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IcH „ eta ty zm ”...!
O ta k zw a n y m „ e ta ty z m ie
sp e c ja ln ie p o m a jo w e g o ty p u , p i
sy w a liśm y c z ę s to , o św ie tla ją c
jeg o w ła śc iw y c h a r a k te r i n a 
z y w a ją c go ,.e ta ty z m e m p o d 
s z e w k ą do g ó ry ". W s z y s tk o b o 
w iem , oo d o tą d z ro b io n o u n a s
w tej d z ie d z in ie , to ja k ie ś k o m 
p letn ie p ok raczn e z n ie k sz ta łc e 
n ie rzeczy w istej roli etatyzm u
i jego isto tn eg o sen su i celu.
Z n ie k s z ta łc e ń e p o łą c z o n e w do
d a tk u z an gażow aniem fundu
sz ó w pu b liczn ych w r ó ż n o ra 
k ic h im p re z a c h , oo fin a n se p a ń 
s tw a n a n ie je d n ą już n a ra z iło
s tr a tę . G d y d o d a m y , że s p e k u 
la c ja k a p ita lis ty c z n a w P o lsc e
nig d y d a w n ie j n ie ro z p a n o s z y ła
sdę i n ie w y z y s k iw r 1 1 aju taK
b e z k a rn ie , ja k w ła:
za rz ą 
dó w n a sz e g o „ e ta ty
‘(!) w te

dy dopiero w pełnem świetie
wystąpi „etatystyczny" dziwo
ląg, jaki p-odrzujaiła krajowi ,,ekonomia" sanacyjna.
Całą tę „państw ow ą" gospo
darkę, w szczególności owe sła
w etne najrozm aitszego gatunku
„przedsiębiorstw a" bada obec
nie specjalna Komisja złożona z
przedstaw icieli Rządu i sfer go
spodarczych.
Pisząc o tem prasa całkiem
niestosownie szermuje słowem
„etatyzm ". Nie jest bowiem dla
nikogo tajemnicą, o co tu idzie i
czem właściwie zajmować się
ma Komisja wspomniana. Nie
wątpliwie wiedzą o tem pisma
burżuazyjne i chyba z rozm y
słem przem ilazają istotę całej
sprawy, Prasa sanacyjna nieśmie naturalnie nazwać rzeczy
po imieniu. Zaś organy w ysłu
gujące się kapitalizmowi i jego
..inicjatywie pryw atne]" korzy
stają skwapliwie z okazji, by
odstraszającym przykładem sa
nacyjnego „etatyzm u" zwalczać
wogóle ingerencję państw a w ży
cm gospodarczem. (Temu też
celowi służy zapewne niedorze
czny i na nieuctw o kołtunerji
obliczony artykuł krakow skie
go „I. K. C.“, dowodzący, że
„etafvzm " — ten w łaśnie przez
sanację spłodzony potworek! —
to „nieodrodne dziecię m arksi
zmu'^!); absurdalność kurje*-kowveh ,,m ądrości" zwalnia od
wszelkiej z'niem i polemiki).
Nasz rodzimy „etatyzm " —
na co nieraz wskazywaliśm y —
działalność swą przejaw ił w
dwuch głównie kierunkach: w
tw orzeniu własnych „przedsię
biorstw " z odpowiedniemi n a tu 
ralnie „posadami" tudzież w an
gazowaniu kapitałów państw o
wych w rozm aitych pryw atnych
firmach, k tóre um iały jakoś po
starać się o poparcie i staw ały
się „półpaństwowem i".
D z ię k i te j „radosm ej tw ó rc z o 
ści n a m n o ż y ło się u n a s n ie 
zlic z o n e m n ó stw o p rz e ró ż n y c h
w ię k sz y c h , m n ie jsz y c h aż d o li
lip u cich , p r z e d s ię b io r s tw „ p a ń 
stw o w y c h i ,,T )ółpaństw ow ych"
— o so b liw a ja k a ś p o d p o z o re m
„ e ta ty z m u ’
a
le k k o m y ś ln a
„ g ry n d e rk a * , w ża d n y m innym
k ra iu n ie sp o ty k a n a .
N a jc ie k a w sz e je s t to , że r o z 
m a ite „ p rz e d s ię b io rs tw a " k o rzy
s ta ją c e z fu nd u szów pu b licznych
żyją so b ie i e g z y stu ją p r z e w a 
żnie g d z ie ś „ k ą te m , ta k , że op in ja p u b lic z n a n ie z n a w ła ś c i

wych rozmiarów całej owej przed „n iesłych an ie trudnem"
zadaniem zebrania od p ow ied n ie
„gospodarki państw owej".
Liczbę wszystkich przedsię go m aterjału, p isze dalej ta k :
„Tymczasem, jak wykazuie
biorstw całkowicie państw o
publicystyka opierająca się na
wych i takich, w których pań
danych Najwyższej Izby K ontro
stwo pieniężnie jest zaangażowa
li Państwa, w pewnych dziedzi
ne, sanacyjna prasa czerwona
nach nietylko że nie mamy do
podała... na 1900, wyraźnie, ty 
sią c d z ie w ię ć se t (?!).

O ile cyfra powyższa odpo
w iada rzeczywistości, trudno
nam ocenić. W ystarczy jednak
podkreślić fakt niezwykle w y
mowny, że kraj p ła cą c y podatki
— ba naw et członkowie ciał usławodawczych, którym przed
kłada się budżety państwowe!—
poprosłu n ie mają p ojęcia ile
w ła śc iw ie jest tych p rzed się
biorstw , które np. podatków nie

płacą, posiadają „dobre posady"
i... potrzebują kredytów pań
stwowych, jakkolw iek albo mo
że nie ogłaszają bilansów w o
góle albo jeżeli ;e sporządzają
to — powiedzmy oględnie —
całkiem nieprawidłowo... za co
każda instytucja pryw atna była
by — i słusznie — pociągnięta
do o d p ow ied zialn ości...

O tajemniczości, jaka otoczyła
nasz rodizimy „etatyzm ", organ
sfer gospodarczych „Codz. G a
zeta Handlowa" — wcale nie opozycyjna — w num erze z dn.
8 b. m. podkreśliwszy, że Korni
sja do badania etatyzm u stoi

Włochy zostały zupełnie izolowane

biorstw i sposób ich pokrycia?
Najwyższa Izba Kontroli P ań 
stw a w swych corocznych spra
w o z d a n ia c h oświetla i to dość
jaskraw o gospodarkę niektó
rych „przedsiębiorstw ": ich „bi

Podobnie jak Rząd francuski,
Rządy Grecji, Turcji i Jugosławji
wystosowały do przewodniczącego
komitetu koordynacyjnego pisma,
analogiczne co do treści, w których
potwierdzają
zgodność swych po
lanse", ich „inw estycje" , ich roz
glądów z Rządem brytyjskim w
izu tn o ść, n ieliczą cą się z gro
sprawie wzajemnej pomocy na Mo
kładnych informacyj o działalno szem publicznym , ich n ied o łę
rzu śródziemnem. Rząd czecho
ści poszczególnych jednostek go stw o itd., itd.
Ale cóż! Uwagi i przestrogi
spodarczych, ale nawet nie w ie
my dokładnie, ile tych jednostek N. I. K. jakoś nie trafiły do
przekonania naszym „etatysjest".

Czyli inaczej: — tworzy sie
przedsiębiorstw a z dyrekturami. radami nadzorczemi i innema stanowiskami, pakuje się w
nie pieniądze państwowe a kraj
— zmagający się z kryzysem i...
śrubą podatkow ą — nie zna na
w et rzeczywistej liczby owych
różnego gatunku „pomp" ssą
cych fundusze publiczne, a na
nic ab solu tn ie niepotrzebnych
nikom u, chyba tylko... kandyda
tom na różnorakie stan ow isk a i
zw iązan e z niem i dochody.

Ciekawa też rzecz, w których
to częściach budżetu państw o
wego — który przecież winien
dawać zupełnie jasny obraz go
spodarki finansowej państw u —
wyszczególnione są dokładnie
wszystkie bez w yjątku „przed
siębiorstwa" i zaangażowane w
nich kapitały państw owe, dalej
deficyty rozm aitych przedsię

tom", skoro cały ten „bagaż"
tak kosztowny dla państw a, utrzym ał się aż dotąd.
Do sprawy ,.przedsiębiorstw
państwowych" jeszcze powróci
my. W tej chwili idzie nam o jej
stronę polityczno - moralną...
Cały ów „etatyzm " to „suk
ces" i „tryum f" gospodarki tej
grupy, co to w „Gazecie Pol
skiej" tak hałaśliwie kłóci się o
.zaufanie" i „uznanie" dla sie
bie, którem i kraj obdarzać jej
niechce.
To
równocześnie
„tryumf" owej „lożowej" gospo
darki finansowej, k tó rą owa gru
pka narzuciła krajowi.. Odci
nek „etatystyazny" przejdzie do
historji, jako jeszcze jeden —
wśród wielu innych — cenny do
kum ent tych „opatrznościowych
rządów", które „G azeta Polska"
tak bardzo sobie... chwali...
K cz.

słowacki, aczkolwiek bezpośrednio
niezainteresowany w sprawach
śródziemnomorskich, w porozumie
niu z Rządem rumuńskim, ze wzglę
du na swe zobowiązania z rządadami, które brały udział w rozmo
wach londyńskich, zakomunikował
również swą zgodę na osiągnięte
porozumienie. (PAT.).

Awantury prawicowych studentów
w H iszp an ii
Rozruchy studentów wszystkich
uniw ersytetów hiszpańskich trw a 
ją. Związek studentów katolic
kich w ezw ał do strajku pows;zechnego, domagając się przyw rócenia
w ykładów w języku hiszpańskim

w B arcelonie (zam iast języka katalońskiego), uk aran ia studentów
socjalistów i usunięcia socjalistycz
nych rektorów uniw ersytetów w
Oviedo i M adrycie. (PAT.).

Lawina zasypała 80 robotników
Z Tokio donoszą, że 80 robot
ników, zatrudnionych przy n ap ra
wianiu linji kolejowej T suruga —
Niigata, zostało zasypanych przez
lawinę. W szczęta natychm iast ak 
cja ratunkow a nie dała dotych
czas poważniejszych wyników. Z
pod olbrzymich m as śniegu zdoła
no wydobyć jedynie czterech za

Przesilenie w e Francji Nowy

bitych. Istnieje m ała nadzieja w y
ratow ania zasypanych.
Z różnych stron kraju donoszą
o dużych szkodach, w yrządzonych
przez niezwykle ostre mrozy i śnie
życe. W w ielu miejscach przer
w ana została kom unikacja kolejo
w a i drogow a.

Chiny i Japonja

P rasa p a ry sk a om aw ia kryzys
m inisterialny, nie oczekrtjąc w yjaś
nienia sytuacji przed wyborami.
Zdaniem w iększości dzienników
przyszły R ząd będlzie posiadał cha
ra k te r przejściowy.
W edług ,,Le P e b t Parisien" w
kołach politycznych rozpatryw ano
możliwość utw orzenia Rządu rad y 
kalnego. G dyby zam iar te u spotkał
się z dużemi trudnościam i p rez y 
d en t Lebrun pow ierzyłby praw do
podobnie misję uform owania no
wego gabinetu jednemu z polity
ków lewicowych, nienależącem u
do stronnictw a radykalnego. G a 
b in et ten m iałby na celu przedewszystkiem przeprow adzenie w y
borów.
„Echo de P aris" jest zdat.ia, ż
jedynym możliwym następcą L a
val a może być tylko sam Lava i.
„ P etit Jo u rn al" uw aża, że n a 
leży poszukiw ać rozw iązania po
średniego i um iarkow anego, które
będzie odpow iadało przejściow e
mu ch arak tero w i przyszłego R zą
du.
„Le P opulaire" w yraża zadow o
lenie z ustąpienia Lavala i obie
cuje poparcie wszelkiem u Rządowi
radykalnem u jednolitem u i oparte-

Sojusz
japońskc-niemiecki
Komentując ośw iadczenie min.
Hiroty, komunistyczna „Humanitć ‘‘ dopatruje się w ustępie, m ó
wiącym o prow adzeniu
przez
Rząd japoński rokow ań z jednem
z państw , oficjalnego potw ierdze
nia istnienia antysow ieckicgo so 
juszu w ojskow ego niemiecko-japońskiego, który jakoby został
podpisany w Tokio dnia 4 stycz
nia. (PAT).

krwawy zatarg

Po odmowie utw orzenia gabi
mu na koncentracji, który zapew 
ni wolność republikańską « pokój. netu przez H erriota, prezydent
T
Lebrun przyjął na audijetrcji D e *
Z Tokio donoszą, że w tamtej-1 przed gmachem konsulatu japońH erriot, który był przyjęty wcizo bos'a, przew odniczącego grupy ra
szych kołach w yw ołała silne wzbu | skiego. M orderstw o to, zdaniem
dykalnej
w
Izbie
D
eputow
anych.
raj rano przez p rezy d en ta L ebrujapońskich kół, popełnione zostało
Ivon Delbos nie przyjął rówr.ież rżenie wiadom ość o zam ordow a
na, nie podjął się proponow anej mu
niu w Sw atau w Chinach policjan praw dopodobnie przez członka or
misji utw orzenia nowego Rządu. misji tw orzenia gabinetu.
ta japońskiego, pełniącego służbę ganizacji antyjapońskiej. Spraw 
##
*
ca m orderstw a zbiegł. Do Sw atau
w ysłano ksążow nik „K ubari".

Front w Abisynii

Jak podaje dziennik „Tokio Asahi Shim bun“, m iejscowe w ładze
chińskie odm ówiły konsulowi ja 
pońskiemu sw ego popracia w od
nalezieniu mordercy. Krok ten ko
m entow any jest w kołach jap o ń 
skich jako zaostrzenie stosunków
japońsko - chińskich. Konsul ja 
tak wycofać się w krótce do swej
poński w S w atau złożył w zw iąz
bazy operacyjnej.
ku z m orderstw em ostry protest
na ręce miejscowych władz chiń
Dla Abisyńczyków w każdym skich.
razie najważniejszy jest lakt, że
W chwili obecnej w porcie S w a '
W łosi zaniechali marszu na Harrar, tau stoją już na kotw icy trzy ja 
a baz zdobycia tego punktu nie pońskie krążow niki.
ma mowy o przełamaniu oporu A*•
*
bisyńczyków na Południu.
W edług otrzym anych w Tien**
Tsin w iadom ości, Rząd nankiński
*
przeprosił formalnie Japonję i oZ Addis Abeby donoszą: otrzy biecał w ypłatę odszkodow ania za
mano tu wiadomości z Harraru, że ograbienie w dn. 3 stycznia przez
ras Nassibu rozpoczął ofensywę żołnierzy chińskich sklepiku japoń
skiego w Taku. (PAT).
celem przyjścia z pomocą wojskom
rasa Desty. Oddziały rasa Nassi
bu wyruszyły już w kierunku po
łudniowym. Główne siły znajdują
Delegaci boliwijscy odmówili w
się w pobliżu Sassabeneh. Z kół
ostatniej chwili podpisania układu
miarodajnych donoszą, j e ostatnia
o uregulowaniu zatargu o Gran
mobilizacja powszechna pozwoli na
Chaco. Delegacja boliwijska zażą
zwiększenie armji o 200.000 ludzi.
dała przeprowadzenia zmian w
Część wojsk zostanie zużyta na za
traktacie pokojowym. (ATE).
jęcie pozycyj, opuszczonych przez
wojska rasa Nassibu.

Sytuacja na Południu
Pow ódź depesz i kom unikatów
włoskich o rzekomem wielkiem
zwycięstw ie w ojsk gen. G razianiego na Południu zupełnie za
ciemniła obrnz sytuacji na k o n 
cie Nie od rzeczy więc będzie oświetlić, jakie jest napraw dę poło
żenie wojsk abisyńskich po walce
z gen. Grazianim pod Dolo.
Otóż przed 3-m a miesiącami,
gdy rozpoczęły się w alki na fron
cie południowym, gen. Griaziani
skierow ał w szystkie sw oje siły w
kierunku H arraru. Należy pam ię
tać, że H arrar jest najczulszym
punktem frontu południow ego i
zdobycia tego ośrodka przesądza
zarów no losy całego frontu, jak i
losy jedynej linii kolejowej, łączą
cej Addis Abebę ze św iatem . Nic
dziwnego, że abisyński sztab ge
neralny od sam ego początku dążył
do zaham ow ania pochodu wojsk
włoskich na H arrar. W tym celu
Ras Nasibu,
głów nodow odzący
frontu południow ego, polecił R a
sow i D esta przeprow adzenie dzia
łań dyw ersyjnych, celem zm usze
nia gen. G razianiego do odw rotu.
Cel ten został w stu procentach

osiągnięty. Gen. Graziani, po bez
skutecznych próbach
likwidacji
dyw ersji na tyłach swej armji,
musiał zaniechać ofensywy na Har
ra r i przerzucić całą sw ą arm ję
na zgóry w yznaczony przez Abisyńczyków punkt. W szystko było
by w porządku, gdyby nie atak
straży przedniej w ojsk Rasa Desty na głów ne siły gen. G razianie
go. Atak ten był zgóry skazany na
niepowodzenie chociażby z tego
względu, że cały oddział abisyński
składał się z kilku tysięcy ludzi.
Oczywiście gen. G raziani rozpo
rządzający artylerją, sam olotam i,
czołgami i t. d., rozbił w ojska abisyńskie, po krw aw ej 3-dniowei
walce, i zmusił je do odw rotu.
Czy zw ycięstw o to ma n ap raw 
dę decydujące znaczenie? Oczywi
ście. że nie. Armja R asa Desty
nie została rozbita, ale n aw et roz
bicie całej arm ji R asa D esty ró w 
nież niem a rozstrzygającego zna
czenia. gdvż jest to arm ia posił
kowa. Zajęcie 150 czy 200 kim.
terenu przez W łochów jest rów 
nież bez znaczenia, gdyż te w ysu
nięte posterunki będą musiały i

Niema Jeszcze pokoju

Str. 2
O obniżkę czesnego

Dziś stra jk protestacyjny

młodzieży akademickiej w Warszawie
Wczoraj o godz. 1-ej odbył się
w wielkiej auli uniwersyteckiej
wiec antyoplatowy, zorganizowa
ny przez endecką Bratnią Pomoc
Na wiec przybyli: przedstawiciel
rektora prof. Tatarkiewicz, oraz
dziekan wydz, prawnego prof. Ma
kowski. Młodzież uniwersytecka
stawiła się licznie, zgromadziło się
przeszło 1000 osób. Przemawiali
przedstawiciele Bratniej Pomocy.
Endecy wyraźnie starają się „prze
chwycić" silne nastroje ant/opłafcowe, panujące wśród młodzieży
akademickiej, lecz mimo tego wy
suwali hasła antysemickie. Gdy
przemawiający w imieniu ZNMS.

W nowym Sejmie

Liga Obrony Praw Człowieka
i Obywatela w Polsce

Dnia 26 stycznia 1936 r. o godz. 11
rano w sali WARSZAWt. Raabe zwrócił uwagę zebranycl SKIEGO TOWARZYSTWA HIOJ ENICZNEGO przy ul. Karowej 31
na sprawę dotychczasowej nie- odbędzie się ODCZYT ZBIOROWY na temat
czynności Bratniaka i ogólną sy
tuację ekonomiczną i polityczną
w kraju — odebrano mu głos.
Zagaja prof. ZYGMUNT SZYMANOWSKI.
Podobnie postąpiono z przema
Prelekcje wygłoszą:
wiającym w imieniu Lewicy Aka
Jan N. Miller:
Henri Barbusse.
demickiej, Ludowców i Z.P.M.D.
Aleksander Wat:
Aldous Huxley.
„Młodzież narodowa" domaga
Kazimierz Czapiński:
Andrć Gide.
się obniżki czesnego o 33 proc.
Teofil Wojeński:
Andrzej Strug.
wszystkie inne ugrupowania aka
demickie o 50 proc.
Józef Wittlin mówić będzie o swej powieści „Sól ziemi".
Na wiecu proklamowano na
Fragmenty utworów wyżej wymienionych pisarzy odczytają ar
24 b. m. jednodniowy strajk pro tyści dramat: Jan Kreczmar i Marjan Wyrzykowski.
testacyjny.
Wstęp 54 gr.
Strajk ten nie może przerodzić się
Przedsprzedaż biletów w lokalu Ligi przy ul. Królewskiej 16
w hecę antysemicką!
i w Administracji „Robotnika", Warecka 7. Sprzedaż w dzień odczy
tu przy wejściu.

„Literatura w walce z faszyzmem i wojna”

Czy karykatura jest obrazą?

Skarga lim Wacława Sieroszewskiego
Adw. Hofmokl - Ostrowski za
raz na wstępie postawił szereg
wniosków, które szeroko umoty
wował.
Obrońca przedewszystikiem wno
sił o umorzenie sprawy spowodu
braku oech przestępstwa. Zazna
czył, że nie wie, czem właściwie
w rysunku czuje się dotknięty p.
Sieroszewski, czy podobizną, czy
strojem, czy całością rysunku.
Adw. Skoczyński, w odpowiedzi
adw. Hofmoklowi, oświadczył, że
chodzi o mundur rosyjski, co jego
zdaniem jest dla p. Sieroszewskie
go najcięższą obrazą.
Po tem wyjaśnieniu adw. Hof
mokl ponownie zabrał głos, zazna
czając, że sprawa o fotomontaż
winna być rozpatrywana jednocze
śnie ze sprawą artykułu, przyczem
zaznaczył, że w tym drugim pro
cesie złoży dowody, że „poglądy
p. Sieroszewskiego w sprawie utrzymania Berezy idą po linji pań
stwa policyjnego".
Ponieważ sędzia przerwał mów
wnętrznych i rolnictwa, otrzymali
cy, adw. Hofmokl zmuszony był
dymisję, chłopom złagodzono nieco
przejść do innego tematu i złożył
ciężar długów i poczyniono różne
na stole sędziowskim obfity zbiór
obietnice.
Ale i to nie pomogło. Południe karykatur najwybitniejszych osobi
kraju ni® uspokoiło się. Stamtąd stości zagranicznych i polskich, o
które nie było procesów sądowych.
ruch rozszerzył się stopniowo na
Adw. Hofmokl przytoczył równo
cały kraj, starcia z policją wzmo
cześnie fakt, że dotąd również p.
gły się. Żądania rewoltujących
Sieroszewskiego wielokrotnie kachłopów stały się żądaniami ogółu
tykaturowano i wcale nie czuł się
chłopskiego. Wobec zdrajców i
tem dotknięty, choć były karykar
agentów policyjnych poczęto stoso
tury, wykpiwająoe jego działalność
wać teror, który odczuł też mini
wojskową.
ster sprawiedliwości, Schilling,
Adw. Hofmokl wnosił również O
inspirator represyj, któremu spa
powołanie w charakterze eksper
lono stodołę w majątku.
tów karykaturzystów: Fi łochow
Ponieważ „ustępstwa" nie dały skiego, Czermańskiego, Zarubę i
oczekiwanego rezultatu, władze kwierozyńskiego, którzyby wyja
wróciły do metody represyj. Roz śnili, czem jest karykatura i dla
wiązano partję chrześcijaneko-de- czego nigdy żaden karykaturzysta
mokratyczmą i chłopską partję lu nie był pociągany do odpowiedzial
dową. Rewoltujących chłopów od ności. Nawet za liczne karykaitudano w dwuoh wypadkach pod sąd ry Marszałka Piłsudskiego nikt ni
doiraźny, prasę opanowała całko kogo sądownie nic ścigał.
wicie — policja.
Po wielkiej batałji słownej obroń
Ta nowa fala ucisku i terom cy z rzecznikiem oskarżenia, któ
nie uratuje jednak faszyzmu. Coraz ry oponował przeciwko wnioskom
szersze sfery społeczeństwa, nie adw. Hofmokla, po kilkogodzirvwyłączając mieszczaństwa i kół nych debatach, oraz długiej przer
wojskowych, ogarnia wzburzenie i wie, sąd Ogłosił decyzję .oddalają
nienawiść do faszyzmu. Władze cą wnioski obrońcy.
tracą głowę i orjentaaję, wielu
Oskarżony red. Piasecki w ob
zwolenników faszyzmu, przeczuwa szernych wyjaśnieniach wytłumając jego bloki koniec, ucieka za czźył, dlaczego uważał za wskazać
wczasu z tonącego okrętu. Od so ne wystąpić przeciwko p. Siero
cjalistów do klerykałów, jednoczy szewskiemu. Red. Piasecki pod
się kraj pod hasłem: precz z fa kreślił, że, zdaniem jego, prezea
szyzmem, Litwa musi być wolna Akademji Literatury winien był
i demokratyczna!
oświadczyć się przeciwko Brze
Już najbliższe miesiące mogą ściowi i Berezie, a nie za
przynieść rozwiązanie i,zdmuchnąć I Wyrok ogłoszony będzie w piąfaszyzm z oblicza ziemi litewskie.j I tek o godz, 1,30,
L K.

Sąd grodzki w Warszawie roz
patrywał onegdajj do późnego wie
czoru proces, wytoczony przez Wa
cława Sieroszewskiego redaktoro
wi tygodnika „Prosto z Mostu",
Piaseckiemu, oraz autorowi foto
montażowej karykatury, grafikowi
PoliAskiemu.
Na karykaturze tej p. Sieroszew
skiego przedstawiono w mundurze
oficera rosyjskiego, a pod nią znaj
dował się podpis: „Senator Siero
szewski trzyma mowę o Berezae".
Senator Sieroszewski wytoczył
również przeciwko red. Piaseckie
mu drugą skargę przed Sądem 0 kręgowym, w związku z artyku
łem, omawiającym krytycznie prze
mówienie sen. Sieroszewskiego
przeciwko zniesieniu Berezy Kar
tuskiej.

Bu?że,MiniS|1[awie!lll! ości Krytyczna sytuacja faszyzmu litewskiego

W czwartek Komisja Budżetowa
rozpatrywała budżet Min. Sprawie
dliwości.
Referent, adw. Sioda z Bydgosz
czy, po wyliczeniu wszystkich prac,
dokonanych
przez
Ministerjum,
stwierdza, że t. zw. unifikacja spra
wiła, że niepewność prawna z dnia
n a dzień wzrasta. Doszło do tego, że
nawet sędzia, prokurator i adwokat
gubi się w powodzi niezliczonych ustaw, które wprowadzają chaos w
życie.
USTAWY ODDŁUŻENIOWE.
Ustawy te, które miały uzdrowić
życie gospodarcze, celu tego nie osią
gnęły, natomiast podkopały zaufanie
do osób, objętych temi przepisami.
Domaga się jaknajspieszniejszej no
welizacji tych ustaw.
KOSZTY SADOWE.
Wytyka władzom administracyj
nym, iż świadectwa ubóstwa wysta
wiają osobom wcale na to nie zasłu
gującym i tem samem obciążają są
dy kosztami.
DONOSY.
Dalej referent powiada:

„Na byle jaki donos, często wy
chodzący z pobudek czysto osobi
stych, wdraża się wielkie śledztwa,
paktuje snę do więzienia ludzi do
tychczas zupełnie nieposzlakowa
nych, przeprowadza się dochodze
nia zapomocą biegłych, kosztują
cych Skarb Państwa dziesiątki ty
sięcy złotych, aby później sprawę
umorzyć spowodu braku podstaw
karnych. Wprost niebywały roz
miar osiąga też środek zap obiegaw
czy aresztu śledczego. Doszło do
tego, że w Polsce zniesiono ustawę
o odszkodowanie za niewinnie od
byty areszt śledczy, tak, że oby
watel nie ma żadnej możności w ja
kikolwiek sposób otrzymać odszko
dawanie za krzywdy, które mu w
ten sposób wyrządzi Państwo-’.
WIĘZIENIA.
W dniu 1 grudnia 1935 r. było w
Polsce 339 więzień, których pojem
ność wynosiła 39028 osób, a zału-

w ięźniów krótkoterm inow ych
16.748 osób.
POWRÓT DO KŁONICY.
W dyskusji jeden z mówców za
znaczył, iż spowodu wysokich opłat
sądowych, ludność wyrzeka się są
dów i wraca do kłonicy, oo powięk
sza tylko przestępczość.
WZROST KAR.
Ukraiński poseł Celewicz zaznacza,
że dawniej za należenie do OUN
wymierzano przeciętnie karę 1—2 lat
więzienia. Następnie stosowano coraz
wyższy wymiar kary i doszło już do
kilkunastu lat.
ECHO PROCESU O. U. N.
Ten sam mówca powiada:
„W iem dobrze, że krytyka wy
roków sądowych j.e®t niedopuszczał
na, ale w yroki w procesach poli
tycznych mają ta k ie polityczne
skutki. Stwierdzam , że w związ
ku z procesem w arszaw skim opinja
ukraińska raczej była w roga dzia
łalności O.U.N., w ykrytej w tym

procesie.

Tymczasem pewne nie

rów ne trak tow anie obrony, a szcze
golnie bardzo surow e kary dla ootałnich oskarżonych spraw iły to,
że opinja ukraińska znowu przy
chylnie zaczęła spoglądać na tych
surow o ukaranych podsądnych. Po
ruszam to dlatego, że opinja pu
bliczna jest ważnym czynnikiem w
kształtow aniu się stosunków".
ODPOWIEDŹ MINISTRA.
Odpowiadając na sprawy, porusza
ne przez mówców, min. Michałowski
w odpowiedzi posł. Celewiczowi, co
do zbyt surowych wyroków, zazna
czył ,iż minister Sprawiedliwości na
wyroki sądowe nie ma najmniejsze
go wpływu.
Innym mówcom odpowiadał wice
minister Sieczkowski, pomiędzy innemi zaznacza, że Ministerjum Spra
wiedliwości tylko technicznie wyko
nało ustawy oddłużeniowe, odpowie
dzialność zaś merytoryczna spada na
M inisterja Skarbu i Rolnictwa.
Budżet Min. Sprawiedliwości przy
jęto... oczywiście.

Handel polsko-niemiecki
nie wytrzymuje próby życia
Kilkudniowe obrady delegatów
polskiej i niemieckiej komisji do
kontroli wzajemnych obrotów han
dlowych, odbyte w Warszawie, do
prowadziły do ustalenia planu importowo - eksportowego na mie
siąc luty.
Kontyngenty wymiany handlowej
między obu państwami, wyznaczo
ne na luty, są o połowę mniejsze,
aniżeli kontyngenty styczniowe.
Dwumiesięczna praktyka wykaza
ła, iż polsko - niemiecka umowa
umowa handlowa z trudem tylko
wytrzymuje próbę życia.
Przyczyny tego niewątpliwie uiemnego stanu rzeczy znajdują się
po stronie niemieckiej. Import to
warów niemieckich do Polski na
potyka na wielkie trudności wsku
tek tego, iż ceny wyrobów przemy
słu niemieckiego są za wysokie i
-vobec tego nie znajdują nabyw
ców na rynku polskim. Przewidy
wany w umowie obowiązek zapła
ty za towary niemieckie po kur
ie 2,13 zł. za 1 markę podraża jeszi ze bardziej koszt tych towarów.
Turs marki niemieckiej w wolnych
wotach giełdowych wynosi około
40 zl.
Eksporterzy niemieccy nie sto
pią do towarów, sprzedawanych
’tolsce żadnych rabatów i nie u-

dzielają kredytów, utrzymując ce
ny na sztywnym poziomie. W tych
warunkach wyroby niemieckiego
przemysłu nic mogą liczyć na więk
szy zbyt w Polsce,
Należy dodać, iż wyroby prze
mysłowe niemieckie spotykają się
na rynku polskim z konkurencją
artykułów przemysłowych, pocho
dzących z innych krajów, jak np. z
Anglji. Eksporterzy angielscy sprze
dają do Polski wyroby przemysło
we po cenach elastycznych, stosu
ją różne ulgi i udzielają kredytu.
(PRESS).

Faszyzm, dław;ący wolność sło■wa, i brak wszelkich stosunków
między Polską i Litwą, sprawiają,
że wiemy bardzo mało o tem, co
3 ię dzieje na L/twie, a wiadomości
stamtąd czerpiemy przeważnie ze
źródeł niemieckich. Warto tedy
podać interesujące szczegóły o sy
tuacji na Litwie, zawarte w biu
letynie Międzynarodówki Socjali
stycznej.
Faszyzm litewski istnieje 10_ty
rok. Mimo bak długiego czasu, nie
udało mu się zapuścić mocniejszych
korzeni w społeczeństwie. Obej
muje on część młodzieży, biurokra
cji i nielicznych bogatych włościan
Przed siedmiu laty faszyzm usi
łował wzmocnić się organizacyjnie
i założył faszystowską orgaiwzację
włościańską, która jednak wkrótce
przeszła do opozycji przeciw faszy
zmowi i wkońcu zniknęła z po
wierzchni. Trochę lepiej poszło
faszyzmowi z organizowaniem mło
dzieży włościańskiej, a le 1 w tej
arganrtzaaji, t, zw. „Młodo - rolni
ków" znajduje się b. wielu wrogów
faszyzmu, o czem zaświadczyły
niedawne rozruchy chłopskie, w
których synowie chłopów stanęli
po stronie ojców i braci, a nie
Rządu.
Sama partja faszystowska, no
sząca nazwą „Związku Nacjonali
stów", składa się — poza korjero
wieżami i awanturnikami — z urzędników, zależnych od Rządu i
nielicznych bogatych włościan.
Rządy faszystowskie to jedno
pasmo ucisku i — klęsk. N ema
wolności słowa, prasy, zebrań, koa
licji. Jedynie partja chrześctj-aijdco - demokratyczna cieszyła się
doniedawna większą tolerancją, ale
tylko dlatego, że faszyzm nie był
pewny, czy zdoła ją zniszczyćZniszczono natomiast pantję socja
listyczną, rozwiązano wszystkie jej
organizacje, z wyjątkiem jednej je
dynej w Kownie i Komitetu Cen
tralnego Partji. Wobec zagranicy
Rząd udaje, że pTtja socjalistycz
na jest legalna, w rzeczywistość

organizacje zawodowe robotników.
Na ich miejsce stworzono t zw.
„Powszechne
przedstawicielstwo
robotników", reprezentujące kilku
renegatów i wielu szpiclów.
Faszyzm rządzi bez programu i
kontroli, rządzi brutalną przemocą.
Nie uczynił nic dla złagodzenia nę
dzy szerokich mac. Aparat pań
stwowy i partja rządząca są prze
żarte korupcją i zgnilizną.
Wtem wybuchły nagle, w lecie
1935 r., rozruchy chłopskie. Kryzys
gospodarczy zjawił się na Litwie
nieoo później, niż w innych kra
jach, ale tem ostrzejsze były jego
przejawy, zwłaszcza na wsi. Chłop
stwo jest mocno zadłużone; spadek
cen płodów rolnych, brak zewnętrz
nych rynków zbytu, niezmierny
ucisk podatkowy, brutalność admi
nistracji — wszystko to sprawiło,
że spokojna wieś litewska nie mo
gła już wytrzymać i wybuchła.
Rozruchy poczęły się na połudnnu Litwy. Chłopi wysunęli spoczątku żądania obniżenia podat
ków, zmniejszenia długów, podnie
sienia oem i t. d. Dla poparcia
tych żądań zakropkowali, nie do
starczali miastom nabiału, mięsa
i t. p. Później do żądań ekono
micznych dołączono polityczne:
zmiany składu Rządu, usunięcia sa
mowoli policyjnej, wreszcie zażą
dano likwidacji systemu rzędów i
wyboru demokratycznego parla
mentu. Powstał żywy ruch na wsi,
odbywały się liczne zgromadzania,
ulotki — dość niezręcznie zredago
wane — zalały wieś. Władze za
stosowały represje, doszło do starć
w których byli zabici i ranni. Ale
wtedy i chłopi sięgnęli do broni,
Więzienia zapełniły się zrewolto
wanymi chłopami. Rzecz znamien
na, że władze nie odważyły się użyć wojska przeciw chłopom, nie
były bowiem pewne, przeciw ko
mu żołnierze skierują karabiny...
Kiedy represje nie pomogły,
Rząd zmienił taktykę i drobnerai
ustępstwami chciał opanować sy

zaś zepchnięto ją w podziem ia I 'uację. Dwaj najbardziej zm eoaT ak samo rozw iązano w szystkie j widzeni ministrowie, spray? w e

Partja komunistyczna Francji
Na przedmieściu Lyonu Villeurbanne zebrał się pod przew odnic
twem Cachina 8-my kongres p a r
tji komunistycznej Francji. Hono
rowym przewodniczącym kongre
su jest Stalin.
W przemówieniu swem Cachin
w skazał na pow ażny rozrost p a r
tji, która liczy obecnie 714 tysięcy
członków. O rganizacja młodzieży
komunistycznej liczy 25.000 ludzi.
W okręgu paryskim p artja ma

Pierw szym aktem nowego króla
było ułaskaw ienie m anjaka, m or
dercy kobiet, kaprala M ortim era,
który był skazany n a śmierć i
w krótce miał być stracony. Król
zamienił mu karę śmierci na karę
dożyw otniego więzienia.
* *
*

Król E dw ard VIII dał nowy do
w ód niezależnego od szablonu ety
kiety dw orskiej usposobienia, po
stan aw iając
nie przeprow adzać
się do oficjalnej siedziby królew 
skiej, do pałacu Buckingham.
Król zam ierza zam ieszkać w dal

szym ciągu w swojem dotychczasowem kaw alerskiein mieszkaniu,
w skrzydle, przylegającem do p a 
łacu św. Jakóba, zwanym Yorkhouse.
W pałacu Buckinghamskim król
zajm ow ać będzie tylko jeden po
kój, jako gabinet urzędow y dla
sw ej pracy. P onadto w pałacu
Buckinghamskim spełniać będzie
oficjalne akty m onarchy, ale całe
życie pryw atne i osobiste króla
toczyć się będzie, jak dotąd, w
Yorkhouse. (PAT).

na w oj.Juzew skieoo
Onegdaj Sąd Okręgowy w Łuc
ku rozpatrywał proce* Aleksandra
Kuca, oskarżonego o przynależ
ność do O. U. N. o przygotowy
wanie zamachu na wojewodę Józewskiego.
Rozprawie przewodniczył wice
prezes Zakrzewski, oskarżał prok.
Boryczko, bronił actw. Suchewycz
ze Lwowa.
Oskarżony Kuc, absolwent gim
nazjum ukraińskiego w Łucku na
rozprawie przyznał się, że od roku
1933 jest członkiem OUN. i łącz
nikiem miejscowej organizacji z
krajową egzekutywą. Oskarżony

twierdził, że otrzymał z organiza
cji we Lwowie broń i plano
wał zamach na wojewodę wołyń
skiego, który to zamach nie do
szedł do skutku, gdyż policja prze
prowadziła w tym czasie szereg
aresztowań.
Sąd skazał Kuca na 9 lat wię
zienia i 10 lat pozbawieria praw,
zmniejszając karę więzienia na
mocy amnestji do lat 6-ciu.
Na rozprawę miano przywieźć
w charakterze św:adlków skaza
nych w procesie warszawskim
OUN. Pidhajnego i Malucę. jednak
ich nie dostarczono.
I. K.

28.000 członków W roku bieżą
cym liczba kom órek wynosi 34
tys. wobec 2.000 w r. ub. Om awia
jąc sytuację polityczną, w szcze
gólności spraw ę Frontu Ludow e
go, Cachin zaznaczył, że komuni
ści francuscy m ogą zaw ierać przy
mierzą i brać udział w wielkich
ruchach, m ających na celu z w al
czanie faszyzmu, jednakże nie mo
gą zapom inać o swym ostatecz
nym celu, to jest o utworzeniu
W dniach 15— 18 bm. odbyło się w DZIE OKOŁO 33 TYS. KM. TRASA
francuskiej republiki sowietów.
Paryżu zebranie zarządu Międzyna PROWADZIĆ BĘDZIE Z PARYŻA

Lot dooKoła świata

Największa międzynarodowa impreza lotnicza

(PAT).

Król Edward VIII

Z sali sadowej stolicy

W Egipcie
Wczoraj wieczorem, po naradzie
przywódców partji Wafdni, Nahas Pasza odmówił przyjęcia misji
utworzenia gabińetu, Jałt mówią,
król Fuad zamierza wywrzeć pre
sję na Naha®a Paszę, aby cofnął
swoją decyzję.

rodowego Związku Lotniczego (FA 1),
do którego należą Aerokluby 34
państw. Delegatem Aeroklubu Rze
czypospolitej Polskiej był sekretarz
Generalny A RP płk. Andrzej Chramiec.
Z ważniejszych uchwał Zarządu za
sługują na specjalną uw agę spraw y
wielkich im prez aeronautycznych. Za
rząd F A I postanowił, że lot P aryż—
Saigon rozpocznie się 25 październi
ka 1936 r., a lot naokoło św iata —
n astąp i w sierpniu 1937 r.
DŁUGOŚĆ TRASY LOTU NA
OKOŁO ŚWIATA WYNOSIĆ BĘ-

Nahas Pasza — jak wiadomo —
miał stanąć na czele Rządu koali
cyjnego, który miał być utworzony DLA ZWOLNIONYCH WIĘŹNIÓW.
na żądani® Rządu angielskiego, ce
II. W. — zł. 5, oraz paczkę z ubralem zawarcia porozumienia z W.
mem.
Brytanją.

Pokwftowania

PRZEZ BAGDAD — KARACHI —>
SEATLE — SAN FRANCISCO —
NEW YORK DO PARYŻA.
Obie imprezy t. j. lot P ary ż —<
Saigon i lot naokoło św iata zorgani
zuje Aeroklub F rancji. Będą to n aj
większe z imprez aeronautycznych—
jakie notowano kiedykolwiek w mię
dzynarodowym kalendarzu sporto
wym.

Jak jest naprawdę?
Książę Czen - Tang upoważnił
swego przedstawiciela w Nankinie,
aby zdemontował wiadomość o
proklamowaniu niezawisłości Mon
gotji Wewnętrznej. (PAT).

Str. 3

Trzy lata Jrzetiej“ Rzeszy
M ijają już trzy lata od chwili
objęcia w Niemczech rządów przez
Hitlera. Pow staje zagadnienie, czy
istotnie hitlerow ski system u trw a
lił się, skonsolidow ał, czy też nie.
Tej kw estji pośw ięca w stępny a r
tykuł w styczniowym zeszycie
„Zeitschrift ftlr den Socialism us"
tow. Henrichsen.
Jak ąż odpow iedź daje tow. Hen
richsen na postaw ione powyżej
pytanie? D aje odpow iedź nega
tywną. O dpiera argum enty tych,
którzy uw ażają, iż po zaw arciu
sojuszu z armją, Hitler umocnił się
na czas dłuższy.
N aturalnie, w szystkich szczegó
łów tej argum entacji podaw ać tu
nie możemy. Podkreślim y tylko p a 
rę ciekawych m om entów. Przedew szystkiem pokazało się, że hitle
ryzm jest ruchem i ustrojem an
tyeuropejskim. Przez trzy lata ist
nienia hitleryzm nietylko nie w y
korzystał szansy zm iany swej p o 
zycji w obec Europy, lecz o d w ro t
nie — potw ierdził, iż jest ruchem,
skierow anym przeciw Europie, —
ruchem, który w iąże los w łasny z
pow odzeniem w łaśn ie tych a n ty 
europejskich planów . T u tkw i ogrom ne niebezpieczeństwo dla sy
stem u. Goebbels, jako najm ądrzej
szy obrońca system u, próbow ał
był zainscenizow ać jakiś hitlerow 
ski „pacyfizm ", ale czyny i przy
gotow ania zaprzeczyły słowom.
Europa widzi, że hitleryzm jest
w ojną, to znaczy w danych w a 
runkach zaczepną wojną niemiec
ką.
T a antyeuropejska, w ojenna p o 
staw a pociągnęła za sobą pow aż
ne konsekw encje.
„Rozdym anie
konjunktury" przy pom ocy w arsz
tató w w ojennych musi skończyć
się fatalnie. P ociąga za sobą b a r
dzo pow ażne trudności finansowe.
A także aprow izacyjne (brak w alu
ty na im port treściw ych pasz, tłu
szczów itp.).
Pesymiści — mówi tow. Hen
richsen — powołują się na trwa
łość dwuch innych państw „total
nych" — ZSSR i Włoch. Istotnej
analogji jednak niema. Jeśli chodzi
o ZSSR posiada on odmienne po
dłoże klasowe. Zresztą, jakkolwiek
krytycznie zapatrujemy się na ustrój ZSSR, trzeba przyznać, iż
tak, czy inaczej, podnosi on w ar
stwy pracujące, daje im większą
rolę, większą kulturę i t. d. To
wzmacnia system. W „Hitlerji" od
wrotnie— system ściąga masy pod
każdym względem wdół. Co do
Włoch, faszyzm tamtejszy miał to
szczęście, że objął władzę przed

Na marginesie
Uprzejmą wymianę zdań pomiędzy
p. F. Lechnickim a pp. redaktorami
„Gazety Polskiej“
przytoczyliśmy
wczoraj w naszym „Przeglądzie Pra
s y W y s z ł o trochę śmiesznie, bo pp.
arcykapłani z „Gazety“ poplątali ze
sobą dwuch pp. Lechnickich, dwuch
ODRĘBNYCH „heretyków"; jeden
chciał—Jezus M aryjat — znieść Berezę Kartuską, a drugi — pożal się
Panie Bożel — złożył swego czasu
mandat poselski po Brześciu. „Ga
zeta Polska" obarczyła p. Felicjana
Lechnickiego obydwoma grzechami
glćwnemi. Pomyłkę lojalnie sprosto
wała, zaznaczając jednak z nacis
kiem, że każdy grzech ZOSOBNA
wystarcza dla potępienia wiecznego.
W związku z tą sprawą otrzymali
śmy od jednego z naszych dawnych i
wiernych zawsze przyjaciół, oficera
w służbie czynnej, list, zawierający
się w jednem pytaniu, tern sannem,
które i m y sformułowaliśmy:
n ib y z ja k ie g o t y t u ł u ?
Z jakiego tytułu akurat pp. redaktor~V „Gazety Polskiej" wdziali na
7 e dostojne barki togi arcykaplańr ■ Ów nasz przyjaciel - oficer pis~' • gen. R y fe . Smigły — rozumiem
i uznaję, gen. Sosnkowski — rozu
miem i uznaję... A le... dlaczego p.
Matuszewski?..,
I W samej rzeczy: DLACZEGO?..
P. Matuszewski ma jednak mażnośś odpouncdzii arcykapłani sięgali
w dziejach po berła arcykaplańskie z
reguły... prawem kaduka. Bo gdyby
zabrakło arcykapłanów, toby zabra
kło i „heretyków'1. Dramat arcylcapłański występuje dopiero wówczas
na jaw, kiedy heretyk poprostu
GW IZDNIE SO BIE na zlecenia ar
cykapłanów, na ich grzmoty i pióru.
ny.„ Ale trzebaby GWIZDNĄĆ tak
z rozmachem, szeroko, pełną piersią,
radośnie... na całą polską ziemię.
AR.

okresem pomyślności gospodar
czej; po objęciu władzy nastąpił
w łaśnie okres pomyślności, i to umocniło system. O dw rotnie Hitler
— objął w ładzę (1933 r.) w epo
ce kryzysu, i w ykazał ludności, że
nie daje sobie rady z trudnościam i,
mimo
bezwzględnych m etod —
bezrobocie znowu rośnie, i to b a r
dzo szybko. Zresztą włoski fa
szyzm nie posiada tak antyeuro
pejskiego oblicza, jak hitlerowski.
Tow . Henrichsen stw ierdza, iż
potężna i niecofająca się przed niczem p ro p aganda hitlerow ska osiągnęła była wiele. N aw et do śro
dow isk robotniczych sięgnęła b a j
ka o „socjalistycznym " czy półsocjalistycznym charakterze syste
mu. Akcja dobroczynna np. „W interhilfe", pomoc zimowa, również
w yw arła swój w pływ : „FUhrer"
(wódz) troszczy się o nas!". N a
w et w alka z kościołem nie w yw o

łała wielkiego negatyw nego w ra 
żenia. Dużą propagandę hitlerow 
ską rozw inęła ośw iatow o-rozryw kow a organizacja „Kraft durch
Freude". W śród robotników po
czątkow o zrobiło w rażenie dem a
gogiczne w ystąpienie w ładz prze
ciw niektórym poszczególnym „nie
socjalnym " fabrykantom .
Ale obecnie — pisze autor —
kulminacyjny punkt w pływów zo
stał przekroczony. M asow a pod
staw a hitleryzmu się rozpada. Co
raz w iększa część społeczeństw a
widzi, że obecny stan rzeczy w
kraju jest zw iązany z sam ą istotą
dyktatury faszystowskiej.
Tyle tow . Henrichsen. Podajem y
tylko konkluzje ogólne. W arto je
dnak rozpatrzyć szczegóły w e
w nętrznego życia „Hitlerji". O go
spodarczych objaw ach pisaliśmy
ostatnio nieraz. O innych — napi
szemy niebawem.
K. CZ.

Przegląd prasy

O K rólu Jerzym V
Cała prasa zajm uje się osobą
zmarłego
króla
angielskiego.
„Chwila" w artykule p. t. „Król a
nie w ładca" podnosi, że król Je
rzy V odnosił się lojalnie do ro
botników i socjalistycznych rzą 
dów :
„W powojennych latach krytycz
nych, w okresie strajku z r. 1926,
król pozostał w cieniu. Zbliżone do
niego koła występowały przeciw
robotnikom. On sam—nigdy.
On odnosił się z taktem do pierw
szego i do drugiego rządu socjalis
tycznego, czy to w okresie Ich sukcesów, czy też w okresie ich klęsk.
Takie lata próby, które z łatwoś
cią przysporzyć mogą niezliczonych
w rogów monarsze — dla niego wogóle latami próby nie były. On po
został tym samym gentlemanem,
zarówno wobec parlamentu socjali-

1
przedstawia, bez naświetlenia mendantem ministrowi Becko
op tymistycznego.
wi, którego spotkałem w przy
Zebrawszy nasze opinje, Ko ległej sali, oczekującego na mel
mendant pożegnał nas i odszedł dunek u Pana Marszałka.
z ministrem Beckiem do gabi
Opuściłem gmach Prezydjum
netu premjera.
pod wrażeniem, że jednak do
PODWIECZOREK
Takeśmy. z przygotowanego brze odpowiedziałem Komen
W PREZYDJUM.
podwieczorku — nic nie ruszyli dantowi, ale jednocześnie z nie
Minister Beck zawiadomił
CZEM CHCĘ BYC?
pokojem, co z tego wyjdzie i
mię telefonicznie, że dnia 21
jak Komendant rozstrzygnie me
Dnia
18
listopada,
1930
roku,
września (1930 roku), o godzinie
piątej popołudniu, Komendant w dwa dni po wyborach, które losy,
W każdym razie wybierać coś
będzie rozmawiał w sprawach ciały większość w Sejmie Blo
sytuacji politycznej w Prezydjum kowi Bezpartyjnemu, wezwany ,,dla siebie" — nie było sensu
Rady Ministrów z paru osobami zostałem do Komendanta, do
Takie rzeczy, to nie z Komen
zpośród swych najbliższych Prezydjum Rady Ministrów, na dantem.
godzinę szóstą i pół wieczorem.
w spółpracowników.
Pan Marszałek siedział w ga
W dużej sali Prezydjum zebra
liśmy się na wyznaczoną godzi binecie premjera, przy stole onę: prezes Sławek, b. premjer krągłym, w fotelu stojącym naj
Switalski i ja. Za chwilę wszedł bliżej okna.
Wygląda na zmęczonego i nie
Komendant, w mundurze mar
szałkowskim, w towarzystwie wyspanego. U u nóg Jego żarzy
się piecyk elektryczny, gdyż w
ministra Becka.
Na środku sali — stół zasta wielkim gabinecie wcale nie jest
wiony był do podwieczorku, ale za ciepło.
Pokój oświetlony jest jedyną
Pan minister Kwiatkowski, wespół
Komendant wyjął odrazu papie
lampą
stojącą
na
biurku,
stąd
z
p.
Górecldm, zapowiedzieli walkę z
rosa i mówił cały czas, paląc,
panuje
w
nim
półmrok.
wysokiemi
cenami i z kartelami, drątak, że nikt nie tknął owoców,
Melduję się.
eemi skórę z konsumenta. Cały mie
leżących na stole.
Komendant: „Niech pan sia siąc trwały narady i przekonywanie
Gdy tylko zajęliśmy miejsca
da.
przemysłowców, że winni dobrowolnie
przy stole, Komendant zaczął
Pamięta pan dawną naszą u- obniżyć ceny, bo tego wymaga... do
mówić: — „Moja metoda walki p o e  mowę, że pan wraca do woj bro Państwa, że przecież om są patrjotami i t. d.
tycznej ma za cel: 1) zmianę ska?"
ja: — Tak jest Panie Marszał
Wreszcie obniżono ceny. Cukier
konstytucji; 2) poprawę zły.h
staniał, ale tylko dlatego, że obni
obyczajów politycznych i parla ku!
Komendant: „Teraz zrobił żono opłaty skarbowe i taryfy przementarnych.
Aby to osiągnąć, przeszka pan dobrze wybory (widząc ra wozowe, a zresztą na tej obniżce
dzam w życie przeciwnikom. Są dość na mej twarzy, głosem su cen dobrze zarobili cukrownicy, któ
tu: a) aresztowania; b) poszuk- rowszym) zrobił je pan dobrze rzy teraz sprzedają zamiast czyste
wanie broni; c) płacenie za nią wraz z innymi, więc, co pan wy go, białego cukru — żółty, niedo
kar; czyli, wogóle psucie prze biera obecnie, swój urząd, czy statecznie rafinowany
wojsko?"
ciwnikom życia.
Potaniał również węgiel. Ale i w
ja: — wedle rozkazu Panie tym wypadku właściciele kopalń nic
Chciałbym się obejrzeć, czy
należy ten styl prowadzić do Marszałku, będę dalej pracował zrobili żadnej ofiary, bo obniżono im
Komendant: „Jest pan nud taryfy przewozowe. Staniała nieco
końca tak ostro, czy też prze
ny".
stać go kontynuować.
nafta, ale na tej obniżce cen dobrze
Bo tak już jest w Polsce: jak
ja: — nie mogę przecież osą zarobili nafdarze. Tak przynajmniej
deszcz pada, to musi padać ca dzić. Panie Marszałku, do któ twierdzi prasa „sanacyjna", omawia
ły rok... wszyscy do wszystkie rej służby nadam się lepiej.
jąc szczegółowo klkulację wydoby
go się przyzwyczajają... po ja
Komendant (przerywając mi wania i sprzedaży nafty.
kimś czasie ludzie się obyli i to niecierpliwym ćuchean ręki):
Obniżono cenę soli. Nie wywołało
nie stanowi już tak wielkiej rze „Nie pytam o służbę, ale — co
to jednak wielkiej radości wśród
czy.
jest lepiej dla pana!"
szerokich mas, boć przecież nie zjada
Sądownictwo poszło na ....
ja: Panie Marszałku, o tem, co się tak wielkich ilości soli, żeby to
Ja stawiam pytania: po pierw jest dobrze dla mnie, już zdą
sze, czy prolongować to dalej żyłem zapomnieć, służąc Panu wpłynęło dodatnio na budżet robot
nika czy chłopa.
w sposób ostry i silny, czy ro Marszałkowi.
Cóż więcej potaniało? Kilkadziesiąt
bić to już normalnie;
..Ofiarowałem się" i będzie
po drugie, jak to się odbiło dobrze tak jak zrobi Pan Mar karteli trspanialomyślnie zrezygno
wało z pobierania horendalnie wyso
ca szansach wyborczych, gdyż szałek.
Komendant: „Pan mówi do kich cen, godząc się łaskawie na nie
napewno, dobrze się odbiło na,
osłabionej poprzednio .admini mnie jak austrjacki Stabler i u- co mniejsze zyski..
stracji".
Okazało się, że potaniał dwutlenek
siłuje pan być tajemniczy".
Tu Pan Marszałek kazał nam
ja: — Tutaj, w Ministerstwie węgla, kwas siarczany, radjatory eodpowiadać pokolei na posta Spraw Wewnętrznych, umiem lektryczne i inne tego rodzaju arty
wione przez siebie pytania.
już wszystko i praca idzie mi ła kuły „powszechnego użytku". Czytel
Mówiąc o wyborach, oświad two..
nik pism radował się, mogąc kupić
czyłem, że na zasadzie mych
więcej dwutlenku węgla czy radiato
Komendant: „No no!"..,
obserwacyj, spodziewam się, że
ja: — ale jak Pan Marszałek rów elektrycznych.
Blok Bezpartyjny otrzyma 17u każe mi przejść do wojska, to
Ostatnio znów ukazał się komuni
mandatów, nie wliczając w 10 napewno w ciągu pół roku, lub kat, głoszący zwydęstwo władz t ka
listy państwowej.
loku nauczę się moich nowych pitulację kartelów. Osiem kartelów
Pan Marszałek rzucił się na obowiązków.
,zadeklarowało dobrowolne rozwią
to z niechęcią:
Komendant (uderzając dłonią zanie swych umów".
— „Co pan mi tu wygadu w poręcz fotela): „Pan mi robi
Cóż to za kartele? Oto one:
jesz!! Znam takich, co wygadu zmartwienie!"
ją podobnie głupie rzeczy, a pó
ja: — żeby Pan Marszałek 1) Zjednoczenie fabryk lin i drutu
źniej, gdy się one nie sprawdzą, miał zawsze tylko takie zmar stalowego (rozwiązanie w zakresie
drutu), 2) Konwencja fabryk farb
płaczą i wołają: „Nie udało mi twienia...
sćę!"
Komendant: „Kiedy pan taki, t lalcierów w Polsce. 8) Porozumie
Potem, już spokojniej, Pan to niech pan sobie idzie... Ja nie co do litoponów, ó) Porozumienie
Marszałek dodał:
panu nawet nie powiem, gdzie co do soli glaubcrskiej i kwasu solne
go. S) Biuro sprzedaży fabryk bieli
— „Przecież ja muszę zupę? pan będzie".
nie inną taktykę szykować, wo
ja: — Melduję posłusznie swo cynkowej. 6) Porozumienie co do
węglanu potasu. 7) Porozumienie co
bec Sejmu, w którym mam wię je odejście!...
kszość, a w którym jej nie
Komendant — macha ręką, do mączki fosforowej. 8) Porozumie
nie co do obić papierowych.
mam. Zrozumcie to".
że mogę odejść.
Czytelniku drogil Jeżeli dużo zu
Odpowiedziałem, że zameldo
Wyszedłem z gabinetu i opo
wałem tak, jak sprawa mi się wiedziałem całą rozmowę z Ko żywasz lin i drutu stalowego, soli
Z książki ,JStrzępy meldunków''
p. gen. Sławoja - Składkowskiego dajemy parę dalszych ustę
pów dosłownych, wciąż jeszcze
bez komentarzy. Red.

s& m s
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stycznego, jak i wobec parlamentu
konserwatywnego.
A kiedy przeszedł ten okres kry
tyczny, kiedy Jerzy doszedł do
wieku czcigodnej starości—wzrosła
tylko jeszcze jego popularność i
wzrosła ku niemu sympatja ludno
ści".
N aw et „G azeta Polska" z uzna
niem pisze o „najlepszym królu
najlepszej dem okracji". To chw a
lenie króla za jego pozytywny sto
sunek do dem okracji na szpaltach
organu pułkow nikowskiego brzmi
nieco fałszywie. Chwali się w Anglji to, co się zw alcza w Polsce.
„Nie narzucał swego majestatu,
ałe strzegł tradycji Nie narzucał
swej woli, ale rządy liczyły się z
jego radami, nie nadużywał przy
wilejów korony dla ambicji i sła
wy, uświetniał ją, będąc wzorem
cnót obywatelskich. Pełen wdzię
ku i taktu, pogodny i rozumny,
prosty i uprzejmy, rozmiłowany w
tem, co drogie jest każdemu An
glikowi, kochający swą rodzinę,
mąż i ojciec, doskonały marynarz,
zapalony sportsman — to zdoby
wało królowi Jerzemu serce sza
rego człowieka, mil jony serc ludz
kich, pochłoniętych ciężką walką o
byt, które pragnął widzieć na
szczytach społecznych człowieka im
bliskiego'’.
T o też, gdy król angielski um ie
rał, cały naród czekał z niepoko
jem nadaw anych przez radjo ko
m unikatów o jego stanie zdrowia.
Z choroby i śmierci króla w Anglji
nie robiono bowiem tajemnicy.
**
*

„Polonja" pisze o katastrofal
nym stanie bezrobocia, tw ierdząc,
że Rząd pośw ięca temu najw aż-

Cieszcie się ludzie!
Litopony stanieją
glaubcrskiej, węglanu potasu, kwasu
solnego i litoponów — ciesz się! Li
topony potaniały. Możesz je kupować
nawet codziennie.
■»*
*

A kiedy potanieją chleb i mięso?
W. Cz.
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niejszemu zagadnieniu zbyt mało
wagi.
A bezrobocie rośnie, jak law ina.
„Nawet oficjalna statystyka wykazywała w dniu 13 stycznia przeszło 439 tys. bezrobotnych. Rzecz
znamienna, że ta cyfra szybko ro
śnie. W drugiej połowie grudnia
przybyło ponad 44 tys., w pierw
szej połowie stycznia 46 tysięcy
bezrobotnych. Razem w ciągu mie
siąca — 90 tysięcy osób. Jeśliby
w tem tempie szło dalej, to w
marcu bezrobocie przekroczyłoby
cyfrę 600 tysięcy. Bezrobocie —
powtarzamy — wykazywane przez
statystykę oficjalną".
Ale o praw dziw em
położeniu
robotników lepsze pojęcie dają nie
oficjalne dane o liczbie bezrobot
nych, lecz cyfry przepracow anych
godzin i w ypłacanych zarobków .
Podaje te dane „P olonja":
„Liczba godzin, przepracowa
nych przez robotników w wielkim
i średnim przemyśle przetwór
czym, wynosiła w roku 1929 1 miIjard 190 miljonów. W roku 1932
spadła do 628 miljonów, a więc
prawie do połowy. Potem znowu
zaczęła wzrastać, lecz powoli i
nieznacznie.
A jak się przedstaw ia sytua
cja w gorzelnictw ie i hutnictwie?
Nie posiadamy jeszcze statysty
ki przepracowanych dni i godzin.
Skoro jednak wywóz węgla zma
lał w roku 1935 o 12 proc., a wy
wóz hutniczy o 2 i pół procent i
skoro zbyt w kraju utrzymywał
się nadal na poziomie bardzo nis
kim, to wTątpić należy, by cyfry
przepracowanych godzin mogły nlec dużym zmianom w porównaniu
z r. 1934. A w r. 1934 w kopal
niach węgla kamiennego (według
„Mał. Rocz. Statyst.") przepraco
wano 17.491 tys. dni, podczas gdy
w r. 1929 — 36.590 tys. Jak wi
dzimy, liczba przepracowanych <łnf
nie wynosi ani połowy ilości z ókre
su względnie dobrej konjunktury.
Jeśli zaś chodzi o zagłębie górno
śląskie, to tu stosunek cyfr jest
jeszcze bardziej niekorzystny dla
robotników. Mianowicie w r. 1929
przepracowano 25.730 tys., a w no,
ku 1934 tylko 11.630.
Niewiele lepiej przedstawia się
sytuacja w hutnictwie. W hutach
żelaza przepracowano w 1929 roku
15.242 tys., a w r. 1934 tylko 7.946.
W hutach cynku analogiczne cyfry
wynoszą 3.630 i 1.380 tys. dni".
Cyfry te św iadczą dosadnie co
są w arte „sanacyjne" teorje o oderw aniu się Polski od św iatow e
go kryzysu.
S-EK.

Zwierciadło rzeczywistości
W swej najnow szej „Kronice
T ygodniow ej" („W iad. Liter." nr.
635j p. Antoni Słonimski w taki
ponury sposób podsum ow uje „bi
lans roku m inionego":
„Polska staje się jednym z naj
biedniejszych krajów świata. Gdy
by policzyć w Polsce ludzi nie we
getujących, ale tyjących na nor
malnym poziomie, okazałoby się,
że całe Państwo skurczyło się do
rozmiarów
jednego niewielkiego
miasta europejskiego. Jest w Pol
sce nie więcej, niż paręset tysięcy
ludzi, korzystających z kolei, ga
zety, książki, teatru. Polska konsu
muje cukru, tłuszczu, tytoniu, owoców mniej, niż trzymiljonowa
Danja. W dziedzinie wynalazków
możemy poszczycić się przyrządem
nieznanym dotąd na świecie. Wpro
wadziliśmy do dorobku ludzkości
maszynkę, służącą do rozdzielania
zapałki na cztery części. Dzieci
wiejskie, aby zdobyć zeszyt za pięć
groszy, zbierają kasztany. Za trzy
dzieści kilo kasztanów, dostarczo
nych do miasteczka, pięć groszy.
Rośnie, jak lawina, analfabetyzm.
Półtora miljoma dzieci nie obję
tych szkołą powszechną. Analfa
betyzm powrotny, jak powrotny ty 
fus, szerzy się epidemicznie. Nau
czyciel ludowy, który uczy przecięf
nie około siedemdziesięciu dzieci,
ma do rozporządzenia zaledwie pa
rę
elementarzy...
„Mocarstwo*
skurczyło się do małej urzędniczowojskowej wysepki, otoczonej wiel
kim morzem nędzy i beznadziejno
ści... Prócz tej nędzy, panuje je
szcze bardziej może od biedy upa
dlający strach. Strach jednych
przed wojną czy rewolucją, strach

innych przed u tratą posady, przed
nędzą jeszcze dotkliwszą, strach
przed nową redukcją uposażeń,
strach przed niezabezpieczoną sta
rością"...
„Przejedźcie się pustynią polską,
Zobaczycie wśród nędzy wsi i mia
steczek dwie tylko siły nienaruszo
ne. Wigwamy wojenne i świątynie,
Czerwone cegły koszar i wieżyce
kościołów na ruinach przymierają
cych głodem wsi i miasteczek.
Sierżant zawodowy ma uposażenie
dwa razy większe od uposażenia
nauczyciela ludowego. Fortecą na
szą stały się: błoto i złe drogi, bo
nie przebędzie ich pono zmotoryzo
wana arm ja niemiecka. Amnestja
dla więźniów w tym obrazie naszej
doli staje się przekleństwem dla
tysięcy przestępców, wypuszczo
nych na zimę z więzień”...
T rzeba przyznać, że „obraz
naszej doli", nam alow any ta k w y
mownie,
trafnie i praw dziw ie
przez p. Słonimskiego, doskonale
odtw arza rzeczywistość polską w
dziesiątym roku ery pomajowej.
Ale w tym obrazie, będącym w ła
ściwie formalnym aktem oskarże
nia, p. Słonimski popełnił jedno,
trudne do uspraw iedliw ienia, prze
oczenie: nie w spom niał bowiem
ani słowem, kto mianowicie ponosi
odpowiedzialność za taki stan
Polski dzisiejszej. Zaś akt o sk ar
żenia, sporządzony z pominięciem
tej okoliczności, pozostaje — mi
mo sw ą zasadniczą słuszność —
jedynie św iadectw em literackich
kwalifikacyj au to ra i traci w alor
śmiały i pełnej analizy publicys
tycznej.
X.
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Depesze i wiadomości, otrzymane w nocy z środy na czwartek

Po zgonie króla Jerzego V-go Rada Ligi Narodów
strja reprezentow ana będzie za-1 tarze specjalnego ambasadora pre
DELEGACJE NA POGRZEB
Rząd fraixuski ogłosił 15-dnio pewne przez wicekanclerza ks. I zydenta Roosevelta, Portugalję re
wą żałobę narodową spowodu Starhemberga, Stany Zjednoczone prezentować będzie min. spraw
zgonu króla angielskiego Jerzego przez Normana Davisa w charak- 1 zagr. Monteira.
V. Na uroczystościach pogrzebo
wych Francję będzie reprezento
wał prezydent Lebrun. Prezyden
LONDYN. (PAT). Ciekawym łał: „Przepuśćcie heroldów króla"
towi w delegacji towarzyszyć bę
dą ministrowie spraw zagranicz szczegółem środowej uroczystoś Złoty sznur spadł na ziemię i po
nych i marynarki, admirał Du ci proklamowania króla Edwarda chód uroczyście wszedł w grani
rand i oddziały wojska różnych VIII była tradycyjna ceremonia ce City. Ze 9topai trybunału he
u granic City londyńskiej. Zwy rold królewski odczytał prokla
rodzajów broti.
Na czele delegacji niemieckiej czaj nakazuje ścisłe przestrzega mację i stamtąd już w towarzy
będzie słał, jako osobisty repre nie przywilejów City, według któ stwie lorda-majora, który poprze
zentant kanclerza Hitlera i Rządu rych królowi nie wolno wstąpić dzał pochód, udano się dalej na
Rzeszy, minister spraw zagranicz do granic City, bez zgody lorda- plac przed Giełdą, gdzie również
odczytanie
nych von Neurath. W skład de'e majora. Gdy pochód heroldów nastąpiło publiczne
gacji będzie wchodził książę Ko- zbliżył się do granic City, aby ze proklamacji.
burg - Gotha, stryjeczny brat stopni trybuny obwieścić prokla
zmarłego króla, oraz przedstawi m ację, zastał ulicę Strand, wiodą
cą do City, zamkniętą złotym
ciele sił zbrojnych.
Regent i Rząd węgierski będą sznurem i zawołano donośnym gło
reprezentowani
na
pogrzebie sem: „Stój, kto idzie?", na co
Polskie Radjo w porozumaenśu
przez m inistra Spraw Zagranicz główny herold królewski odpowie
z
British Broadcasting Company
dział: „Oficerowie herbu króla,
nych Kar.ya.
nagra
i.a płyty uroczystości zwią
heroldowie
jego,
którzy
domagają
Udział reprezentacyj zagranicz
nych w pogrzebie króla Jerzego się wstępu do City, by obwieścić zane z pogrzebem króla Jerzego
V-go będzie niezwykle okazały i wstąpienie na tron króla Edwar V, Uroczysty ten reportaż nada
liczny. Spodziewany jest przyjazd da", poczerni główny herold prze ny zostanie następn e przez roz
następujących monarchów: belgij prowadzony został do lorda-ma- głośnie polskie. Aby umożliwić
skiego, duńskiego, norweskiego Ar jora, któremu doręczył dekret taj polskim słuchaczom jaknajbardzaej
rumuńskiego. Szwecję reprezento nej rady królewskiej, nakazujący bezpośredni udział w tych uroczy
wać ma następca tronu ks. Gu publiczne obwieszczenie prokla stościach reportaż ten objaśniony
staw Adolf, Jugosławję — książę macji króla. Lord-major przeczy będzie przez speakera w języku
regent Paweł, Grecję — następ tał pismo i skinieniem głowy u- polskim. 0 dacie i godzinie repor
ca tronu książę Paweł, Czecho Azielił swego zezwolenia. Marsza tażu ukaże się komunikat w naj
słowację prezydent Benesz, Att- łek City donośnym głosem zawo bliższym czasie.

Proklamowanie króla Edwarda VIII

Transmisja z pogrzebu
Jerzego V

Z p ola w alk i w Abisynii
Włosi wyolbrzymiają swój sukces
Na froncie północnym według
urzędowych wiadomości włoskich
rozpoczęła się na odcitiku T em
blem ofensywa włoska. Według
wiadomości ze źródeł angielskich
operacje rozpoczęte obecnie pnzez
wojska włoskie w Tembienie obli
czone są na dłuższy okres, gdyż
rozwijać się muszą na terenie gó
rzystym, a jednocześnie należy
spodziewać się dywersji Abisyńczyków na iunyoh odcinkach frot!
tu w prowincji Tigre.
Z frontu południowego nadesz
ły szczegółowe informacje o suk
cesie wojsk włoskich osiągniętym
w dniu 19 b. m. W ubiegłą nie
dzielę wojska włoskie za;ęły Negelli w prowincji Galla Borana.
Przebieg tej operacji, według re
lacji włoskich, francuskich . an
gielskich był następujący: kohimt.y włoskie podążające z UarSavelli, złożone z ułanów, drago
nów i czołgów zbliżyły snę przed
wieczorem dn. 19 b. m. do Negeili.
Zbliżających się Włochów powi
tano silną kanonadą. Wówczas
jeźdźcy włoscy uderzyli na mia
sto od flanków, a czołgi ruszyły
do ataku frontowego. Wspólnym
wysiłkiem złamano opór Abisyńczyków i wieczorem dn. 19 b. m.
wojska włoskie wkroczyły do Ne
gelii. Oddziały jazdy włoskiej ści
gają dalej Abisyńczyków.
Według informacyj angielskich,
dalszy pochód wojsk gen. Graziam
jest zwolniony. Ras Desta wyco
fał się z Ogadenu, ze względów

taktycznych, aby nie narażać
9 woich wojsk na ataki lotnicze na
otwartej płaszczyźnie. Straty ra
sa Desta, jak donoszą źródła an
gielskie, wynosić mają ogółem
10.000 zabitych i ranionych w ostatnich walkach. Zajęcie Negełl.
przez Włoohów odcięło ra6a De
sta od źródła zaopatrzeria ponie
waż jest to punkt wyjściowy dro
gi karawanowej, idącej do Kenyi.
Ras Desta ub nocy po raz pierw
szy od czasu ostatnich walk połą
czył się telefonicznie z Addis-

Abebą i dał znać, te przeniósł
swoją kw aterę główną w góry, na
południo - zachód od Allata, skąd
jak oświadczył, będzie mu łatwiej
kierować operacjami niż z płasz
czyzny Ogadenu. Ras Desta, we
dług informacyj angielskich z
Addis - Abeby, wcale tie jest u sposobiony pesymistycznie. Dzia
łał w myśl rozkazów cesarza, aby
nie przyjmować bitwy n« wielką
skalę, wycofać się i niepokoić
przeciwnika nagłemi atakami w
stosownej chwili. (PAT)

Reforma ubezpieczeń emerytalnych
pracowników umysłowych
mie. Trzeba też zaznaczyć, że cza
sowa obniżka składek tego ubez
pieczenia nie wywiera znacznego
wpływu na jego sytuację finanso
„ R efo rm a p o tr z e b n a jest p rz e - wą".

Na posiedzeniu Komisji Budże
towej nowego Sejmu p. minister
Opieki Społecznej Jaszczołt oś
wiadczył co następuje;

d ew sz y stk ie m w u b ez p ie cz en iu em e ry taln cm p rac o w n ik ó w u m y sło 
w ych, k tó re g o b ilan s u b e z p ie c z e 
n iow o - m a te m a ty c z n y w y k az ał
dość zn aczn y d eficyt. Z a p o c z ą tk o 
w an o już p ra c e n ad t ą refo rm ą.
Ś w iadczen ia z u b e z p ie c z e n ia em e
ry ta ln e g o p rac o w n ik ó w u m y sło 
w ych w p rz e c iw ie ń stw ie d o in
nych polsk ich sy stem ó w e m e ry ta l
nych, p o z o s ta ły d o ty c h cz as o d i
sty c z n ia 1928 r. t. j, o d w p ro w a
d z e n ia w ż y d e te g o u b e z p ie c z e n ia
n a niem al n iezm ienionym p o zio 

Ludwik Śledziński
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Ze wspomnień
•• U c ie c z k i” — cząść druga
Przed 12-tą wyruszyliśmy znów ba się spieszyć, aby przed mia
bocznemi drogami do rzeki. Tow. stem Pinegą dobić gdzieś do brze
Sacharow wziął ze sobą obcążki i gu rzeki i wejść do m iasta jako
młotek. Przez drogę matwiliśmy wędrowiec. Pracowałem silnie, łód
się, czy przypadkiem pan „uriad- ka dobra, lekka, mknęła dość szyb
nik" nie pojechał dokądś swoją ko, odpoczywałem tylko wtedy,
łódką. Okazało się jednak, że nie, gdy ręce mi tak omdlały, że już
pojechał, więc rozejrzeliśmy się wo nie mogłem uczynić nowego wy
koło — nie było widać nikogo. siłku. Pogoda śliczna, spokój, ci
Tow. Sacharow oderwał kłódkę, sza, słońce już wstało, a ja jeden
wyjął z łódki skobel, ja zaś wrzu na środku rzeki pracuję bez wy
ciłem w nią swój węzełek, ucało ■ tchnienia. Jechałem tak dobre 3—
waliśmy się serdecznie, poczem 4 godziny, byłem już mocno zmawziąłem w ręce dwa lekkie wiosła chany, gdy naraz usłyszałem okrzyk:
„ostanowiś" „bieglec",
i szybko ruszyłem naprzód.
Jadąc tak, rozmyślałem, że pier „zdawajsia". — (Zatrzymaj się,
wszy raz w życiu popełniłem kra zbiegu, poddaj się). Złożyłem wio
dzież i to z włamaniem. Gdyby sła i obejrzawszy się, zobaczyłem
mię złapano z tą łódką, poszedł przed sobą gromadę chłopów i ko
bym do kryminału za pospolite biet, odbijających od brzegu na
przestępstwo. Czułem też, że trze łódkach i promie na środek rzeki,

występuje ostro przeciw hitlerowcom gdańskim
GENEWA. (PAT). Rada Ligi
Narodów pod przewodnictwem
delegata Australji p Bruce przy
stąpiła do dyskusji nad sprawami
gdańskie mi.
Pierwszy zabrał głos min. Eden,
który, stwierdziwszy, że obecne
położenie przedstawia się bardzo
poważnie, wyraził zadowolenie, ż
znajdujące się na porządku dzien
nym sprawy nie dotyczą stosun
ków polsko - gdańskich. P. Eden
ubolewa jednak, że Rada musi się
zajmować
sprawą
naruszenia
przez W obie Miasto konsty^ucM,
której gwarautką jest Liga Naro
dów. P. Eden wyraził pewne po
wątpiewanie co do dobrej woli
senatu w sprawie zastosowania za
leceń, przyjętych jednogłośnie na
ostatniej sesji Rady, a dotyczą
cych uzgodnienia prawodawstwa
W. M. z konstytucją. Rada Ligi
otrzym ała od prezydenta senatu
zapewnienie, że Rząd gdański
podda rewizji swoje stanowisko,
o ile zostałoby stwierdzone, że
konstytucja gdańska została naru
szona. Przyjęte zobowiązania zo
stały jednak tylko częściowo wy
konane. W innych wypadkach
senat zdecydował nie wykonywać
zaleceń Rady, a postanowienie to
zostało wyrażone w przemówie
niu, wygłoszonem przez prezy
denta senatu. Stw arza to w Gdań
sku atmosferę wrogą do Ligi Na
rodów. P. Eden nie chce wcho
dzić w szczegóły sprawy, ale pod
kreślą, że stanowisko, zajęte przez
senat W. M., utrudnia Radzie
spełnianie jej obowiązków. W o
bec tego prosi członków Ra.ły o
wypowiedzenie się co do położe
nia.
Następnie zabrał głos p. Leger,
sekr. generalny francuskiego M. S.
Z., który podkreślił, że jest obo
wiązkiem senatu szanować prawa
ludności gdańskiej i że senat po
winien tak ie poddać się autoryte
towi praw, które przyznane zosta
ły przez trak taty Lidze Narodów.
P. Leger uważa, że Rada zosta
ła zawiedziona w swoich oczeki
waniach. Obecne położenie nie
może być przedłużane. Francja
przywiązuje specjalną wagę do
praw i obowiązków, które Liga
Narodów posiada na mocy tra k 
tatów.
Potem przemawiali ambasador
Madariaga i duński min. Munoh,
podkreślając konieczność utrzy
mania autorytetu Ligi Narodów w
Gdańsku.

Ż n iw o c z a r n e f
ś m ie r c i
W środę wieczorem w kopalni
„Szczęście Luizy" w Szopienicach
oberwały się zwały węgla, zasy
pując rębacza Kuligę. Nieszczęśli
wy górnik poniósł śmierć na miej
scu.

aby mnie schwytać. Ponieważ by
łem w chłopskiej sukmanie, odpo
wiedziałem im, że nie jestem „biglecem" i łódkę swoją skierowa
łem do nich do brzegu. Chłopi i
kobiety cofnęli się również do
brzegu. Nie śpieszyłem się zbyt
nio, a jadąc w ich kierunku nie
spuszczałem z oczu tych myśli
wych. Dobili do brzegu i zaczęli
wychodzić z łódki. Spostrzegłem,
że nie mają ani jednej łódki dwuwiosłowej, więc, gdy już byłem od
nich w odległości jakich 20 do 30
metrów, zawróciłem naraz na śro
dek rzeki i zacząłem z całych sił
wiosłować. Bałem się tylko, aby
nie wpaść na mieliznę. Szybko
jednak oddalałem się od tego
groźnego dla mnie miejsca. Chło
pi nie próbowali nawet mnie go
nić, widząc jak szybko się od nich
oddalam, ale odgrażali się głośno,
że mnie na koniach dogonią, że
będą strzelać. Wymyślali mi, że
ich oszukałem — „obmanuł nas“
i t. p., a ja uciekałem co tylko by
ło sił. Po dobrej godzinie takiej
forsownej pracy, zaczęły mi się

kających z gwarancji Ligi Naro
dów.
Muszę skorzystać z tej sposob
ności, by wyrazić zadowolenie me
go Rządu ze sposobu, w jaki sto
sunki codlzienne, częoto złożone,
między Polską a Woinem Mia
stem, są regulowane na drodze
współpracy z senatem gdańskim.
Chciałbym mieć przeświadczenie,
że senat, zgodnie z oświadczenia
mi, uczyiionemi przez jego pre
zydenta przed Radą, a ostatnio
przed przedstawicielem Rządu poi
skiego w Gdańsku, da dowód ta 
kiej samej dobrej woli w swych
stosunkach z Ligą Narodów.
Rząd mój będzie współdziałał
efektywnie i skutecznie z mnymi
członkami Rady, by znaleźć roz
wiązanie obecnych trudności, ce
lem sharmonizowania tych różno
rodnych czynników w ramach sta
tutu Wolnego Miasta.
Chciałbym również przyłączyć
się bardzo serdecznie do pochwał,
które wyrażone zostały przez sza
nownego sprawozdawcę dla wy
siłków p. Lestera.

Inni m ó w cy

Mowa min. Becka
Następnie przemawiał p. mini
ster Beck, który m in oświad
czył: Jestem przedstawicielem
nietylko państwa, będącego człon
kiem Rady Ligi, ale również pań
stwa, którego żywotne interesy w
Gdańsku
są
zagwarantowane
przez będące w mocy traktaty.
Rząd polski nie może pozosta
wać obojętnym w stosunku do ja
kichkolwiek zagadnień, któreby
dotyczyły wykonywania przez Ra
dę jej praw i obowiązków, wyni

na rękach robić pęcherze od trzy
mania wioseł. Odpocząłem trochę
i filozofowałem, że koni w domu
nie mieli, więc musieli iść po nie
na łąki. Biorąc pod uwagę, że
moja łódka robiła najmniej 10 ki
lometrów na godzinę, liczyłem, że
mnie nie zdołają dogonić. P osta
nowiłem tak jechać forsownie naj
mniej dwie godziny i być już nie
daleko Pinegi. Z mapy pamięta
łem, że w odległości 2—3 kilome
trów od miasta po obu stronach
rzeki znajdują się duże wsie, gdy
więc zobaczę nad brzegiem dużo
łódek, będzie to znak, że należy
wysiadać. Ręce mnie bolały okro
pnie, prawie pod każdym palcem
miałem pęcherz, a niektóre już po
pękały, więc ból był dotkliwy, a
jednak czułem, że trzeba dalej
pracować.
W pewnej chwili dostrzegłem
kopuły wież cerkiewnych; była to
już Pinega. Jeszcze trochę wysił
ku, a zauważyłem po prawej stro
nie rzeki masę łódek, wyciągnię
tych na brzeg. Ponieważ nad brze
giem nikogo nie było widać, wje

Potem przemawiał
komisarz
spraw zagr. Litwinow, który przy
łączył się do poprzednich mów
ców, powołując się specjalnie na
oświadczenie p. Madariagi,
Następnie przemawiali jeszcze
Tewfik Ruszti Aras, Vaissconcelłos,

wysoki komisarz Ligi Narodów
w Gdańsku p. Lester oraz prezy
dent senatu gdańskiego p. Greiser.
Co do sprawy niewykonywania
pewnych zaleoeń Rady Ligi, pG reiser podkreśla, że nie może
być mowy o złej woli ze strony
senatu. Z 6-cdu zaleceń Rady,
cztery zostały wykonane, dwa
zaś pozostają w zawieszeniu ze
względu na odmienne opinje praw
ników. P. Greiser wyraził wresz
cie gotowość senatu do współpra
cy z Radą, celem zabezpieczenia
pokoju.
Ostatni przemawiał sprawoz
dawca p. Eden.

Potulni w Genewie
GDAŃSK. (PAT). Ub. nocy g ra
pa hitlerowców napadła w miejsoowości Einlage na terenie Wol
nego Miasta na dom kolportera
socjalistycznej „Danuiger Volksstimme" W enzla
Po rozbiciu
drzwi wejściowych, napastnicy
wtargnęli do mieszkania, gdzie
pobili do krwi całą rodzinę, skła
dającą się z 5 osób. Również i w
innych miejscowościach dokona
no napadów na kolporterów dzień
nika socjalistycznego.
GDAŃSK. (PAT). Według nie
oficjalnych danych, liczba steryii
zowamych mieszkańców Wolnego
M iasta wynosi około 700 osób.

OSTATNIE DEPESZE I WIADOMOŚCI NA STR. 1 I 2.

W ia d o m o ś c i g p o r t o w e
św iat sportowy, stw ierdza, ie po
wprowadzeniu lekarskich oględzin zs
wodniczek n a Olimnjadzi*, Niemcy
SPRAW A N O SZEN IA ODZNAK napewno u tra c ą jed n ą ze swych reKLUBOWYCH.
Ostatnio
wyszło kordzistek światowych.
rozporządzenie według którego zaka
zane je st noszenie odznak, n a w e t to Tenis
warzystw zarejestrow anych bez uZWYCIĘSTWO TŁOCZYŃSKIEprzednlego uzyskania zgody przez
starostwo.
Rozporządzenie to tyczy G 0 NA MISTRZOSTWACH N IE 
w znacznej mierze spraw y noszenia MIEC. W poniedziałek rozpoczęły się
klubowych odznak sportowych i w w Bremie międzynarodowe m istrzo
tej kw estji władze sportowe polskie stw a tenisowe Niemiec w hali.
Pierwszego dnia Tloczyńslri od
zam ierzają interweniow ać u odpowie
niósł zwycięstwo nad Niemcem Kudnich czynników.
SENSACYJNY PRZEBIEG WAL lenkam pf 6:3, 6:3.
W dalszym ciągu tenisowych mię
NEGO
URANIA ŁOZGS. V.'-ias
zebranie Łódzkiego Okręgowego Zwią dzynarodowych m istrzostw Niemiec
zku Gier Sportrw ych obesłane bard:. > w Bremie, Jędrzejow ska pokonała
licznie przez kluby, miało sensacyjny nierokę Schinkel 6:1 6:1, w grze po
przebieg. Dłuższą debatę wywołał dwójnej p a ra Tłoczyński — Gloowniosek Makabi, wymierzony prze ru p (Damja) pokonała parę Moreau*
ciwko organizowaniu imprez w gm a —Ew bank (Belgja) 6:1 6:8 10:8, zaś
chu YMCA ze względu n a to, że ta w grze podwójnej pań p ara Jędrze
organizacja stosuje p ara g ra f w yzna jew ska i Schneider Poitz (Niemcy)
niowy przy korzystaniu z urządzeń pokonała parę niemiecką Ditman —
sportowych YMCA. Wniosek ten zy Schinkel 6:1 6:3.
skał znaczną większość 104 głosów
przeciwko
. W ten sposób w sp ań .
łe urządzenie YMCA są stracone dla
CYGANIEW ICZ WYGRYWA W
zawodników, zrzeszonych w ŁOZGS.
LONDYNIE. W Londynie w lokalu
KOUBKOWA ZWRACA WSZY Lane - London - _ Clubu rozegrany
STK IE NAGRODY SPORTOW E I został mecz zapaśniczy w walce wol
PROSI O ANULOW ANIE J E J RE no - am erykańskiej między Włady
KORDÓW. Zdenka Koubkowa, a sławem Zbyszko - Cyganiewiczem a
właściwie ju ż Zdenek Koubek posta włoskim zapaśnikiem
Monteverdi.
now iła aw ródć wszystkie nagrody Cyganiewicz pokonał przeciwnika po
sportowe, a przedewszystkiem medal 14 minutach. Publiczność londyńska
olimpijski, a pozatem prosić o an u  ze zrozumiałych względów okazała
lowanie wszystkich swoich rekordow się bardzo wrogo usposobiona w sto
sportowych. Koubkowa nie uczyniła sunku do zawodnika włoskiego, który
jeszcze tego dotyrehcca», ponieważ zresatą walczył bardzo brutalnie,
urzędy czeskie nie _ przeprowadziły natom iast nie ukryw ała swej sympajeszcze urzędowo je j zmiany pła_ i tji dla Cyganiewlcza, którego po
imienia. „Ceske Slovo'\ odpierając zwycięstwie wyniesiono z sali n a r ę 
ostre ataki profesora uniw ersytetu kach.
w H am burgu Rnolla, i i Koubkowa
świadomie wprowadziła
w
błąd

S en sa cje dnia

A tlety k a

B oks

chałem w środek tych łódek, łód
kę policyjną wciągnęłem na brzeg
i poszedłem dalej brzegiem rzeki.
Wszedłem w żyto i tam postano
wiłem trochę odpocząć.
Była 5—6 rano. Myślałem, że
trochę się zdrzemnę, ale komary
nie dawały mi spokoju. Zasnąłem
jednak trochę wreszcie, bo gdy
się obudziłem, było już koło połu
dnia. Poszedłem brzegiem rzeki
w stronę miasta. W pewnej chwili
chłop, pracujący w polu, zaczął na
mnie wołać, żebym zawrócił, coś
mi pokazywał, coś mówił, ale nie
mogłem zrozumieć i szedłem da
lej. Naraz stanąłem nad szerokim
i głębokim strumykiem, któiy wpa
dał do Pinegi. Musiałem się więc
wrócić, ale gdy ominąłem prze
szkodę i znalazłem się znów nad
brzegiem, zauważyłem, że w p e 
wnej odległości stoi posterunko
wy. Czułem, że mnie zatrzyma ł
będzie chciał wylegitymować, a
ja paszportu żadnego nie miałem.

(D. c. n.).

MARCEL T H IL OBRONIŁ TY
TU Ł MISTRZA. W Paryskim P a 
łacu Sportowym w obecności ponad
10,000 widzów rozegrany został re 
wanżowy mecz bokserski o ty tu ł m i
strza św iata w wadze średniej po
między obrońcą ty tu łu m istrzowskie
go, Francuzem T hilla Kanadyjczy
kiem Lou Brouillard. W 4-ej rundzie
K anadyjczyk dał cios za niski, weku
tek czego został zdyskwalifikowany,
dzięki czemu Thil utrzym ał w swo
ich rękach ty tu ł m istrza św iata.

P iłk a n o żn a
900.000 WIDZÓW NA MECZACH
O PUHAR AN G U I. W trzeciej run
dzie rozgrywek piłkarskich o puhar
A nglji rozegrano ogółem 32 spotkani a. Zgromadziły one 862.000 widzów.
Jeśli chodzi o dochody poszczegól
nych klubów, to najwięcej zarobił
Aston v illa, który z biletów wstępu
uzyskał 4.306 funtów ang. przed B ri
stol Rovers (3.622 funty) i T otten
ham (3.500 fu n t.).
Ogółem w szystkie mecze dały
60.000 funtów dochodu.
(Około
1.600.000 złotych.
PORAŻKA ANGIELSKICH -TLKARZY NA MALCIE. N a Malcie
rozegrany został mecz piłkarski po
między wiedeńską A dm irą a angiel
skim klubem „H ibernians". Zwycię
żyli a u s tr jacy 4:0. N a 30 tys. miesz
kańców w yspy n a meczu obecnych
było 10.000.

Sir. 5

Krew na „bieda-szybie"

Zwycięstwo Związku Klasowego

Na terenie otwartego szybiku
w Zagórzu p o d Sosnowcem, roze
g rała sdę krwawa bójka.
Na teren szybiku, eksploatowa
n e g o przez grupę bezrobotnych,
p r z y b y li strażnicy pobliskiej ko
palni. zabraniając wydobywania
węgla. W toku kłótni jeden z ro

w h u c ie „ L a u r a ”

botników, niejaki Ptasik, usiłował
uderzyć strażnika kilofem, na co
odpowiedział on strzałem z rewol
weru, kładąc robotnika trupem na
miejscu. Drugi strażnik odniósł
ciężkie rany. Zajście zlikwidowała
policja. Zwłoki zabitego robotnika
umieszczono w kostnicy. (PAT.).

Przeciwko likwidacji lecznictwa
w Ubezpieczalni
Podobnie, jak w innych Ubezpie- j socjalistycznego Zarządu, stoją dziś
caakjiach, w Ubezpieczalni krikow | pustką.
skiej ograniczono znacznie zakres
Lecznictwo specjalne zreduko
wano do minimum.
pomocy dla ubezpieczonych.
W spaniale gmachy UbezpiecaalW Podgórzu zniesiono je memal
ni, wybudowane jeszcze za czasów w zupełności. Oto skutki gospo
darki ubezpieczeniowej p. wice
ministra Jastrzębskiego.
Przeciwko stałemu ograniczaniu
i pogarszaniu pomocy lekarskiej
ubezpieczeni protestują, domaga
jąc się przywrócenia do poprzed
O trzym aliśm y Ust treści następu niego stanu.
ją cej:
Ostatnio kilkuset ubezpieczoU boga w ieś nasza żyje z zarób,
rejoou Podgórza i okolicy wniosło
ków ubocznych. Gospodarstwa są
do ministra Opieki Społecznej me
przew ażnie karłow ate, grunty nieu
morial, w którym domagają się
rodzajne i straszliw e je st przelud
„reaktywowania fiiji Ubezpieczalnienie w si, jak i ciężary podatkowe.
nd w Podgórzu, w szczególności, je
W dzisiejszych ciężkich czasach
śli chodzi o dział lecznictwa''
naw et z mozołem zapracowany grosz
„Zwinięcie — piszą dalej ubezpie
trudno w ydostać, naw et gdy należ
czeni — niiemul całego lecznictwa
ność jest płatna z ręki urzędów pań
specjalnego w filii w Podgórzu,
stwowych.
której budynek i urządzenia naj
Jesien ią zeszłego roku przez długie
zupełniej nadawały się do tego ce
m iesiące dowoziliśmy kam ienie na
lu, pozbawia olbrzymią rzeszę ubudowę drogi Słonim — Zdięcioł
bezpieczooych
korzystania
ze
ram ienia Pow iatow ego Zarządu Dro
świadczeń leczniczych Ubezpiecza!
gow ego w Słcnim ie. Za kilka m iesię
ni, w wypadkach konieczności le
cy pracy całej niem al rodziny chłop
czenia specjalnego".
skiej z klaczą zapracowano po 40
„Ograniczenie w ten sposób praw
90 zł., jednak pieniędzy tych Zarz.
ubezpieczonych
jest niezgodne z
Drog. nie w ydaje po dziś dzień. Już
sił i cierpliw ości nam brak stale cho przepisami i duchem ustawy o udzić i dreptać w korytarzach Pow. bezpieczenlu społecznem, a nadto
Zarz. D rog., prosząc, jak łaskę, o stanowi dla nich wielką krzywdę
sw oją należność. Tymczasem w cha Ośrodek leczniczy w Podgórzu, wy
łupach naszych sekw eetratorzy cze posazony w odpowiednie urządze
kać n ie chcą, o n ie! Inż. drogowy, A. niu lecznicze, jest dla tak wielkiego
Sochacki, w P Z D brutalnie i aro rejonu konieczny".
Sądzimy, że p. minister poleci,
gancko wyprowadza za drzwi upomizgodnie
z żądaniem ubezpieczonych
nających się chłopów, za każdym ra
zem obiecując zapłacić w następnym reaktywować filję w Podgórzu.

Skarga
pokrzywdzonych

m iesiącu. W ten sposób płaci się nam
od pąź<jziernika r. ub. do lutego (w
styczniu obiecał zapłacić w lutym ).
Może tą drogą słowa nasze dojdą
do uszu tych czynników m iarodaj
nych, d ecy d u ją cy * w tej sprawie,
by nareszcie skończyła się ta udręka.
22 stycznia 1936 r.
M . S.
w ieś Talkowezezyzna, Słonim.

Dnia 21 b, m. odbyły aię wybory
do Wydziału Kasy Chorych huty
„Launa" w Siemianowicach. Upra
wnionych do głosowania było 767
robotników. Głosowało 668 robot
ników. Wynik wyborów byl na
stępujący: Lista Nr. 1 Klas. Z w.
Mtealowców 258 głosów i 11 man
datów, lista Nr. 2 chadeckiego zw.
zaw. 94 głosy i 1 mandaty, lista
Nr. 3 ZZP. 140 głosów i 6 manda
tów, lista Nr. 4 ZZZ. 88 głosów i 4
mandaty, lista Nr. 5 urzędnicy 87

obniżania płac robotniczych
Warszawskie Towarzystwo ko
palń węgla w Zagł. Dąbr. z dniem
16 b. m. zawiadomiło robotników,
iż poczynając od dnia 1 lutego
r. b., zostaną przegrupowani do
grupy płac „B", co się równa
9 proc. obniżce plac. Stanowisko
to jest sprzeczne z ramową umo
wą zbiorową, gdyż umowa była
zawierana
między Zrzeszeniem
Rady Zjazdu przemysłowców w ę
glowych i Centralnym Związkiem
Górników i zachowuje swą moc obowiązującą, bowiem przez żadną
ze stron nie została wymówiona.
Centr. Zw. Górników przeciwsta
wił się samowolnemu przesunięciu
kopalń z jednej kategorji do dru
giej.
W Inspektoracie Pracy w Sos
nowcu odbyła się konferencja in
formacyjna w sprawie zamierzo
nego
przeszeregowania
kopalń
W arszawskiego Towarzystwa z
kategorji A do B.

CARMEN

darja Naksakowa

P o ls k ? 1

gdy był aresztowany pod zarzu
tem profanach kościoła. Wydał
wtedy także swego wspólnika.
Zwłoki odkopano i poddano sekcii.
która ustaliła, że uderzenie kąem
nie było śmiertelne i że Gołaszyóski zmarł wskutek uduszenia pod
grubą warstwą ziemi. Sąd okr. ska
zał obu zabójców na beztermino
we więzienie. Sąd apelacyjny wy
rok ten zatwierdził
NAPAD RABUNKOWY.
W Rzeszowie na powracającego
do domu Szymona Abdermana w
sieni
domu,
gdzie
mieszka,
napadł nieznany osobnik i w
tym momencie pchnął go tak
silnie, że ten upadł, a wówczas nie
znajomy wyrwał mu teczkę, w
której znajdowało się 300 zł. w bi
lonie i zbiegł.
Na wszczęty przez Abdermana
alarm wybiegli sąsiedzi, a pobcjatA
zabiegł mu drogę.
Gdy' policjant usiłował wyciąg
nąć broń, napastnik strzelił do nia
go, poczem zbiegł
Na miejsce napadu przybył k ie
rownik wydz. śledczego z wywia
dowcą i psem policyjnym.
m

>-.tąpi jako solista doskonały polski
pianista — Stefan A skenazy. A rty
sta te: przebywa stale zagranicą,
gd z;e w ystępuje z dużem powodze
niem na estradach i przed mikrofo
nami. W ł olskiem Radjo wykona on
Koncert Fortepianowy nowy G-Dur
Mozarta z towarzyszeniem orkiestry
oraz szereg drobnych utworów solo
wych. W części sym fonicznej koncer
tu utwory: Czajkowskiego, Halftera,
(„Pieśń latarnika'1) Poulerc, Malew
skiego 1 Ravala. Będą to utwory poza
Czajkowskiego pierwszy
bardziej bezpośredni udział w tych u- Sym fonją
roczystościach, reportaż ten objaśnio raz wykonane w Polskim Radjo.
ny będzie przez speakera w języku
polslrim. 0 dacie i o godzinie repor
tażu ukaże się komunikat w najbliż
Chór Dana posiada w swym zecpo
szym czasie.
le doskonałych artystów , to też cie
N a wieść o zgonie Króla Jerzego szy się zarówno w kraju, jak i zagra
V Polskie Radjo zorganizowało w nicą sławą niepowszednią. Jeden z
i
najwybitniejszych
dniu 21.1 o godz. 19.50 specjalną au najstarszych
dycję ku uczczeniu pamięci zmarłego członków Chóru Dana, Mieczysław
K róla Audycję rozpoczął Hymn A n Fogg, dobrze zresztą znany publicz
gielski, następnie prof. Dybowski w ności radjowej i zaw sze z entuzjaz
serdecznych słowach w ygłosił prze mem przez nią w itany pred mikrofo
mówienie poświęcone życiu, działalno nem, w ystąpi w Polakiem Radjo dnia
ści i rządom Króla Jerzego V. Audy 24.1 o godz. 15.80. A rtyście akomcję zakończyła część muzyczna w cza panjować będzie twórca Chóru —
sie której odegrano Marsza żałobne W ładysław Dan. Zarówno sposób in
terpretacji, jak i sam repertuar w y
go Chopina.
O audycji tej powiadomiona była wołają u radjosłuchaczy duży zach
wyt. A więc uw aga! w piątek!
Rardjofonja Brytyjska.

Transmisja pogrzebu
króla Jerzago

Akcja emerytów kolejowych
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STRASZNA KATASTROFA
BUDOWLANA.
głosów i 3 mandaty. W głosowa
W
nocy
z 21 na 22 b. m. wyda
niu nie wzięła udziału załoga dwo
rzyła
się
w
Nakle pod Bydgoszczą
ru, należącego do huty.
Wybory odbyły saę po 13 letniej katastrofa budowlana. Mianowicie
przerwie, podczas której rządziła z a w a liła się ścia n a fron tow a je 
dyrekcja huty Kasą, bez zaciągnie d n o p iętro w eg o domu.
G ru zy za g rzeb a ły rodzinę Bocia opinjt załogi hutyl Wyborów
domagał się Klasowy Zw. M eta rońskich, zajm ującą p a rtero w e m ie
lowców. Na proponowany przez szk an ie.
Wsizczęta natychmiast akcja ra
inne zw, zaw. kompromisowy skład
tunkowa
doprowadziła do wydo
Wydziału, Zw. Metalowców się nie
bycia
Borońskiego.
Pod gruzami
zgodził, domagając się wyborów.
pozostała jeszcze żona i dwore
dzieci. Akcja ratunkowa trwa.
Istnieje obawa, że dzieci zginą
wskutek uduszenia.
ŻYWCEM ZAKOPALI
CZŁOWIEKA.
Sąd apelacyjny w Lublinie roz
patrywał sprawę zbrodni, popeł
Na konferencji przedstawiciele nionej przez niejakich Cz. Siadyrekcji W arszawskiego Towa dlińskiego i J. Średnick ego Sisrzystwa oświadczyli, że zła sytua dlliński wywabił z domu J. Golacja materjalna zmusza Towarzy sizyńskiiego i zaprowadził w stronę
stwo do przeszeregowania kopalń. lasu, gdzie przedtem wykopano
W przeciwnym razie Towarzy dół. Zbrodniarze ogłuszyli Gołastwo musiałoby zamknąć jedną z azyńskiego uderzeniem w głowę i
kopalń (prawdopodobnie „Kazi po zrabowaniu 80C z!, wrzucili omierz").
fiarę do dołu i żywcem zakopali.
Przedstawiciele robotników oSiedliński przyznał się do tego,
świadczyli, że nie godzą się na
przeszeregowanie
kopalń i w
Kącik r n d |o w y
związku z tern na obniżkę płac.
Inspektor pracy, inż. W esołow
ski, ze swej strony zaproponował,
aby dyrekcja rozpatrzyła jeszcze
inne sposoby unormowania sytua
cji materjalnej Towarzystwa, bez
Polskie Radjo w porozumieniu z
uciekania się do przeszeregowania British Broadcasting Company nagra
na płyty uroczystości związane z p o 
kopalni.
Sprawa ta pozostaje narazie w grzebem ś. p. Króla Jerzego V, które
transmitować będzie B. B. C. Uroczy
zawieszeniu.
W
najbliższych sty ten reportaż nadany zostanie na
dniach odbyć się ma właściwa stępnie przez rozgłośnie polskie. Aby
umożliwić polskim słuchaczom jaknaj
konferencja.

Nowe metody

W związku z zamierzoncra przerachów aiiem lat zaborczych eme
rytów, rencistów, wdów i sierot
po nich pozostałych, od doia 1
kwietnia b. r. Związki Zawodowe
kolejarzy posiadające swoje sekq'e emerytów, zwołały na dzień
Dziś pożegnalny w ystęp
21 b. m. do sali Tow. „Hannonja'
w Jaśle ogólne zgromadzenie.
W OPERZE
Sala była wypełniona po brze
gi. Liczba obecnych wynosiła zgórą 500. W prezydium zasiedli re
prezentanci ZZK., ZKP. i nieza
D y r y g u l e i A D A M O O ŁŻY CK I leżnego Związku emerytów, po
czerń jako delegat ZKP. przema

Tabela loterji

Wiadomości

Mieczysław Fogg

wiał kol. Nieduanyńefei z Krako
wa, jako deilegai ZZK. — tow. Ma
tkowski z N. Sącza i inui, wskazu
jąc na bezpodstawność uszczupla
nia nabytych praw do zaopatrzeń
emerytalnych.
Zebrani po wysłuchaniu wywo
dów mówców stwierdzili, że ,o ile
czynniki miarodajne nie uchyią
krzywdzącego projektu, będą zanu
szeui do szeroko zakrojonej akcp
protestacy’nej, aby ni* dopuścić do
krzywdzących ich zmcan w naby
W koncercie piątkowym (24.1 godz.
tych uprawnieniach.
20.00) orkiestry Polskiego Radja pod

Koncert St. Askienazego Kurs przysposobienia
radiowego
dyrekcją

Grzegorza F itelberga wy-
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W związku z urzeczywistnieniem
coraz szerszego planu radjofonizacji
kraju, Polskie Radjo organizuje na
dal kursy przysobienia radiowe
go, m ające na celu zapoznanie jaknajszerszych mas z kulturalnem zna
czeniem radja oraz z praktyczną
stroną tego zagadnienia — zaznaja
mianie z odbiornikami radjowemi, a
instalacją anten i t. d.
N a terenie stolicy odbyły się osta
tnio dwa pokazowe wykłady. N a t e 
renie województwa warszawskiego
kurs przysposobienia radjowego
yr
łącznie dla kobiet zorganizowany zo
stał w Golądkowie. Pozatem w dal
szym ciągu rozszerzana je 6t akcja
propagandowa radja na terenie woje
wództwa lwowskiego.
Młodzież w iejska wykazuje wszę
dzie ogromnie żyw e zainteresowanie
się radjem i organizowane przez Wy
dział Propagandy Polskiego Radja
kursy
przysposobienia radjowego
przyczyniają się bezspornie do znacz
nego rozszerzenia horyzontu kultu
ralnego wsi.

Audycję dla dzieci
W piątek dnia 24 stycznia kierow
nictwo Działu D ziecięcego Polskiego
Radja zaprasza starszą dziatwę szkol
ną na wędrówkę po ziemi kurpiow
skiej o godz. 12.15, pragnąc zaznajo
mić ją z tym ciekawym zakątkiem
kraju. Polskie Radjo ulegając proś
bom dzieci, które dopominają się o
wędrówki radjowe po Polsce nada
jeszcze cały szereg tych podróżni
czych audycyj, np. jedna z najbliż
szych
„Samolotem nad Afryką"
i t d. i t d.

Sportowy Klub
dziecięcy
Kobiecy Wydział Sportowy Z.
R. S. S. p rz y s tę p n ie do organizo
wania na terenie l Robotniczego
Ośrodka Wychowauia Fizycznego
Sportowego Klubu Dziecięcego.
W programie gimnastyka, gry i
zabawy ruchowe. Przewidziane
jest dfoiywianie dzieci.
Zapisy przyjmuje (chłopców i
dziewczynki w wieku od 7 do 14
lat) i informacyj udziela się w sekretarjacie I ROWF. (Czerwonego
Krzyża 20) we wtorki, środy i
czwartki od 5 do 6 wiecz,, w piął*
ki od 7 do 8 wiecz.

STR. 6

Przeciw nowym obciążeniom
W alka pracowników zakładów
państwowych i samorządowych
przeciw nowym obciążeniom po
datkowym zatacza aoraz szersze
kola.
Dotyczy to również akcji robot.

Awantura pijacka

nic i robotników fabryk monopo
Do kawiarni Ruchli Bltumen- cową pięściami, u/bliiżył jej 1 ulotnił
lowych w Warszawie.
krancowej (Nowomiejska 17) przy się.
W wytwórni wódek Nr. i (Pra szedł podchmielony gość, który
Za uceiikającym pobiegł policjant
ga), dnia 22 i 23 b. m. robotnicy zachowywał się niewłaściwie. Gdy i zatrzymał go. Jest to Zdzisław
manifestacyjnie powstrzymali się w łaścicielka poprosiła go, by opu Florkiewicz (Ząbkowska 19), awan
się od pracy na przeciąg godziny. ścił lokat, gość pobił Blnimenkr-an- turr.iika oddano po ddlozór polic'i.

Lichwa śledziowa
W środę, 22 b. m., w oddziale
aprowizacyjnym kcmisarjatu rzą
du, pod przewodnictwem naczel
nika inż. Rysiakiewicza, odbyła się
konferncja w sprawie handlu śle
dziami w W arszawie.

wurcla, M. Hibena, H. Szumana.
M. Bacha, Gołdy Inwentarz. Nato
miast całą parę pracują wędzar
nie: N. Zylberberga, N. Inwenta
rza i M. Szurmana. Wskutek ta
kich machinacji cena śledzi w ę
Na konferencji stwierdzono, że dzonych od kilku miesięcy podwyż
cały szereg wędzarń śledzi jest szona jest z 80—90 gr., w zależ
unieruchomiony, a właściciele tych ności od gatunku do 1 zł.—1 zł.
zakładów żyją sobie dostatnio, o- 20 gr. za skrzynkę (10 sztuk) w
trzymując ekwiwalent za zamknię sprzedaży półhurtowej.
cie zakładów.
Komisarjat Rządu przystąpić ma
Stwierdzono, że rozmyślnie unie do zlikwidowania
anormalnych
ruchomiono wędzarnię: B. Gryn-% stosunków w handlu śledziami.

Dziwne postępowanie
Koncert fiilharmonistów berliń
skich, który się odbył w środę w
Fiiharmonji warszawskiej, należał
do t. ziw. „nadzwyczajnych" i me
był organizowany przez Filharmo
nię naszą. Na te nadzwyczajne kon
certy sprawia się prasie nadzwy
czajne kłopoty. Muno, że redakcje
starych i znanych pism stołecznych
mają swoje stałe miejsca, sprawo
zdawcy muszą się specjalnie zgło
sić i „założyć" miejsca, przyczem
dzieje się tak, że stałe miejsca je
dnej redakcji zakłada się dla —
innej redakcji.
Nasza stała sprawozdawczymi za
łożyła w porę jedno z dtwuch miejsc,

przeznaczonych dla naszej redakcij, ale okazało się, że to samo
miejsce założono dla sprawozdaw
cy innego pisma i wobec tego na
sza sprawozdawczyni opuściła sa
lę i nie była obecna na koncercie.
Pytamy! cóż to sa sposób zakłada
nia miejsc? co to za porządki?
Jednocześnie musimy wyrazić
zdziwienie, że ów znany krytyk mu
zyczny i profesor, p. Stromenger,
uw ażał za stosowne skorzystać z
niedbalstwa organizatorów koncer
tu i w yw łaszczyć naszą sprawozdawczynię z jej stałego miejsca. To
jest postępek nieładny i tie k o le żeński.

Walka konkurentów
Na rogu Dzielnej i Karmelickiej (Lubeckiego 9), handlującego po
na Szymona Katzenelembogena marańczami na wózku, napadło 4
handlarzy — konkurentów Pobili
Związek M łodzieży Wiejskiej R. P. go odważnikami, a gdy napastowa
ny handlarz zaczął wzywać pomo
„W I C I‘‘
cy, zbiegli przed przybyciem poli
u r z ą d z a
cjanta. Pobitego opatrzył lekarz w
UROCZYSTĄ AKADEMJĘ
ambulatorium Pogotowia, stwierdza
ku czci
jąc rany tłuczone tylnej części gło
WŁ. ST. REYMONTA' w niedzie wy.
lę, dnia 26 stycznia 1936 r. 0 godz.
12-ej w południe w Sali Konser
watorium (Okólnik 1).
W Akademji wezmą udział:
Głośny proces Hartglasa, skaza
Aniela Szlemińska (pieśni ludo nego na 1K roku więzienia za
we), Marjusz Maszyński (recyta szantażowanie rodziny żony, bę
cje), Stanisław M łodożeniec (pre dzie rozpatrywany przez Sąd Ape
lekcja), Marjan Trojan (recytacje). lacyjnego 27 lutego.
Chór pod batutą Jana MaklakieSprawa znajdzie się na wokan
wicza.
dzie na skutek apelacji prokurato
Bilety do nabycia w Kasie biura ra, który domaga się podw yższe
„ORBIS" Al. Jerozolim skie 33, nia kary.
I. K.
i w Konserwatorium od 9 — 12-ej.

0 szantaż

Bilans kasiarstwa
Centrala służby śledczej sporzą
dziła zestawienie włamań kaso
w ych,w Polsce.
Jak wynika z tego zestawienia,
w ciągu ostatnich 10-ciu lat roz
pruto w Polsce 3.251 kas, z któ
rych skradziono ponad 30 miljonów zł.

Walka z gruźlicą
W okresie od dnia 5 marca do
dnia 2 kwietnia 1936 r. odbędzie
się 4-ro tygodniowy Kurs odmy
sztucznej dla lekarzy, zorganizo
wany przez Polski Związek Przecigruźtiiczy.
Program Kursu uwzględni situdra
praktyczne, jak również obejmie
32-god'ziny wykładów teoretycz
nych z dziedziny rozpoznawania,
leczenia i walki z gruźlicą
Podania na Kurs należy nadsy
łać do biura Polskiego Związku
Przeciwgruźliczego w Warszaw ę,
uli. Karowa 31 (gmach Towarzy
stwa Higienicznego) najpóźniej do
dnia 25-go lutego 1936 r.
Kandydaci zgłaszający się na
kurs mogą ubiegać się o przyzna
nie stypendijum w wysokości do
200 zł.

Kronika organizacyjna
PIĄTEK.
W piątek dn. 24 b. m. o g. 7 w.
odbędą się na niżej podanych Dziel
nicach zebrania dla członków i1 sym
patyków, na których zostaną wygło
szone referaty aktualne:
Dz. Wola-Czyste, Wolska 44—ref.
tow. K. Czapiński n. t. „Polityka zagraniczna Polskih Expose min. J.
Becka.
Dz. Praga, Brukowa 35—ref. tow.
Walter.
Dz. Czerniaków, Nowoslelećka 1 —
ref. tow. Dubois St.
Dz. Jerozolima, Chłodna 30— ref.
tow. Klein.
Dz. Mokotów, Chocimska 23 —
ref. tow. Winterok.
Dz. Starówka, Długa 26 — ref.
tow. Benkiel.
Dz. Marymont - Żolib.“, Krasiń
skiego 10 — ref. tow. Borch.
Dz. Annopol v N. Bródno, Białołęcka 51.

ZEBRANIE POCZTOWCÓW.
W dniu 24 styczn a 1936 r. o go
dzinie 19 m. 30 w lokalu Użyteczno
ści Publicznej, Warecka 7, II p.
dziennie komedja Ignacego Grabow odbędzie się zebranie członków Koła,
skiego p. t. „Niewierny Tomek" w re ze względu na ważne sprawy obec
ność obowiązkowa.
żyserji J. Osterwy, ilustracja muzy
czna prof. Dziewulskiego.
TEATR MALICKIEJ (Karowa 18)
daje dziś po raz 26-ty „Trafikę pa,ni generałowej", najweselszą komedję sezonu karnawałowego.
Spowodiu przyczyn od nas nie
W sobotę o 4-ej po poł., po cenach zależnych Konferencja Garbarska
zniżanych, po raz 271 „Cień” Nico- została odroczona na dlzień 2 lu
demi‘ego.
tego r. b. i odbędzie się w W ar
WIELKA REWJA: Dziś w piątek szawie.
prem jera „Potasz i Perlm uter" z
Zarząd Główny Centr.
Dąbrowską, Fertnerem,
Krukow
Zw. Rob Przem. Skórz.
skim, Sempolińskim,
Lemanówną
w Polsce.
i In.
CYRULIK WARSZAWSKI: Dziś
„Wieczna ondulacja".
TEATR ROSYJSKI: (Nowy Świat
TEIKO KIWA
19) w piątki, soboty i niedziele gra
W
„MADAME
BUTTERFLY".
sztukę Brunona Francka.
Tedko Kiwa wraca do nas na wy
STOŁECZNY TEATR POWSZE
CHNY: Dziś „Zwyciężyłem kryzys" stępy gościnne w Operze po parolet
0 godz. 7-ej wiecz. przy ul. Strzelec niej przerwie.
kiej 11.
Indywidualność jej, subtelny spo
JEDYNY RECITAL W ALERJI sób śpiewania, oryginalna, pełna na
BARSOWEJ w KONSERWATO- turalności gra sceniczna jest dobrze
RJUM. Wielka śpiewaczka sowiecka, Warszawie znana i niejednokrotnie
W alerja Barsowa, zasłużona artystka stawiana jako wzór dla innych so
Republiki, artystka oper leningradz- pranistek w tej roli.
I w tym sezonie również japońska
kiej i moskiewskiej, której występy
w Operze warszawskiej wywołały za śpiewaczka nie żałowała efektów
chwyt i entuzjazm prasy i publicz pięknych. Liryka głosu zwłaszcza w
ności, daje jedyny recital w sali piano nie straciła swojej wartości;
Konserwatorjum w nadchodzącą so w miejscach dramatycznych przyby
ło jeszcze wyrazu w dźwiękach ni
botę 25 b. m. o godz. 20.15.
CYRK STANIEWSKICH: Dziś i skich, które jakby zmężniały i na
codziennie o 18.15 w. gwiazda Abisy- brały mezzosopranowych cieniów.
W całości można było zauważyć
nji, Koringa, na czele noworocznego
programu. We wtorki, środy, soboty nieco szablonu operowego, z którego
1 niedziele o 4.30 pp. i 18.15 wiecz. korzystali młodzi śpiewacy pozosta
łych ról Madame Butterfly.
D.

C o g r a ją w t e a t r a c h ?
TEATR ATENEUM : Codziennie
ciesząca się niezmiennem powodze
niem groteska M. Hemara „Trójka
hultajska" ze Stefanem Jaraczem,
Stanisławem Daniłowiczem i Stani
sławem Sielańskim w rolach głów
nych.
TEATR W IELKI - OPERA: Dziś
„Carmen", ju tro po raz 25-ty dany
będzie „Baron cygański" w premjerowej obsadzie z Adam an Ra-czkowkim w roli tytułowej.
W niedzielę o g. 3.30 pop. „Rose
Marie" ze Szczepańską i Łuczyńskim.
Wieczorem o 8-ej wznowienie świet
nej opery Żeleńskiego „Goplana".
TEATR NARODOWY: Dziś po
raz 25 „Wielki Fryderyk" Nowaczyńskiego z Solskim.
W próbach „Niedobra miłość"
Zofji Nałkowskiej w reżyserji R. Ordyńskiego.
TEATR POLSKI: Dziś w piątek
„burzenie Jerozolimy".
TEATR MAŁY: Dziś „Żołnierz i
bohater" Shawa.
TEATR NOWY: Dziś komedja
„Był sobie więzień".
TEATR LETNI: Dziś „Codziennie
o 5-ej".
TEATR KAMERALNY: Dziś w
piątek prem jera głośnej sztuki W ła
dysława Fodora „M atura" z K. Ad
wentowiczem w roli dyrektora gim
nazjum żeńskiego, J. Andrzejewską
w roli maturzystki', I. Grywińską w
roli nauczycielki łaciny. Przekład 1
reżyserja Ireny Grywińskiej.
W niedzielę ppoł. „Ssiadka". Ceny
wybitnie zniżone.
INSTYTUT REDUTA: Dziś i co
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B aczność,

oddriały garbarskie!

Z Opery

W samej Warszawie rozpruto w
tym czasie 397 kas. W warszaw
skim urzędzie śledczym zarejestro
wanych jest 144 „fachowych" kasiarzy.
Znamienne, że niemal wszyscy
„zawodowi kasiarze" mają rów
nież fachy rzemieślnicze. Niektó
rzy byli kupcami, a kilku posiada
domy. Wśród 144 kasarzy tylko
6-ciu jest analfabetami.

Pod kołami pociągu

Nie demonstracja

lecz wybryk konkurentów
Szereg' pism, a między innemi i na
sze, padało wiadomość jednej z agencyj prasowych, jakoby przed firm ą
„A ko1 (Graniczna 9) przyszło do
demonstracji antyhitlerowskiej, wy
mierzonej przeciw tej firmie.
Jak się okazuje, wiadomość ta nie
była ścisła i wiarygodna.

Był to akt zemsty oraz wybryk ze
strony konkurencji przy pomocy je
dnego z byłych współpracowników,
ników, który został niedawno temu
za pewne przekroczenie usunięty z
posady, sam zaś podał tę wiadomość
do jednego ze stołecznych biur infor
macyjno - prasowych.

Młodociany nożowiec
Na ul. Wroniej w pobliżu Grzy
bowskiej, dwuch wyrostków, w
czapkach uczniowskich, zaczepiło
15-ietniego Tadeusza Dzidowicza
(Grzybowska
69)
praktykanta,
oraz kolegę jego 14-letniego Ta
deusza Liberę (Grzybowska 76)—

Tragedia dozorcy

proponując im bójkę — „dla spor
tu".
Zaczepieni odpowiedzieli odmow
nie, w ówczas jeden z wyrostków
zadał Dzidowiczowi cios nożem w
klatkę piersiową.
Na wszczęty przez chłopców
alarm, młodociany nożowiec wraz
z towarzyszem uciekł.

Wypadki w szkołach

Józef Opasek, dozorca domu,
Zdzisław Olejnik lat 14, uczeń,
Na dworzec Gdański przywie lat 27 (Nowolipki 21), otruł się eziono mężczyznę nieznanego naz sencją octową. Lekarz Pogotowia, (Karolkowa 86), podczas ćwiczeń
wiska, lat około 50-ciu, z raną gło po udzieleniu pomocy, pozostawił na lekcji gimnastyki w szkole po
wszechnej Nr. 17 (Ogrodowa 69)
Opaska na miejscu.
wy i połamanemi nogami.
spadł z drabiny i uległ nadwerężę
Wpadł on pod koła pociągu pod
niu prawej stopy.
Warszawą. Nieznajomego w cięż
— Ludwik Komorowski, lat 12,
kim stanie i nieprzytomnego, prze
uczeń
(Ząbkowska 19), podczas
Aleksander
Patek,
(Mylna
11),
wieziono do szpitala Przemienie
robotnik, pozostający bez pracy, przerwy, w szkole powszechnej
nia Pańskiego.
— W szpitalu Dz. Jezus zmarł chory na płuca, dostał w nocy Nr. 49 (Szeroka 17), został po
wczoraj 55-letni Józef Giziński, ro krwotoku, W ezwany na miejsce pchnięty przez jednego z kolegów
Pogotowia,
stwierdził tak silnie, że upadł i złamał prawe
botnik (wieś Jasieniec, pow. Gró lekarz
udo. Obu chłopców przewiozło po
jecki), który na stacji kolejki Gró śmierć bezrobotnego.
gotow ie do szpitala Przemienienia
jeckiej Baniocha, dostał się pod
Pańskiego.
pociąg, odnosząc rany tłuczone

Śmierć bezrobotnego

Pożar

głowy, i szereg ogólnych ciężkich
obrażeń.

Przy ul. Ordona 14, o północy,
na terenie posesji należącej do Sta
nisława Karlickiego, zapaliła się
lewa oficyna, parterowa z facjat
Podajemy do wiadomości tow. kami, oraz przybudówka i dach.
zaintersowanych, iż w tych dniach Akcja ratunkowa trwała 3 i pó:
została powołana do życia pla godziny.
cówka artystyczna pod nazwą
„Warszawski Zespół Robotniczy"
z siedzibą tymczasową na dzielni
cy „śródmieście" Warecka 7. Chę
tni poświęcenia się pracy artysty
cznej, proszeni są o zgłoszenie się j ADRIA: „Sen nocy letniej" Szekspi
ra w reż. Reinhardta.
pod wskazanym adresem w ponie APOLLO: „Marja Baszkircew".
działki, środy w godzinach 19—20. A T L A N T IC : „ Z a p o m n ia n y czło w iek ".

Komunikat

STAN POGODY w |j PIH
Przewidywany przebieg pogody.
Zachmurzenie zmienne i przelotny
śnieg, głównie na wschodzie kraju.
Temperatura w ciągu dnia w pobliżu
zera. Umiarkowane wiatry północnozachodnie i zachodnie.

Co wyświetlają kina?

Co usłyszym y w radio ?

A M O R : „ M a ły p u łk o w n ik ".

MAJESTIC i Całe miasto o tern mówi

maiestic

|09

P o c z ą te k 4
| balkon
ANT I NE A: „Roześmiane oczy".
Najlepszy i najwesel
AKRON: „Powrót Frankensteina" i
szy fi Im sezonu.
•u .2
„Wyrok życia".
m
n a
AS: „Byli sobie dwaj hułtaje".
-S-*
BAŁTYK: „Dawid Cooperfield".
G *
COLOSSEUM: „Jaśnie pan szofer"
i rewja.
COLOSSEUM MAŁE: „Antek polic70
majster".
I p a rte r
Dla młodzieży ulgi.
CORSO:: „Szanghaj" i rewja.
CAPITOL: „Dodek na froncie" z A. MEWA: „Kryjówka szczęścia" i „Au
Dymszą.
djencja" z M. Eggertle.
METRO: „Wuj Mozes".
MIEJSKIE: „Anna Karenina".

PIĄTEK, 34 stycznia 1936 r.
6.36 „Kiedy ranne wstają zorze".
6.33 Gimnastyka. 6.50 Muzyka (pły
ty). 7.20 Dziennik poranny. 7.50 Pro
gram na dzień bieżący. 7.55 „Parę
informacyj". 8.00 Audycja dla szkół.
11.57 Sygnał czasu. 12.00 Hejnał.
12.03 Dzienik południowy. 12.15
Audycja dla szkół. 12.40 Potpourri
operetkowe. 13.25 Chwilka gospo
darstwa domowego. 13.30 „Z rynku
pracy". 15.15 Wiadomości o ekspor
cie polskim. 15.20 Przegląd giełdo
wy. 15.30 Mieczysław Fogg w swoim
repertuarze. 16.00 Pogadanka dla A D O L F
chorych. 16.15 Koncert Orkiestry,
16.45 „Chwilka pytań" — pogadan
ka dla dzieci. 17.00 „W pracowni ar
chiwalnej" — reportaż. 17.15 Minu
„DZIELNY
ta poezji": wiersze niedrukowane
W O JA K ”
Adolfa Sowińskiego. 17.20 Muzyka
w
komedji
p. t.
wokalna (płyty). 17.50 Poradnik
sportowy. 18.00 Koncert muzyki fran
cuskiej (płyty) .18.30 Pogadanka
aktualna. 18.40 Pogadanka społecz C A S IN O : „Dom Nr. 56".
na. 18.45 Program na dzień nastę
pny. 18.55 „Skrzynka rolnicza". 19.05
Koncert reklamowy. 19.35 Wiad. spor
towe. 19.45 Komunikat śniegowy.
..Od świateł do cieni wielkiego
19.50 Biuro Studjów rozmawia ze
miasta wiodła droga jej burzliwe
słuchaczami P. R. 20.00 Koncert
go życia...
Symfoniczny. 22.30 „Skrzynka tech
N A JPIĘKN IEJSZY FILM
niczna" — red. Wacław Frenkiel.
FASCYNUJĄCY
22.45 Muzyka taneczna.

Całe Miasto
o tem mówi

CAPITOL p4

DYMSZA

K in o

MIEJSKIE

Posz. 6—8—10—
w święta 4—6—8 —10. '

„DODEK na FRONCIE”

CASINO“v r e r fT !"

Sprostow anie
Z a rz ą d u

M ie js k ie g o

W związku z zamieszczoną przez
nas notatką w dn. 14.1 — r. b. Nr.
16 ( 6501) notatką p. t. „4 miesiące
bez dachu nad głową", otrzymaliśmy
z Zarządu Miejskiego nast. sprosto
wanie:
„Wydział Opieki Społecznej i Zdro
wia Publicznego wpłacił za rodzinę
Stanisława Wolskiego zł. 120 — Sta
nisław Wolski zamieszkał przy ul.
Sławińskiego 9.
Jednocześnie należy zaznaczyć, iż
już od dnia 22 września 1935 r. Sta
nisław Wolski miał przyznaną zapo
mogę, lecz o mieszkanie nie starał
się".
Jerzy Kossowski.

OGŁOSZENIA DROBNE

A.A.A.A.A.A.) TAPCZANY

higjeniczne, automatyczne patento
wane 3722, złotych 50, oraz nowo
czesne kozetki, otomany. Warunki
dogodne. Wy^
Tel. 247-67.
twómia: Twarda

ZŁOTO,

dowa 2.

biżuterję, kwity lombar
dowe kupuje Hefen, Mio

Kaj Francis

DOM

Nr. 5 6

MUCH-v: „Mtżczyźni w niebezpiecz
uym wieku" 1 „Zdobyć Cię muszę".
NOWA TOMBOLA: „Niewolnica z
Mandalay" i „Zaproszenie do wal
ca".
OKO PRASKIE: „Szkarłatny kwiat"
i „Kapitan Korkoran".
PAN: „Manewry miłosne".

W Klnie PAN

w pozostałych rolach:
RICARDO CORTEZ
Rewelacyjny polski romans
GENE RAYMOND
muzyczny
ELITE: „6 lat miłości" i „W blas
ku księżyca".
Reż. J. NOW IN A-PRZ YB YLSK1
EUROPA: „Nie odchodź odemnie".
i KONRAD TOM.
FILHARMONJA: „W walce z Cara
W roL gł.: Mankiewiczówna, Ha
tem" (Miłość Maksyma).
lama, Zimińska, Żabczyński, SieFLORIDA: „Sing Sing“ i „Spełnio
lański.
ne marzenia".
Humor, Młodość, Radość, Piosenka
FORUM: „Jestem zbiegiem" i „LePrzepych wystawy. Wspaniała g ra !
gong".
PETIT TRIANON: „Niewolnica z
FAMA: „Symfonja Pracy".
Mandalay" i „Noc karnawałowa”.
HELJOS: „Dwie Joasie".
HOLLYWOOD: „Pieniądz". Na sce POPULARNY: „Malowana zasłona'
nie rewja.
i rewja.
KOMETA: „Dziewczę z obłoków" i
PROMIEŃ: „ABC Miłości" i „Babo.
rewja._______________ — —
ona".
PRAGA: „Szanghaj" i rewja.
RAJ: „Bandyta - detektyw" i „Wróg
ul. Chłodna 49, tel. 6.48-51.
kobiet".
Genialny aktor. F e n o m e n a ln y
RIALTO „Będziesz znowu moją".
śpiewak. Porywający amant
J O S E M O J IC A
RIVIERA: „Rapsodja Bałtyku".
stworzył nową, arcyciekawą kreację
ROXY: „Rapsodja Bałtyku”.
dwóch ludzi tenora i pasterza w no
SFINKS: „Mężczyźni wolą blondyn.
woczesnym filmie p. t.
ki" i rewja.
„DZIEWCZĘ z OBŁOKÓW"
SOKÓŁ: „Niedokończona symfonja".
W gł. roli kobiecej urocza tancerka
STYLOWY: „Katarzynka" z Fr.
R O S IT A M O R E N O
Gaal.
Reż 1 Frank S tra y ar
ŚW IATOW ID: „Osaczona".
R E W J A
ŚWIAT: „Roześmiane oczy*.
TON:
„Wyprawy krzyżowe".
LUX: „A. B. C. miłości" i „S. O. S.
UCIECHA: „Piekło" w-g Dantego.
Góra lodowa".
LOS: „Miłość dla początkujących".
UNJA: „Dyktator” i rewja.

MANEWKY nlŁOSNE

!?,!; KOMETA — 1

Odbito w drukarni Sp. Nakładowo-W ydawnicze; „Robotnik", Warszawa, Warecka 7,

