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Piekło zbroje
Jeszcze rok temu mówiono
0 rozbrojeniu; wprawdzie nikt,
z wyjątkiem apostoła rozbroje
nia. A rtura Hendersona — już
nie wierzył, by z tego mówienia
coś wyszło, ale samo słowo
„rozbrojenie" było jeszcze w o*
biegu.
Teraz, po roku, o rozbrojeniu
już zapomniano. Naraziłby się
na śmieszność, ktoby o niem
wspomniał. Świat żyje znowu
pod znakiem zbrojeń, zbrojeń
nieograniczonych i niehamowanych, zbrojeń, jakich nie znały
dotąd dzieje.

bez końca, reszta świata, a
zwłaszcza państwa bezpośred
nio zagrożone muszą również
się zbroić.
Muszą? Narazie tak, narazie
niema takiej siły zbiorowej, któ
raby mogła zastąpić zbrojenia
poszczególnych państw. Wojna
włosko - abisyńska jest pierw
szą próbą, pierwszem w dzie
jach starciem siły zbiorowej, uosobionej w Lidze Narodów, z
siłą napastnika włoskiego. Pró
ba ta wyraża się dotąd w nie
śmiałych sankcjach antywłoskich. Ale próba ta zrodziła
już nowy rodzaj zbrojeń, miano
wicie — zbrojenia, wynikające
ze stosowania sankcyj, zbroje
nia, które mogą być niezbędne
dla przeprowadzenia i obrony
sankcyj. To jest motyw zbrojeń
— zresztą raczej platooicznych
— Danji, na to powołuje się tak
źe Anglja.
Motyw słuszny, te n rodzaj

zbrojeń można uważać za zaro
dek międzynarodowej armji Li
gi Narodów, zmuszającej do po
słuchu napastnika. Ale wszyst
ko zależy od wyniku walki Li
gi z faszyzmem włoskim. I dla
tego walka ta ma tak wielkie,
międzynarodowe znaczenie tak
że dla sprawy zbrojeń i ich przy
szłości.
Narazie — powtarzamy —
zbrojenia są górą i niemasz do
tąd siły, któraby je mogła po
wstrzymać. Mołotow oświad
czył, że istnieje układ niemiec
ko - japoński, skierowany prze
ciw Rosji. Tuhaczewski dał do
zrozumienia, że państwa bałtyc
kie mogą odegrać taką samą ro
lę, co Belgja w r. 1914, to zna
czy — stać się terenem prze
marszu wojsk niemieckich. Po
stawa Polski budzi zarówno w
polityku Mołotowie, jak też w
wojskowym Tuhaczewskim.—
obawę i niewiarę.

W lutym r. ub. Hitler zerwał
ostatnią formalną przeszkodę
do zbrojeń, jaką były postano
wienia Traktatu Wersalskiego,
1 odtąd świat żyje w szale zbro
jeń. Przed kilku dniami na po
siedzeniu C. K. W. Sowietów
marszałek Tuhaczewski zrefe
rował m. in. stan zbrojeń nie
mieckich. Tylko jeszcze na mo
rzu Niemcy są względnie słabi
i gorączkowo budują okręty nad
i podwodne. Ale armję lądową
i flotę powietrzną, produkcję
sprzętu wojennego i przygoto
wanie kraju do wojny (drogi,
autostrady, usprawnienie kolei
i t. d.) doprowadzono do per
fekcji.
Niemcy to jedna wielka zra
Dzienniki paryskie zastanawia my gotowi. Jeśli Rząd radykałów
cjonalizowana fabryka wojenna,
bo jakby jeden olbrzymi pocisk, ją się i.ad tem, w jaki sposób zli uznany będzie za właściwy — agotowy każdej chwili do wybu kwidowane będzie przesilenie rzą dzielimy mu popaicia. Jeśli bę
dowe, które, jak przewidują, bę dzie to Rząd koncentracji lew ico
chu.
Drugim takim akumulatorem dzie dość ciężkie i prawdopodob wej — zabezpieczymy go przed za
machami reakcji. Pragniemy tyl
wojny jest Japonia, która waiąż nie długie.
ko, aby nas uwolniono od Lavala
rabuje cudze ziemie, a przygo
„Petit Journal’’ wyraża opinię,
*
towuje się do coraz większych że przesilenie może się przeciąg
* *
wypraw zaborczych. Zerwań e nąć przez dłuższy czas, ponieważ
Organizacje parlam entarne Fron
przez nią konferencji morskiej jednak nie zostało wywołane tu Republikańskiego, grupującego
w Londynie znosi wszelkie ta  przez parlament, być może, iż pre deputow anych poszczególnych umy w zbrojeniach morskich. Ro zydent Republiki zechce skrócić gruipowań um iarkownych, k tó-e
zpoczyna się też karkołomny konsultację w tej sprawie. Jeśliby odbyły zebrania pod przew odni
deputow anego Franklin
wyścig i w tej dziedzinie.
rządowa kombinacja Frontu Ludo ctwem
Niemcy hitlerowskie i Japo- wego okazała się ostatecznie nie Bouillona, w ypow iedziały się sta
nja — to dwa ośrodki zbroje możliwą, prezydent Lebrun zwró now czo przeciwko wyrażeniu zau
niowe, zmuszające resztę świa ci się prawdopodobnie do jednej z
ta do zbrojenia się w obronie mniej wybitnych osobistości stron
własnej.
nictwa radykalnego i powierzy jej
Należy
bowiem wyraźnie misję utworzenia gabinetu koncen
stwierdzić, że w obecne; sytua tracyjnego, któryby w sposób bez
cji nie można i nie wolno uogól strońmy przeprowadził wybory. W
niać sprawy zbrojeń. Nie mo każdym razie rjajważniejszem jest,
żna mówić: ponieważ cały świat aby sprawa załatwiona została
W odpowiedzi, zakom unikow a
się zbroi, więc aały świat u- szybko. Ponieważ prezydent Le nej w czoraj przyw ódcy nacjonalis
grzązł w militaryzmie i pragnie brun ma wyjechać na pogrzeb kró tów N ahas Paszy, Rząd angielski
wojny.
la Jerzego w przyszły wtorek, ko podkreśla podobno swe pragnie
Tak oczywista nie jest. Mo niiecznem jest, aby nowy gabinet nie niezwłocznego wszczęcia roko
żna dokładnie określić, kto spo został utworzony najpóźniej w nie wań z egipskim Rządem koalicyj
sobi się do wojny, a kto się dzielę lub poniedziałek.
nym, który ma być utworzony
przed nią broni. Nikt nie weź
celem zadecydow ania o kw estjach,
„L’Oeuvre" twierdzi, że w ko dotyczących Sudanu i zagadnie
mie za złe Rosji sowieckiej, że
w obawie przed Niemcami hi- łach parlamentarnych utrwala się nia sojuszu w ojskow ego anglotlerowskiemi i Japonją gwałto myśl utworzenia gabinetu przej egipskiego. Sir Miles Lampson za
wnie się zbroi. Należy ubole ściowego, który po załatwieniu wiadomił również N ahas Paszę, iż
wać, że polityka Komintemu, a spraw bieżących odroczyłby obra zerwanie obecnych rokow ań po
więc Rosji, dopomogła Hitlero dy parlamentu i w razie potrzeby ciągnęłoby za sobą całkow itą re
wi do zwycięstwa, które obec przyśpieszyłby wybory.
wizję polityki W ielkiej Brytanji
**
*
nie zagraża samej Rosji. Należy
wobec Egiptu.
Na łamach „Populaire" Blium
żałować, że polityka mocarstw
W następstw ie tej rozmowy o d 
pisze:
„Jeśli zajdzie potrzeba stwo
zachodnich względem Niemiec
było
się zebranie przywódców
rłienia
Rządu
Ludowego
—
jesteś
i Japonji doprowadziła do obe
cnego stanu rzeczy, do tego, że
Japonia z nikim się nie liczy i
Czy wszystkie organizacje party jne, czy wszystkie organizaq’e za
zagraża już „stanowi oosiadania" Anglii i Stanów Zjednoczo wodowe, czy wszyscy kolporterzy zamówili już
nych na Pacyfiku. Grzechy się
mszczą i obecny karkołomny
wyścig zbrojeń jest tylko rezul
tatem błędów politycznych prze
szłości zarówno mocarstw za
chodnich jak i bolszewizmu.
Ale skoro Niemcy i Japonia który ukaże się na 2-go i 3-go lutego?
Zamawiajcie szybko, bo musimy ustalić zawczasu uakład.
mają wolne ręce i zbroją się

We Frzncji

Jeżeli wiadomość o układzie
wojenym Niemiec z Japonją od
powiada prawdzie, to wojna z
Rosją może być bliska.
Ale niezależnie od tego, taki
wyścig zbrojeń, jak obecny i
tempo tego wyścigu, muszą do
prowadzić do katastrofy wojen
nej. Jestto pewnik, nie wyma

gający dowodu. Włochy i Japonja składają już zresztą do
wody — w skali narazie „lokal
nej" — do czego prowadzi nieokiełz name zbrojenie. A co s1e
stanie, gdy jeszcze Hitler rzuci
się w wir „cywilizacyjny"?
Dzień 30 stycznia jest „galów tlerowców „Vorposten” już teraz
Jeżeli w najbliższym czasie
ką” w Rzeszy Niemieckiej, ponie ogłasza, że dzień 30 stycznia bę
nie nastąpią radykalne zmiany

Jak wygląda postąp
w stosunkach z Gdańskiem?

w polityce i taktyce mocarstw, waż 30 stycznia 1933 r. Adolf Hi
jeżeli wszystko dalej pójdzie tler mianowany został kanclerzem
drogą dotychczasową, to fa i tego dnia Rzesza Niemiecka sta
szyzm hitlerowski i imperjalizm ła się totalnem państwem.
Gdańsk jest, a raczej winien być
japoński pogrążą świat w woiwolnem
miastem, niezależnem od
nę, jakiej ludzkość jeszcze nie
Rzeszy Niemieckiej i galówki ku
przeżyła.
czci Hitlera nie powinny być w
(jmb.).
Gdańsku obchodzone.
Tymczasem organ gdańskich hi

dzie w szkołach niemieckich w
Gdańsku uroczyście obchodzony.
Uważamy przeto, iż z większą
słusznością mógłby mówić o po
stępie w stosunkach z Gdańskiem
minister spraw zagranicznych Rze
szy, p. Neurath, aniżeli minister
spraw zagranicznych Polski, p.
Beck.

Sytuacja na froncie

Rząd Frontu Ludowego

lub Rząd koncentracji lewicowej na widowni

Przerwa w działaniach wojennych
Z depesz wczorajszych wynika,

Znaczna część nowych rekrutów

fania Rządowi, któryby wyraźnie że w ofensywie gen. Grazianiego abisyńskich będzie przydzielona do
nie opowiedział się przeciw dewa na froncie somalijskim nastąpiła armji Rasa Nassibu, pozatem wy
luacji.
przerwa, chociaż ciągle jeszcze pełnią oni luki w wojskach Rasa

**
*

Socjalistyczna grupa parlamen
tarna w przewidywaniu ustąpienia
Rządu, odbyła zebranie, na którem przyjęto rezolucję, podkreśla
jącą gotowość grupy socjalistycz
nej do udziału w Rządzie Frontu
Ludowego lub też poparcia Rzą
du, który będzie dążył do rozwią
zania lig faszystowskich, zapew
niając spokejną pracę w oczekiwa
niu możliwie najprędszych wybo
rów. (PAT.).

A n g lia i E g ip t

Anglją domaga się utworzenia Rządu koalicyjnego
„Frontu narodow ego”, na którem
zastanaw iano się nad utworzeniem
Rządu koalicyjnego, zgodnie z ży
czeniem brytyjskiem. Po południu
król Fuad przyjął prem jera Nessim Paszę. Jak ogólnie przypusz
czają, król w ypow iada się za ustą
pieniem Nessim Paszy na rzecz
nowego Rządu, który podpisałby
układ z W . Brytanją.
* *
*

W środę popołudniu ogłoszono
komunikat, że Rząd podał się do
dymisji. Król powierzył misję utwerzenia gobinetu koalicyjnego
przywódcy nacjonalistycznej partji
„Wafd” Nahasowi Paszy.

odbywają się drobne utarczki po
między patrolami włoskiemi a
drobnemi grupami wojowników
abisyńskich, broniących odwrotu
Rasa Desty.
Według wiadomości ze źródeł
angielskich, nowy rozkaz mobili
zacyjny, wydany przez cesarza, po
zostaje niewątpliwie w związku z
porażką Rasa Desty.

* *

*

Według doniesień ze źródeł
abisyńskich, trzy samoloty włoskie
zostały zestrzelone w czasie bom
bardowania, dokonywanego w pro
wincji Walkait.
Ogółem Abisyńczycy strącili do
tychczas 13 samolotów włoskich.

Jedyna nadzieja w Polsce
Znany dziennikarz francuski, Pertinax, daje w „Echo de P aris”
bardzo ponury obraz położenia
gospodarczego w Niemczech.
P ertinax pomiędzy in. pisze:
„Kupców, prowadzących handel
z zagranicą, w właściwem znacze
niu tego wyrazu—niema. W pierw*
szych czasach sprowadzano wiele
dla celów zbrojeniowych i w ten
sposób wyczerpano zapasy pienięż*
ne. Wówczas nastąpiła zmiana i ograniczono import z zagranicy do

ostatecznych granic, ale wskutek
tego nastąpił brak wielu artyku
łów spożywczych. Napróżno dr.
Schacht apeluje o obce waluty.
Trzeba przyznać, że pod tym wzglę
dem republika weimarska była
zręczniejsza i w latach 1925—31
pożyczano jej,, w drodze transferu
dewizowego, 25 miljardów marek.
Jedyna nadzieja w Polsce, czy
zgodzi się za swoje świnie i swe
zboże przyjąć m aterjał wojenny w
drodze kompensacji’*.

Zaginiony w dżungli lotnik
Z Georgetown (Gujana brytyj
ska) donoszą, że lotnik amerykań
ski Williams odnalazł podobno
ślady lotnika Pedferna, który zagi
nął w 1927 r. w czasie raidu lot-

N a r e sz c ie p o K ó j
pomiędzy Boliwią i Paragw ajem
Na unoczystem posiedzeniu kon
ferencji pokojowej w Buenos Ai
res delegaci Boiiwji i Paragwaju
oraz przdstawiciele państw pośre
dniczących podpisali ostateczny układ, przywracający normalne stominlri miedlrv Boliwia i Parratfwa-

Desty.

jem. Układ przewiduje obustronną
repatrjaoję jeńców i zawiera gwa
rancję wzajemnego bezpieczeństwa.
Ratyfikacja układu przz Botlirwję i
Paragwaj* ma nastąpić w ciągu 20
dni po jego podpisaniu. (PAT.).

niczego ze Stanów Zjednoczonych
do Rio de Janeiro. W ubiegłym ty
godniu, powracając z podróży nad
dżunglą południowo - amerykań
ską, Williams napotkał ślady Redferna, który podobno przebywał
niedawno w jednej z miejscowo
ści, odwiedzanych przez Williamsa. Williams zaznacza, iż zły stan
zdrowia, brak zapasów żywności,
oraz trudności terenowe, zmusiły
go do zaniechania poszukiwań w
chwili, gdy zbliżał się już do upra
gnionych rezultatów. Williams za
mierza podjąć dalsze poszukiwa
nia po dokonaniu naprawy swego
aparatu.

S ir. 2

I c h sukcesy

Walka o Pacyfik
Konferencja morska na martwym punkcie
W śród zgiełku coraz to nowych
wiadom ości cicho i jakby bez
w zbudzenia w iększego zain tereso 
w ania przesunęły się przez szpal
ty dzienników depesze, omawia
jące rezu ltaty morskiej konferen
cji w Londynie.
Z w ołana 9 grudnia 1935 roku,
konferencja m orska m iała na c e u
ustalenie now ego stosunku sił mor
skich pom iędzy Anglją, A m eryką,
Japonją, F rancją i W łocham i, i o
ileby się okazało możliiwem, p rze
prow adzenie zasady rozbrojenia
w zględnie zmniejszenia zbrojeń na
morzsu, Najw iększe zaimteresowa
nie w yw ołał oczywiście odcinek
konferencji, m ający trak to w ać o
s,tanie uzbrojenia na Pacyfiku, czy
K te re rie zainteresow ań i w pły
w ów trzech największych potęg
m orskich, to jest Angłji, A m eryki
i Japonji. W obec niepokojących
w ypadków na D alekim W schodzie,
w których Japomja odgryw a rolę
n a d e r czynną, spodziew ać się n a 
leżało, że ta k Angija jak i Stany
będą dążyły do utrzym ania obecnego stosunku tonażu flot, d a 
jącego im przew agę, a w yrażają
cego się liczbami 5 i 5 do 3 w sto 
sunku do Japonji. Stany Zjedno
czone w ypow iedziały się n aw et za
rozbrojeniem i zmniejszeniem to
nażu o 20 proc. pod w arunkiem je
dnak, aby ustalony już raz stosu
nek nadal był utrzym any.
Jap o n ja zgodziła się n a zmniej
szenie zbrojeń, jednak pod w a
runkiem , że floty trzech państw
zaangażow anych na Pacyfiku bę
dą zrównane. A d n rra ł japoński uw aża żądania Rządu w aszyngtoń
skiego utrzym ania obecnego stanu
flot za niem ożliwe do przyjęcia
już choćby z tego względu, że
zmniejszając sw e uzbrojenia na mo
ran o 20 proc. Stany Z jedu mogą
zniszczyć niektóre ze sw ych naj
starszych okrętów liulb w strzym ać

budow ę nowych; Jap onia nato
miast — m usiałaby dem ontow ać
swe now e i na w spółczesny spo
sób uzbrojone jednostki bojowe.
D ezyderatów japońskich am An
gljja, ani Stany Z jedu uwzględnić
nie chciały, w następstw ie czego
Jap o n ja w ycofała się z konferen
cji.
Chwilowo więc konferencja utk n ęła n a martwym punkcie, nie
osiągnąwszy głównych swych za
m ierzeń.
Uwidocznione jednak
przez w szystkie państw a podczas
konferemcij dążenia i ich w zajem 
ne ścierania się są wysoce zn a
m ienne i nie zapow iadają rychłego uregulow ania stosunków n a P a

Po wycofaniu się Japonji koufe
rcnq'a m iała być kontynuow ana.
Skorzystano jednak z pierwszego
p re te k stu (zgon króla Jerzego) dla
przerw ania obrad na term in nie
określony.

Lr. Nowakowski i Syn
W arszaw a, ul. Elektoralna 24, róg Solite|. Tel. 503-23
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Firma egzystuje od 1890 rok u

Pierwsze deklaracje i pierwsze wystąpienia nowego króla
E dw ard - Albert - Chrystjan Jerzy - Andrzej - Patryk - Dawid,
książę W alji, ogłoszony został
w czoraj o godz. 10 rano publicz
nie królem Edwardem VIII.
T radycyjna ta uroczystość od
była się w prastarym krużganku
pałacu św. Jakóba. Na placu kruż
ganku ustawione były oddziały
wojska, zaś otaczające plac ulice
szczelnie zapełnione były publicz
nością.
N a minutę przed wybiciem g. 10
na balkon krużganku wkroczyli ubrani w piękne tradycyjne stroje
4 heroldowie, poprzedzani przez
księcia Norfolk, który jest m ar
szałkiem arystokracji rodowej w
Anglji. Z a nimi — 4 trębacze oraz
10 członków specjalnej gw ardji
cywilnej.
Trębacze, ustaw ieni po obu stro
nach heroldów, odegrali hejnał,
obw ieszczając, że odbędzie się od
czytanie proklam acji. Główny z

Kradzież i uśpienie
li dziwnie mocno, a słysząc, że ktoś
jest w ich pokoju, jak przez mgłę
w idzieli Stańczykównę. Rano obu
dzili się z objawami lekkiego za
trucia. Stw ierdzili brak biżuterjL
W sądzie Stańczyków na tw ier
dziła, że Kohn biżuterję tę jaj po
darowali, gdyż utrzym yw ał z nią
bliższe sisounki.
Sąd nie dał w iary tłum aczeniu
i skazał oskarżoną na rok w ięzie
nia, darowując połowę k ary z amnestji.

Z morza nadużyć
Sąd O kręgow y rozpoczął wczo
raj rozpatryw anie znowu nowej afery o nadużyoia. Tym razem te re 
nem był lom bard miejski.
Na ławie oskarżonych zasiedli
skarbnik lom bardu Je rz y Wyganow eki, tak sato r lom bardu Kazim 'erz Dziubiński oraz dyrektor
lom bardu Stanisław Chodyński,
który został oskarżony o brak nad
zoru i niedbałość kontroli. Osk.
W yganowski był pracow nik em
lom bardu od r. 1929 i cieszył się
widać tak bezgranicznym zaufa
niem swego dyrektora, że od chw
li objęcia przezeń stanow iska ni,e
przeprow adzono ani kontroli skarb
ca, ani n e sporządzono inw enta
rza. Jedynie od czasu do czasu
przeglądano w k arto tek ach spisy
ta k s i opisy zastaw ów , stojąc na
stanow isku, że jeśli tam pnzcdmio
ty są w spisie .muszą też one znaj
dować się i w skarbcu. W wyni
ku tego zaufania i beztroskieg?
stanow iska w ładzy W yganowski,
jak mówi a k t o skarżenia zaczął
prow adzić dość osobliwy p ro ce
der: wyjmował poszczególne objek ty ze skarboa i przy pomocy
podstaw ionych przez siebie osób,
przew ażnie Bogu ducha winnych
posłańców, zastaw iał je po raz
drugi, W rezultacie dodatkow o za
te same przedm ioty pobrane opła
ty w ędrow ały do kieszeni W yganowskiego.
A kt oskarżenia zarzuca faks atorow i Dziubińskiemu szacow anie
bezw artościow ej biżuterji na zbyt
wysokie ceny.
Ju ż w r. 1933 w ykryto po raz

*

Król Edward VIII

Z sali sadowej stolicy
Sąd Okręgowy raząairy w ał
wazforaj spraw ę Felśksy Stańcz f kówny, pracow nicy diomowej, os
karżonej o podstępne okradzenie
pracodaw cy Gedelego Kohna.
Stańczyków na
pracow ała
u
Kohna w r. 1931 i po zwolnieniu
jej z p racy przez dłuższy czas nw
pokazyw ała się u. b. pracodaw 
ców. W Lipcu r. ub. nagle przyszła
do m ieszkania Kohnóv$ i prosiła
o przenocow anie, Kohnowie zez
wolili. W nocy m ałżonkowie sp a

cyfiku, będącym dzisiaj ta k w aż
nym odcinkiem pokoju św iatow e
go.

Z a Idlka m iesięcy, w m a ju r. b.,
skończy się d ru g a „ sanacyjna" p ia tiletka i trzeb a stw ierdzić, że ta k
sam o, ja k u naszego w schodniego są 
siada, osiągnięte w y n ik i w poszcze
gólnych dziedzinach nie są rów no
m ierne. W jed n yc h postęp je s t bar
dzo znaczny i znać, że n a danem
polu pracow ało w ielu „udarników ",
w in n ych dziedzinach nie posunięto
się znacznie naprzód. Do tych ostat
nich n a leży zaliczyć p rzed ew szyst-

pierw szy ślady nadużyć, gdyż w
ckarbcu stw ierdzano brak pier
ścionka z brylantem . Po pewnym
czasie okazało się, że brak inny oh
pierścionków z brylantam i. D yrek
to r lombardu ni,e wyciągnął żad
nej konsekw encji z tych wiadom o
ści i W yganowski w dalszym cią
gu piastow ał swe stanowisko.
Tym czasem posypały się dalsze
skargi klijentów lombardu, a w re
szcie do pewnego urzędnika lom
bardu zgłosił się niejaki Nowotniak
i zakom unikow ał • o system atycz
nie przez W y genewskiego prow a
dzonych machinacjach. W ówczas
dopiero przeprow adzono dochodzę
n ie i stw ierdzono, że popełniono ol
brzym ie nadużycie na sumę około
150 ty®, zł. O kazało się również,
że w czasie rewizji Wyganowski
przyznał się dyr. Chodyńskieniu
do nadużyć, który obiecał spraw ę
zatuszow ać, o de W yganow ski po
kryje straty. S trat tych W yganow ski pokryć nie zdołał i spraw a
w ypłynęła wreszcie na szersze w o
dy. J a k w ykazało śledztw o fcaksato r Dziubiński był wspólnikiem
W yganowskiego i pod jego w pły
wem taksow ał fałszywą biżuterję
jako pełnow artościow e klejnoty.
Obaj oskarżeni do winy się niie
przyznali.
Rzecz ciekaw a ,że ów buchalter
Nowotniak, który „w sypał" Wygonow skiego i Dziubińskiego i był
aresztow any jako ich wspólnik, w
więzieniu popełnił samobójstwo.
S praw a potrw a dni kilka.
L K.

W ŚLADY EDWARDA VII
heroldów, sir Gerald W oolston,
rozw inął pergam inow e pismo i do
„Tim es" stw ierdza, że w swej
nośnym głosem odczytał tradycyj polityce zagranicznej król Edw ard
n ą formułę o proklam ow aniu Ed VIII będzie niewątpliw ie kierował
w arda VIII „z łaski Boga królem się zasadam i swego dziadka, Ed
W ielkiej Brytanji, Irlandji i domi- w arda VII, dla którego dzieła ma
njów brytyjskich poza morzami, tyle podziwu. Będzie on, jak Ed
królem — obrońcą w iary i cesa w ard VII, „orędownikiem pokoju
rzem Indyj“.
i przyjaźni pomiędzy narodam r
Gdy zaczęło się odczytywanie Europy". Celem nowego króla bę
tej proklamacji, zegar na wieży dzie przedewszystkiem zacieśnie
pałacu św. Jakóba zaczął wybijać nie więzów pomiędzy poszczególgodz. 10-tą. W tej samej chwili nemi częściami Imperjum.
z baterji dział, ustaw ionej n a jed
NOWE TENDENCJE.
nym z dziedzińców pałacowych,
rozległy się salwy honorowe na
Pewne drobne fakty, jakie to
cześć nowego króla. Dano 62 warzyszyły wystąpieniu na tron
strzały, a mianowicie 41 w ystrza króla E dw arda 8-go są komento
łów na każdy rok życia nowego wane jako objaw y nowych tenden
w ładcy oraz 21 w ystrzałów jako cyj dworu królewskiego W ielkiej
salw a honorow a na cześć m onar Brytanji w kierunku bardziej ści
chy.
słego przystosow ania się do no
OBRONA RZĄDÓW KONSTYTU woczesnych prądów . Pierwszym
CYJNYCH CELEM NOWEGO krokiem nowego króla, było, jak
KRÓLA.
wiadomo, nakazanie cofnięcia o
Na uroczystem posiedzeniu T aj pół godziny zegarów w Sandring
natychm iastow ego
nej Rady Koronnej, na którem Ed ham, celem
w ard VIII formalnie proklam ow a przystosow ania ich do właściwej
ny został królem, król wygłosił godziny. D rugim ,.jeszcze bardziej
pierwsze swe przemówienie, w któ znamiennym krokiem now ego kró
la był fakt, że udał się on z San
rem m. in. oświadczył:
„Gdy ojciec mój stał tutaj przed dringham do Londynu samolotem.
wami 26 lat tem u — oświadczył Jest to pierwszy w historji w ypa
on, że jednym z celów jego życia dek, by król angielski w ten spo
będzie obrona rządów konstytucyj sób rozpoczynał swe panowanie.
nych. W tej mierze zdecydow any W 20 minut po 12-ej wylądowa*
jestem pójść w ślady mojego ojca król Edw ard na lotnisku Hendon
i pracow ać tak, jak on to czynił w (pod Londynem, wsiadł do sam ociągu całego sw ego życia, d laj chodu i kazał się zaw ieść do pała
szczęścia i dobrobytu wszystkich cu św. Jakóba. Król wjechał jed
klas moich poddanych.
nak do pałacu tylnem wejściem i
„Z zaufaniem liczę na lojalność zebrane tłumy czekały napróżno.
i oddanie moich narodów na prze
Duże wrażenie w yw ołał również
strzeni całego Imperjum oraz na fakt, niezupełnie
bezpośrednio
m ądrość ich parlam entów , że w związany z posunięciami nowego
tern ciężkiem zadaniu mnie po d  króla. Po raz pierwszy posiedze
trzym ają, i zanoszę modły do Bo nie Parlam entu zostało zwołane
ga, aby kierował mną przy speł przez radjo.
nianiu tego zadania".

Opieka społeczna zredukowana
Budżet Min. Opieki Społ. w Komisji Budżetowej
n o * e g a Sejmu
W środę Komisja B udżetow a no
wego Sejmu rozpatryw ała budżet
Mik:, Op. Społecznej.
M OW A MIN. JASZCZOŁTA.
Budżet M. O. S. na rok przysz
ły wym aga zasadniczego w yjaśne
nia.
Dotyczy ono m ianowicie
zm niejszenia o 14,5 miliona zło
tych ta k ważnej pozycji, jaką sta 
nowią dopłaty do zabezpieczenia
na w ypadek bezrobocia oraz po
moc dla bezrobotnych. Uważam
za niezbędne stw ierdzić, że m ano
to zasiłki będą bezrobotnym w y
płacane w dalszym ciągu w ra 
mach ustalonych ustaw ą, a zobo
w iązanie Skarbu dopłacania 50
proc. do przepoisu składek pozo
staje nienaruszone.
Pan m inister w ieizy, że w wy
niku planow ej polityki Rządu na
stąpi w najbliższym czasie oży
wienie życia gospodarczego i skrę
ślone sumy okażą się zbędnem u
Bardzo obszernie om awia p. m i
nister zagadnienie młodzieży bez
robotnej, k tó ra przychodzi ze wsi
do m iasta, w yw iera nacisk n a ry 
nek pracy i n / płace robotnicze
M inister stw ierdza, że w zw iąz
ku z akcją obniżkow ą Rządu o d 
byw a się przerzucanie koocztów obniżki na place robotnicze i p ra 
cownicze. P. m inister oświadcza:
i „O bniżka cen została przedsięw z:ę

fca przez Rząd celem zw iększenia
zbytu i spożycia, a skurczenie za 
robku daje bezpośrednio efekt
w ręcz przeciw ny zamierzonemu.
Uważam za swój obowiązek czu
wać, aby całokształt akcji rządo
wej nie dcznnl w tej drodze uszczerbku".
Dalej omawia p. m inister braki
w inspektoracie pracy. Należałoby
zwiększyć personel. Realizacja Izb
P racy wymaga jeszcze bardzo gran
townych studjów.
N astępnie p, m inister omówił
szereg zagadnień z dziedziny ocbrony pracy i opieki społecznej.
SŁOW A A RZECZYWISTOŚĆ.
Ref. pas. Tom aszkiewicz w yty
k a dawnym ministrom pracy i °*
pieki społ. upraw ianie „partyjnictw a" i dzięki temu reso rt ten stał
się narzędziem rozgryw ek polity
cznych.
Otóż p. Tom aszkiewicz o jednem tylko zapomniał, że przed m a
jem robotnicy wynosili korzyści ze
swoich instytucyj ubezpieczenio
wych i była re aln a ochrona p ra 
cy, a obecnie robotnik ma jedyne
tyiko „praw o" — płacić składki,
a z instytucyj ubezpieczeniow ych,
dzięki pracy takich „speców " od
ubezpieczeń, jak p. Prystor, p. P a
ciorkow ski i p. Jastrzęb sk i zostały
ruiny.

kiem szkolnictw o. W te j dziedzinie
niem a czem się pochwalić.
Jeśli n a to m ia st chodzi o P R Z E 
ST Ę P C Z O ŚĆ , to kończąca się druga
„p ia tile tk a “ m oże w ylegitym ow ać się
n ieb yw a łym postępem i to w e w s z y s t
kich ka teg o rja ch i rodzajach p rze
stępczości. S tw ie rd ził to na ko m isji
sejm o w ej sa m p a n m in ister S p ra w
W ew n ętrzn ych . T u osiągnięto m a x i
m u m w ydajności pracy. P rzejaw iła
się ja k a ś sw o jska „stachanow szczyzna".
A nam w ro ku 1926 ju ż się w yda
wało, i i i z b y t w iele nagrom adziło się
nieprawości...
P rócz
ro zk w itu przestępczości,
cechującego okres d ru g ie j p ia tiletki,
m a m y do zanotow ania jeszcze drugą
dziedzinę, w
k tó r e j poczyniliśm y
w ielkie postępy. M am na m y śli og ro m n y R O Z W Ó J O R G A N IZ A C Y J ,
t. j. pow staw anie różnych sto w a rzy 
szeń, zw iązków , lig, to w a rzystw , kół
i rodzin. G rozi n a m ka m pletna in fla 
cja organizacyj społecznych. Mało
k to w ie, że w sa m ej W arszaw ie m a 
m y za rejestro w a n ych około 5000 or
g a n iza cyj społecznych, a w całej P ol
sce 55.000, a łącznie z oddziałam i —
aż 115.000.
K a żd a ta ka organizacja, tudzież
j e j filja , m a sw ego prezesa, conajm n ie j dw uch w iceprezesów , sekreta rza
i co pew ien czas nowego skarbnika.
1 cóż w ty c h w arunkach dziw ić się

kelnerom i dorożkarzom , że każdego
gościa lub pasażera, ty tu łu ją panem
prezesem . P o m y łk i m ogą zajść, ale
chyba bardzo rzadko.
Jedno, co m ożna ty m organizacjom
m ieć za złe, że nie prow adzą propa
g a n d y i m ało k to uńe o ich istn ie n iu .
C zy słysza ł k to o istn ien iu n a p rs.
,J jig i licznych ro d zin w Polsce “ ? N ie 
je d e n z n a s chętnie w stą p iłb y do ta 
k ie j ligi i reg u la rn ie opiewałby sk ła d 
ki, ale nie uńe, od ja k ie j c y fr y za czy
n a się liczna rodzina, od S członków ,
czy od 12 w zw yż.
C zy w ie k to o istn ie n iu p o ls k ie g o
K o m ite tu O brony P o ko ju p rzez po
szanow anie tr a k ta tó w “ lub o „ Stow a
rzyszen iu O byw ateli P ragnących O siągnąć D obrobyt sw ych R o d zin »
K r a ju drogą U bezpieczenia n a Ż y 
cie"?"
P rzecież w szyscy, j a k je s te śm y ,
sza n u je m y tr a k ta ty (h o n n y so it ą u i
m ai y pense) i w szyscy, ja k je d e n
m ąż, p ra g n iem y D obrobytu n aszych
R odzin ta k sam o, jalc g łó w n ej w y 
g ra n e j n a loterji. P om im o to, nie n a 
le ży m y do ty c h organizacyj, ponie
w aż nic o nich nie w iedzieliśm y, po
n iew aż propaganda szw a n ku je.
O ty c h zdobyczach epoki „sa n a c y j
n e j “ należało u
s c h y łk u d r u g ie j
p ia tile tk i napisać, by n a s nie posą
dzano o stronnicze przem ilczanie s u k 
cesów przeciw nika.
z . y . z.

Przeaład prasy

List i odpowiedź
„G azeta Polska" w artykule
„Limja podziału" wymieniła n a 
zwisko p. sen. Lechiiok.ego, jako
tego, który strac ił w iarę w „sana
cyjny" system rządzenia.
O becnie p. Lechn.cki wystoso
w ał do „G azety Polskiej" list, w
którym zarzuca organowi „pułko
wników ", że „różniczkuje w b ar
dzo sw oisyt i dowolny sposób »bóz marsz. J. Piłsudskiego". Póczem p. Lechnicki pisze:

różniczkowanie „swoiste i dowol
ne" obozu Piłsudczyków — gdy
przecież sam się wówczas „swoi
ście" zróżniczkował...

Stw ierdziw szy w ten sposób, że
Brześć wchodzi do „zasadniczego
kierunku poi tyki pomajowej", „Ga'
zeta Polska" tw ierdzi, że p. L echnicki jest niepopraw ny, gdyż w ypow iada się t e i przeciw Berez-e
K artuskiej.
Aby do końca sumiennie uzasad- .
nić dlaczego nazwisko p. senator* *
imieniem obozu
Lechnickiego wymienione zostało

Przem aw iający
niepodpisany autor artykułu nie
zadał sobie trudu sformułowania
i umotywowania pod moim adre
sem zarzutów.
Jestem zawsze gotów do m ery
torycznej dyskusji i odpowiedzial
ności za zajmowane przeze mnie
stanowisko — przypisywanie mi
jednak dążenia do „zmiany zasad
niczego kierunku polityki pomajowej" uważam za zarzut gołosłow
ny.

w artykule p. t. „Linja podziału"
— pozwolimy sobie wskazać mu,
że częściowo uzasadnienie to za
w arte było niedwuznacznie już w
owym artykule. Nie kto inny bo
wiem, jak p. senator właśnie przy
debacie nad pełnomocnictwami dla
rządu w dziedzinie finansowej i go
spodarczej uznał za właściwe do
m agać się od rządu... zlikwidowa
nia Berezy K artuskiej. Nie mamy
nic do dodania do argum entów w
artykule tym zawartych. Jeśli p.
senator F. Lechnicki, który pono
wnie wywiesił swą chorągiewkę
„piłsudezyka z odmianą" uważa, że
istnieje bezpośredni i logiczny,
związek między jego żądaniem, a
spraw ą równowagi budżetowej lub
stałej waluty — jego rzeczą je st
to „sformułować i umotywować ‘.
Jeśli — pozatem — nie zaprzeczy
nam, że w skład „zasadniczego
kierunku
polityki
pomajowej ‘
wchodzi postulat silnej i stabilizo
wanej władzy państwowej — to
musi udowodnić, że je st zgodne z
tym postulatem odmawianie rzą
dowi praw a stosowania zapobie
gawczego odosobnienia w stosun
ku do terorystów politycznych, d ą
żących będąź do oderwania siłą
jednej z dzielnic Rzplitej, bądź do
obalenia — również siłą — jej
dzisiejszego ustroju.
O dpow iedź „ G a z e ty P o lsk ie)"
„ G o n ie c" z a o p a tru je n a s tę p u ją 
cym k o m e n ta rz e m :
Jednem słowem, według „Gaze
ty Polskiej" d wszyscy piłsudezycy, którzy dom agają się zniesienia
obozu w Berezie K artuskiej nie są
prawdziwymi piłsudczykami, ja k
nie byli prawdziwymi piłsudczy
kami ci piłsudczycy, którzy nie
gdyś występowali przeciw B rze
ściowi. Poprostu n a przykładzie
prawdziwego „piłsudezyka" pułkownikowska „Gazeta Polska'* wy
jaśnia pułkownikowski system „sil
nej ręki" i trzym ania w szachu
przeciwników tego system u poli
tycznego przy pomocy Berezy K ar
tuskiej. Kto temu je st przeciwny,
nie zasługuje n a miano „prawdziewo piłsudezyka".

N a list ten o d p o w iad a „ G a z e ia
P o lsk a", a ta k u ją c „p iłsu d czy k ó w
z z a strze że n iem ", k tó rz y p rzy nai
m niejszych tru d n o ściach , ozy m e
p o w o d zen iach P iłsu d sk ieg o u c ie 
k a li z obozu „san acy jn eg o ", alb o
m ieli z a strz e ż e n ia gdy:
Piłsudski brał n a swoje sumie
nie decyzje, które musiały w ko
goś ugodzić, kogoś zaboleć no, i
nie wszystkim się podobać — to
w tedy piłsudczyk tego typu wywie
szał obok naszego wspólnego za
wołania swoją chorągiewkę osob
n ą — „piłsudezyka z odmianą'* —
w którego delikatnem serduszku
mieszka sam a wyrozumiałość i
szlachetność;
którego
sumienie
je st wrażliwsze od sumienia Józe
fa Piłsudskiego, którego rozumek
państwowy potrafiłby pogodzić za
sadę silnego państw a ze starem
„wolno w Polsce, ja k kto chce*’.
D alej „ G a z e ta P o lsk a" bezpośre,
dnio a ta k u je p. L ech n ick ieg o , ak o „p iłsu d e zy k a" z odm ianą, a to
d lateg o , że p. L ech n ick i ośm ielił
się nie p o ch w a lać B rześcia:
P. F. Lechnicki złożył ongiś
swój m andat do Sejmu Rzplitej z
racji Brześcia. Wywiesił swoj par
tykularny szyldzik z napisem :
„Piłsudczyk, ale szlachetniejszej
odmiany'*. N ie oparł się pokusie
wyodrębnienia się od tych w szyst •
kich, którzy w prostocie swojego
mniej pięknego ducha uważali, że
m ogą wziąć na swoje sumienie bez
zastrzeżeń to co n a swoje wziął
Piłsudski — i nie uchylać się od
swej skrom nej cząstki odpowie
dzialności za konieczność i rozum
państwowy Jego decyzji. Rozumie
my praw a indywidualności; ale —
jeśli p. poseł F. Lechnicki uważał
My ze swej strot.y zapytam y o
spraw ę brzeską za ta k absolutnie jedno, k to m a monopol na w yda
nieznośną dla swego sumienia — w anie patentów „prawdziw ych pil
to cóż się stało, że wrócił między sudiczyków"?
nas senator F. Lechnicki? I że
S-EK.
okazuje ta k w ielką dtażliwość n a
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D alsze urywki ze „Strzępów meldunków"

„Ofensywa gospodarcza"

Diiijt liii lii win p. tai

Drugi dział programu p. Kwiatkowskiego
Omawiając pierwszy etap poczy
nań gospodarczych obecnego Rzą
du, ochrzczony mianem „oczysz
czenia pola walki" pod zapowie
dzianą ofensywę, zwracaliśmy je
dynie uwagę na wewnętrzne nie
dociągnięcia i sprzeczności w tym
planie.
Sądzimy, że na tern ograniczyć
się nie można. Nie wystarczy wy
razić obawy, że wpływy Skarou
mogą nie dopisać, że zniżika cen
może nie dotrzeć do konsumenta
a w każdym razie nie wywoła po
żądanego efektu w postaci podmę
eenia siły nabywczej na wsi i utrzymania tej siły w mieście, że
n'e wszystkie „sztywne" elementy
życia gospodarczego zostały dioeia
tecznae aiiżone i t. p.... Ten punkt
widzenia nie wystarcza.
Zacznijmy od spraw kredyto
wych. Zauważyliśmy już, że Rzą
dowi nie całkiem udało się uwol
nić od konieczności operowania na
pokrycie wydatków państwowych
kredytami, albowiem inwestycje
kolei i poczty mają być dokonane
z pożyczek. Tymczasem Rząd za
mierzał przez wycofanie się z roli
kredytobiorcy zostawić pole dla
prywatnych
operacyj.
Jednak
niema wielkich nadziei na rozwój
prywatnej działalności kredytowej,
na wzrost pożyczek na cele rozszenia produkcji i zbytu. Zwłasz
cza przy nacisku „deflacyjnym".
I dlatego z całą słusznością pod
kreślał, jak bo już pasaliśmy, prot.
Tenenbaum, że wycofanie się Rzą
du z rynku kredytowego mogłoby
wywr’ać zgoła niepożądane obja
wy: nie znajdą się godni zaufanW
kredytobiorcy, zaczną zanikać operacje kredytowe i topnieć wkła
dy.
I tu przechodzimy do zagadnień
„drogiego etapu" polityki gospo
darczej p. Kwiatkowskiego — owej „ofensywy
gospodarczej''.
Rząd, ufny w skuteczność gospo
darki prywatno - kapftałwfycznej,
chce pobudizić inicjatywę przedmę
biorców prywatnych i prywatną
działalność kredytowo - inwesty
cyjną przez uruchomienie progra
mu robót kolejowych, drogowych,
elektryfikacyjnych.
O planach
tych, które są podobno w szczegó
łowem opracowaniu na „naradę
gospodarczą" w lutym r. b. mówił
jeszcze poprzednio p. Kwiatkowski
„W ciągu kilku miesięcy następ
nych będzie podjęta próba opra
cowania kilkuletniego planu inwestycyj państwowych. Gdyby prze
mysł polski zdobył się na ustosun
kowanie się do tego dodatkowego i
nadzwyczajnego programu robót
tak, jak ustosunkowuje się nieraz
do eksportu, dając nietylko niższe
ceny, ale i odpowiednio przygoto
wany kredyt, wówczas i sam mógł
by w niejednym wypadku znaleść
lepszy program zatrudnienia i po
prawić kalkulację i rentowność”.
A zatem Rząd ma być inicjato
rem i projektodawcą, oczekuje od
przemysłu pewnego rodzaju we
wnętrznego „dumpingu" i kredy
tów (ewent. towarowych). N;e
chce wyręczać prywatnej przedsię
biorczości, chce być jej doradcą i
inspiratorem. Buduje swój pro
jekt aktywizmu na przekonaniu,
że prywatna „rentowność" ode
grać może w Polsce dużą rolę twór
azą.
Widzieliśmy przed chwilą, że te1'
miary ekonomista, co prof. Teuen
baum, wyraża opimję, iż zjawieue
się na rynku kapitałowym dobrych
kredytobiorców jest więcej niż
wątpliwe. Opinję tę potwierdza
miesięcznik „Bank" (Nr. 12 r. tub ).
A zatem wszelki wielki program
iowestycyj musi opierać się na a-<
ktywnej roli państwa i to nietylko
w roK projektodawcy, ale aktyw
nego kredytobiorcy. Państwo bę
dzie musiało zaciągnąć kredyty i
w tej czy innej formie „nakrę
cać” korajwr-kturę. Gdzież wtedy
znajdzie się program wycofania
się państw* z prywatnego rynku
kredytowego
JeśK chodzi atob o bankructwo
prywatnej inicjatywy gospodarczej
— to przykładów jego mamy w
Polsce aż nadto. W swej pięk
nej pracy o warunkach mieszka
niowych robotników to w. Zdanow
stoi słusznie podkreśla, że — mimo
podwyżki komornego do 100 proc.
przedwojennego — a więc zwięk
szenia zysków ikamleniczników i

rentowności domów, prywatne bu
downratwo mieszkaniowe przed
stawia się opłakanie.
Nawiasem mówiąc wcale nie po
dizielamy zachwytu „Czasu", który
twierdzi, że obeceie powstaje na
der pomyślna sytuacja dla prywat
nego budownictwa mieszkaniowe
go. Według „Czasu" wzrost po
datków od uposażeń o 100 proc.,
a niehwidowanych — o 40 proc.,
stwarza taką właśnie sytuację, al
bowiem rośnie „premja dla wzno
szących domy". (Część dochodu,
przeznaczona na budowę domów
mieszkalnych, wolna jest od podat
ku dochodowego).
„Czas” zapomina, jak ujemny
wpływ mieć będzie zmniejszenie
dochodów urzędniczych i robotni
czych na budowę domów spółdziel
czyoh i rodzinnych.
Do czego jest zdolna w Polsce
„prywatna inicjatywa" widzimy na
tle sytuacji w ciężkim przemyśle.
Rząd przeprowadzi zniżkę niektó
rych cen kartelowych. I „prywa
tna inicjatywa" nie widzi przed so
bą możliwości pokrycia sobie ko
sztu zniżki cen przez wzmożeiite
obrotów (nie mówiąc już o oszozęd
ności na tantjemkach, na pensjach

dyrektorskich, na niektórych wy
datkach administracyjnych), a je
dyną możliwość widzi, jak dotąd,
w zwiększeniu wyzysku mas pra
cujących, bo do tego przecież do
prowadza się sławetny postuiat
„kołjceutracji wytwórczość na
warsztatach najtaniej produkują
cych".
Jeśli .inicjatywa prywatna" jest
niezdolna do przeprowadzenia sa
modzielnie szerszej działalności
kredytowo - inweotycyjnej, oży
wienia obrotów przez podtrzyma
nie i wzrost siły nabywczej liuduo
ści miast i wsi, jeśli zatem ożywię
nie koujunkturalne przekracza mo
żlirwości tej sławnej prywatnej imuc'atywy — to jak wyglądać będzie
plan, oparty o tę iniojatywę, a ma
jący ambicje być planem odrodze
nia gospodarczego, a więc nietylko planem poprawy koniunktury,
leoz i poprawy struktury gospo
darstwa społecznego, wzrostu do
chodu społecznego, zatrudnienia
mitjonowych rzecz bezrobotnych
wsi i miast.
Przy najlapsizych nawet chęciach
nie da się tego zrobić w oparem
o zasady prywatno - kapitalistycz
ne.
(W.).

BEZSENNOŚĆ wyniszcza organizm ,
a pow staje często wskutek zaburzeń układu nerwowego. Zioła M agistra
Wolskiego ze znak. ochr. „PASIVEROSA“, zaw ierająca Passiflorę (K w iat
Męki Pańskiej) roślinę o własnościach uspakajających łagodzą zaburze
nia system u nerwowego: nerwicę serca, bóle i zawroty głowy, uczucie
niepokoju i sprowadzają krzepiący, naturalny sen. Ze względu na swe
łagodne działanie, pozbawione szkodliwych wpływów ubocznych, m ogą
być stosowane bez obawy przyzwyczajania przez wszystkich bez różnicy

wieku.

w y tw ó rn ia

MAGISTER WOLSKI

Dziś drukujem y parę dalszych
urywków z książki gen. Sławo
ja - Składkowskiego. Tak sa
mo, jak wczoraj, nie dajem y je 
szcze żadnych komentarzy. Red.

ROZKAZY KOMENDANTA
Pan M arszałek codziennie
przyjeżdża obecnie do Prezydjum Rady Ministrów, gdzie
przyjmuje ministrów w ważniej
szych sprawach.
Byłem
dzisiaj,
pierwszego
września, 1930 roku, z meldun
kiem u Komendanta, w cza
sie którego otrzymałem nastę
pujące instrukcje i rozkazy:
1) Pan M arszałek daje swe
nazwisko na pierwszem miejscu
Listy Państwowej Bloku Bezpar
tyjnego.
2) Pan M arszałek akceptuje
odebranie pozwolenia na broń
byłym posłom.
3) Na przedstawionej prze
żeranie liście posłów z ,,kondem
natkami" Pan Marszałek w ła
snoręcznie, zielonym ołówkiem
zaznacza kto ma być areszto
wany i zam knięty w Brześciu.
4) Podpalań, sabotażów, napa
dów i gwałtów w M ałopolsce
W schodniej nie w olno trakto
w ać, jako jakieś powstanie.
Unikać rozlewu krwi, nato
miast stosować, w razie dobro
wolnego czy niedobrowolnego
Dooierania zam achowców przez
ludność, represje policyjne, a
*dzie to nie pom oże — kw ate
runek wojskowy ze w szystkięmi ciężarami, związanemi z nim.
Sama obecność wojska unie
możliwi zamachowcom teroryzowanie ludności. Ludność mu-

Kiepska polemika
Panu W. S. w odpowiedzi
„Kurjer Poranny" polemizuje
we wstępnym artykule z moimi
wywodami na temat „expose"
min. Becka — piórem p. W. S.
Wszystko w porządku. Publicys
ta, stojący na stanowisku pro-rządowem, broni wystąpienia przed
stawiciela Rządu. Ale w chwytach
polemicznych musi być przecież
umiar, musi być pewna doza objek
tywizmu, pewna awersja do oso
bistych wycieczek. Może p. W. S.
przyzna, że mimo całą bezwzględ
ność naszej krytyki i polemiki, nie
jesteśmy skłonni do prymitywnych
metod?
Cóż jednak zarzuca mi p. W. S.?
Postaram się
wyłuskać rzeczy
„konkretne".
że „jestem najbliższy ze swym
rejesterem pretensyj do „Naszego
Przeglądu". Co to znaczy? że mo
je stanowisko jest identyczne z po
zycją żydowskiej burżuazji? Nieła
dnie, p, redaktorze! Stanowisko
p. Becka wobec Rządu hitlerow
skiego krytykują takżeż pp. B. K.,
St. Stroński i inni. Czy wszyscy
oni — ci krytycy — zapożyczyli
się od „Naszego Przeglądu"?
Z wywodów p. W. S. wynikało
by, iż chciałby ze strony opozycji
bezkrytycznej solidarności z poli
tyką każdorazowego Rządu, bo
„w odniesieniu do świata zewnętrz
nego jesteśmy czemś więcej, niż
gromadą antagonistów" — „jeste
śmy jednym, zespolonym w oce
nie tego świata wielkim narodem".
Jeśli p. W. S. stoi na stanowisku
solidarności partyj w polityce za
granicznej, nie możemy przyjąć te
go stanowiska, zalatującego „to
talnością". Czy zagraniczna polity
ka np. Anglji staje się przez to
mniej skuteczną, efektywną, że po*
dlega częstokroć ostrej krytyce w
parlamencie? Czy p. W. S. nie
przypomina sobie, jak niedawno
wywrócił się p. Hoare pod uderze
niami krytyki? A p. Hoare był mi
nistrem z większości parlam entar
nej, a nie ministrem, na którego
powołanie społeczeństwo wpływu
nie miało. Pozafem klasa robotni
cza ma swój odmienny punkt wi
dzenia i z tego nie zrezygnuje!
Wreszcie punkt najważniejszy—
rzekomy brak pozytywnych wska
zówek. Pisze o tem także „Gaze
ta Polska". P. W. S. twierdzi, że
„nie staram się nawet zarysować
nieistniejącej (!) odmienności swo
ich i swej partji poglądów".

„Nieistniejąca odmienność"?! Je
śli p. W. S. tak pisze, chyba nie
czytuje naszych (nietylVo moich)
artykułów! Sądzimy jednak, że to
poprostu taki (kiepski) chwyt po
lemiczny. Naturalnie, w kilku sło
wach nie możemy tu jeszcze raz
na użytek p. W. S. sformułować
swego pozytywnego stanowiska,
ale w dwuch słowach: w momen
cie tworzenia się dwuch wielkich
bloków w Europie, chcemy wyraź
nej i jasnej polityki, skoordyno
wanej z blokiem pokojowym — z
Francją, M. Ententą, ZSSR. Nato
miast nie chcemy bliskiej współ
pracy z „Trzecią" Rzeszą i Wę
grami. Pozatein chcemy silniejsze
go akcentu, stawianego na kolek
tywnej gwarancji bezpieczeństwa
w Europie (Liga).
Jasne? To są naturalnie zasady,
ale płyną z nich wnioski całkiem j
konkretne Tak np. życzymy sobie
bardziej energicznej obrony pol

skiej mniejszości w Niemczech
Inaczej, niż p. Beck, ustosunkowu
jemy się do idei „paktu wschod
niego" i t. d.
Sapienti sat. Jeśli sądzi p. W. S.,
że mój sąd o niejasności postawy
p. Becka jest tylko moim sądem,
niech przejrzy głosy prasy francus'
kiej— „Temps", „Debats", „Echo".
Rozumiem, że p. W. S. może uchwycić się tego powołania się na
francuską prasę dla celów dema
gogicznych (czy Francja jest dla
Polski miarodajną? itd.), ale cho
dzi poprostu o stwierdzenie, jakie
echa wywołało „expose" p. Becka
w sojuszniczej Francji. Wszak p.
Beck również (niefortunnie) powo
łał się na francuskie glosy.
Sprawa jest jasna. P .W. S. chce
osłabić to mocno niewyraźne w ra
żenie, jakie zrobiło „exposć'‘. To
wolno.
Ale charakter polemiki
mógł być bardziej — powiedzmy,
rzeczowy.
K. CZ.

Staraniem Polskiej Partji Socjfll istyc-znej, Stowarzyszenia b. Wię
źniów Politycznych i Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego —
odbędzie się dnia 2-go lutego 1936 r. o godz. 10 i pół rano w sali te
atru „Ateneum", w Warszawie, nr*y ul. Czerwonego Krzyża 20

Uroczysta Akademja

ku czci
50-letniej rocznicy stracenia czter ech „Proletarjatczyków" i pierw
szej rocznicy śmierci współtwórcy „Proletariatu",
ALEKSANDRA DĘBSKIEGO.
Na uroczystość złożą się przemówienia i bogata część artystyczna.
Bilety w cenie 40 gr. i 20 gr, bę dą do nabycia od dnia 25-go sty
cznia b, r. w CKW PPS,, ul. Warecka 7, OKR. PPS., uL Długa 21
i Stowarzyszeniu b. Więźniów Politycznych, ul. Bielańska 9.

którzy robią, co do nich nie na
leży... robią z siebie hjeny w y 
borcze...
Panów proszę o dwie rzeczy:
1) Załatwić sprawę z panami
urzędnikami, byłymi posłami.
Naprzykład, pan Rataj jest
profesorem szkoły średniej w
Samborze...
Pan Pużak jest urzędnikiem
szóstej klasy u pana Boernera.
Cóż on robi u pana? Buntuje
panu urzędników!!
Pan Chądzyński jest urzędni
kiem ministra Przem ysłu i Han
dlu... To nonsens...
W obec tego, że zacząłem w a l
kę ze zw iązkiem zaw odowym
byłych posłów do Sejmu, mu
szę w alczyć z tem i przez pa
nów.
Jeżeli się nie zgodzą na przeniesienie, to ja ich wydalę.
Ja im w yznaczę komisję le
karską, tak, jak w wojsku...
Ja myślę ich tak zasekow ać,
żeby im życie zbrzydło!
Druga rzecz, do której wra
cam, to uprzedzenie panów urzędników, co do ich stanowi
ska w czasie wyborów...
Ja panów bardzo proszę, żcby to było jak należy!!”
Tu Pan M arszałek, zm ęczo
ny, przerwał sw e przem ówienie.
Minister Czerwiński zwraca
uwagę, że co do nauczycieli
istnieje tak zwana stabilitas loci.
Każde
w ięc
przeniesienie
nauczyciela, byłego posła, bę
dzie bezprawne i obalone przez
Trybunał Administracyjny.
Na to Pan M arszałek odpowiedział porywczo:
— „Robić!... W szystko jedno...
Trybunał Administracyjny musi
wziąć pod uwagę, że pan nie
może dać dwuch nauczycieli,
tam, gdzie potrzeba jednego.
urzędnikami.
Nie wyrzuci pan dobrego praTeraz w yrzucać kogoś dla cow nika dlatego, że przyszedł
nich?!
kiepski, który b ył posłem i
Kazałem przygotować projekt w szystko zapomniał.
przeniesienia tych byłych po
...Bezpłatny urlop można u~
słów na now e miejsca. Czekam dzielić, k to poprosi, bo to nie
do końca września z temi prze szarpie pieniędzy...
niesieniami. Inaczej — ich uDroga mej walki polega na
sunę. Jest ich 39 ludzi, którzy tem, że ja ich przenoszę na nonaturalnie teraz zgłaszają się na w e miejsca...
smaczne kawałki...
Każdy z panów zw oła starBędą oanom zrobione propo szych urzędników i przedstawi
zycje z Prezydjum — co do ich im to, jak mają się zachow ać w
przeniesień i panowie zechcą wyborach...
zastosow ać się do tego...
Teraz, proszę panów, w iecie,
Ja w alczę z system em, że by że w W arszawie kazałem zaały poseł znaczy jeszcze cokol resztow ać dziewięciu posłów ,
wiek na św iecie!
natomiast na prowincji aresztują
Druga rzecz, proszę panów, ich prokuratorzy".
jest to, że na szczęście, panowie
Tu Pan Marszałek, zm ęczony,
prokuratorzy zastosow ali ściga opuścił posiedzenie Rady Mini
nie byłych posłów .
strów, wzywając mię za sobą do
Co do mnie, to też przygoto gabinetu premjera.
wałem część tej pracy, bo chcę
Tu referowałem sytuację ak
by byli karani. Nie mogę znieść, cji wyborczej w kraju i projekt
by taka banda byłych posłów komunikatu o aresztowaniach
była niekaralna i psuła moral byłych posłów.
ność Polski...
Pan M arszałek długo jeszcze
Ta bezkarność tego bydła był wzburzony po swem prze
przeklętego psuje całe Pań mówieniu, a w krótce poczuł się
stwo...
szalenie zmęczony...
Zastrzelę ich, jak psów, gdy
Jeżeli Komendant będzie jesz
sądy nie osądzą...
cze dłuższy czas premjerem, to
Zwrócę jeszcze raz panów u- przypłaci tę pracę zdrowiem.
wagę, co do ich urzędników, w
Dobrze Komendant pow ie
czasie trwania wyborów.
dział kiedyś, że być szefem Rzą
Ja ostrzegam, urzędników wy du, to praca nie dla Niego.
rzucę ze służby... takich panów.

si w iedzieć, że ma słuchać
władz, a nie zamachowców.
Poza tem Pan Marszałek, już
v/ obecności ministra Becka i
mojej, wysłuchał referatu w i
ceministra Stam irowskiego i na
czelnika K aw eckiego — o sytua
cji politycznej.
„PANOWIE URZĘDNICY,
BYLI POSŁOWIE".
Dnia 10 września 1930 roku,
wezw any zostałem na Radę Mi
nistrów, jak zw ykle, na godzinę
piątą i pół.
Byłem tego dnia dobrze nie
wyspany po całonocnej służbie
w Ministerjum, spowodu prze
prowadzanych aresztowań by
łych posłów , obciążonych „kondemnatkami", ale ożyw iłem się
natychmiast, gdy zobaczyłem ,
że Radzie Ministrów przewodn-i
czy osobiście Komendant.
Pan M arszałek wygląda nie
źle, ale ciągle jest jeszcze suro
wy, jakby zirytowany i nieprzy
stępny.
Ledwie usiedliśmy, gdy Ko
mendant zaczął mówić głosem
urywanym i surowym:
— „Proszę panów, my mamy
do rozpatrzenia 12 wniosków
a potem jest jeszcze Część Dru
ga.
Część Druga Rady Ministrów,
w edle zwyczaju bardzo śm iesz
nego, zawiera rzeczy, które
orzyjmowane są w szystkie en
bloc.
Zajmą nam dzisiaj czas obrad
— panowie urzędnicy, byli po
słowie.
Stanąłem do walki, że b yły
poseł nic nie znaczy... 1
Liczba ich coraz więcej się
mnoży i w szystkich trzeba kar
mić...
Oni przychodzą teraz na miej
sca zajęte, gdyż nie są oddawna

Taryfa Pocztowa
(I lotnicza) na 1936 r.
C e n a 25 gr.

S w ielk ich M ocarstw

Anglja
Okręty liniowe
12
Krążowniki
54 12)
Lotniskowce
8(1)
Torpedowce
169 27)
Łodzie podwodne 51(9)

(Nr. 1—2 za r. 1936) zawiera
prace A. Próchnika, W. Wasilew
skiej, E. Szymańskiego, H. Krahelskiej, K. Czapińskiego, E. Kischa, A. Gackiej, T. Nocznickiego
oraz obszerny dział sprawozdaw
czy i kronikarski.
„Lewy Tor“ wychodzi od no
wego roku, jako dwutygodnik. Ce
na zeszytu — 30 gr.
Redakcja i Administracja —
W arszawa, Królewska 16, telefon
218-14, P. K. O. — 1266.

Pod tym tytułem wyszła z druku
ta k niezbędna dla każdego, kto ko
rzy sta z usług poczty, broszurka o obowiązującej obecnie (od 1 stycznia
r. b.) tary fie pocztowej (i lotniczej),
zaw ierająca zmiany te j tary fy , wpro
wadzone od 1 stycznia r. b. rozporzą
dzeniem Min. P. i T. z dn. 17 grud
nia 1935 r. — Dz. Tar. p. t. i r. Nr.
17, poz. 31, opracowana przez em.
radcę skarbowego W. Mleczkę, ułożo
na starannie, przejrzyście i dokład
nie, b. łatw a do orientow ania się, fo r
m at kieszonkowy, objętość 14 stron,
stan jak następuje. Cyfry podane w na wydanie ładne. Sprzedaż we w szyst
Od p. M arji Rowidowej z K rakowa
wiel wiasie dotyczą okrętów będących kich księgarniach pocztowych „LOT"
(skład u autora — W arszawa, Tam  zł. 30 zostało otrzym ane; kwotę tę
się, w budowie.
ka 45-b, m. 16, tel. 620-02), miesz skierowaliśmy według wskazówki p.
czących się przy Urzędach Poczto
Ameryka Japonja Francja Włochy
Rowidowej.
wych.
(x)

Flota wojenna i zbrojenia morskie
Na początku 1.936 roku
marynarki wojennej pięciu
kich mocarstw przedstawia

Nowy zeszyt
„Lewego Toru“

Pokwitowali a

15
26(12)
4(3)
213(53)
84(16)

9
33(3)
6 2)
9611)
57 10)

9(3)
17(3)
2
71(17)
82(8)

4(21
27(3)
1
966)
64,13)

T a olbrzymia ilość statków bę wać różnym konferencjom rozbro
dących w budowie najlepiej świad jeniowym i umowom o ogranicze
czy, jaką wagę można przypisy niu marynarki wojennej.
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„Walka aż do zwycięstwa" PuliliDiiwiiiit M a i d s I l l l - p - k i ó l t n M l i i
Nowy dekret Negusa o mobilizacji powszechnej
Wśród dźwięków bębnów od
czytano dnia 21 b. m. w pałacu
cesarskim w Addis - Abebie no
wy dekret mobilizacji powszech
nej w całej Abisynji.
Rozkaz ten uzupełnia poprzed
ni z dnia 3 października 1935 r. o
ochotniczym zaciągu do wojska.
Rozkaz głosi m. u „W łochy, nie
słusznie napadły na nasz kraj i
stosują przy tem środki zabronio
ne przez prawo międzynarodowe.
Miasta bezbronne ulegają bombar
dowaniu, również i ambulanse sa
nitarne ulegają temu losowi.
W obec tego Abisynja zmusao.
na jest do użycia wszelkich środ
ków dla swej obrony. Abisynia
jest zmuszona do tego, aby każdy
zdolny do noszenia broni był go
tów udać się na pole walki. W o
jownicy otrzymają broń i żyw
ność. Każdy zdolny do noszenia
broni winien stawić się do woj
ska i walczyć aż do zwycięstwa*1.
Z frontu południowego docho
dzą wiadom ości, że ras D esta otrzym ał już pierw sze posiłki, k tó 
re są oceniane ró ż rie : od 30 do 60
tysięcy żołnierzy.
■ Znaczna część rek ru tó w z no
wej mobilizacji będzie przydzielo
na do armji ra sa Nasisbu, pozatem w ypełnią oni luki w wojskach
ra sa D esty. Przypuszczają, źe no-.

Walka z katolicyzmem
w Hitlerji
Znany w N adrenji kaznodzieja
kato lic k i ks. S piek cr odpow iadał
w tych dniach przed sądem k a r
nym w Kolonii, oskarżony o „sta
łe nadużyw anie am bony dla celów
politycznych**.
W edług aktu o sk arżen ia ks.
S p iek er m iał n a różnych z e b ra 
niach katolickich, jak rów nież w
kościele, w ystępow ać z ostrym i
atakam i przeciw ruchow i narodo
w o - „socjalistycznem u ".
W czasie ro zp raw y oskarżony
oświadczył, że w oczach kato li
ków kościół posiada w łasny auto
ry te t i że ty lk o w ład ze kościelne
m ogłyby osądzić, czy kazan ia wy
głaszane przez oskarżonego w y
k raczały przeciw ustaw ie. Ks.
Spieker zastał skazany na 1 rob
i 3 miesiące więzienia. (PAT)

w a m obilizacja da przeszło 300.000
żołnierzy.
Abisyńczycy podają, że dotych
czas udało im się strącić 13 samo
lotów włoskich. Na froncie pół
nocnym toczą się stale drobne
utarczki, ale obie strony po

Abisynja nie będzie błagać

o pom oc fm a o so w ą
Rząd abisyóski przyjął z zado
woleniem do wiadomości decyzję
Rządu włoskiego o zgodzie na
pizeprowadzenie śledztwa przez
Czerwony Krzyż w sprawie bom
bardowania lotniczego.
Panuje natomiast duże rozctmro
wanie spowodu decyzji Komitetu
13-tu w Genewie co do pomocy
finansowej dla Abisynji.
Koła rządowe abisyńskie wska
zują, że starania o pomoc finanso
wą Ligi wszczęto w swoim czas ’e, aby dowieść, że Abisynja nie
ukrywa istotnego swego położe

Według wiadomości nadeszłych
do Pekinu z Mongol}! W ewnętrz
nej kraj ten ogłosił t. zw, „niezawisłość** (czytaj zależność od Japonji — red.).
Książe Teh - Wang, potomek
Dżingis-Chana, który dotychczas
stal na czele administracji Mongolji Wewnętrznej i utrzymywał
kontakt z Rządem nankińskim, ogłoszony został głową nowego
„państwa** i przyjmie prawdopo
dobnie tytuł Cesarza.
Japonja rzekomo zapewniła udzie
lenie w razie potrzeby Teh-W angowi poparcia w ewentualnym
konflikcie z Rządem nankińskim,
względnie Mongolją Zewnętrzną
przez WYSŁANIE JAPOŃSKIE
GO KORPUSU POSIŁKOWEGO.
W ten sposób Japonja uzyskuje
możność podjęcia napaści na zwią
zaną sojuszem z ZSSR, Ludową
| Republikę Mongolji Zewnętrznej,
Rzeczoznawcy wojskowi — jak

PROKLAMACJA
NA RADZIE TAJNEJ
W pałacu St. Jam es odbyło się
dnia 21 b. m. o godz. 17-ej posiedze
nie Rady koronnej celem wysłucha
nia deklaracji króla Edwarda VIII o
wstąpieniu na tron oraz położenia
podpisu pod proklamację o w stąpie
niu króla Edwarda VIII na tron.
Król Edward VIII w ygłosił przed
zgromadzoną Radą koronną następu
jącą deklarację, pochodzącą jeszcze
z czasów walk wyznaniowych:
„W obliczu Boga wyznaję, zaświad
czam i oznajmiam uroczyście, że je 
stem wierzącym protestantem oraz
że zgodnie z prawdziwym celem ustaw gwarantujących protestanckie
dziedzictwo tronu utrzymam w mocy
i
wzmocnię wymienione ustawy
wszełkiemi siłami, jak tego wymaga
ustawa".
Do chwili ogłoszenia proklamacji
w środę przed południem, król Ed
ward VIII nominalnie jest już wpraw
dzie królem, lecz nie może jeszcze
prawomocnie podpisywać żadnych do

tychczas nie miał żadnej zaległo
ści podatkowej, tymczasem otrzy
mai ni stąd ni zowąd od władz po
datkowych wezwanie do uiszcze
nia przeszło 42.000 guldenów za
„zaległe podatki**. Nie otrzymaw
szy pieniędzy urzędnicy opieczęto
wali maszyny i papier. „Danziger
Volkstimme“ drukowana iest obec
nie w drukarni, zawieszonej przed
kilku tygodniami „Danziger Volkszeitung". (PAT)

n

Ludwik Śledziński

donosi ATE —■ przewidują NA
TARCIE JAPOŃSKIE POPRZEZ
MONGÓLJĘ ZEWNĘTRZNĄ W
KIERUNKU JEZIORA BAJKAL
SKIEGO, A TAKŻE Z NAD GRA
NICY MANDŻURSKO-SYBERYJ
SKIEJ.
Że także strona sowiecka po
ważnie liczy się * możliwościami
konfliktu zbrojnego, wynika z Ucz
nych wiadomości, napływających

do Pekinu z całego obszaru nad
granicznego. Według relacyj wiarogodnych kolej transsyberyjska w
chwili obecnej niezwykle przecią
żona jest masowemi transportami
wojsŁowemi. Podobno rejon Czyty przekształcił się w obozowisko
wojenne. Na lotniska Mongolji Ze
wnętmnej przybył cały szereg no
wych eskadr lotniczych.

Zachwyty hitlerowskie

kumentów państwowych. N atom iast
w charakterze głow y domu królew
skiego król Edward VIII podpisał już
rozporządzenie w sprawie żałoby
dworskiej na przeciąg 9 miesięcy.
PRZYSIĘGA PARLAM ENTU
Obie izby parlamentu zebrały się
o godz. 18-ej celem złożenia przy
sięgi na wierność nowemu królowi.
Rotę przysięgi
odczytał pierwszy
speaker Izby, następnie przysięgę
składali kolejno premjer, kanclerz
skarbu oraz minister spraw w e
wnętrznych i posłowie opozycji z tow.
A thlee na czele.
W podobny sposób odbył się akt zło
żenią przysięgi w Izbie Lordów, gdzie
odnośny dokument podpisany został
najpierw przez lorda kanclerza, a n a
stępnie przez lorda strażnika tajnej
pieczęci i leadera Izby Lordów, lorda
H alifaxa. Złożenie przysięgi przez
członków parlamentu potrwa praw
dopodobnie jeszcze kilka dni, poczem
zarówno Izba Gmin, jak Izba Lordów
przyjmie do wiadomości osobiste orędzie króla Edwarda VIII odczytane
w Izbie Lordów przez lorda kancle
rza, a w Izbie Gmin przez jej spea
kera. N astępnie obie izby uchwalą
adresy kondolencyjne i gratulacyjne.
Równocześnie ze składaniem przy-

Jerzego V -go opuści dworzec kolejo
wy w W olferton w pobliżu Sandring
ham w południe dnia 23 b. m. Trum
na przewieziona będzie z Sandring
ham do Wolferton na law ecie arm at
niej.
N a nabożeństwie żałobnem za du
szę króla w katedrze św. Pawła było
rano dnia 21 b. m. przeszło 3000 lu
dzi. Uroczyste nabożeństwa odprawia
ne będą codzień o godz. 16-ej a i do
dnia pogrzebu.
U roczystości pogrzebowe króla J e 
rzego V odbędą się we wtorek dnia
28 stycznia. Do tego czasu zwłoki spo
czyw ać będą w W estm inster, gdzie
zostaną w ystawione na widok pu
bliczny. W e wtorek nastąpi przew ie
zienie zwłok do Windsoru, gdzie zo
staną pochowane.
a*
*

Przedstawiciele ruchu robotniczego
złożyli w pałacu Buckingham wyrazy
czci dla zgasłego monarchy i życzli
wości dla nowego króla, życząc mu
długich lat panowania w pokoju f
pomyślności. (P A T ).
**
*

Zwracają uw agę, że nowy król n a
kazał cofnięcie o pół godziny zega
rów w Sandringham, które śpieszyły
się od czasu, gdy pewnego razu Ed
ward VII spóźnił się na pociąg. Po
zatem udał się on z Sandringham do
Londynu samolotem. Jest to tłum a-

sięgi przez członków parlamentu od- «» n e Jako objawy tendencyj nowo,
.
. . Iczesnych na dworze,
bywa się zaprzysiężenie na wierność
nowemu królowi w szystkich sędziów.
CEREM ONIAŁ Z XI W IEKU
Publiczne odczytywanie m anifestu
o wstąpieniu na tron nowego króla
Edwarda VIII nastąpiło dnia 22 bm.
z zachowaniem
starożytnego ceremonjału, obowiązującego od czasów
normandzkieh, t. j. od XI wieku. Pro
klam acje były odczytane na kilku
placach publicznych stolicy.
Żałoba narodowa była na ten dzień
zawieszona.

J2 d ł0 b V 1 6 D O S lC d Z C m S
R a d y

L ig i

L iga Narodów odbyła posiedzenie,
poświęcone pamięci króla Jerzego.
Zagaił je przewodniczący, przedsta
w iciel A ustralji Bruce, który w imie
niu Rady Ligi, w yraził kondolencje
królowej Marji, rodzinie królewskiej
oraz narodowi brytyjskiem u.
Po uczczeniu pamięci zmarłego
przez pow stanie i chwilę milczenia,
* *
zabierali głos w szyscy członkowie
*
Pociąg żałobny ze zwłokami kroła Rady, m. in. min. Beck.

W iademoici Cportowe

D ługą dyskusję w ywołał również
wniosek L egji o utrzymanie^ karencji.
Przem ów ienie, jakie wygłosił ja podkreślają miejsoa, odnoszące się
Przy tej okazji w yszły na jaw różne
JA K JUŻ PODAL1ŚML, w W ar brudne sprawy, tyczące się stosunku
poński m inister spraw zagranicz zarówno q \ o w alki z bolszewŁzmem
nych, H irota n a końcow em posie w Chinach, jak i do żądania J a  szaw ie odbyło się welne zebranie L i graczy do klubów i t . d.
Ostatecznie wypowiedziano się za
Piłkarskiej.
dzeniu parlam entu w Tokjo, spot p o m w wprawie zabezpieczenia gi Po
załatwieniu zmian statutowych, zniesieniem karencji. Cztery kluby,
kało się z niezw ykle przychylnem jej baz surow cow ych i rynków rozpoczęła się dyskusja nad term i głosow ały za tą uchwałą, trzy —
narzem rozgrywek ligowych. P rzyję przeciwko, a reszta w strzym ała się
zbytu.
•
przyjęciem hitlerow ców .
(P A T ! to zasadę t. zw. dni ligowych. W tych od głosowania.
Niemieckie B iura Informacyjne
W niosek Pogoni o utrzym anie Cra
„dniach" w szystkie kluby ligow e
rozgrywają mecze o mistrzostwo. covii w Lidze został w tajnem głoso
OSTATNIE DEPESZE I WIADOMOŚCI NA STR. 1 I 2.
Chodzi o to, aby na przyszłość uni waniu odrzucony. Bano się preceden
kać straty terminów, powstających su na przyszłość. Pozatem wniosek
przez rozgrywanie jedynie 2-ch lub podobny jest równoznaczny ze zm ia
ną statutu, zatem musiałby^ skupie
3-ch spotkań w niektóre niedziele.
R ozgrywanie meczów pierwszej i 3/4 głosów. Tymczasem za wnioskiem
drugiej rundy na jednem boisku, u- Pogoni wypowiedziała się większość
zwyczajna (5 klubów za, 4 przeciw ),
znano za niedopuszczalne.
_
W niosek Legji o wprowadzenie, zatem wniosek upadł.
Uchwalono następnie wniosek P ozgodnie z zaleceniem Polskiego Zwiąż
ku Piłki Nożnej, system u rozgrywek goni o niedarowaniu kar, ze względu
jesienno-wiosennych, został odrzuco na to, że darowanie kary niektórym
W Rosji sowieckiej n a 10 osób sam ą wydajność pracy piacą je ny. Za tym wnioskiem wypowiedziały graczom daje powody czy możliwości
pracujących przypada 6 mężczyzn dnakow o mężczyznom i kobietom się jedynie Legja, Pogoń i W arsza faw oryzowania niektórych klubów
czy graczy.
J e st to doniosły kro k naprzód wianka.
i 4 kobiety. W samym przem y
N a czele L igi stanął msp. Geib.:
Burzliwą dyskusję w yw ołała spra
na
drodze
do
praw
dziw
ego
rów
no
śle budowlanym jest zatrudnionych
KRAKOWSCY
PIŁKARZE
ZA
wa sędziowska. Zarzucano z wielu
zgórą 500 tysięcy kobiet, w tem upraw nienia kobiet; praw dziw a bo stron sędziom stronniczość w prowa ROZWIĄZANIEM LIGI, UTRZYMA
KARENCJI I ZNIESIE64 tysiące to — inżynierki i tech- wiem równość zaczyna się dopie dzeniu zawodów. Płk. Żołędziowski NIEM
oświadczył, że posiada list Cracovii NIEM AUTONOMJI SĘDZIÓW P IŁ ro
tam,
gdzie
jest
niezależność
ma
nicziki.
i szereg dokumentów w tej sprawie. KARSKICH. W Krakowie odbyło się
W ładze sowieckie zrów nały pla terjalna, w arunkująca sam odziel
Po replice delegata P.K.S. Mosiń doroczne walne zebranie Krakow
skiego, wypowiedziano się przeciwko skiego Okręgowego Związku Piłki
ce kobiece z męskiemi i za tak ą ność w życiu.
autonomji sędziów. W łaściwie prze Nożnej.
*
ciwko autonomji sędziów głosowały
N a prezesa wybrano ponown e gen.
trzy kluby, za autonomją — Monda, wiceprezesam i: dr. W nęka,
Ef U M iC U iE I ń m r r t f E p o w s ta ją w s k u te k złego fu n k c jo n o w a n ia w ą - tylko
n i l l l i Ł i l l L L U L U U u C , troby. Stosujcie ziota C H O L 2 K I N A Z A dwa kluby, reszta w strzym ała się od 1 tow. Stattera, skarbnikiem p. W ój
głosowania.
cika, sekretarzem dr. Kw aśniewskie
H. N IE M O JE W SKIEGO. B ro sz u ry be z p ła tn ie .
go, przewodniczącym wydziału gier
L ab ora to rium „ C h o le k in a z a " W a r s z a w a , N ow y Ś w ia t 5 ora z a p t e k i i skł. apt.
dyscypliny p. Rutkę.
W alne zebranie uchwaliło szereg
ciekawych wniosków na w alne zebra
ne PZPN w sprawie prżedłi” eni-i
prow adzili mnie w miejsce odpo tę. W partji w racał na zesłanie dzień przed tem św iętem kałenda- karencji na dalsze 2 lata, w sprawie
w iednie do odpoczynku, skąd bę jeden z tow arzyszy, którego a r e  trzeci dzień już wzajemnie się fe otworzenia specjalnego wydziału dla
ipraw sędziowskich przy PZPN 1
dę mógł wyruszyć w dalszą drogę. sztow ana po ucieczce z A rchan- tow ano. Na ten obchód przygoto OZPN, co jest równoznaczne z ode
G ry wracałem , chłopi mi się przy gielska. Z zachow aniem konspira w yw ano się zaw czasu i w każdej braniem autonomji PK S, następnie
glądali i zapytali, czy mi „prosize- cji . tow arzysz ten odwiedził mnie wsi był specjalny budynek, w któ zebranie uchwaliło wniosek, aby dele •
r
n ie“ napisali. Odpowiedziałem, że i radził nie czekać, leoz z n a sta  rym wszyscy przygotow yw ali so gaci krakowscy na
PZPN żądali utrzym ania w Lidze
napisali i zapłaty nie chcieli, po niem nocy, łódką po rzece ruszyć bie specjalne piwo z dużą zaw ar „Cracovii1* oraz klubów „Polonii",
dalej. U dzielił mi jeszicze szeregu tością alkoholu. Poniew aż przez „Podgórza"* i „Czarnych"* ze Lwowa.
czem poszedłem drogą ze wsi.
Sensacyjnie brzmiał wniosek, by
cennych w skazów ek i.a dalszą te trzy dni wsyscy byli prew ażm e
W umówionem miejscu czeka
pijani, obow iązyw ał surow y za na walnem zebraniu PZPN uchwalić
drogę.
rozwiązanie L igi piłkarskiej. Wnio
łem niedługo, gdy podeszło do
k az p rzepraw iania się łódkam i sek ten przeszedł znaczną w iększo
W kolonji zesłańców w Trifodwuch tow arzyszów. Przynieśli ze
przez rzekę. D ośw iadczenie bo ścią głosów i będzie dyrektyw ą dla
sobą m arynarkę i- czapkę 1 tak nowej Górze był energiczny ese- w iem w ykazało, że pijani chłopi delegatów krakowskiego związku pił
we trójkę ruszyliśmy do domu row iec tow. Sacharow . B ardzo ża z kobietam i, chcąc przedostać się ki nożnej na walne zebranie PZPNLWÓW ZA ROZWIĄZANIEM LI
bocznemi dragami.
Musieliśmy łuję, że nic pam iętam nazw isk iu- n a drugi brzeg rzeki, bardzo czę
GI I UTWORZENIEM LIG OBWOprzejść przez łąkę i trzęsaw isko nych tow arzyszy, co okazali mi
sto ginęli w jej nurtach. T ow a DOWYCH. We Lwowie odbyło się do
i wszystkim nabrało się wody do dużą pomoc. Z tow. Sacharow em
rzysz Sacharow zbadał brzeg rze roczne walne zgromadzenie Lwow
obuwia. Szczęśliwie jednak d o tar omówiliśmy w szczegółach dalszą ki i stw 1erdził, że widać ty lk o je skiego Okręgowego _ Związku Piłki
Nożnej. Znaczną część zgromadzenia
liśmy do m ieszkania jednego to  moją ucieczkę. W Triłonow ej G ó
dną jedyną łódkę, należącą do p o  poświęcono dyskusji nad Iicznemi
warzysza.- N ajpierw przebrałem rze w tę niedzielę urządzali sobie
sterunku policyjnego, a raczej do wnioskam i, zgłoszonemu przez po
się i tow arzysze również, bo byli miejscowi i okoliczni chłopi tak rew irow ego, jako jego osobista szczególne kluby. M. in. zebranie w y
śmy ogromnie przem oczeni. Na zw aną „Pietrowkę*", t. j. uroczy własność. Radził, żeby rozbić za powiedziało się przeciwko zniesieniu
karencji i za obniżeniem opłat dla nopiliśmy się herb aty i poszliśmy ste trzydniow e św ięto — a raczej
mek, łańcuszek z kotw icą zostą w owstępujących klubów^ o 50 procent.
spać, zachow ując przez cały czas pijaństw o n a P io tra i P aw ła. „Pio w ić ,a w łódkę w siąść i parę go
W form ie dezyderatów na walne
trówikę’’ obchodzono coś n a ty 
zgromadzenie PZPN uchwalono wnio
o ile tylko było można ciszę.
dzin przejechać do odległego
N azajutrz przyszła do wsi około dzień przedtem św iętem kalenda- jakie 50 kilom etrów pow iatow ego sek Czarnych, zmierzający do roz
w iązania L igi Państw owej i stw orze
południa now a partja zesłańców. rzowem i tydzień lub 2 tygodnie m iasta Pinegi.
nia w jej m iejsce 4-ch lig obwodo
po
tem
święcie.
A
zwyczaj
był
ta

M iała ona iść dalej, ale nim zm.e
w ych. oraz drugi w niosek, dorniaga(D . c. n.). jący się generalnej reorganizacji
tio n o konie, tow arzysze poznali ki, że pierw szy dzień kobiety
Lwowskiej Ligi Okręgowej.
się i grupami udali się n a h e rb a  częstow ały mężczyzn, n a drugi

Pitka nożna

,

Zrównanie płac kobiet

w walce z pismem socjalistycznem

3)

Ze wspomnień
„ U c ie c z k i" — część druga
Szedłem dalej powoli i około
8-ej w ieczorem doszedłem w resz
cie do Trifoi.owej, ale p o s ta n o w łem p oczekać do 9-ej, bo w tedy
robiło się trochę szarzej. Ponie
waż p rzez przerzedzony la t wieś
dobrze było widać, usiadłem pod
wielką kupą gałęzi 1 czekałem .
W krótce zaczął padać deszcz, p o 
czem rozszalała się burza. G dy na
w ałnica przeszła, byłem tak prze
moczony, że napew no suchej nitki
by się nie znalazło.
Przem oczony zupełnie poszed
łem do wsi i zetknąłem się tam
z dwom a chłopami. W dając ich
według tam tejszego zwyczaju, py
tam się gdzie tu m eszka jak: m ą
dry „podnadzom yj ' — zesłaniec
polityczny, bo chcę, żeby mi n a 
pisał do ispraw nika prośbę. W

nia. Rząd abisyóski ubolewa, że
Liga Narodów nie może mu udzie
lić pomocy finansowej, ale orośby swej nie ponowi.
Co się tyczy propozycyj pojed
nawczych Genewy, to Rząd abisyń
ski na razie wolałby nie udzielać
odpowiedzi, gdyż w obecnych wa
runkach, zdan:em Rządu abisyóskiego, trudno znaleźć decyzję za
dawalającą obie strony wojujące.
Być może, iż Negus bawiący obec
nie- w Dessie lub jego okolicach
zechce się w tej sprawie wypowie
dzieć. (PAT)

Jerzego V-go. Żałoba

„Cesarsiwo Mongolskie” - baza wypadowa Japonii

Hitlerowcy gdańscy
Po opieczętowaniu drukami 9 0
cjalistycznej „Danziger Volksstim
me" w Gdańsku w dniu 20 b. m.
obłożyły w dniu 21 b. m, władze
aresztem role papieru do maszy
ny rotacyjnej tego wydawnictwa.
Dyrekcja socjalistycznego w y
dawnictwa zgłosiła protest do
władz podatkowych- dowodząc, ze
maszyny są pod nadzorem zarząd
cy masy upadłościowej. Dziennik
socjalistyczny stwierdza, że do

wstrzymują się od działań i:a więk
szą skalę.
**
*
Dwa samoloty włoskie bombar
dowaly Daggabur. Pozatem jeden
samolot włoski lądował przymu
sowo w okolicach Daggabur.

Pogrzeb

tym momencie w pewnej odległo
ści od nas ukazało się trzech ze
słańców. Biegnę więc szybko do
mich. Gdy się zbliżyłem, okazało
się, że oni wzięli mnie za jednego
z miejscowych chłopów. Pow ie
działem im zaraz, że muszą ze
m ną wejść na jakieś pół godziny
do któregoś z m ieszkańców, bo
chłopi u p o rc z y w e p atrzą się na
nas. Tow arzysze zaraz zabrali
mnie do najbliższego domu, gdzie
opow iedziałem im o swej uciecz
ce. D ow iedziałem się od nich, że
jeszcze dotąd nie przyszło zaw ia
dom ienie na pocztę, aby zad ep e
szowano o mej ucieczce. Żeby nie
obudzić u chłopów podejrzenia
umówiłem się z tow arzyszam i,
gdzie się spotkam y i stam tąd już
bocznemi drogami tow arzysze za

z płacami mężczyzn w Rosji sowieckiej

*

j
.
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W jakich warunkach

„Usunięcie przerostów autonomii Śląskiej”

budują robotnicy kolejkę na Kasprowy

Program polityczny p. Grażyńskiego

W zvriąjz3ui z budową kolejki li
nowej a a Kasprowy Wierch robiło
się wieli ki huczek. Słysz eliśmy kotmimiikaly pizez raidjjo, czytamy w
prasie by may pochwalne:, zbwta.
snę podjpisy .wysyła się delegacje
z podza>ękowaaiem,
To jesd jedna strama medalu, dru
ga przedstaw ia się odimiemnie.
0 sitootwikaoh panujących przy
budowie kolejki częściowo już pi
saliśmy, dzisiaj dorzucimy jeszcze
parę kwiaitków z tej tak bogatej

W Sejmie śląskim wygłosił wo
jewoda Grażyński przemówienie
budżetowe, będące zarazem stre
szczeniem programu
„sanacji"
śląskiej na najbliższą przyszłość.
W przemówieniu tem oświadczył
p. wojewoda, że syntetycznym wy
razem „sanacyjnego" obozu poli
tycznego jest obecny Sejm śląski.
Obóz ten, a szczególnie prorządowy klub N. Ch. Z. P., jak i p. wo
jewoda , „uważają za konieczną
rewizję statutu organicznego, w
kierunku usunięcia z autonomji
śląskiej przerostów politycznych",

niwyLaury zbierają inicjatorowie, na
tomiast ci prawdziwi budowniczo
wie płacą swojem życiem i zdro
wiem, Łamią skały, wznoszą krw a
wym po tem gmachy i wieże, pracu
jąc w warunkach chińskich kulisów.
Ponieważ jest fizyczną niemożli
wością dochodzić do pracy z Za
kopanego na Kasprowy Wierch
(robotnicy nazywają to wygnaniem
albo Syberją), pracujący tam r >botnicy musieli zamieszkać w bara
kach, w których warunki były jesz
cze gotnstzie, jak na Myślenickiej. Poziatem brak wody. Wodę dowożono
prowizoryczną kolejką linową z
Myślenickiej, w śmierdzących be
czkach od nafty, benzolu i t. p.
Noszono też z czeskiej strony od
ległej o pół godziny drogi. Poza tem

[ja

i

niedzielę dnia 26 b. m. od
będzie się w Białymstoku konfe
rencja oddziałów garbarskich Cen
tralnego Związku
Robotników
Przemysłu Skórzanego.
W konferencji tej biorą również
udział lokalne związki rob. g ar
barskich w Wilnie, Radomiu i w
Szydłowcu.
W iększa część oddziałów g a r
barskich znajduje się w okręgu
białostockim. Centrala skórzana
również posiada swoje oddziały
garbarskie w Lublinie i we Lwo
wie, ostatnio powstała sekcja gar
barska przy oddziale łódzkim.
Konferencja będzie poświęcona
palącym zagadnieniom robotników

K $cik r a d j o w y

na około 150 robotników jeden klo
zet, to też pod tem względem te
ren budowy niie grzeszył czystością,
ponieważ jednak w górach aura
jest zmienna, nieczystości te przy
pruszył śnieg, robotnicy zaś z bra
ku wody nabierali do garnka, tak'
śnieg, z którego gotowano herbatę.
Z jednej obrony ciężka fizyczna pra
ca, z drugiej brak odpowiedniego
odżywiania, wody, pomieszkania okaizały się w skutkach fatalne, obecnae kilku robotników znajduje
się w szpitalu.
Zapótno kierownictwo budowy
przyrzeka poprawę warunków na
Kasprowym Wierchu.
Przy tej sposobności warto przy
pomnieć o półtoradmiow ym strajku
na Myślenickiej turni w dniu 8 i 9
b. m., gdiz»e robotnicy, między innemi, żądali dowożenia ich na miej
soe pracy .oświadczając, iż w ba
rakach w takich warunkach noco
wać jest niemożliwością.
Kierownictwo zgodziło się barak
na Myślenickiej doprowadzić do
względnego porządku, nie chcąc snę
gcdzić na dowożenie robotników.
Rzecz bardzo charaktery etyczna,
że w dniu 8 b. m. o godiz. 4 wdecz.
gdy strajkujący zeszli z Myślenic
kiej, kierownictwo załadowało na
auta robotników pracujących w

Kuźnicach ,którzy po przepracowa
nóu 8 godzin pracę końcryli i za
wieziono ioh do d msz ej pracy 12
godzin na miejsce strajkujących: a
w-ęc, aby złamać solidarność robo
tniczą, anta do przewozu robotni
ków się znalazły i nie było nie
bezpieczeństwa.
Reasumując przytoczone fakta
widzimy, że robotnik może uzy
skać tylko to, o co się sam upomni
i wywalczy „dobrowolnie" może
pracować tylko 20 godzin na dobę
w warunkach jak wyżej opisaliś
my.

Rozpaczliwa walka robotników
w C h o d z ie ż y

Od 4 tygodni 450 robotników fa szczą fabryki póki nie będzie cna
bryki fajansowej w Chodzieży prze uruchomiona, choćby mieli umrzeć
bywa w fabryce, walcząc w ten z głodu.
sposób o utrzymanie w ruchu war
Rozpaczliwa walka robotników
sztatu pracy.
Chodzieży nie może być obojętną
Spółka dzierżawna -fabryki spo dla nikogo. — Żądamy od władz,
wodu braku funduszów zapowie aby zainteresowały się tą sprawą
działa zamknięcie fabryki. — Ro i przedsięwzięły kroki w kierun
botnicy, widząc grożące im wid ku utrzymania fabryki w ruchu.
mo bezrobocia i nędzy rozpoczęli
Zwracamy się do ogółu robotni
walkę pozostając w murach fabry ków w Polsce z gorącym apelem,
ki
aby pospieszyli z pomocą finanso
Cztery długie tygodnie już sie wą walczącym.
dzą w zimnych murach fabryki
Towarzysze!
śpią na gołych deskach bez d eZbierajcie datki na walczących
lych przykryć, niedojadają, bo w w Chodzieży j przesyłajcie na ad
domu pozostały rodziny bez za res; Antoni śledź, Chodzież, ul
niema oddziału Związku, albo jest sobów pieniężnych. — Kredytów Buczkowska 7.
ujednostajnienie płac i warunków w sklepach odmówiono.
ZYGMUNT BOCIAN
pracy.
Walczący uchwalili że nie opu
W tych miejscowościach, gdzie
niema oddzia.u Związku, albo jest
słaby, panuje niesłychany wyzysk.
Niezorganizowany robotnik g ar
barski zarabia połowę tego, co
zorganizowany.
Konferencja garbarska niewąt KARABIN MASZYNOWY W RĘ man od tego czasu stał się coraz
pliwie przyczyni się ku dalszemu
KACH WARJATA.
bardziej natarczywy w żądaniach
wzmocnieniu organizacji robotni
W grudziądzkim domu karnym zapomóg, wskutek czego docho
ków garbarskich.
rozegrał się wstrząsający dra dziło do kłótni między nim a teś
Konferencja rozpocznie się w nie mat.
Strażnik więzienny, Jan ciową. Wreszcie wspomnianego
dzielę dnia 26 b. m. o godz. 1O-ej Czajkowski, pełniący funkcję war dnia po ostrej wymianie zdań z
rano w lokalu Oddziału garbar ławnika od dłuższego czasu zdra Weiningerową, Kleitman dobył t e
skiego w Białymstoku przy ul. dzał objawy choroby. Kilka dni wolweru i strzelił do teściowej.
Zamenhofa 13.
temu Czapkowski pełniąc swą siu Kleitmana osadzono w więzieniu i
żbę, wychylił się z okna obserwa obecnie odpowiadać za swój czyn,
cyjnego i podniesionym głosem wo
Po przeprowadzensu rozprawy
łając kilkakrotnie „ja chcę spra sąd wydał wyrok skazujący Kleit
wiedliwości". Czajkowski następ mana na 3 lat więzienia. Na pod
nie wrócił na swoje miejsce w bud stawie amnestji karę zmniejszono
prowadzi
Wilhelm
Furtw angler, ce, rozpoczynając nieoczekiwaną do połowy.
którego nazwisko w ystarcza publicz kanonadę z karabinu maszyno ALARM PRZEZ NIEOSTROŻ
ności na całym świecie, aby wypełnić wego. Na miejsce wysłano po
NOŚĆ.
wielkie sale koncertowe po brzegi, licję oraz zaalarmowano
straż
wielotysiącznemi tłumami.
W
Łodzi
w
Łódzkim Banku De
Audycja radjow a z udziałem zna pożarną. Po blisko dwugodzinnej pozytowym odbywało się zebranie
komitego dyrygenta będzie chyba je  interwencji udało się wejść do bud
dną z największych sensacyj polskiej ki obserwacyjnej i obezwładnić urzędników. W czasie zeb-ania je
radjofonji w dziedzinie muzycznej, Czajkowskiego. Umieszczono go den z urzędników przez nieostroż
tak jak sensacją jest zawsze we
ność nadcpi.ął na dzwonek alar
wszystkich radjofonjach świata. W w więziennym szpitalu psychjatry
mowy, łączący bank z komisaria
program ie Beethovena — VII Sym- eznym.
tem policji.
fonja, B rahm sa — m Symfonja i
BEZ OPIEKI.
Haendla — Concerto grosso.
Pociągnęło to za sobą niezwykłe
W Czarnowie w pow. chojnickim
zginęło tragiczną śmiercią 3-letn'e skutki, W kilka minut pożmej
dziecko. Zygmuś Studziński, znaj przed dom banku irjechało kilka
dując się bez opieki wpadł do ko aut zapełnionych poiicją. Każdy
ciołka z wrzącą wodą. W skutek policjant trzymał w ręku rewol
częściej znajdują się w program ach odniesionych przytem ran, nie wer.
zagranicznych.
szczęśliwe dziecko zmarło w okro
Wszyscy oni z błyskawiczną szy
Z zagranicy natom iast transm ito pnych męczarniach.
bkością wpadili do lokalu banku
wano 34 audycje z różnych rad jo 
STRZAŁ DO TEŚCIOWEJ.
wywołując wśród zgromadzonych
fonji. Spoisty te n „import*' i „eks
W Sądzie Okręgowym w Krak > urzędników przerażenie, na ulicy
port" pokrywają się w zupełności.
Skolei Polacy naw et na aparaty de wie toczy się proces Abrahama zaś ogromne zbiegowisko przecłio
tekturowe mogą słuchać najprzedniej Kleitmana, który w dm. 4 lutego dniów.
szych koncertów z obcych broadcasDopiero po pewnym czasie wszy
tingów. Tem samem m ogą sobie wy 1935 r. strzelił dc teściowej, Gus>iy
robić zdanie o dorobku artystycznym Weiningcrowej i zranił ją w głowę. stko się wyjaśniło i funkcjonariu
Europy.
Kleitman, który przed kilku ia- sze policji powrócili do komisar
ty ożenił się z córką Weimingero- iatu.
wej, mieszkał przez jakiś czas w
Z całego zajścia został sporzą
Warszawie, poczem przeniósł się dzony protokuł, przytem nieostro
do Krakowa. Po pewnym czasie żnego urzędnika policja pociągnęła
utracił pracę i żył ze wsparć udz e do odpowiedzialności.
lanych
mu przez teściową. Kleit
koncertów zaliczyć należy również

Wiadomości

z całej
Polski

Wielki koncert filharmoniczny
BEETHOVEN — -BRAHMS —
HAENDEL.
O rkiestra Filharm onji Berlińskiej
posiada sławę wszechświatową, po
nieważ je st ona rzeczywiście jedną z
najlepszych jakie istnieją. Wycho
w ana przez Buelowa, R. Straussa,
N ikischa, następnie F utrw anglera
doszła do niezwykłej perfekcji dźwię
kowej, technicznej i interpretacyjnej.
K oncert tej orkiestry, który nada
Polkie radjo dnia 23.1 o godz. 20.05
będzie bezsprzecznie niezwykłem wy
darzeniem kulturalnem i artystyczr.em, tem bardziej, że koncert ten po

33 audycje dla zagranicy
Polskie Radjo nadało w roku ubie
głym 33 transm isje audycyj m uzy
cznych do Niemiec, A nglji, A ustrji,
W ęgier, Hiszpanji, Norwegji, S ta
nów Zjednoczonych i innych krajów.
Ja k widać z tego m uzyka polska
dzięki falom eteru przenika najdal
sze granice poznając zagranicznych
słuchaczy z największymi kompozy
toram i polskimi i najcenniejszymi
utw oram i z literatury muzycznej.
N azwiska polskich muzyków coraz

Polski szopenista, Henryk Sztompka
gra w Monachium
W ymiana artystów polskich z za
granicznymi przybiera coraz szersze
rozm iary i w yraźnie wykazuje swoje
doniosłe znaczenie kulturalne. Coraz
częściej przed mikrofony polskie za
praszani są wybitni artyści zagranicf n'{. których może nigdy przeciętny
słuchacz nie miałby możności usły
szeć. Coraz częściej artyści z Polski
w yjeżdżają zagranicę, aby swym ta
lentem zabłysnąć przed publiczno
ścią zagraniczną. Do tego rodzaju

ostatni koncert, jaki będzie miał
miejsce dnia 23 stycznia w Monachjum o godz- 16.10. Przed m ikrofo
nem monachijskim grać będzie zna
komity pianista polski, popularny już
dzisiaj arty sta nietylko w Polsce ale
i zagranicą — Henryk Sztompka.
Zwolennicy talentu H enryka Sztomp
ki, m ogą tą audycję usłyszeć na apa
ratach lampowych z Monachjum v;
czwartek.

Telewizja we Francji
F rancuski Syndykat Zawodowy
Przemysłowców Radjowych, ^ wysoko
ceniąc w artość eksperymentów doko
nywanych w dziedzinie telew izji, ostrzega słuchaczy, że kw est ja pryw at
nego odbioru telewizji je st jeszcze
bardzo skomplikowana, w ym aga spe
cjalnej aparatury. Jeszcze sporo cza
su upłynie, zanim ap arat, gw arantu
jący możliwy odbiór, będzie ogólnie
dostępny. Syndykat przytem podkre

śla, że odbiornik telewizji nie będzie
mógł absolutnie zastąpić odbiornika
dźwiękowego. Wobec tego Syndykat
podobnie ja k to miało miejsce w in 
nych krajach zwraca się do ew entu
alnych nabywców nowych odbiorni
ków, aby nie spodziewali się tak
prędko pojawienia się n a rynku do
stępnych w cenie kombinowanych od
biomików wizualno - dźwiękowych.
(World Radio).

Czas

pracy w

Jak dowiadujemy się, Min. Spr.
Wewnętrznych przygotowuje osta
teczną redakcją rozporządzenia
wykonawczego do nowej ustawy o
godzinach handlu. Odnośnie za
trudnienia pracowników w handlu,
którym grozi nie bezpieczeństwo
przedłużenia tygodnia pracy, wo
bec zezwolenia na zamykanie skle
pów w soboty i dni przedświątecz
ne o godzinie 9-ej wieczór, dowia
dujemy się, iż rozporządzenie
wprowadzi obowiązek, aby każdy
pzredsiębioroa w porozumieniu z
personelem sporządzał plan pracy
z tem, by suma godzin zatrudniania
nie przekraczała ustawowego ma

handlu

ksimum 46 godzin tygodniowo.
Nadzór nad wykonaniem ustawy
przekazany będzie starostwu i in
spektoratom pracy. Winnych zmu
szania pracowników do dłuższej
pracy będzie się pociągać do naj
surowszej odpowiedferainości k ar
no - administracyjnej.

Dacii w OPERZE

TEIK0 KIWA
gcnjalna japońska tragiczka

MADAME BU TTERFLY

pozostawiając
jedynie
własny J Słowa te same, co słowa p. Gra
skarb i pewien samorząd gospo żyńskiego, słyszymy bowiem co
dziennie prawie z ust najbardziej
darczy i kulturalny.
Zatem z trybuny Sejmu śląskie reakcyjnie usposobionych przed
go padły słowa z ust przedstawi stawicieli wielkiego kapitału na
ciela Rządu, stanowiące wyrok Śląsku. Dalej podkreślił p. woje
śmierci
dla
autonomji
śląs woda, że należy dążyć do tego,
kiej i dla Sejmu samego. W e aby obok „obcych kapitałów, zja
dług wojewody śląskiego, statut wiły się w przemyśle śląskim w
organiczny jest ustawą źle zfor- większej mierze kapitały polskie".
Widzimy tu zasadniczą zmianę
mułowaną, wobec czego należy go
w poglądach p. wojewody na ka
jaknajrychlej usunąć.
pitał zagraniczny, zaangażowany
W dalszem swem przemówieniu w przemyśle śląskim. Zamiast pio
zapowiedział wojewoda szereg za runów, bijących z wysokiego Oiim
sadniczych zmian. Obok rewizji pu w obcych rekinów kapitalis
statutu autonomicznego, zapowie tycznych,
wzyskujących ciężką
dział rewizję ustawy o gminach pracę polskiego robotnika, usły*
wiejskich, o gminach miast i o po szeliśmy słowa pobłażania i łaski
wiatowych związkach komunal dla nich. Jak bardzo różnią się
nych, ujednolicenie ustroju szkol więc dawne słowa, wypowiadane
nego, rewizję ustawy o Śląskiej przy
uroczystościach powstań
Izbie Rolniczej, znowelizowanie czych i ZZZ-towych od słów, wy
Śląskiego Funduszu Gospodarcze powiedzianych autorytatywnie z
go itd. itd. Wszystkie te zmiany trybuny Sejmu śląskiego. I jak
dążą w kierunku wyeliminowania marnie brzmią hasła ZZZ o uspo
czynnika samorządowego z życia łecznieniu i kontroli
ciężkiego
publicznego śląska.
przemysłu wobec takiego oświad
Jeszcze dwa ustępy przemówie czenia!
nia p. wojewody zasługują na uwa
Pan wojewoda pogrzebał też w
gę. Chodzi tu o stosunek do prze swem przemówieniu budżetowem
mysłu i do obcego kapitału w prze program osadzania bezrobotnych
myślę. Wojewoda śląski, omawia na roli.
jąc sytuację w ciężkim przemyśle,
Pomimo ciężkich czasów, preli
twierdzi, że przemysł straci na ob minowano jednak dość wielkie su 
niżce cen artykułów przemysło my na cele, których wykonanie
wych 17 'A milj. zł., jeżeli nie na mogło być odroczone. Oto 60000
stąpi powiększenie obrotów i nie zł. przeznaczono na akademików
podniosą się ceny na rynku zagra śląskich (który to syn robotnika
nicznym.
czy małorolnego chłopa, może dziś
Czytając te słowa, trudno uprzy uczęszczać na wyższe uczelnie?).
tomnić sobie, że mówi je przed 10.600 zł. na wyposażenie Domu
stawiciel Rządu, który wszak u- Śląskiego w Krakowie, 10.000 zł.
znał obniżkę cen artykułów prze na uporządkowanie grobów po
mysłowych za podstawową zasa wstańczych, 100.000 zł. na zasiłki
dę swej polityki gospodarczej. dla powstańców i t. d.
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na Śląsku Opolskim
nia polskiego i w większości świa
Nie ulega wątpliwości, że za cza
domymi Polakami. Ludność polska
sów zaboru niemieckiego księża
jest ostatnio zmuszona walczyć o
prowadzili akcję germanizacyjną.
swoje prawa w kościele, gdzie ogra
Akcja ta trwa nadal na Śląsku
niczono ilość nabożeńństw polskich
Opolskim.
Twierdzenia te nie są „socjalisty i wprowadzono — niewiadomo dla
cznym wymysłem", ponieważ pra kogo — nabożeństwa niemieckie.
Polacy w Grabinie domagają się od
wie codziennie pisze o tem polska
władz diecezjalnych, by dały paprasa katolicka. W tych dniach
rafji kapłana, który będzie się od
doniosła „Polonja", że Niemcy roz
nosił sprawiedliwie do parafjau
pędzili kamieniami polską uroczy
Polaków i nie będzie prowokował
stość gwiazdkową w Grabinie na
ich polskich uczuć narodowych".
Śląsku Opolskim. Wybito przy tej
Taki ks. Kischka, sądząc z
okazji wszystkie szyby w lokalu,
gdzie odbywała się gwiazdka. nazwiska, renegat nie troszczy się
„Polonja" pisze dalej dosłownie: o potrzeby wiary swych parafjan.
„Rozzuchwalenie czynników nie Jemu chodzi o jaknajrychlejsze
mieckich w Grabinie, tłumaczyć na zgermanizowanie swej parafji. Na
leży działalnością germ anizatorską pewno będzie wyzywał socjali
nowego proboszcza w Grabinie, ks. stów od bezbożników, ale stokroć
Kischki, który dla niewiadomych gorszy jest od każdego „bezboż
powodów i przyczyn ustosunkowu nika" taki ksiądz, który nadużywa
je się negatywnie do swoich p araf- wiary i kościoła dla celów niejan, będących całkowicie pochodze związanych niczem z religją.
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w K r a k o w ie
Liczba bezrobotnych w Krako
wie wzrasta niemal z dnia na
dzień. Ludzie ci, pozbawieni w
większości zasiłków, a w wielu wy
padkach
jakiejkolwiek pomocy,
znaleźli się w rozpaczliwem wprost
położeniu.
inicjatywy Rady Związków
Zawodowych odbyło się w ponie
działek 20 b. m. zgromadzenie
bezrobotnych. Olbrzymie rzesze
bezrobotnych wypełniły salę Do
mu Górników}
Po zagajeniu przez tow. W yrod
ka i wyborze prezydjum, nastąpiły
przemówienia. Z ramienia Związ
ku zawód, pracowników umysło
wych wygłosił obszerny referat
tow. Statter. Następnie położenie
bezrobotnych i ich postulaty omó
wił tow. Przybyś. Skolei przema
wiali tow. tow. Neuman, Osiek
i inni.

wybrano delegację, która we wto
rek interwenjowała u właściwych
czynników.
Wśród bezrobotnych
panuje
wielkie wzburzenie. Aby nie zgi
nąć śmiercią głodową, muszą o r
ganizować się do walki o byt.
Zarówno obowiązkiem gminy, jak
też władz państwowych,
jest
przyjść z wydatną pomocą tym
skrzywdzonym przez zły ustrój lu
dziom. Na to muszą się należć
pieniądze!

OGŁOSZENIA LEKARSKIE

Dr,wZ.nFajntyn
ł” ™. 36
l e d i l e l ą d o 12-el
Weneryczne, płciowe, skóry
i w le czn icy H o ła T

I KOBIECE

Na zakończenie uchwalono rezo
lucję, w której wymieniono wszy §
stkie postulaty bezrobotnych. Ce
lem przedłożenia ich władzom
państwowym
i samorządowym,
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„R O B O T N IK "

Wolka robotnic
niu w dniu 21 stycznia w sali Han
dllowców, przy ul. Siennej, które
zgromadziło około 700 osób, p o sta
now iono jednomyślnie akcję pro
w adzić dalej. Płace nie będą p o d 
jęte i codzień, na znak protestu,
będą robotnicy tytoniow i dem on
strow ać jeduogodzinnem w strzy
m aniem się od pracy, swoje żą d a
nia odpowiedniego w yrów nania
płac.
Zdecydowanie i wola do zwyoię
stw a robotników skłoni zapew ne
w ładze do załatw ienia zupełnie uspraw iedliw ionych żądań tytoniowoów, od 4-ch lat pracujących już
po 4 lub naw et po 3 (w fabrykach
cygar) dpi w tygodniu.
Nie należy przeciągać struny.

Sprawa cen w detalu
Jak
dowiadujem y się, Min.
P.rzem. i Handlu przeprow adza b a 
danie cen w handlu, zarów no h u r
towym, jak i detalicznym . Chodzi
o ustalenie, w jakun stopniu odbi
ło się w detalu ,a więc w ostatecz
nej fazie handlu, akcja obniżeni a
cen. Naogół daje się zaobserw o
w ać b. ciekaw e zjawisko, m iano

wicie, że ceny w detalu, zw łaszcza
na prow ncji pozostają bez zmiany.
W ynika to z kiilku powodów:
ze spekulacji oraz z nieświadomości
konsum enta prowincjionalnego. W
każdym razie skuteczna w alka o
obniżkę cen wymaga zwalczania
spekulacji.

„Porzadeczki11w Ubezpieczalni
W hucie i rafinerji szkła „ T a r
gów ek” (Radzymińska 116) wybu
chła butla. W skutek w ybuchu by
ły ciężko poparzone dwie ro b o t
nice, B ronisław a Turkiew icz (Radzym ińska 113) i Apolonja Białek
(Targow a 18).
Na miejsce w ypadku w ezw ano
Pogotow ie U bezpieczalni Społecz
nej. O kazało się jednak, iż Ubez-

pieozalni zabrakło karetek . Wów
czas zaw ezw ano pogotow ie miej
skie. L ekarz pogotow ia stw ier
dził pow ażne poparzenia rąk, szyi
i pleców i przew iózł obie dziew 
czyny w stanie groźnym do szpi
tala Dz. Jezus.
W spraw ie w ypadku policja pro
wadzi dochodzenie, celem ustale
nia jego przyczyn.

Codzienna smutna lista
Sabina M iklaszew ska tal 23 (So
lec 51) w zam iarze samobójczym
o tru ła się esencją octow ą w m ie
szkaniu rodziców,
K obieta nieznanego nazwiska,
lat około 35, napiła się esenci oc

towej w bram ie domu Targowa 65.
Obu ofiarom zaw odów życiowych
pomocy udzieliło Pogotowie, poczem nieznajomą kobietę przew io
zło do szpitala św. Ducha

Pod kołami pociągów
Na stacji kolejki dojazdowe’ gró
jeckiej Baniocha, dostał się pod po
ciąg 55-letni Józef Gizirisk:, robo
tnik (wieś Jasieniec). Odniósł rany
tłuczone głowy oraz .doznał ogól
nych ciężkich potłuczeń. Po przy
w iezieniu na dworzec kolejki. Po
gotowie zabrało go do szpitala D„.
Jezus.
Na stacji Piastów, pociąg p rze
jechał 47-letoiego W ładysław a Po
piela, robotnika. Nieszczęśliwego

z obciętem praw em podudziem i
raną tłuczoną głowy, przywieziono
na dw orzec Główny w W arszawie,
skąd Pogotowie zabrało go do
szpitala Dz. Jezus.

STAN POGODY w|g POI
Przewidywany przebieg pogody:
Chmurno z przejaśnieniam i. Nocą
lekkie przymrozki, w ciągu dnia od
wilż. Słabe w iatry południowe i po
łudniowo-zachodnie.

C o grają w teatrach?
T E A T R A T E N E U M : Codziennie
ciesząca się niezmiennem powodze
niem groteska M. H em ara „T rójka
h u ltajsk a" ze Stefanem Jaraczem ,
Stanisław em Daniłowiczem i S tani
sławem Sielańskim w rolach głów
nych.
T EA T R W IE L K I - OPERA. Dziś
drugi gościnny występ słynnej i wiel
kiej tragiczki japońskiej, Teiko Ki
w a, w głównej roli „M adame B u tter
fly".
T EA TR NARODOW Y: Dziś po
raz 24 „W ielki Fryderyk'* Nowaczyńskiego z Solskim.
W próbach „Niedobra miłość"
Zofji Nałkowskiej w reżyserji R. Ordyńskiego.
T EA TR PO L SK I: Dziś po raz 86
o godz. 8 wiecz. wesołe i pogodne
„S tare wino".
TEATR MAŁY: Dziś „Żołnierz i
bohater" Shawa.
TEATR NOWY: Dziś komedja
„Był sobie więzień".
TEATR L ET N I: Dziś „Codziennie
o 5-ej“.
T E A T R KAM ERALNY: Dziś po
raz ostatni „Sąsiadka".
W piątek 24 b. m. prem jera głoś
nej sztuki W ładysław a Fodora „M a
tura** z K. Adwentowiczem w roli
dyrektora gim nazjum żeńskiego, J.
A ndrzejew ską w roli m aturzystki, I.
G ryw ińską w roli nauczycielki łaciny.
IN ST Y TU T RED U T A : Dziś i co
dziennie komedja Ignacego Grabow
skiego p. t. „N iew ierny Tomek" w r e 
żyserji J. Osterwy, ilu stra cja muzy
czna prof. Dziewulskiego.
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Śmierć za potrącenie

tytoniowych
Pisaliśmy przed tygodniem, i e
rob o tn icy obu w arszaw skich fa
b ry k tytoniow ych nie podijęh w ubiegłą środę swych zarobków , p ro
testu jąc w te n sposób przeciw nad
m iernem u opodaktow am u i dom a
gając się w zam iau ekw iw alentu w
postaci podniesienia płac.
W dniu onegdajszym (wtorek)
n a obu fabrykach w arszaw skich
o dbyły się dem onstracyjne 2 — 3
godziny trw ające postoje, celem
skłonienia w ładz do szybszego za
łatw ienia spraw y żądań. J o samo
m iało miejsce w fabrykach w WiVirtie, G rodnie i w Radomiu.
Podniecenie i rozgoryczenie ro 
botnic i robotników tytoniow ych
jest w ielkie. N a masowem zeb ra-

I

TE A T R M A LIC K IEJ (K arow a 18)
daje dziś po raz 25-ty „T rafikę p a
ni generałowej'*, najweselszą komedję sezonu karnawałowego. Pierwszy
.ten jubileusz zapełni widownię do ostatniego miejsca publicznością, oklaskującą wykonawców z M arją
Malicką i Karolem Bemdą n a czele.
W sobotę o 4-ej po poł., po cenach
zniżanych, po raz 271 „Cień" Nicodemi‘ego.
W IELK A R E W JA : W piątek 24
b. m. prem jera „Potasz i Perlm utte r“ z Dąbrowską, Fertnerem , K ru
kowskim, Sempolińskim, Lemanówną
i im.
CYRULIK W ARSZAW SKI: Dziś
„Wieczna ondulacja".
TEATR ROSYJSKI: (Nowy św iat
19) w piątki, soboty i niedziele g ra
sztukę Brunona Francka.
STOŁECZNY T E A T R POW SZE.
C H N Y : Dziś „Zwyciężyłem kryzys"
0 godz. 7-ej wiecz. przy ul. N arbutta 14.
JE D Y N Y R E C IT A L W A L E R JI
BA R SO W EJ w KONSERW ATORJUM . W ielka śpiewaczka sowiecka,
W alerja Barsowa, zasłużona a rty stk a
Republiki, arty stk a oper leningradzkiej i moskiewskiej, której występy
w Operze w arszaw skiej wywołały za
chwyt i entuzjazm p rasy i publicz
ności, daje jedyny recital w sali
K onserw atorjum w nadchodzącą so
botę 25 b. m. o godz. 20.15.
CYRK S T A N IE W SK IC H : Dziś i
codziennie o 18.15 w. gwiazda Abisynji, K oringa, n a czele noworocznego
program u. We w torki, środy, soboty
1 niedziele o 4.30 pp. i 18.15 wiecz.

Odpowiedzialny redaktor: Stanisław Niejnyski

Eugerjjusiz Tarwackd, 27-letni ro
botnik w zakładzie kam ieniarsk m
(Dzika 19) wraz z kolegą swym,
K onstantym G ortatew iczem (Dzi
k a 23), rów nież robotnikiem w ra
cali z imienin.
Po drodze do domu, w stąpili na
wodę sodow ą do budki przed do
mem D zika 19. W chwilę potem,
przed domem Dzika 23, T arw acki
potrącił niechcący jakąś kobietę,

Na H enryka Mrówczyńskiego
(Doibra 18) .powożącego dorożką
b rata napadło 2-ch dorożkarzy:
F eliks K orczak (zam, tamże) i Sta
nisław W aw er.
Pierw szy uderzył Mrówczyńskie
go „bykiem " w klatkę piersiow ą i

skopał, drugi pabii pięściami po
twarzy.
W obronę napadniętego stanęli:
wuj, W incenty M ilewski i b ra ta 
nek Bolesław M rówczyński.
Lekanz Pogotow ia stw ierdził u
M rówczyńskiego ranę tłuczoną
czoła, potłuczenie tw arzy, klatki
piersiowej i rąk. — Napad był ze
m stą za to, że M rówczyński od
Przy ul. śy. W incentego 40, rzę- mawiał płacenia okupu K orczako
żni‘k 44-letn.i Stanisław W itak i w i .który groził, że uszkodzi do
żooa jego, 38-letmia Konstancja rożkę.
(zam. tamże) po spożyciu posiłku,
zachorowali nagle. Lekarz Pogoto
wia stw ierdził u obojga — za tru ie
nieznanym środkiem i, po udzie
leniu pomocy, przew iózł W itaków
do szpitala Przem ienienia P ańsk ie
go-

Zagadkowe zatrucie

Ostrożnie z bronią!
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Marjia K ędzierska (Parkow a 33),
manipulując rewolw erem , spowo
dow ała w ystrzał, raniąc się w le
wy bok. Po opatrunku przez leka
Dziś o godz. 7 wiecz. odbędzie
rza Pogotowia ofiarę nieostrożno się posiedzenie Zarządu Oddziału
ści przew ieziono do szpitala Czer W arszawskiego Robotnicz. Tow.
wonego Krzyża.
Przyjaciół Dzieci.

Kromka organizacyjna

Zahamowane
inwestycje
M ieszkańcy Żoliborza zaniepo
kojeni są wiadomościami o odro
czeniu robót inwestycyjnych w tej
dzielnicy.
Przerw ano budowę nasypów obustrcmnych do w iaduktu nad
dw orcem Gdańskim, a budowa sa
mego w iaduktu odroczona ma by*,
podobno bezterm inowo. Ten sam
los czeka rów nież pracę przy upo
rządkow aniu
w ybrzeża
\V -,sł\
przed C ytadelą, łącznie z monum entainem i schodami, w iodąceui
do miejsca straceń.

O M
to usłyszymy w radjo ?
CZWARTEK, 23 stycznia 1936 r.
6.30 „Kiedy ranne w stają zorze*.
6.33 Gimnastyka. 6.50 Muzyka (pły
ty ). 7.50 P rogram n a dzień bieżący.
7.55 „Parę informacyj'*. 8.00 Audy
cja dla szkół. 11.57 Sygnał czasu.
12.00 Hejnał. 12.03 Dziennik połu
dniowy. 12.15 Poranek muzyczny.
13.00 Edw ard Grieg: Sonata a-moll
na skrzypce i fortepian. 13.25 Chw il
ka gospodarstwa domowego. 15.15
Wiadomości o eksporcie polskim.
15.20 Przegląd giełdowy. 15.30 Mu
zyka taneczna. 16.00 „Gadaninka S ta
rego Doktora*'. 16.15 Muzyka popu
larn a (płyty). 16.45 „Cała Polska
śpiewa". 17.00 „O drogach samo
kształcenia" — odczyt. 17.15 Sekstet
salonowy. 17.50 „Książka i wiedza*
— O zbiorze listów z przed 100 laty.
18.00 Recital fortepianowy. 18.30
„Film , plastyka, architektura*'. 18.40
„Jak spędzić święto?'* 18.45 P rogram
n a dzień następny. 18.55 „Groźba" —
feljeton. 19.05 K oncert reklamowy.
19.35 Wiadomości sportowe. 19.45 Po
gadanka aktualna. 19.55 Pogadanka
muzyczna. 20.05 Koncert Symfonicz
ny. 22.00 „Nasze pieśni'*. 22.25 Mu
zyka taneczna (płyty).

„Sen nocy letniej"
w kinie „Adria"
Zdobyć do w yśw ietlania „Sen nocy
letniej" — największe arcydzieło,
zrealizowane n a przestrzeni dziejów
km em atografji — to sukces nielada.
Takim sukcesem może się poszczyc.ć wytw orne kino „A dria", które
dało się poznać w arszaw skiej publicz
ności z wybornego rep e rtu a ru fil
mowego.
W gigantyeanem tem widowisku,

dziele Maxa Reinhardta, wg. nie
śmiertelnego utworu Szekspira, bio
rą udział najznakomitsze siły artys
tyczne Hollywoodu.
Przypominamy, że ceny w kinie
„Adria*', mimo wielkich kosztów wy
staw ienia powyższego film u, nie zo
stały podwyższone: 75 gr. balkon,
1 zł. p arte r.
(X)

CZWARTEK.
K onferencja 'przedstawicieli dzielnic
i kierowników kolportarzu dzielnico
wego odbędzie się dźiś 28 b. m., we
czwartek, o g. 6.30 pp., ul. Długa 21.
. PIĄ TEK .
W piątek dn. 24 b. m. o g. 7 w.
odbędą się n a niżej podanych Dziel
nicach zebrania dla członków i sym
patyków, n a których zostaną wygło
szone referaty aktualne:
Dz. W ola-Czyste, Wolska 44— ref.
tow. K. Czapiński n. t. „Polityka za
graniczna Polski". Expose min. J.
Becka.
Dz. Praga, Brukowa 35—ref. tow.
W alter.
Dz. Czerniaków, Nowosielecka 1 —
ref. tow. Dubois St.
Dz. Jerozolima, Chłodna 30 — ref.
tow. Klein.
Dz. Mokotów, Chocimska 23 —
ref. tow. W interok.
Dz. Starówka, Długa 26 — ref.
tow. Benkiel.
Ra komice — ref. tow. Tyli.
Dz. M arym ont - Żolib.", K rasiń 
skiego 10.
Dz. Annopol i- A?. Bródno, Białołęcka 51 — ref. tow. P rag a R.
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Wybory do Rady Miejskiej

idącą w tow arzystw ie mężczyzny.
Tow arzysz zaczepionej ujął się
za kobietą. W ynikła kłótnia, w
czasoie której nieznajomy ugodził
T arw ackiego nożem w klatk ę pier
siową. W ezwat.y lekarz Pogoto
wia stw ierdził śmierć T arw ackiego, w skutek rany kłutej serca.
Zabóicą okazał się C zesław Podlasiński (nigdzie niemeidowany).

Zemsta za odmowę płacenia okupu

mm

będą odroczone
W m arcu r. b. kończy się k a
dencja obecnych w ładz zarządu
miejskiego, pow ołanych na podsta
wie dekretu Prezydenta Rzplitej o
tymczasowym ustroju samorząd*
stołecznego. T ak więc, w ypadało
by sądzić, iż w m arcu będą prze
prow adzone w ybory do przyszłej
Rady Miejskiej. Jed n a z agencyj
prasow ych dowiaduje się, iż k a
dencja tymczasowych władz miej
skich ulegnie odroczeniu j że w y
bory będą przypuszczalnie rozpi
sane dopiero pod koniec r. b.
W związku z wyborami do Rady
Miejskiej w W arszaw ie łączy się
k-westja załatw ienia w drodze uetawodiawozej spraw y ustroju samo
rządu stołecznego, ustroju admini
stracyjnego stolicy, spraw a ordy
nacji wyborczej i t. p. W szelkie
tego rodzaju w ażne dla życia sa
m orządu stołecznego ustaw y m rją
być przygotow ane i ogłoszone w
ciągu najbliższych miesięcy.
Co się tyczy organizowania wo
jew ództw a mazowieckiego, które
obejmie W arszaw ę i przyległe po
wiaty, spraw a ta w iąże się z pro

jektem skasow ania niektórych w o
jewództw, jak np. łódzkiego i kie
leckiego. A ktualna jest rów nież
spraw a pow ołania w W arszaw ie
dyrekcji policji, k tó ra prow adziła
by w szelkie spraw y o ch arak terze
bezpieczeństw ow ym i p o rz ąd k o 
wym,

Sportowy Klub

d z ie c ię c y
Kobiecy W ydział Sportow y Z.
R. S. S. przystępuje do organizo
w ania na terenie I Robotniczego
O środka Wych o wania Fizycznego
Sportow ego Klubu Dziecięcego.
W program ie gim nastyka, gry i
zabaw y ruchowe. Przew idziane
jest dożyw ianie dzieci.
Zapisy przyjmuje (chłopców i
dziewczynki w w ieku od 7 do 14
lat) i informacyj udziela się w sek reta rjacie I ROW F (Czerwonego
K rzyża 20) we w torki, środy i
czw artki od 5 do 6 wiecz., w ipiąt
ki od 7 do 8 wiecz.

Co wyświetla ą kina?
ADRIA: „Sen nocy letniej" Szekspi
ra w reż. Reinhardta.
APOLLO: „M arja Baszkircew".
ul. Chłodna 49, tel. 6.48-51.
ATLANTIC: „Zapomniany człowiek'*.
AMOR: „Mały pułkownik".
A N TIN E A : „Roześmiane oczy**.
AKRON: „Powrót Frankensteina** i
„W yrok życia**.
Bajeczna inscenizacja. — Czar wę
AS: „Byli sobie dwaj hultaje**.
gierskiego czardasza i płonącego
BAŁTYK: „Dawid Cooperfield*'.
temperamentu.— Cygańska muzyka.
Skrzący dowcip.
COLOSSEUM: „Jaśnie pan szofer**
i rew ja.
ea e w j a
COLOSSEUM MAŁE: „Antek policmajster**.
LUX: „A. B. C. miłości** i „S. O. S.
Góra lodowa".
CORSO:: „Szanghaj** i rewja.
LOS: „Miłość dla początkujących".
CAPITOL: „Dcdck na froncie** z A. M AJESTIC: Całe miasto o tem mówi
Dymszą.

S KOMETA «

[Z E!

w kinie

CAPITOL

rozpoczyna
zwycięską ofensywę
dzielny wojak

m ajestic
Początek 4
Najlepszy i najwesel
szy film sezonu.

Całe Miasto

Adolf DYMSZA o tem mówi B łn
w brawurowej komedji p. t.

Dla młodzieży ulgi.

parter

MEWA: „K ryjów ka szczęścia** i .Au
djencja*' z M. Eggertle.
METRO: „Spraw a Dreyfusa".
M I E J S K I E : „A nna Karenina**.

K

ino

MIEJSKIE

Poez, 6 —8 — 10 —
w św ię ta 4— 6 — 8 —10.

TUR.
Odczyty w Stow. b. Więźniów Po
litycznych (Królewska 9). W czwar
tek 23 stycznia o godz 6 tow. M. S o 
kołowski wygłosi z ram ienia TUR.
odczyt na tem at „Stany Zjednoczo
ne" (z cyklu „Świat i ludzie). Wstęp
wolny.

N a s z a rubryka
Ctudentlsa, ukończone Pedagogjum ,
J udziela łaciny, francuskiego, pol
skiego. Zakres gim nazjum 5-96-52,
3 — 6.

OGŁOSZENIA DROBNE
A.A.A.A.A.A.) TAPCZANY

higjeniczne, autom atyczne patento
wane 3722, złotych 50, oraz nowo
czesne kozetki, otomany. Warunki
dogodne. Wyc
tw óm ia: Tw arda W
Teł. 247-67.

MUCHA: „Mężczyźni w niebezpiecz
nym wieku" ; „Zdobyć Cię muszę".
NOWA TOMBOLA: „Niewolnica z
Mandalay" i „Zaproszenie do w al
ca".
OKu PRA SK IE: „Szkarłatny kwiat"
i „K apitan K orkoran".
PA N : „M anewry miłosne".

DODEK na FRONCIE
O bsada. A. HALAMA, M. ĆWIK

LIŃSKA. W. G R O -S ó ó L Ś A . M.
ZNICZ. Chóty: DANA i 5IE M I0NOWA. Reżys.: M. WASZYŃSKI

•I

C A S IN O : „Dom N r. 56".

c a s in o

" r r * ” '"” 0 !

..Od św iateł do cieni wielkiego
m iasta wiodła droga jej burzliwe
go życia...
N A JP IĘ K N IE JS Z Y FILM
FASCY N U JĄCY
Kaj Francis

kupować solidne.
I ll-U L L Ceny nieco wyższe, jak na
D O N Nr. 5 6
Bagnie, lecz solidne meble o pięknych
w pozostałych rolach:
linjach, sypialnie, gabinety, jadalnie,
RICARDO CORTEZ
saloniki, poczekalnie, najróżnorodniej
GENE RAYMOND______
sze wykwintne fotele klubowe, nowo
czesne tapczany higjeniczne, oraz taj „W blas
picerskie. Piękne kuchnie lakierow a E L IT E : „6 lat miłości'
ku
księżyca".
ne, mebelki gięte. Ceny najniższe fa 
bryczne. Nowy św iat 30, wprost EUROPA: „Nie odchodź odemnie".
Chmielnej. ST. RADELICKI.
FILH A RM O N IA : „W walce z C ara
tem " (Miłość M aksym a).
biżuterję, kw ity lombar FLORIDA: „Sing Sing" i „Spcłnio
dowe kupuje Hefen, Mio
ne m arzenia".
dowa 2.
FORUM : „Jestem zbiegiem** i „Le.
B i u r o Funduszu P racy poleca sługong".
“ żbę domową do pracy stałej i FAM A: „Sym fonja Pracy".
doryw czej: gospodynie, kucharki, po H ELJO S: „OwTie Joasie".
kojówki, poeługaczki, pomywaczki, HOLLYWOOD: „Pieniądz". Na sce
praczki, prasowaczki. Pośrednictwo
nie rewja.
Pracy Służby Domowej, Ciepła 21, KOMETA: „Dziewczę z Budapesztu"
telefon 2-53-27.
i rew ja.
M F R ! F należy

ZŁOTO,

W Rewelacyjny
tttn g e polski
PA Mromans
muzyczny

MANEWRY MIŁOSNE

Reż. J. N O W IN A-PRZYBYLSK1
i KONRAD TOM.
W roi. gł.: Mankiewiczówna, H a
lama, Zimińska, Żabczyński, Sielański.
Humor, Młodość, Radość, Piosenka
Przepych wystawy. W spaniała gra!
PETIT TRIANON: „Niewolnica z
M andalay" i „Noc karnawałowa".
POPULARNY: „Malowana za sło n a’
i rewja.
PROM IEŃ: „ABC Miłości" i „Baboona“.
PRAGA: „Szanghaj** i rewja.
R A J: „Bandyta - detektyw " i „W róg
kobiet".
RIALTO „Będziesz znowu moją".
RIV IERA: „Rapsodja Bałtyku".
ROXY: „Rapsodja Bałtyku".
SFIN K S: „Mężczyźni wolą blondyn
ki" i rew ja.
SOKÓŁ: „Niedokończona sym fonja".
STYLOWY: „K atarzynka" z F r.
Gaal.
ŚWIATOWID: „Osaczona**.
ŚWIAT: „Roześmiane oczy“.
TON: „W ypraw y krzyżowe**.
UCIECHA: „Piekło" w-g Dantego.
U N JA : „D yktator" i rew ja.

Drukarnia Sp, Nakł.-Wydawniczej „Robotnik", W arszawa, Warecka

