczne patento
21.00 Audycja dla Polaków z zagra wane 3722, złotych 50, oraz nowo
czesne kozetki, otomany. Warunki
nicy. 21.30 Wesoła Syrena: „Guliwer dogodne. WyIj
w Warszawie". 22.00 Koncert ork. twómia: Twarda
Tel. 247-67.
symf. P. R. z udziałem Ignacego Dykwity lombar
gaca. 23.00 Wiadomości' meteor. 23.05 2 Ł 0 T 0 , biżuterję,
dowe kupuje Hefen, Mio
Muzyka taneczna.
dowa 2.

W
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M IEJSK IE
Poaz. 6—8— 10—

w św ięta 4—6—8 —10.

CASINO: „Burza nad światem".

CASINO

pocz. 4 g

w ie lk ie w s tr z ą s a j ą c e w id o w s k o
film o w e
p. t.

Fox-Film
W N ihD ZlELĘ PORANKI o 12-ej

ELITE: „Dwie Joasie" i nadprogram.
EUROPA: „4 A Muszkieterów".
FILHARMONIA: „W walce z Cara
tem" (Miłość Maksyma).
FLORIDA: „Ahaswer" (z Konradem
V'eidtem) i „Wonder-bar“.
FORUM: „Wyprawy krzyżowe" i
„Na skrzydłach fantazji".
FAMA: „Miłość w czołgu".
HELJOS: „Dwie Joasie".
HOLLYWOOD: „Burza nad Anda
mi" i rewja.
KOMETA: „Dziewczę z Budapesztu"
i rewja.

S KOMETA '
ul. Chłodna 49, tel. 6.41-51.

w

B ajeczna inscenizacja. — C zar w ę
gierskiego czardasza i płonącego
tem peram entu.— C ygańska muzyka.
Skrzący dowcip.

R C W J A

MUCHA: „Malowana zasłona" „MiIjor.er mimowoli".
NOWA TOMBOLA: „Niewolnica *
Mandalay" i „Zaproszenie do wal
ca".
OKO PRASKIE: „Tajemnicza da
ma".
PAN: „Manewry miłosne".

WRewelacyjny
K inie polski
PANroman&
muzyczny

MANEWRY nIŁO SN E

Reż. J. NOWINA-PKZYBYLSKI
i KONRAD TOM.
W roi. gł.: Mankiewiczówna, Ha
lama, Zimińska, Żabczyński, Sielański.
Humor, Młodość, Radość, Piosenka
Przepych wystawy. Wspaniała gra!
PETIT TRIANON: „Noce wiedeń
skie" i „Ulica szaleństw".
PROMIEŃ: „Zakazana melodja" i
„Flip i Flap".
t
PROMIEŃ: „świt, dzień i noc Pale
styny" i „Śluby ułańskie".
PRAGA: „Sequoia" i rewja.
RAJ: „ABC miłości".
RIALTO „Będziesz znowu moją".
RIVIERA: „Jakiej miłości pragniesJ*’
i „Zagadnienia seksualne".
ROXY: „Bengali".
SFINKS: „Chińskie morze i rewja".
SOKÓŁ: „Niedokończona symfonja".
STYLOWY: „Katarzynka" z Fr.
Gaal.
ŚWIATOWID: „Petter Ibbetson".
ŚWIAT: „Roześmiane oczy".
TON: „Sequoia" i dodatkL
UCIECHA: „Piekło" w-g Dantego.
Sten i Gary Cooper.

*Hukania Sp, Nakl.-Wydawnir.zoj „Robotnik", W arszawa, Warecka

