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Młode p o k o l e n i e
Obóz t. zw. narodow y bierze
n a siebie bardzo chętnie rolę
„urzędow ej" rep rezen taq j ca
łego m łodego pokolenia Polski.
Pierw sze nieporozumienie po
lega tu na rzeczy dość pro stej:
pisma „narodowe" utożsamiają
stale całe młode pokolenie
m łodzieżą akadem icką. Ale ta
młodzież, kształcąca się w wyż
szych uczelniach, — to tylko nie
w ielki stosunkowo odsetek ogromnej armji chłopców i dziew
cząt, rozsianych po wszystkich
ziemiach Rzeczypospolitej. Nie
jest ona wcale pozbawiona ru 
chu organizacyjnego. Ponrjam
rozmyślnie zrzeszenia m łodzie
żowe klasy robotniczej; mógł
bym bvć posadzonym o stronni
czość na ich korzyść. Proszę je
dnak wziąć, jako przykład. Zwlą
zek M’odziezy W iejskiej „W ici",
Ogarnia on — w w arunkach bar
dzo trudnych pracv — dziesiąt
ki tysięcy osób;
ideo
wego płynie tam wartko; nieraz
inaczej, niż jabym pragnął, by
płvnął; m ekiedy podejmujemy z
„W iciam i" polem ike publiczna;
ten n urt dążv wszakże jasno i
Wyraźnie w kierunku, wrog’m
faszyzmowi, wrogim w szczegól
ności tytm ideom i poglądom, któ
rc. pozwijał tak krasom ówczo p.
jninister
„Trzeciej"
Rzeszy
rank w sali pałacu Staszvca w
• ,air^ awie na zaproszenie jat J eK<„ nieprawdopodobnej in*1
„w spółpracy intelektua nei z p. Drof. Lutostańskim
na czele. T rzebaby więc ten
„monopol" obozu „narodowego"

na młode pokolenie zwęzić w
każdym-bądź razie do szczupłe
go stosunkowo grona słuchaczek
i słuchaczy wyższych uczelni.
Je st to część uprzywilejowana
milionowej rzeszy m łodych Ideo
logja obozu „narodow ego” roz
porządza w tern środowisku dużemi niew ątpliw ie wpływami
Istnieje w szakże i tam tak samo
prąd odwrotny. Ten nowy prąd
rośnie bez przerw y na siłach.
Jts

I

Ta część młodego pokolenia
akademickiego, k tóra zaliczała
siebie do niedaw na do obozu „sa
nacyjnego" („Legion Młodych".
Związek Polskiej Młodzieży De
mokratyciżnej), odeszła od obo
zu i już nie powróci. Odeszła i
organizacyjnie, i — przedewszy
stkiem — ideologicznie. Koncep
cja p. Sławka — „solidaryzm
społeczny" na gruncie kapitali
stycznym — nie mogła wszak
w ykrzesać żadnego entuzjazmu,
nie mortfa pociągnąć nikogo. Po
mijam kw estję metod, stosow a
nych swego czasu orzy skupia
niu pewnvch kół młodzieży pod
znakiem BBWR Istotne jest to
że impreza zbankrutowała, a
grupy odchodzące — odchodzą
nie do faszyzmu hitlerowskiego,
ale do frontu antyfaszystowskie
go.
My nie bierzem y tych rzeozv
z punktu wadzenia zw k u b-’zno
średniego dla naszej Partji W a
żnym napraw dę iest fakt, że po
wstałe wśród młodego pokole
nia akadem ickiego żywiołowy
oęd do staw-'ania i do prób roz

tu prsjfjEwoife?
presi*-^0- K0m.is^ Międzynarodow ej Współpracy Intelektualnej zawv o
H W' E^ CIno 2 doniesień oficjalnych, na odczyt do Warszastwcrzone"
^ ranc*ta' prezesa Akademjl Prawa Niemieckiego,
*V. a °Pracowywania i szerzenia zasad ustawodawstwa
,„
' . S.
Ddezyt urządzono dla bardzo starannie dobranej puiczn.sc,. c matem m ia ła być „Międzypaństwowa polityka praw08
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•

strzygania wielkich zagadnień
społeczno - gospodarczych i kul
turalnych polskiego bytu, że
„ław ki żydowskie" nie są już je
dynym przedmiotem zaintereso
wania przyszłych prawników,
lekarzy czy inżynierów A kade
micki front, wrogi faszyzmowi
— to gwarncia solidarności mło
dej inteligencji pracującej z kia
są robotniczą i z masami włoścńańskiemi. A taka solidarność
znowuż — to jedna z gwarancyj
niepodległości politvcznei Polski
i niepodległości kulturalnej w
stosunku chociażby do idej p.
min. F ranka i tych — dzis-ejszych, i tam tych drugich sprzed
niewielu lat.
M. NIEDZIAŁKOWSKI.

Wrażenie w Berlinie -- Wyjaśnienia francuskie
Dyskusja nad ratyfikacją paktu
francusko - sowieckiego w parla
mencie francuskim śledzona jest w
Berlinie bardzo uważnie. Podczas,
gdy większość prasy prowincjonal
nei, zwłaszcza wielkie organy za
chodnio - niemieckie, kontynuują
gwałtowne ataki przeciw paktowi,
to w pismach berlińskich komen
tarze przybrały charakter wycze
kujący. Obok depesz koresponden
tów niemieckich z Paryża i Londy
nu, ilustrujących szczegółowo ku
lisy debaty parlamentarnej we
Francji podkreślane jest wrażenie,
jakie wywołuje ona w opinji kół
londyńskich.

„Berliner Ztg." specjalnie nie prasa niemiecka naskutek demar
zadowolona jest ze stanowiska An che ambasadora Francji na Wilglji w sprawie paktu.
helmstrasse zaniechała swej kam**
panji. W swoim czasie podpisane
*
Francuskie koła miarodajne zwra zostały z Polską i Czechosłowacją
cają uwa ę na to, że minister Flan traktaty, dołączone do paktu lodin swem expose rozwinął nastę carneńskiego. Traktaty te zawiera
pujące myśli: w okresie podpisy ją zobowiązania do wzajemnej po
wania paktu francusko- sowieckie mocy bardziej kategoryczne, ani
go Rząd paryski zasięgał opinji żeli zobowiązania, znajdujące się
gabinetów angielskiego i włoskie w pakcie francusko-sowieckim.
go, jako gwarantów status quo w Wówczas jednak Rząd Rzeszy nie
Nadrenji. Oba te rządy zgodne by wystąpił z protestem i podpisał
ły z rządem francuskim co do te oakt locarneński.
go, że konwencja o wzajemnej po
Na mocy konwencji, zawartej z
mocy, podpisana z ZSSR. nie stoi Czechosłowacją, Rząd francuski za
w sprzeczności z żadnem posta ciągnął wobec Rządu czechosło
nowieniem traktatu locameńskie- wackiego zobowiązania, od któ
go. W tym też sensie zredagowana rych nikt we Francji nie myśli się
została odpowiedź francuska z dn uchylać. Nie jest więc ńla Francji
25 czerwca 1935 na memorandum rzeczą obojętną, aby Czechosło
Rządu Rzeszy, protestujące prze wacja mogła zapewnić sobie po
ciwko układowi francusko - sowie moc innego wielkiego mocarstwa,
ły abisyńskie. prowadzące drobne ckiemu. Od tego czasu Rząd Rze podpisując i ratyfikując swój pakt
szy nie poruszał już tei sprawy, a wzaiemnej pomocy z ZSSR.
walki na tyłach armji.
W tych więc warunkach głów
ne zastosowanie mają tylko sta
cje radjo-telegraficzne i gołębie W Austrii
pocztowe. Doświadczenie nawet
wskazało, że gołębie pocztowe oswajają się dość szybko z tym
egzotycznym terenem, latają do
W Austrii, jak wiadomo, ogłoszo 1 do 4 (!) specjalnie do spraw po.
brze i po paru już dniach są z po
no
na Boże Narodzenie amnestję litycznych i prasowych. Dziennik
wodzeniem używane do przeno
częściową.
ten dodaje: „Przyczyną powiększę
szenia komunikatów wojskowych.
nia liczby prokuratorów tkwi w
Ale
oto
od
1-go
stycznia
zaare
O użyciu gołębi pocztowych
wsoomina często prasa włoska w sztowano w kraju więcej socjali tem, że WZROSŁA PRODUKCJA
biuletynach wojennych. Ostatnio stów i komunistów, lub podejrza PRASY NIELEGALNEJ, podlega
wvs»ano znowu do Abisynii tran nych o socjalizm l komunistów, niż jącej wzmożonym represjom i zwal
sporty gołębi pocztowych. Z tran uwolniono więźniów z tytułu amne czanej niemiłosiernie".
Organ rządowy przyznaje tedy,
soortami temi wyjechał znany fa stji.
że
działalność socjalistyczna wzma
Jak
donosi
rzędowo
klerykalchowiec wojskowy, kapitan Petro
na „Reichspost", w Wiedniu po ga się. Żadne represje na to nie po
ncini.
Trudno było przynuszczać, że większono liczbę prokuratorów z mogą.
na tych ziemiach, gdzie w staro
żytności zaczęto używać gołębia
iako środka do przesvlania wiado
mości, zastosowanie to odżyje w
nowoczesnej wojnie kolonjałnej.
Od dłuższego czasu prowadzone I morską,
są w Gdańsku rozmowy polsko-1 Przedstawiciele senatu w. m.
glańskie w sprawie wyzyskania Gdańska przedłożyli szereg postu
oortu gdańskiego przez Polskę tatów, w których domagają się ró
Strona polska stoi na stanowisku wnowagi obrotów między obu por
iż Polska obowiązana iest wyzy tami polskimi. Strona gdańska uskać port gdański w ramach istnie siłuje dowodzić, iż przeładunek
ma za to pełną swobodę ruchów. iących umów i przy uwzględnieniu portu gdańskiego male;e na rzecz
Obecnie ochrona ładu i porządku rozmiarów polskiego handlu zagrŁ Gdyni. (PRESS.).
w Mandżuko musi być powierzo tucznego, dokonywanego drogą
na wojskom mandżurskim, albo
wiem armja kwantuńska ma do
soe!nien-'a ważne zadania w dzie
dżinie strategii zewnętrznej.

Na froncie w Abisynji
Na froncie północnym sytuacja
dookoła Makalle nie uległa więk
szym zmianom. W dalszym ciągu
wojska włoskie bronią się przed
częstemi wypadami Abisyńczyków.*
Na froncie południowym doszło
jedynie do walk i potyczek o zna
czeniu drugorzędnym. Abisyńczycy podobno zaatakowali posterun
ki włoskie na kilku odcinkach i
opanowali kilka miejscowości nie
maiacych jednakże większego zna
czenia strategicznego.
*

Poważnym środkiem łączności
na froncie są
gołębie pocz
towe. Przemarsze i walki woisk
włoskich w górach I na bezdro
żach Abisynji sa niezmiernie ucią
żliwe. Brak jest dróg i połączeń
telefonicznych. Tych zaś linij, któ
re Włosi zdołają wybudować wiel
kim nakładem pracy, nieoodobn3
iest utrzymać.w stanie możliwym
do eksoloatacft, ydvż stale sa ni
szczone przez dywersyjne oddzia-

Po amnestji - wzmożone represje

Pretensje gdańskich hitlerowców

Kronika Dalekiego Wschodu

Tymczasem, jak nas injorrml:^; p Franek nie mówił nic, ale to nic
a pcwy^s.y temrt, natomiast ca ły, przeszło godzinę trwający wy.
a poświeci, wychwalaniu dokt ryny hitleryzmu i jej sposobu ujmow..n:a zagadnień państwa, narodu, społeczeństwa, rasowośd itp.
AMUNICJA SO W IEC K A DLA
raenę .byśmy uzyskać odpowie dź, dlaczego Polska Komisl.i Mie •
MONGOLII Z E W N Ę T R Z N E J
flzynarodowej Współpracy Intelektualnej wprowadziła w błąd słu
Z
Tokio donoszą: Ajencja „Kochaczów i zaprosiwszy ich na odczyt o niewinnym temacie, d c ? t a r kutsu" podaje, iż Rząd Mongolji
czyta un — propagandę hitleryz mu?
Zewnętrznej otrzymał w prezen
Łzy to przyzwoite?
cie od ZSSR. 40 armat, 140 kulo
miotów, 10.000 karabinów i 5 sa
molotów. Dary te przesłano Mon
golii Zewnętrznej wzamian za pre
Ar^\Y/ZWIązku ~e sprowadzeniem
zenty, które szef delegacji mongol
H p arSiZawY na odczyt p min.
skiej, Gendun, podczas pobytu
• branek a Otrzymaliśmy mnó Przed wyjazdem ministra spra swego w Moskwie ofiarował rzą
stwo listów; znaczna ich część wiedliwości „Trzeciej" Rzeszy dr dowi ZSSR., a mianowicie 10.000
poc odzi
ku naszemu zado- Franka do Warszawy półurzędowy koni i 10.000 sztuk bydła dla so
ślask^ u T .
powstańców [komunikat niemiecki oznajmił, że wieckiej „Burjat-Mongolskiej au
A kich. Liistów tych nie może- i jego wizyta „ma na celu pogłębie- tonomicznej' prowincji".
nies,te ty- ogłosić. Myśl jed ‘ nie naukowo - kulturalnej wsoó’- „PIERWSZY ROK ROZSTRZY
nego z dawnych współkierowni pracy obu SPRZYMIERZONYCH
GA1ĄCEGO OKRESU"
ków pow stania śląskiego, wybi narodów".
Dzienniki japońskie donoszą —
tnego - - mówiąc nawiasem Zdanie to następnie zmieniono iż głównodowodzący armii kwan
peow iaka, by p.o. członkom sek w ten sposób, że zruniast słowa
tuńskiej, gen. Minami, udzielił wv
en polskiej „M iędzynarodowej SPRZYMIERZONYCH umieszczo
wiadu przedstawicielom prasy w
W spółpracy
Intelektualnej" no ZAPRZYJAŹNIONYCH (freund Dairenie. Gen. Minami stwierdził
przesłać gratis „Ostatni Sejm schaftlich verbundene).
iż Japonja wstąpiła obecnie" w
Rzeczypospolitej (0pis im,enin
Drobnostka, ale bardzo charak nierwszy rok roz.strzygaiacego oam basadora Sieversa) Reym on terystyczna, można się w niej do kresu". Jaooma iest izolowana na
ta uważam y za trafną.
szukać „głębszego sensu".
gruncie międzynarodowym, lecz

Od Redakcji

Pakt francusko-sowiecki

C el w izyty
min. Franka

Na Korsyce

NA GRANICY MONGOLJI
I MANDŻURJI.

Z Szanghaju donoszą: Kilka
spornych rejonów
granicznych
między Mongolią Zewnętrzną a
Mandżuko definitywnie zaięte zo
stały nrzez wojska japońsko-mandżurskie.
sa
*
W pobliżu miejscowości Olohod
ka wydarzył się wczoraj nowy in
cvdent 200 żołnierzy kawalerji
mongolskiej przekroczyło oodobno granicę mandżurską. Wvwinza
’a się strzelanina z mandżurskim
posterunkiem granicznym. Po stro
nie mandżurskiej zginęło 3-ch oficerów i 4-ch żołnierzy. Mongo
łowie stracili trzech żołnierzy.
(ATE.).

wylądował włoski samo'ot bombowy
Na Korsyce wylądował przymu
sowo trójmotorowy włoski samo
lot bombardujący który spowodu
mgły zbłądz:ł podczas lotu z Medjolanu do Rzymu. Samolot był uz
brojcny w 4 karabiny maszynowe
bez amunicji Załoga składa się z
maiora i trzech podoficerów Sa
molot wylądował w wązkiei doli-

Wybory w Belgji
Z Brukseli donoszą: Wybory do
parlamentu odbędą się w dniu 21
czerwca a wybory do rad prowmcjonalnych w dniu 28 czerwca.
(ATE1

tie, skąd nie może wystartować
własnych siłach. (PAT).

o

Lody na rzekach
Władze hydrograficzne otrzy
mały donieś enia iż pod Zawichos
tem zamarzła Wisła na całe* prze
strzeni. Powłoka lodowa jest na
r c ie cienka.
Lody pokryły również Bug w
dolnym biegu rzeki oraz Liczne do
pływy Dniestru.
Na wszystkich rzekach stwier
dzono opadanie stanu wód. co
przy utrzymywaniu się mroźnej
pogody przyśpieszy proces zamar
zania rzek. (PRESS.).

< Wypożyczanie pisma u sprzedawców jest nadużyciem ►
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Jeszcze jedna dyktatura -- w odwrocie R o m a in R o lla n d
T o się stało przed dw om a laty. | W razie różnicy zdań między oPisaliśm y niedaw no o ta ra p a 
tach dyktatury litewskiej, która za Przez ten czas dyktatura P dtsa i biema Izbami, rozstrzyga Z grom a
pędziła się w sytuację bez w yj Laidonera zużyła się mocno. W dzenie N arodow e zw ykłą większo
grudniu r. ub. w ykryto nowe sprzy ścią. Zm iana konstytucji miałaby
dą.
siężenie ze strony faszystów, przy być dokonana w ciągu 6 miesięcy.
Chcemy obecnie poinform ow ać
gotow yw ane przez czas dłuższy i
czytelników naszych o sytuacji w
D yktatura estońska cofa się
oardzo rozgałęzione. W sprzysięże
Estonjł.
więc w połowie drogi i chce stw o
niu tem byli zam ieszani wyżsi ofi
rzyć coś pośredniego między syste
Mały ten kraj od dw uch lat żyje cerowie i wybitni b. działacze po
mem dem okratycznym a „autory
pod dyk tatu rą prezydenta PStsa i lityczni, którzy utrzym yw ali sto
tatyw nym ". Projekt rządow y jest
gen. Laidonera, dow ódcy arm ji sunki z faszystam i fińskimi, a ta k 
tak pomyślany, by zapew nił Rzą
estońskiej. D yktatura ta naw iedzi że z łiitierowcami w Niemczech,
dowi obecnemu większość. P rak
ła Estonję dro g ą „legalną**, daw ną którzy dostarczali zam achowcom
tyka pokaże, czy i w jakim stop
konstytucję dem okratyczną zaw ie funduszów.
niu nadzieje rządu ziszczą się i czy
W krótce po w ykryciu tego spi
szono d rogą „konstytucyjną**, p arw w alce ze skrajnym faszyzmem
tje polityczne form alnie istnieją na sku, bo ju ż na N. Rok, prez. P ats
te półśrodki me zaw iodą.
dal, ale stan w yjątkow y uniem oż zapow iedział nową zmianę konsty
III1 M IIIW M I—
i■ M I I — T ~ * — ~ ~
liw ia im jakąkolw iek działalność. tucji. 23, 24 i 25 lutego odbędzie
się
now
y
plebiscyt,
w
którym
lud*
Stan obecny jest wynikiem ple
biscytu, w którym przeszedł dużą ność w ypow ie się co do projektu
w iększością projekt konstytucji, rządow ego zw ołania Zgrom adze
w ysunięty przez faszystow ską o r nia N arodow ego, któreby się za
ganizacje b. w ojskow ych. Po tem jęło opracow aniem nowej konsty
W AZJI MNIEJSZEJ.
zw ycięstw ie plebiscytow em faszy tucji.
Nad ■A natolją środkow ą, T racją
Zgrom adzenie N arodow e skła
ści chcieli zag arn ąć prezydenturę
i Stambułem przeszła w czoraj nie
j przygotow ali się do „puczu". Ale dałoby się z dwuch izb. Pierw szą
zwykle gw ałtow na burza. W Atym czasow y prezydent P ats zrobił w liczbie 80 członków w ybrałaby
drjanopolu w skutek wielkich zasp
użytek z nadzw yczajnych r pełno ludność w głosow aniu pow szech- śnieżnych w szelka kom unikacja um ocnictw , do czego upow ażniała nem i tajnem , jednak bez propor
legła przerwie. W Stam bule runę
go now a konstytucja i rozw iązał cjonalności. P artje polityczne, w lo kilkanaście domów. W ichura
ow ą organizację faszystow ską, u- tej liczbie i socjalistyczna, odzy zerw ała dw a pontony z mostu
w ięził jej przyw ódców i zap ro w a skują praw o działania. D ruga Izba pontonow ego nad złotym rogiem,
dzi sw oją w łasną dyktaturę, opie z 40 członków reprezentow ałaby unosząc również 7 łodzi m otoro
rając się na elem entach praw ico sam orząd terytorjalny, instytucje wych. Pękły również łańcuchy ko
wych m ieszczaństw a i w łościań- k u ltu raln e, organizacje zaw odow e tw iczne dwuch parow ców , niszstw a.
i in., nadto weszliby mianowańcy. cząc przytem kaw iarnię nadbrze

7 0 -ta rocznica urodzin
R, Rolland był dom edaw na przedew szystkiem hum anistą. Jed n o st
ka ludzka, jej praw a, jeJ rozwój,
jej miłość interesow ały go najbar
dziej. W iadom o jaki głęboki wpływ
w yw arł nań Tołstoj. Toteż odrzuoał metody rewolucyjne, nie uzna
wał gwałtu, nie wierzył w w alkę
fizyczną, — uznaw ał tylko m oral
ny w pływ jednego człow ieka na
drugiego, miłość, serdeczne współ
działanie.
N aw et w okresie wojny, gdy —
;ako internacjonalista — musiał
opuścić
Francję,
poniew ierany
przez prasę szowinistyczną; gdy
przebyw ał w Szwajcarii i pisał
płom ienne artykuły w obronie po
koju i solidarności m iędzynarodo
wej, — naw et wówczas pozostał
przedew szystkiem humanistą, wie
rżącym w człow ieka, we wpływ
człow ieka na człowieka. Jego pło
mienoe antyw ojenne utwory, jak
„Lilu-li" lub „C leram bault" wciąż
pozostają na tej limji humanizmu
Może lepiej — hum anitaryzm u?
Jeszcze w początkach swej tw ór
czości Rolland napisał drobny utw ór o greckim m ędrcu Empedokiesie w ierzącym w dwa w alczą
ce pierw iastki na ziemi: miłość i
nienawiść**. I Miłość pozostała
głównym motywem twórczości.
Czem jest „ Ja n Krzysztof", jeśli
nie hymnem n a cześć Człow ieka i
na cześć
solidarności ogólno
ludzkiej? Trzy narody — niem ie
cki francuski, włoski —- łączą się
w jednej syntezie Stąd też (póź
niejsza) książka o Ghandim.
Ale — w ustroju kapitalistycz
nym trudno marzyć o szczęśliwej
ludzkości, o miłości. Zwłasizcza w

U pływ a 70 la t od dola urodzin
Romain Rollanda, w ielkiego pisa
rza współczesnej Francji,
Nie będziem y próbow ali, oczy
wiście, w krótkiej notatce w yczer
pująco
przedstaw iać
rozwoui
tw órczości tego znakom itego au
tora, — ta k popularnego, ta k ko
chanego ta k ie i u nas, w Polsce.
Raczej — kilka słów hołdu. W szy
scy zawdzięczam y mu niezapom 
niane chwile, spędzone przy lek
turze „ Ja n a K rzysztofa" lub ,;Duszy zaczarowanej*’.

Burze szaleją

Znowu zatarj hitlerowców z
kapelmistrzem
M uzyka ma niew iele wspólnego
z polityką, ale hitlerow cy oczy
w iście i m uzykę „glajchszaltuiją",
w ten sposób, że rugują Żydów ja
ko tw órców i w ykonaw ców i zwal
czają w szelkie now e p rąd y m uzy
czne jako obce błogosławionej r a 
sie hitlerow skiej.
H itlerow cy miełi już liczne z a 
targi z niem ieckim i m uzykam i, a ryjczykam i, spowodu prześladow a
nia muzyki i muzyków, podejrza
nych n a punkcie rasizmu. Obecnie
doszło do zatargu ze znakom itym
kapelm istrzem holenderskim M engelbergiem , a raczej spowodu n ie 
go.
H itlerow cy zaprosili jesiemią r.
ub, M engelberga do dyrygow ania
kilku koncertów filharm oników
berlińskich, M engelberg zaproszę
nie przyjął, ale rada m iejska w
A m sterdam ie zapow iedziała, że
w strzym a subw encje dla o rkiestry,

prow adzonej przez M engelberga,
0 ile on pojedzie do Berlina. Men
gelberg w obec tego odmówił i nie
pojechał. H itlerow cy jednak me
dali za w ygraną i wznowili roko
w ania z M engelbergiem , ofiarując
mu ooraz lepsze w arunki. O state
cznie k o n certy jego m iały dojść do
skutku na p oczątku lutego. W szy
stk o już było przygotow ane, afi
sze zdobiły już kioski berlińskie,
uroczyste przyjęcie czekało n a go.
ścia. A le w ostatniej chwili gość
zawiódł; n ap isał on ze S zw ajcarji
gdzie baw i obecnie, że zachorow ał
1 n ie może przyjechać.
Odmowa ta spraw iła w Berlinie
niem ałe poruszenie, hitlerow com
bowiem zależy bardzo tej zimy na
m uzykach cudzoziem skich z racji
olirapjady sportow ej i m k usterum
propagandy czyni wszystko, co w
jego siłach, by zw abić obce zna
komitości.

żną. Zatonęło wiele żaglow ców z
tow aram i.
W Ankarze naskutek burzy śnie
żnej w iększość połączeń d ru to 
wych z zagranicą jest przerw ana.
W T racjl zam arzło na śmierć 6
osób, zaskoczonych przez śnieży
cę. Na stacji C zataldza pociąg o
sobow y najechał na orient - ex
press. W agon restauracyjny zo
stał
zdruzgotany. Lokom otywa
wykoleiła się, ofiar ludzkich jed
nak nie było. Szereg statków na
m orzu Czarnem znajduje się w
niebezpieczeństw ie. Okolice Smyr
ny zagrożone są pow odzią. W sze
regu miejscowości zarządzono ew akuację ludności, która bardzo
cierpi naskutek mrozu.
W BUŁGARJI.
Burza śnieżna, jaka przeszła ubiegłej nocy nad B ułgarją, pocią
gnęła za sobą skutki katastrofal
ne. D otychczas zanotow ano oko
ło 52 w ypadków zam arznięcia na
śmierć. Z kraju nadchodzą w iado
mości o w ypadkach zamarznięcia
włościan w raz z końmi, zasypa

nych śniegiem. W mieście przemysłowem Sliven burza zw aliła
w iększość kominów fabrycznych.
Pociągi kursują z wielką trudnoś
cią, sipowodu olbrzymich zasp
śnieżnych. O rient - express p rzy 
był w czoraj do granicy tureckiej
z 20-godzinnem opóźnieniem. Ko
m unikacja telefoniczna pomiędzy
licznemi m iastam i prow incjonalne
mi jest przerw ana.
W WENECJI.
W czasie burzy zatonął statek
rybacki. 10 osób utonęło. Kitka
statków rybackich, które w ypły
nęły na morze, nie pow róciło do
portu. Zachodzi obaw a, że statki
te podczas burzy zatonęły.
W KALIFORNJI.
W Kalifornji szalała niezwykle
gw ałtow na burza, która w yrządzi
ła pow ażne szkody. 6 osób odnio
sło ciężkie obrażenia. S traty materjalne sa bardzo znaczne.
W GRECJI.
C ała G recja naw iedzona zosta
ła przez burzę śnieżną. W samych
Salonikach zginęły 22 osoby. W
całym kraju w skutek burz obrażę
nia odniosło 500 osób. W czasie
burzy zatonął okręt grecki, przyczem kapitan i 2 ludzi załogi u to 
nęli.
NAD MORZEM ŚRÓDZIEMNEM.
G w ałtow na burza, która szala
ła w czoraj nad wybrzeżam i Mo
rza śródziem nego, poczyniła wiel
kie spustoszenia w Aleksandrii.
W icher uniósł kabiny na plaży,—
zniszczył kasyno, gdzie jedna osoba została zabita.

Sala sądowa stolicy

Zatarg w łonie Z. Z. Z.

Beron du Monez uniewinniony

Gardecki przeciw Moraczewskiemu
i Szurlgowi

Sąd A pelacyjny ukończył wczoraj
spraw ę barona du Moriez, skazane
go w swoim czasie przez Sąd Okrę
gow y na 3 lata w ięzienia za ciągnię
cie zysku z nierządu w er w łasnej ka

stanowi
są zbyt
i oskar
1. K .

Porucznik —
morderca p lu ton ow ego
s k a z a n y n a 10 la t w ię z ie n ia
W dniu wczorajszym rozpatry
wał wojskowy Sąd w Krakowie w
dalszym ciągu sprawę porucznika
Grzegorza o zastrzelenie plutono
wego Chomika w Rybniku.
Po przesłuchaniu dalszych świad
ków i lekarzy zabrał g os prokura
tor, poczem — po przemówieniu
obrony — trybunał udał się na na
radę i po 45 minutach ogłosił wy-

rok, na mocy którego podpor. Grze
gerz uznany został winnym zabój
stwa w stanie silnego wzruszenia
1 skazany na 10 lat więzienia oraz
wydalenie z wojska.

Sprawa zabójstwa
2 Ko.iet pod Kranowem

Z apadła decyzja, na mocy której
W ojciech Leja, oskarżony o zabój
stw o 2 kob iet na Olszy pod K ra
kow em będzie odpow iadał przed
sądem zw ykłym , a nie doraźnym
W krakow skim procesie p rz e 
P ro k u ra to r przygotow uje a k t os
ciw W ł. Puzonowi, roboto-kow i karżenia.
k tó ry zadusił sw ą lO-letnią córkę
w r. ub., po przesłuchaniu św iad
ków nastąp iły wywody p rokurato
ra i obrony.
Warszawie
Ł aw a przysięgłych o rzek ła w.KOŁO POCZTOW CÓW przy
nę oskarżonego, poczem przew o  Dzielnicy śródm ieście PPS, w W ar
dniczący odczytał w yrok, skazują suawie podaje do w iadom ości człon
cy W ł. P uzona na 9 la t w ięzienia. xów i sym patyków , że W alne Ze

Dz.eciobójstwo

„Sanacja", robotnicy i młodzież

Pisaliśmy już, że p. G ardecki na
tle zatargu z władzami centralnem.i ZZZ. w związku ze kongresem
krakow skim Związku Pracow ni
ków Użyt. Publicznej ZZZ., złożył
rezygnację z piastow anych przez
siebie m andatów i postanow ił ustąpić z ZZZ.
Prezydjum C entralnego W ydzia
łu ZZZ, postanow iło przyjąć do
wiadomości rezygnację p. G ardeckiego, który jednak, w brew swej
pierw otnej rezygnacji, postanow ił
teraz odwołać s:ę do plenum Cen
tralnego W ydziału, k tóre dziś obraduje.
W liście, w ystosow anym do Cen
traLnego W ydziału p G ardecki do
maga się podobno potraktow ania
swei spraw y, jako zasadniczej, t.j.
staw ia ją w płaszczyźnie w alki z
kierow nikiem , reprezentow anym
przez p. p. M oraczew skiego i Szuriga. Należy dodać, że na czele
Komisarycznego Zarządu Zw ąnku
Praoown. Użyteczności Publicznej

krótkowzroczni politycy, którym
W erner Som bart, dawniej p ra
chodzi o d oraźny sukces odniesiony
wie sym patyk Socjalizmu, a o stat
na
opozycji. Tych pierwszych chde
nio sym patyk hitleryzm u w swej
libyśmy
zapytać, eo sądzą o wyni
książce p. t. „D eutscher Socialiskach „piacy" w masach robotni
raus” pow iedział, że sp raw d zia
czych i młodzieży? Czy nie zrozu
nem dynamicznej w artości dane
mieją wkońcu, że to co dotąd na
go ruchu politycznego fest jego sto
tych odminkach zrobiono, zrobiono
sunek do młodzieży i do robotni
dla PPS.?
ków. Kto ma za sobą robotników,
me potrzebuje się obaw iać wro
C ytow ane pismo dodaje, że w
gów, Kto ma za sobą młodzież — wyniku
polityki
„sanacyjnej”
może być pew ien przyszłości.
wzrosły wpływy PPS. wśród m ło
Rozumieią to politycy w szyst dzieży akadem ickiej, a jeśli cho
kich obozów. Próbow ała zdobyć dzi o robotników — to zdaniem
dla siebie te dw a czynniki „sana „Głosu N arodu" sytuacja jest je
c ja '. By pozyskać młodzież, — szcze bardzie: „niepokojąca":
stw orzono „Legjon M łodych", a by
odciągnąć od ruchu klasowego ro 
botników pow ołano do życia ZZZ.
R ezultat stw ierdza „G łos Narodu".

staje osobiście p. M oraczew ski,
Rzecz ciekaw a, że p. G ardecki
P ierw szy (L egjon Młodych) stwo
w tym że kiście pow iada, ii... żałuje
rzył i kierował p. Janusz Jędrzew ystąpienia z PPS, i w stąpienia
jew icz. Drugim ZZZ. — p. Jędrzej
do ZZZ,
Moraczewski. P ierw szy leży już w
Równocześnie złożył do W ydzia.
gruzach; drugi czeka ten sam los...
fu odw ołanie zaw eszony w swych
„Legjon Młodych**, znalazłszy się
praw ach przez Prezydjum sek re
bes subwencyj i opieki „senjorów*,
tarz gen. Związku Rob. Budow la
rozpadł się; część jego członków
nych ZZZ. p. Piaskow ski, który
wróciła do studjów, inna przymyka
reprezentuje tenże kierunek co p
w tej chwili do P. P. S. Okres roz
G ardecki i Pączek.
kładu przechodzi druga organiza
J a k się zdaje p. G ardecki może cja — ZZZ.
liczyć na zaleflwie kilku spośród
Tu pasmo podaje znane szcze
ciłlkudziesięciu członków C entral
góły
o konflikcie między M oranego W ydziału .
czewskim i G ardeckim , konkludu
**
*
Zwracam y uwagę na w szelki wy jąc:

w

w dniu 15 lutego o godz. 7 m- śO
NA ROBOTNICZE TOW ARZY w lokalu Dzielnicy Śródmieście ul.
ST W O PRZYJACIÓŁ DZIECI. ' W arecka 7.
Na porządku dziennym spraw y
L. G. paczkę z odzieżą.
organizacyjne
i zaw odow e.
DLA BEZROBOTNYCH KOBIET.
M. D. 2 p ary pantofli używ a
nych.

W sprawie kopalni „Eminencja1

Po strajku dyrekcja w ycofała
w niosek redukcyjny, dom agając
się pow iększenia ilości urlopów
turnusow ych o 65 ludzi. W wynt
ku konferencji zgodził się kom.

Rozczulająca dopraw dy jest ta
troska rzekom o opozycyjnego or
ganu chadeckiego o zanik wpły*
wów „sanacyjnych”. W zrost w pły
wów socjalistycznych i obaw a
przed klasowym ruchem robotni
czym zbliżają jak w idać godzą i łą
czą, cały obóz burżuazyjny.

S-ek.

Nieprawdopodobne
obyczaje

W notatce naszej sprzed paru
dni („ChybioLa próba zgiajchszni
tow ania sztuki") popełnił śmy mi
mowolną nieścisłość. W św ietle u*
zyskanych tnformacyj wcale niepięknie wygląda zarów no „w ysoka
w ładza" jak i św etny zresztą pi
sarz Ferdynand G oetel, jako potul
ny a lojalny kandydat i m „d y k ta 
„z rozkładu ZZZ. skorzystają tylko to ra” sztuki.

na Śląsku

cej załogi.

Sanacja stworzyła na terenie ro
botniczym „wielką" organizację
ZZZ. Tylko patrzyć, kiedy ta wiel
ka organizacja przejdzie z rozwinię
temi sztandarami do obozu PPS.

N ie m niej trzeba jednak pow ie
padek, że pp. G ardecki, Pączek i
dzieć, że los ZZZ. jest już przypie
Piaskow ski reprezentują w ZZZ.
czętowany. Termin ostatecznego
„kierunek” niedw uznacznie faszy.
rozkładu jest tylko kw estją czasu.
sŁowska. O skarżano z tych kół o...
..kom unizowanie" — w edług re 
Z następstw , jakie w ynikną z ulacji ag, PRESS — J. M oraczew  padku ZZZ. organ chadecji wcale
skiego i J . Szuriga.
nie jest zadowolony, Z ubolewa
niem stw ierdza:

„klasowe** (socjalistyczne) związki
zawodowe. Już wczoraj doniósł
„Robotnik" o „wspaniałem zw ycię
stwie" socjalistycznych zw. zaw.
przy
wyborach do Kasy Brackiej
U kom. dem. odbyła się konfe dem. na dalsze słurnusow anie 40
w
Zagłębiu
Dąbrowskiem. R ezulta
rencja w spraw ie wniosku dyrek górników .
ty wyborów istotnie usprawiedli
cji kop. „Em inencja" o redukcję
w iają trium falne doniesienie „Ro130 robotników . W odpow iedzi na
Dnia 29 b. m. w sobotę o godz.
botnika*’.
Socjalistyczne bowiem
ten w niosek w ybuchł sw ego czasu
10.30
wiecz.
w
sald
teatralnej
,,Azw
iązki
zawodowe
zdobyły 12.047,
branie członków K oła odbędzie się strajk, który, jak w iadom o, zakon tei.eum " 'C zerw onego K rzyża 20)
ZZZ. — 799, ZZP. — 466 głosów".
czył się zw ycięstw em stra jk u ją

Zebranie pocztowców

Pokwitowania

Przegląd prasy

mienicy przy ul. Zielnej.
Sąd A pelacyjny stanął na
sku, że zeznania świadków
chw iejne ł mało w iarogodne
żon ego uniew innił.

dobie faszyzmu, w dobie przygo
towującej się nowej wojny św ia
towej I Stąd zasadniczy zw rot w
tw órczości R. Rollanda! Pisze
(1931) swe „Pożegnanie z przeszło
ścią". Przechodzi na pozycje re 
wolucyjne. Odbywa (1935 r.) poróż do ZSSR. O statnie tom y „Du
szy zaczarow anej" pisane już były
pod w pływem nowego św iatopo
glądu.
T ak wielki pisarz, w ielki huma
m tarysta zw ątpił w możliwość me
tody hum ardtarnej w ustroju kapi
talistycznym.
Nie będziem y tu przypom inali
szczegółowo jego dram atów ; jego
biografii — Tołstoja, M ichała A nioła; jego fachowych studiów z
zakresu historfi muzyki. T rudno
atoli nie wspomnieć o cudownym
renesansowym , pełnym
wigoru
Colas Breugnon" (w łaściwie „Mi
kołaj Brzoskwinia*’).
To przejście szczytowych poeta
ci
francuskiej
literatu ry , jak
Rollanda czy G idea, na pozycje ra
dykalizmu społecznego, La pozy
cje proletariackie jest bar dzo zn a
mienme.
Zawdzięczam y Rollandowi —
my wszyscy — bardzo w 'ele Nie
tylko chwile upojenia piękną tw ór
czością, ale także pogłębienie na
szego stosunku do człow ieka, do
ludzkości. Kto ze spółczesnych
łw órców tak silnie uderzył w n a 
cjonalizm, w szowinizm ?
Możemy nie podzielać tych hrb
mnych poglądów w ielkiego pisa
rza, ale hołd tej pięknej, tej ta k
ludzkie; tw órczości składam y wszy
K. CZAPIŃSKI.
scy!

odbędzie się
Z niepokojem i z surowym wy
WESOŁY W IECZÓR PRASY
rzutem pod adresem „sanacji” o r
SO CJA LISTY CZN EJ.
gan krakow skich chadeków wysu
Prosimy w szystkie nasze organi
w a końcow e w nioski:
zacje o nieurządzenie tego dnia ż a 
Zapewne i w sanacji są ludzie
dnych w ieczornych zebrań ani im
patrzący w przyszłość, a nie tylko
prez.

Ferdynand G oetel nie był i nie
jest członkiem „Zaiksu” . U rzędnicy
Komisarjatu Rządu wiedzieb o
tem, lecz mimo to — praw em k a
duka — postaw ili jego kandydatu
rę na prezesa Rady Naczelnej
„Zaiksu”, zalecając w przeddzień
walnego zebrania „zapisać go na
członka".
Trudiuo przypuszczać, by się to
działo bez porozum ienia z samym
pisarzem .
Nie wątp-my, że p. K om isarz
Rządu pouczy podw ładnych urzęd
ników, że ich „seraficzna” opieka
nad „Zaiksem " nie może p rz e k ra 
czać granic legalności.
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Przed kongresem pracowników

samorządowych

Obnilyt komorne w domach Z.U.S.!

Z ogromnych kapitałów składa
nych do ubezpieczalni społecznych
przez św ia t Pracy, a niew ydatkowanych na św iadczenia społeczne,
przewidziane ustaw am i ,część tyl
ko została zużytkow ana z pożyt
czni", będą podlegali pow szechne kiem dla ubezpieczonych. Aczkol
wiek mamy wiele zastrzeżeń co do
mu ubezpieczeniu społecznemu.
Nikt chyba nie zgodzi się z auto samych zasad i kierunku budow ni
to jednak
rami i rzecznikami tych projektów , c t w a ,zupow skiego‘\
że ta reform a doprow adzi do „uje | musimy stwierdzić, że dostarczanie
dnostajnienia", „uporządkow ania" mieszkań ubezpieczonym jest bo
1 „unow ocześnienia" praw i obo daj jedynym plusem w gospodar
w iązków oraz odpowiedzialności ce wolnemi funduszam i Zakładu
służbowej pracow ników sam orzą Ubezpieczeń.
Dwa zasadnicze cele przyśw ie
du terytorjalnego.
cały
tej działalności: pierw szy z
Jedyną „zdobyczą" projektow a
nych ustaw będzie dotkliwie naru nich — to lokata kapitałów , na co
niesłusznie
najw iększy
szenie dotychczasowych nabytych Zakład
kładł
nacisk,
gdyż
przy
w ahaniach
oraw pracow ników . P raw a nabyte
będą naruszone mniejwięcej w w y koniunkturalnych w ustroju kapi
sokości od 25 do 50 procent w po- talistycznym łatw o można było
staci podniesienia okresu wyczeki przewidzieć w zrosty i spadki w ar
w ania na em erytury z 10 do 15 lat. tości

Projekty niewłaściwe i nie na czasie

W najbliższą niedzielę m a się mi praw am i życia współczesnego,
zebrać w W arszaw ie ogólnopols „reformy*1 prób jego nie w ytrzy
ki Kongres pracow ników sam orzą mały. T ak samo będzie z refor
du terytorjalnego. Kongres zapew  mą personalną w sam orządzie te
ne w ypow ie szczerze i otw arcie, rytorjalnym .
Bo co właściwie dają projekto
co m yślą pracow nicy sam orządu o
projektach u staw , m ających rzeko w ane ustaw y?
Na miejsce jednej kategorji p r a 
mo na celu uproszczenie-i ujedno
stajnienie ich p raw i obow iązków . cow ników , w prow adzą dwie kateD otychczasow e norm y praw ne, gorje, o odmiennych praw ach i oobow iązujące pracow ników sam o bow iązkach oraz odpow iedzialnoś
rządu terytorjalnego były oparte ci służbowej, a mianowicie:
1) pracow ników o stosunku pub
bądź na statutach odnośnych m iast
b ą d i też na uchw ałach organów liczno - praw nym do sam orządu, o
stanow iących o uchw ałach, z a  większych obow iązkach, których
tw ierdzanych przez w ładze n ad  praw a, dotyczące obrony intere
sów byłyby ograniczone;
zorcze.
2) pracow ników o stosunku pry
Mimo, że norm y w odniesieniu do
p raw i obow iązków , odpow iedzial w atno - praw nym do samorzącni,
obniżenia podstaw y obliczeniowej
ności służbow ej i ubezpieczenia e- którzy w skutek reformy utraciliby do poborów zasadniczych z um erytalnego, były regulow ane na blisko połowę dotychczasowych
względnieniem podatku specjalne
podstaw ie przepisów lokalnych w praw nabytych, bez gw arancji sta
go, obniżenia górnej granicy uposa
poszczególnych m iastach i pow ia łości pracy.
żenią em erytalnego ze stu do 95
tach, różnic w iększych — z w y jąt
Pierw sza kategorja pracowni
oroc. uposażenia w służbie i obni
kiem sporadycznych w ypadków — ków będzie podlegała zbiorowemu
*enia odoraw o 50 procent.
nie było.
orzecznictw u
dyscyplinarnemu,
Jest nie do pomyślenia, by ogół
Przepisy emerytalne, zostały do druga zaś kategorja zostanie w y
stosow ane do t. zw. „statutu wzo jęta spod tego orzecznictw a 1 nracow ników sam orządu terytor
row ego, w ydanego w swoim cza poddana będzie przepisom ogól ialnego, który poniósł i tak już wiel
sie przez Min. Spr. W ew n.
nego u staw odaw stw a ochronne kie ofiary na rzecz Państw a i samo
rządu, w yraził ze spokojem zgodę
Norm y uposażenia uregulow a go.
no w roku 1925 na podstaw ie roz
U posażenia pierw szej grupy pra na te projekty.
porządzenia Prezydenta Rzplitej z cowników byłyby przyw iązane do
ST. KOWALSKI.
dn. 30 grudnia 1924 roku. 1 tu taj stopnia służbow ego z ewentualnym
rażących różnic zauw ażyć się nie dodatkiem funkcyjnym.
da.
U posażenia
pracow ników pry
Biorąc to w szystko pod uw agę w atno - praw nych opierałyby
oraz uw zględniając fakt częściowej się na podstaw ie umów indywidual
zm iany ustroju sam orządu terytor nych lub zbiorowych.
jalnego, nie będziemy dalecy od
Na w ypadek starości 1 niezdolno
Jak donosi „Ii. Kur. Codz.‘‘, w
wniosku, że reform a personalna w ści do pracy przewiduje się trzy najbliższych dniach nastąpi nomi
sam orządzie terytorjalnym
jest rodzaje ubezpieczenia, a m ianow i nacja dr. św italskiego, prezesa Iz
przynajm niej w obecnej chwili cie:
by Skarbow ej w Poznaniu, na w i
przedw czesna. Przem aw iają za
1) pracow nicy o charakterze pub ceministra Skarbu.
tern jeszcze: b rak u staw o finan liczno - praw nym i pracow nicy no.Or. Ferdynand św italski (nie n a
sach kom unalnych o zakresie dzla w oprzyjęci oraz ci, którzy obecnie leży utożsam iać z b. marszałkiem
łalności sam orządu terytorjalnego, pracują w sam orządzie terytorjal Sejmu, a obecnym w ojew odą kra
o Ustroju sam orządu terytorjalne nym i są ubezpieczeni na w ypadek kowskim dr. Kazimierzem Św ltalgo, o ustroju sam orządu, dosto starości od dnia 1.1.1933 roku pod skim) obejm uje dział podatkow y,
sowanym do w ym ogów społecz legaliby, w myśl projektów , ubez którym kierow ał dotychczas wice
no . państw ow ych.
pieczenia w Centralnym Zakładzie m inister Staniszewski.
W Polsce, jak w iadom o, istnieje Em erytalnym Pracow ników Sam o
P. Staniszew ski przechodzi do
W* od dłuższego czasu m oda na rządu T erytorjalnego,
Państw . Banku Rolnego na stano
»reformy“ . Sypią się, jak z rękaw a:
2) pracow nicy o charakterze pry wisko naczelnego dyrektora.
^ d v n a c fa w vborcza, szkolnictwo. w atno - praw nym , którzy nabyli
Kasy Chorych, Fundusz D rogow y, już pewnych upraw nień em erytal
,,rów nanie w dół“ I t. p.
Reformy nych z chwilą w ejścia w życie no
* Orzenrowadza się przv akom na- wej ustaw y, będą podlegali ubez
u am ende dem agogii, która no krót pieczeniu w e własnym zakresie sa
kim okresie czasu w psychologii m orządu;
spo»errnef sfrarUa sw ói kuszacv u3) pracow nicy o charakterze pry
rok. Przy zetknięciu się z istotne- w atno - praw nym tak zwani „fizy

Dr. ŚwitalsKI

wiceministrem skarbu

Stawiano Zakładowi zarzuty, że
znaczna część pieniędzy w łożona
w budow ę domów — przepadła,
gdyż domy te straciły na w artości.
Podkreślić jednak należy, że glosv
tak !e pochodziły wyłącznie ze sfer
kanitalistvcznych, pragnących skon
fłskować dla „życia gospodarcze
go" w szystkie fundusze ubezpie
czonych.
jesteśmy zdania, że w zasadzie
lokowanie funduszów w budowie
mieszkań now ocześnie i higienicz
nie urządzonych, dostennych dla
ubezpieczonych, jest celowe i leży
w interesie w łaśnie ubezpieczanych
ze względu na drugi cel stokroć
w ażnie:szv, chociaż niedostatecz
nie
doceniany
przez Zakład:
zmniełszenie kosztów świadczeń
społecznych przez zatrudnianie li
cznych rzesz robotników i pracow 
ników w przemyśle, zwiazanvm z
budow ą i przy budow ie, oraz przez
podniesienie stanu zdrow otnego
mieszkańców dom ów Z. U. S. Nie
trzeba bowiem udow adniać, że ka
żdy pracow nik zaim ujacy hlgieni
czny lokal mniej choruje, iest b a r
dziej zdolny do pracy 1 dłużej w
swoim zaw odzie pracow ać może.
Nie obejdzie się jednak tutaj bez
przysłow iow ego „ale". Żeby speł
nić całkowicie sw oie zadanie ko
m orne w dom ach Z. U. S. nie mo-

Sprawa ppor. Grzegorza

Wyrok sądu wo skowego

W spraw ie o zabójstw o pluto
nowego Chromika przez podpor.
Grzegorza (w Rybniku, w noc Syl
w estrow ą) Sąd wojskowy w Kra
kowie ogłosił wyrok, skazujący
podpor. Grzegorza na 10 lat wię
zienia i w ydalenie z w ojska.

ZULA POGORZELSKA
I c ię żk ic h c ie rp ie n ia c h

zm arła w W iln ie «*n. 10 lu te g o 1936 r.
o g o d z. 10 rano

I

Rrrr>mfl!50ŻeńsłW0 *a*°bne odbędzie się w Kościele św. Karola
n l n Z u v <na Pow^kach) dnia 15 b. m t. j. w sobotę
„ i ” . , , , " * r *no' Powem nastąpi wyprowadzenie na mieisce
wieczoefio spoczynku.

M?ż, siostra, brat, bratow a, szwagier,
siostrzeńcy 1 rodzuu.

2>

t o biititfOKj eiyśii mim
T rzeba zaznaczyć, że prof. C a
ro idzie w swej krytyce nieco za
daleko... Pod obuchem jego kryy i „upaść m ają dw a w ażniejsze
typy teoryj w artości, je d n a — w e
dług której źródłem w artości to 
w arów jest w łożona w nie p raca
i druga w edług której w artość to 
w aru zależy od oceny jej użytecz
ności w stosunku do potrzeb. —
Równie bezcerem onjalnie rożpraw ia się z teorją m aterjalizm u dzie
jow ego, k tó ią pojm uje dość prymi
tywnie.
Stało się to samo, co niejedno
krotnie w ydarzało się krytykom
m aterjalizm u dziejow ego. Zbudo
w ali sobie jak ąś karykaturę zw al
czanej teorji i dalej — do sztu r
mu! Prof. Caro, w yraziw szy się
w edług m aterializm u dziejowe
go o całem życiu społecznem roz
strzygają stosunki produkcji, do
daje:
••Ale przecież te stosunki to nie

Przebieg rozpraw y potw ierdził
w zupełności nasze informacje, po
dane bezpośrednio po tragedji.
I potw ierdził raz jeszcze słuszność
poglądu, który rozwinęliśmy w te
dy na naszych szpaltach piórem
tow. Żuławskiego.

że być kalkulow ane zbyt w ysoko:
mieszkanie w Z. U. S. powinno być
dostosow ane do cen rynkowych i
mieć tendencje, zmierzające do
obniżenia świadczeń komornianych
w innych mieszkaniach.
Z. U. S. ma pod tym względem
duże możliwości, albowiem kapi
tałem budowlanym rozporządza
na w yjątkow o dogodnych w aru n 
kach.
Z możliwości tych jednak ZUS.
korzystać nie chce. Przeciwnie —
prow adzi politykę w yduszania ze
zwych lokatorów możliwie naj
większego kom ornego, co w rezul
tacie niweluje korzyści płynące
z zam ieszkiw ania w higjenicznych
lokalach: co się zyskuje na zdro
wotności mieszkań, to się traci
przez pogorszenie odżyw iania.
Że komorne w domach Z. U. S.
jest za drogie św iadczy fakt, że
rbecnie po dokonanych obniżkach
jeden m etr kw adratow y powierzch
ni użytkow ej mieszkania kosztuje
miesięcznie:
w domach T. O. R.
zł. 0.60
w dom ach F. Kwat. W ojsk.

od 75 gr. do zł. 1.10
w domach
W . S. M.
zł. 1.20
w domach
Z. U. S.
zł. 1.50
W ten sposób w dom ach Z.U.S.
mogą zajm ow ać m ieszkania tylko
pracow nicy najlepiej sytuow ani.
Stw ierdzam y też fakt, że w t. zw.
domach robotniczych Z. U. S. mie
szka niemal wyłącznie inteligencja
pracująca. A co m ają robić lokato
rzy, którzy w momencie w prow a
dzania się mieli znacznie wyższe
uposażenie, niż m ają obecnie? Mu
szą zalegać z komornem, rujnując
sw e budżety domowe. Możemy
stwierdzić, że zaległości czynszo
we w dom ach Z. U. S. na terenie
całej Polski sięgają przeciętnie peł
nego półrocznego komornego.
T ak dłużej trw ać nie może. Mie
szkańcy w domach Z. U. S. dom a
gają się w najbardziej stanow czy
sposób dostosow ania
czynszów
mieszkaniowych do
możliwości
płatniczych lokatorów . Leży to też
w szerzej pojętym interesie-sam e
go Z. U. s.
F. N.

MAŁY FELIETON

Wymiana z Egiptem
W najbliższym czasie w Warsza
wie powstanie nowa placówka dyplo
matyczna, a korpus dyplomatyczny
pomększy sio o przedstawiciela Egiptu.
Jednocześnie prawdopodobnie, któ
ry z polskich hrabiów lub pułkowni
ków otrzyma nominację na posła i
ministra pełnomocnego w kraju nad
Nilem.
Smagły dyplomata, który osiądzie
w naszej stolicy, po dopełnieniu
wszystkich formalności, przewidzia
nych przez protokul dyplomatyczny,
wygłosi stereotypowe przemówienie,
w którem obowiązkowo znajdzie się
zdanie o „odwiecznych węzłach przy
jaśni, łączących oba narody“.
Oba narody — to Polacy i Egip
cjanie.
1 rzeczywiście, na długim szlaku
dziejowym Polska t Egiptem anira
zu wojny nie prowadziła. Owszem—
w 17-tym wieku, kiedy sułtan turec
ki szedł wraz z chanem krymskim
na Polskę, byli w jego armji wojow
nicy a nad Nilu, ale tak samo był
Sulkowski i żołnierze polscy w armji
napoleońskiej w Egvpde. I w jednym
i iv drugim wypadku Egipcjanie i
Polacy nie za swoją bili się sprawę.
Poza temi dwoma wypadkami sto
tomki nasze z Egiptem układały się
zawsze przyjaźnie. Nie mieliśmy ni
gdy żadnych zatargów granicznych;
nic mieliśmy konfliktów o szkolnic
two mniejszości polskiej w Egipcie 1
mniejszości egipskiej w Polsce; me
zdarzyło się także ani razu, by Egip

cjanic zamrażali polskie miljony za
tranzyt.
Odbywała się natomiast bardzo ży
wa wymiana wartości kulturalnych.
My z Egiptu zapożyczyliśmy słynne
ciemności, które teraz znowu zaczy
nają się sgęszcsaó, a om nazwali
swój kraj Egiptem na cześć naszych
egipskich papierosów.
Mumje są także egipskiego pocho
dzenia, tylko że Egipcjanie nie przo
chowują ich w urzędach, lecz w gro
bowcach. Swoich władców nazywali
kedywami, który to wyraz wyprawa
dta się z polskiego „kiedy" (kiedy
nareszcie pójdziesz!). M y za ta ka
żde genjalnc głupstwo nazywamy
piramidalnem. A baranki egipskie
to pies! A sennik egipski, ta najbar
dziej u was rozpowszechniona i czy
tana książka — to nief
Ustanowienie placówek dyploma
tycznych w obu krajach może tę wsa
jemną wymianę kulturalnych warto
ści tylko ożywić. Może nareszcie do
wiemy się, dlaczego wylew Nilu jest
błogosławieństwem dla Egiptu, «
wylew Dunajca albo Prutu, który
szczeniak jest wobec tam tej królew
skiej rzeki, sprowadza klęskę.
Przyszły poseł Egiptu w Poises
ntoże być pewny dobrego przyjęcia
ze strony społeczeństwa polskiego—
z uryjątlciem może endeków, którzy
nigdy nie wybaczą faraonowi, Se
nozwolił b. p. Mojżeszowi wyprowa
dzić Żydów z domu niewoli, z ziemi
egipskiej, wskutek czego znaleźli się
w oazie wolności, w Polsce.
VLTIMUS.

Gryg nalna forma protestu

Początek konferencji w sobotę o
Odbędzie się przez sobotę i nie
Czytelnicy nasi wiedzą o hanieb norw eskiego Knuta Ham suna prze
dzielę w lokalu Dzielnicy W ola — g. 6 pp.
nem w ystąpieniu głośnego pisarza ciw pacyfiście niemieckiemu O sCzyste przy ni. W olskiej 44.
sietzkiemu, gnębionem u od trzech
lat w obozie koncentracyjnym Nie
miec.
W ystąpienie to w yw ołało wiel
w na m oralność w zgardzona"..
IV.
dząc poza m artwem i rzeczami —
kie oburzenie w Norwegji, zw łasz
Sięgając do starożytnych filozo
Dziś chodzi o tryum f zasady ko cza w śród młodzeży akadem ic
tow aram i stosunku żywych ludzi.
W tedyby prof. Caro przyznał, że fów Platona i Arystotelesa, do no rzyści ogółu t. j. produktywności kiej.
to — nie „dyskretni... przerabia- wych pisarzy ekonomicznych au społecznej nad korzyścią jednos
Ale fala oburzenia przedostała
cze Aśarxa i Engelsa", ale sami tor nader słusznie pow iada, że tek — tych „najprzebieglejszych", się poza N orwegję. Jak donoszą z
mistrze widzieli w społeczeństwie nie chodzi o to „aby ustrój spo które zasadę swych zysków pod Oslo do jednego z czasopism za
siły. Siłami stają się one dopiero
przedew szystkiem
stosunki mię łeczny byl dla jednostek rentow ny niosły do poziomu jedynego kry- granicznych, pod adresem Ham su
wówczas, gdy idee o stosunkach
dzy ludźmi.
ale o to, aby był produktyw nym terjum gospodarstw a społecznego na napływ ają liczne protesty z róż
nie stosunki same, oddziałają na
Z drugiej znów strony to, co dla całego społeczeństw a", boć Chodzi zarazem o ostateczne po nych krajów .
wolę ludzka”.
prof. Caro usiłuje w w indow ać na przecie dw a te pojęcia: produktyw grzebanie fikcji „dobroczynnego
Co więcej, czytelnicy Ham suna
Otóż m aterjalizm dziejowy nic trony, opróżnione po wyrzuceniu oość społeczna
i rentow ność egoisty", tego wym yślonego przez
innego nie tw ierdzi, jak* właśnie do lam usa teoryj i praw gospo indyw idualna są to rzeczy odręb burżuazyjną ekonom ję „człow ie nietylko protestują, lecz protest
to, że „idee o stosunkach" są mo darczych i socjologicznych— sp ra  ne, choć wielu naszych mężów ka gospodarczego", a o zw ycięs swój w yrażają w ten sposób, że
torem ruchów społecznych... Lu w ia w rażenie często ogólników stanu — dodajm y — poza rentow two w społeczeństw ie zasad pow odsyłają mu jego książki. Z całe
dzie w alczą i giną za poglądy po niewiele mówiących, jak zależ nością pryw atną, czyli poza has szechnego b raterstw a, ogólno - go św iata nadchodzą paczki z utw oram i Hamsuna. Byw ają dnie,
lityczne, społeczne, czy religijne! ność człowieka od przyrody, — łem „bogaćcie się!" nie widzi wo ludzkiej solidarności.
fe napiyw książek jest tak wielki,
Nikt temu nie zaprzecza, już naj praw o wpływu woli ludzkiej, u- góle życia gospodarczego.
W
Prof. Caro chciałby nas ku temu iż mała poczta, obsługująca miej
mniej chyba teorja, która stała jarzm iającej siły przyrody, praw o imię tej „pryw atnej rentow ności"
się sztandarem potężnego ruchu, | współzależności ludzi od siebie, po kapitalizm — jak się w yraża prof. ideałowi wieść przez m dław y „so sce zam ieszkania Ham suna, nie
apelującego nietylko do bezpośre-l działu pracy, praw o, głoszące, że Caro — „zniósł w szystkie miary, lidaryzm ", który jakieś tam od może sobie dać rady z ekspedycją
na poczcie grom adzą się olbrzy
dnich interesów gospodarczych, w spółdziałanie zw iększa dochód zatrzym ał tylko jedną — złotą". blaski dostrzega i w faszystow 
skich W łoszech i w hitlerowskich mie stosy książek.
ale do poczucia solidarności, i- społeczny, praw o pierw szeństw a Zapewnił zw ycięstw o
najprzebie
Na :łarp sw e lata Hamsun s ta 
dealizmu, bezinteresowności.
dobra ogółu nad dobrem jednostki, gleiszym, w yzyskał dla siebie roz Niemczech. Autor nie uw aża za w ła
Pozatem w arto zastanow ić się praw o wielości pobudek działa wój techniki, zniszczył konkuren ściwe podkreślić, że ustroje te by nie się mimowoli... księgarzem ,
nad pewnym bardzo ciekawym u- nia ludzkiego (obok Interesu— po tów, a pozostałych — zjednoczył najmniej nie odpow iadają umiło  w ątpić jednak m ożna, czy wielu
stępem z 1-go tomu „K apitału" budki idealne). Są tu rzeczy bez w kartele dyktujące konsum en wanym przez niego wytycznym , znajd eie nabywców.
M arxa (dział 4, rozdziału 1-go) p. sporne, są też obok ogólników — tom, najw yższe ceny, jakie się jakie rozwinęli Papieże w swych
t.: „T o w ar jako fetysz", i gdzie takie ideały, o których realiza dało wycisnąć, zamienił pracę w encyklikach społecznych i jaw nie
przeczą zasadom , szerzonym przez
Marx bezlitośnie w yszydza ciasno cję w alczył i walczv socializm, — tow ar.
Przypom inam y, że konto czeko- ,
tę burżuazyjnych teoryj, które to który — jak au tor stw ierdza —
Kościół,
depcząc osobow ość ludz we Komitetu Budowy Pom nika Bo
„W szelka tradycja — pow iada
w arom przypisyw ały jakieś po- osiągnął „społnienie swych um iar autor — została pogrzebana, re- ką obcasem „państw a totalnego". lesław a Lim anowskiego w W ar sza
nadnaturalne w łaściw ości, nie wi kowanych postulatów ".
(Dok. nast.).
L. W INTEROK, w ie jest oznaczone Nr. 16.078.
Hgja pozytyw na odepchnięta... da

Na ruinach dumnego gmachu
hi .

KSES

Depesze i wiadomości, otrzymane w nocy z środy na czwartek

<Angi a stanie przy boku Francji

P r z e m ó w ie n ie F landina
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ra wypadek prowokacji nemieckiej
Ministra Edena zapytano w Izbie
Gmin, czy gotów jest zapewnić, że
przepisy traktatu lokarnenskiego,
wymagające, aby W . Brytan ja na
tychmiast przyszła z pomocą Fran
cji lub Niemcom na wypadek oczy
wistego złamania przez jedną z
tych stron a rt 42 lub 43 Traktatu
W ersalskiego, dotyczących strefy
zdemilitaryzowanej
będą przez
Rząd brytyjski ściśle wykonywane.
Min. Eden udzielił odpowiedzi
następującej: „Zobowiązania Rzą
du J. K. Mości są wyszczególnione

Restauracja Habsburgów - nieaktualna
M inister spraw zagranicznych
Flandin wygłosił w e środę dłuższe
przem ów ienie na posiedzeniu ko
misji spraw zagranicznych izby
D eputow anych. W spom niał o w y 
darzeniach ostatnich miesięcy, a
przedew szystkiem poruszył z a g a d 
nienie sankcyj.
P odstaw ą polityki francuskiej—
ośw iadczył — było poszukiw anie
sposobu przyjaznego rozw iązania
sporu w łosko - abisyńskiego w ra
mach Ligi N arodów . Francja stała
zaw sze na stanowisku lojalnego
wykonywania zobowiązań, wyni
kających z Paktu Ligi.
W edł. H avasa Flandin podał do
w iauc .ości treść not, wym ienio
nych z szeregiem rządów w sp ra 
wie frąncusko-sow ieckiego paktu
w zajem nej pom ocy jeszcze przed
ogłoszeniem m em orandum niemiec
kiego, które kw estjonow ało zg o d 
ność tego paktu z układem lok ar
neńskim.
Flandin podkreślił, że pakt fran
cusko - sowiecki pozostaje w ra
mach Ligi Narodów i późniejszych
konwencyj, zawartych dla utrzy-'
mania pokoju.
Dalej m inister zaznaczył, że w
każdym bądź razie nic nie upow aź

nia Niemców do w znoszenia fortyfikacyj w strefie zdem ilitaryzow a
nej, do czego Rzesza rości p re
tensje.
Skolei om ówił rozmowy, prze
prow adzone w spraw ie zaw arcia
paktu naddunajskiego.
Z naciskiem podkreślił kwestję
zagwarantowania
niepodległości
Austrji i poparcia jakiego udzieliły
W łochy dla zapew nienia niepodle
głości narodu austrjackiego.
S praw a restauracji H absburgów
budzi poważne zastrzenia ze stro
ny niektórych państw sukcesyj
nych.
M inister w skazał na następstwa,
jakie pociągnąć mogłaby za sobą
restauracja Habsburgów, która,
zresztą, jak się zdaje, nie jest oobecnie aktualna.
Na pytanie w sprawie mechaniz
mu paktu francusko- sowieckiego,
minister podkreślił dobitnie, że po
moc wzajemna nie może w żadnym
razie działać automatycznie i ż e o
dwołanie się do procedury normal
nej, która przewiduje interwencję
Ligi Narodów byłoby konieczne
nawet w razie niesprowokowanej
napaści trzeciego państwa na
Związek Sowiecki.

Pakt będzie ratyfikowany
Co zrobi „Trzecia Rzesza"?

stojąc w dalszym ciągu na stano
wisku, że pakt francusko - sowiec
ki jest niezgodny z paktem lokar
neńskim, polecił swoim przed sta
wicielom dyplom atycznym w Pary
żu, Londynie i Rzymie, w ystąpić z
dem arche dyplom atyczną. W edług
innej w ersji, dem arche nastąpić ma
w chwili, gdy ratyfikacja paktu bę
dzie faktem dokonaym .
Pismo w każdym razie nie w ie
rzy w m ożliwość jakichkolwiek
ostrych w ystąpień ze strony Nie
miec.
Od czasu interwencji am basado
ra francuskiego w niemieckiem mi
n istttstw ie spraw zagranicznych,
kam panja prasy niemieckiej w
Trudności, na jakie napotykało Anglją a Egiptem, zostały usunięte
spraw ie nadreńskiej strefy zdemilirozpoczęcie rokow ań pomiędzy podczas rozmowy, jak ą odbył w y
taryzow anej osłabła. (PAT)
soki kom isarz angielski w Egipcie
sir Miles Lampson z prem jerem
Ali M ałter Paszą.

Anglja i Egipt

aa drodze do porozum ienia

Zacięta walKa

R okow ania rozpoczną się w n a j
bliższym czasie.. Ze strony angiel
skiej rokow ania będzie prow adził
dono-1 skały Olahodka zajętą przez mon wysoki kom isarz sir Miles Lam p
(ATE)
i ja- gołów od czasu incydentu z dn. son.
woj- 26 stycznia. Straty obustronne nieodzy-l znane. (PAT)

JapcńczyHów z Mongołami
Agencja japońska Domci
si, że oddziały mandżurskie
pońskie po zaciętej walce z
skami Mongolji Zewnętrznej

Rozmiary strat włoskich

Akcfa ablsyńska na Południu

naftowych

Z Addis Abeby donoszą: Miaro
dajne sfery abisyńskie polemizują
z doniesieniami włoskiemi jakoby
do dnia 10 lutego tylko 844 żołnie
rzy włoskich poległo w Abisynji.
Rządowe sfery abisyńskie zazna
czają, że cyfry te są całkowicie
błędne, bowiem w samych tylko
walkach w Tembien pomiędzy 20
a 30 stycznia W łosi stracili 15
tysięcy żołnierzy wojsk regular
nych i 5.123 żołnierzy wojsk tu
bylczych. Pozatem podczas bi
«*
twy w obszarze Tembien 333 a*
„M atin" podaje pogłoskę, k rążą skarysów włoskich przeszło na
cą w kołach dyplom atycznych sto stronę abisyńską.
*
licy Niemiec, jakoby Rząd Rzeszy,
W edług informacyj ze źródeł
włoskich wojska abisyńskie na
froncie południowym koncentrują
się na południe od Sassabeneh, w
okolicach, w których znajdują się
oazy i źródła wody.
Zdaniem W łochów Abisyńczycy
przez sw ą obecną ofensywę na po-

Komitet rzeczoznawców do zba
dania warunków handlu i transpo
rtu nafty i opracowania raportu
co do skuteczności rozszerzenia
sankcyj na wymienione prouukiy,
zakończył w środę wieczorem
awoje prace.
Komitet uważa, że zakaz dow o
zu nafty byłby w zupełności sku
teczny po upływie 3-ćh do 3 i pół
miesięcy od rozpoczęcia jego sto
sowania. Jeśliby wszystkie pań
stw a reprezentowane w komitecie

koordynacyjnym, zastosowały za
kaz, to stałby się on sk i'jczn y , o
ileby Stany Zjednoczone ograni
czyły sw ój eksport do W łoch do
poziomu z przed roku 1933. W
przeciwnym razie zakaz byłby tyl
ko utrudnił Włochom zaopatrywa
nie się i uczynił je droższem.
Należałoby zabronić statkomcySternom udawania się do Włoch
oraz zakazać sprzedaży takich
statków państwom nie stosującym
sankcyj.

D ebata w Izbie D eputow anych
w spraw ie ratyfikacji paktu fran 
cusko - sow ieckiego, jest przedm io
tern zainteresow ania całej prasy,
francuskiej.
Dzienniki praw icow e w dalszym
ciągu w ypow iadają się przeciwko
paktow i, natom iast „O euvre", re
prezentujący lewicowy odłam partj: radykalnej, jak rów nież tow .
Blum na łam ach „P opulaire" bio
rą w obronę Rząd przed atakami
przeciwników ratyfikacji.
„Echo de P aris" pisze, że wynik
debaty jest w łaściw ie zgóry w ia 
domy. Pakt będzie ratyfikowany

przez w iększość „Frontu Ludow e
go", przez radykałów i przez so
cjalistów .
P raw ica — pisze dziennik — roz
poczęła g o rącą ofensyw ę przeciw 
ko ratyfikacji, ale dziennik nie oczekuje zw ycięstw a tej akcji, z
którą sym patyzuje, pow iadając, że
Rząd S arraut, spraw ujący władzę
i łaski „Frontu Ludow ego", nie
zdoła się zdobyć na żaden krok
energiczny".

Sprawozdanie w s;rawie sankcyj

o podziale

o zamach marsylstii

W sali pałacu S taszy ca w W ar
szaw ie odbył się w środę odczyt
zaproszonego do Polski hitlerow 
ski epo „praw nika" F ran ck a w obec
około 200 słuchaczów , między któ

Ustawa o neutralności
Komisja spr. zagranicznych sena
tu SL Zj. przyjęła jednogłośnie pro
jekt ustawy, przedłużającej obec
ną ustawę o neutralności do dnia
1 maja 1937 roku.
Komisja uchwaliła poprawkę
, że postanowienia ustawy nie do
tyczą republik amerykańskich na
wypadek zaatakowania ich przez
państwo nieamerykańskie. (ATE.).

rymi zauw ażyliśm y p. m inistra Mi
chałow skiego oraz wielu mu. przed
staw icieli władz.
Zagaił prof. L utostaóski, poczem przem aw iał p. F raack, k tó 
ry w ysław iał różne przejaw y hit
lerowsJciej „tw órczości" praw n i
czej.
W zakończeniu oświadczył, że
hasło „precz z paragrafam i krępu
jącemi życie" doskonale zrozum iał
Piłsudski, „najw iększy w styutezie polskości P olak", i H itler „naj
większy wódz duszy niem ieckiej’
„Niemcy — dodał — nigdy nie
zapom ną, że Piłsudski pierw szy
z całego św iatu w yciągnął rękę
do H itlera."

Polityka
C z e c h o sto w a c |l
Bawiący w Paryżu premjer
czechosłowacki dr. Hodża udzielił
przedstawicielowi pisma „intransigeant“ wywiadu, w którym oś
wiadczył, że Czechosłowacja prag
nie zawarcia układów z wszystkie
mi państwami Europy środkowej.
W pierwszym rzędzie na eży za
łatwić sprawy gospodarcze. Za
mierzony układ nie jest zwrócony
przeciwko komukolwiek.
*
**

Korespondent paryski „News
Chronicie" donosi, że dr. Hodża
podczas sw ych rozm ów z minisem Ffarfdińem miał oświadczyć,
że zam ierza spotkać się z Mussoli
.
nim celem om ów ienia spraw zw ią
zanych ze w spółpracą państw —
sygnatariuszy protokółów rzym 
skich a M ałą Ententą.
(ATE)

^ portowe
Olimpiada
BALL AN GRUD ZDOBYWA DRU
GI MEDAL OLIMPIJSKI. Bieł łyż
wiarski na 5000 metrów wygrał mi
strz świata Norweg Ivar Bailangrud.
zdobywając w ten sposób drugi złoty
medal olimpijski. Bailangrud osiąg
nął czas 8:19,6, bijąc rekord olimpij
ski.
Drugie miejsce i srebrny medal
olimpijski zdobył Fin Yasenius. Osią
gnął on czas 8:23,3.
Kalbarczyk osiągnął czas 8:47,7.
LARSSON ZDOBYWA ZŁOTY
MEDAL OLMPIJSKI. Pierwsze miej
see w biegu na 18 kim. i złoty medal
olimpijski zdobył Szwed Larsson, któ
ry przebył wymienioną trasę w czasie
1:14,38.
Drugie miejsce zajął Hagen (Norw egja), uzyskując czas 1:15:33.
Polscy narciarze startujący w bie^
gu na 18 kim. osiągnęli następujące
czasy: Górski 1:23:11, Orlewicz
1:25:27, St. Marusarz 1:25:27, Br.
Czech 1:25:55, Karpiel 1:27:31, A.
Marusarz 1:31:30.
Jakie miejsca zajęli polacy w ogól
nej klasyfikacji dotychczas niewia
domo.
ANGLJA WYGRYWA Z KANA
DĄ 2:1: We wtorek późnym wieczo
rem rozegrany został mecz hokejowy
A nglja — Kanada, zakończony nlespodziewanem zwycięstwem drużyny
angielskiej w stosunku 2:1 (1:0 0:1
1:0). Była to pierwsza wogóle poraź
ka trzykrotnego mistrza olimpijskie
go podczas wszystkich jej występów
olimpijskich. Przebieg meczu był nie
zwykle sensacyjny. Początkowo An
glicy dzielnie atakują i zdobywają
prowadzenie przez Davey'a. Następ
nie jednak lepsi technicznie kanadyjczycv opanowują sytuację i dążą do
wyrównan.a, co im się wreszcie uda
je dzięki strzałowi Palmera. Drama
tyczny przebieg ma trzecia tercja.
Przez cały czas kanadviezycv przeny
wają na polu przeciwnika, którzy jed
nak bronią się wspaniale. Do ostat
nich minut wynik utrzymuie się re
misowy, wydaie sie. że trzeba będzie
zarządzać dogrywkę, (mimo późnej
godziny — była iuż wtedy 11-ta w
nocy), gdy na minutę przed końcem
z nagłego wypadu angielskiego zdoby
wa Brentley decydującą o niespodzie
wanem zwycięstwie Anglików bram
kę.
Inne wyniki: Ameryka — Czecho
słowacja 2:0 (0:0, 2:0, 0 :0). Gra zu
pełnie równorzędna, jedynie Amery
kanie mają pewniejsza obronę i dzlę
ki temu zdobywają cenne punkty s
najgroźniejszym w grupie przeciwni
kiem. Szwecja — A u stria 1:0 (1:0,
0:0, 0:0). Jedyną bramkę zdobywa
Liljebers:. Na kilka minut p n e a kon-

cem mecz był przerwany z powom*
bóiki miedzy graczami i dopiero po
: kllkunastaminutowej
u n ------- 1 — -•— j. ---- -• przerwie
—zerwie ii usu-

nięciu po 2-ch zawodników z obu
stron, zawody zakończono. Niem cy —
W e a r y 2:1 (0:0. 1:0, 1 :1 ). Gra zupełnie równorzędna.
MARUSARZ SKACZE 81 MTR.
Na wielkiej skoczni w Garmisch Par
tekirchen podczas wtorkowego trenln
gu w skokach S. Marusarz osiągnął
Zm arł w Paryżu dr. Ludwik Gó w pięknym stylu 81 mtr.
recki, w nuk Adam a M ickiewicza,
SZWAJCARJA ZWYCIĘŻA W
syn córki M ickiewicza, M arji i po WYŚCIGACH BOBSLEIGHOWYCH
W środę rano odbyły się w Garmisch
ety Góreckiego.
wyścigi bobsleighowe czwórek.
O pierwsze miejsce ubiegała się
przedewszystklem Szwajcarja. Zawo
dy istotnie zakończyły ^ się zwycię
stwem Szwajcarów, którzy nieocze
kiwanie obsadzili nietylko pierwsze
ale i drugie miejsce, zdobywając w
ten sposób zarówno złoty, jak i srebr
ny medal olimpijski.

Wnuk wieszcza

Min. P o n ia
to
w
s
k
i
d o ch o d u społecznego

Wyrok w procesie

prawnik hitlerowski

łudniu mają na celu zmuszenie g e
nerała Graziani do osłabienia sw e
go nacisku na odcinku południo
w o - zachodnim i przerzucenia
części swych wojsk w kierunku
wschodnim.
W edług komunikatu abisyńskie
go dnia 11 bm. o godz. 9 rano Abi
syńczycy zaatakowali posterunek
Kuraki w Ogadenie i po czterogo
dzinnej zaciekłej walce zmusili od
dział wioski do wycofania się.
W łosi pozostaw ili n a placu boju
wielu poległych i znaczne ilości
sprzętu wojennego, w tej liczbie
zwoje drutu kolczastego.
jednocześnie wojska abisyńskie
zatakowały też miejscowość TuluDimptu na południu od Sassabaneh, dokąd niedawno posunęło się
wojsko włoskie.
Kilkanaście samolotów włoskich
zrzucało bomby pomiędzy Dessie
a linją frontu północnego.

OSTATNIE DEPESZE I WIADOMOŚCI NA S IR . 1, 2

W części nakładu numeru wczo
rajszego daliśmy wzm iankę o mo
wie m inistra Rolnictw a Poniatow 
skiego. Obecnie uzupełniam y tę
wzm iankę kilkoma szczegółam i z
obszernego przem ówienia.
P. minister Poniatow ski przede
wszystkiem w yjaśnił, jak należy
pojm ow ać hasło
„frontem do
w si“, dow odząc, że hasło to prze
w ażnie żle jest rozum iane. O ca
łości gospodarki państw ow ej i o
dobrobycie w cale nie decyduje
W środę wieczorem zapadł w y - 1trzej oskarżeni zostali skazani na
wyłącznie
konsum eja ludności
rok w procesie terorystów chorwa- dożywotnie więzienie. (ATE)
wiejskiej,
jak
to bardzo wielu błę
ckich w Aix en Provence. W szyscy |
dnie sądzi.

Co powiedział p. Franek,

w traktacie lokarneńskim . Rząd
brytyjski trw a przy tych zobow ią
zaniach i, jak to już poprzednio
było w izbie Gmin ogłaszane, z a 
m ierza je w iernie w ykonać, gdyby
zaszła tego potrzeba".
Niedwuznaczna deklaracja min.
Edena wywołała żywe echo w
Izbie Gmin i komentowana jest w
kołach politycznych naogół jako
zapowiedź poparcia Francji na wy
padek naruszenia przez Niemcy
strefy zdemilitaryzowanej. (PAT)

U l ia ta o m o ś c i

P. m inister pow iada:
„Jeżeli' konsumeja wsd jest dziś
mała i pochłania przypuszczal
nie około 10 proc. naszej produk
cji przemysłowej, to powiększenie
jej stosunkowo nawet dość znacz
ne, choćby o 30 proc., dałoby w
stosunku do całości krajowej pro
dukcji przemysłowej wzrost wła
ściwie mały. Czyli po stronie, —

która musi być traktowana, jako
strona zdolna do odbioru produk
tów rolnych, tego rodzaju zmiana
spożycia wiejskiego wywołałaby
skutki drobne. A przecież nlepodo
bna zapominać o tern prostem, mo
że nadet nadto trywialnem, a prze
cież bezwzględnie
prawdziwem
twierdzeniu, sformułowanem kie
dyś lapidarnie przez znanego nie
mieckiego ekonomistę dr. Baade—
o twierdzeniu, iż rolnik nigdy nic
jest w stanie sprzedać produk
tów za wyższą sumę, niż ta, którą
ktoś inny zapłacić może. Twierdze
nie dla swej prostoty zdawałoby
się zbędne do przypominania, ale.
niestety, niejednokrotnie o niem
się zapomina".

P. min. Poniatow ski uw aża, że
należy większy nacisk położyć
na rozwój m iast i przemysł, któ
ryby mógł odciągnąć od wsi i z a 
trudnić część proletarjatu w iejs
kiego.
Błędnem jest oczywiście mnie-

Ha Górnym Śfąsku
Odroczenie rokowań do piątku
N a środę zw ołana została w Ka
tow icach konferencja komisji parytetycznej przedstaw icieli praco
daw ców i zw iązków zaw odow ych
celem przeprow adzenia dalszych
rokow ań w spraw ie zatargu zarob
kowego w górnictw ie. Na posiedze
nie to przybyli delegaci zaintere-

sow anych stron.
W obec ośw iadczenia pracodaw
ców, że rozpatrzenie w niosków ,
zgłoszonych na pertraktacje, w y
m aga jeszcze dw óch dni, obie stro
ny zgodnie postanow iły środow i
posiedzenie odroczyć do piątku.
(PAT)

manie, jakoby zło dało się n a p ra 
wić przez spraw iedliw szy podział
dochodu społecznego
pomiędzy
w sią a m iastem.
Przedew szystkiem należy dochód społeczny
znacznie podnieść, a jak dzielić
go — w ynika z następującego ustępu mowy p. m inistra:

P ły w a n ie
NOWY FANTASTYCZNY R E
KORD PETERA FICKA. W New
Haven słynny pływak amerykański
Peter Fick (polak z pochodzenia) ustanowił nowy fantastyczny rekord
pływacki na 100 m. stylem dowol
nym. Dystans ten przepłynął Peter
Fick w czasie 56,4 sek. Dotychczaso
wy rekord światowy należał również
do Peter Ficka i wynosił 56,6 sek.
Na tych samych zawodach ustano
wiono kilka amerykańskich rekordów
pływackich m. in. Vandeweghe na 50
jardów stylem grzbietowym uzyskał
czas 27.2 sek. a na 100 m. — 1:06,4 s.

„Nie jest obojętnem, czy docho
dy, otrzymywane przez ludność
pracującą, rozdzielają , się w ten
sposób, iż koncentrują się w gór
nych warstwach, czy dochodzą do
szerszych mas pracujących. Z
punktu widzenia rolniozego jest
kolosalna różnica, czy powstanie
sto rodzin, zarabiających dodatko
wo sto złotych, czy jedna rodzina, i MECZ HOKEJOWY W POZNA
NIU. W Poznaniu odbył się wczoraj
zarabiająca 10.000 zł. To jest i mecz hokejowy pomiędzy AZS a War
rzecz, mająca bezpośredni wpływ tą. Zwyciężyli po ostrej grze akade
na całe życie gospodarcze i odpo micy w stosunku 4:2.
wiada zresztą również interesom
HOKEIŚCI WILEŃSCY ZAPRO
SZENI DO FINLANDJI. Hokejowa
miast i przemysłu".
Nie jest to żadna dla nas rew e drużyna Ogniska wileńskiego otrzy
mała zaproszenie na przyjazd do Hel
lacja, gdyż od wielu lat w ten singforsu. W stolicy Finlandii wil
sposób pojmujemy spraw iedliw y nianie maja wziąć udział w między
podział dochodu społecznego. — narodowym turnieju hokejowym z uDobrze jednak, iż p raw d a ta to  aziałem drużyn fińskich i szwedzkich.

H oke|

ruje sobie drogę do Rządu.
P. m inister zakończył przem ó
wienie, jak następuje:

Tc»nVs

BOKOIKA MISTRZEM TENISOWYM FRANCJI W HALI. Borotra
„Rolnictwo liczyć może na po odniósł ostatnio szereg nowych zwyprawę stosunków w Polsce tylko cięstw, zajmując na międzynarodo
wówczas, gdy polityka gospodar wych mistrzostwach tenisowych Fran
cza opiera się na zasadach synte cji w hali pierwsze miejsce zarówno
w grze pojedyńczej panów, jak i w
zujących interesy całości kraju i grze podwójnej (wraz z Destremeau)
tylko w tych warunkach będziemy
Na tych samych mistrzostwach
odnajdywać podstawy do rozrostu trzy mistrzostwa uzyskała Nelly Aprodukcji, rozrostu, który jest damson (B elgja). Zajęła ona pierwsze
miejsce w grze pojedyńczej pań, w
nieuchronnie
konieczny,
jeżeli grze podwójnej pań (wraz * Pannechcemy wyjść ze stanu, w jakim tier) i w grze mieszanej (wraz z Lesię znajdujemy”.
I sueur).

Str. a

Rozwiązanie zebrania

Robotnicy fabryki kapeluszy w Białej

Rady Białoruskiej Chrześcijańskiej Demokracji prowadzą strajk okupacyjny
Z W ilna piszą do nas:
Białoruska Ch. D. przeszło przez
I i pół roku prowadziła na łamach
„Białoruskiej Krynicy" dyskusję w
sprawie zreformowania swego pro
gramu. Ostatecznie tę kwestję,
według statutu B. Ch. D., mieli roz
strzygnąć: albo Rada B. Ch. D.,
alho ogólne zebranie członków par
tji. Centralny Komitet uważał zwo
łanie ogólnego zebrania członków
za niemożliwe, postanowił więc
sprawę przekazać Radzie. W wy
znaczonym dniu 19 stycznia o go
dzinie 10 rano zebrali się w loka
lu Białoruskiego Instytutu Gospo
darki i Kultury w Wilnie członko
wie Rady w ilości 25 osób. Przy
byli też na zjazd liczni przedsta
wiciele niezorganizowanego społe
czeństwa białoruskiego, działacze
polityczni i literaci, ze względów
jednak ustawowych zmuszeni byli
opuścić salę obrad. Na wstępie obrad zjawiło się na sali kilku poli
cjantów mundurowych i kilka osób

z policji tajnej. Po skontrolowaniu
u zebranych partyjnych biletów,
dowodów osobistych i zaproszeń
policja wypisała sobie „na pamiąt
kę" nazwiska obecnych i ich adre
sy. Po stwierdzeniu protokularnem,
że wszystko odbywa się przepiso
wo — na podstawie art. 90 punktu
3-go ustawy o zgromadzeniach —
zebranie rozwiązała. W ówczas C.
K. partji wysłał delegację do Sta
rostwa Grodzkiego w Wilnie i W o
jewództwa,
Pertraktacje z wyższą władzą
trwały przeszło 4 godziny, a zgro
madzeni z policją przez ten czas
czekali na odpowiedź. Wróciła wre
sziie delegacja bez konkretnej od
powiedzi. W tedy policja wyszła,
a panowie radni zasiedli do stołu
obiadowego. Wówczas zjawia się
znowu policja i zawiadamia, źe
zebranie Rady B. Ch. D. w tym
dniu i w tym miejscu ze względów
bezpieczeństwa publicznego odbyć
się nie może. Łaskawy tylko pan
komisarz dał 1 godzinę na spoży

Z C ie c h a n o w a

Zasłużona odprawa
(K ot. wł.),

W dniu 9 Lutego 1936 r. odibył w Zjazd przybyło około 60 delega
Cieszynie Zjazd Powiatowy dele tów. — Zebranie zagaił tww, Tu
gatów robotników rolnych. — Na rek, proponując na przewodniczą
cego tow. Wieczorka, na sekreta
rza tcw. Jaworskiego
W czasie składanie przez tow.
Turka sprawozdania za ubiegły okres, na salę wszedł wydalony ze
Jak już donosiliśmy, 21-letai Związku za kradzież b. instruktor
Leon Szeliga dokonał w Chropa- Józef Sośnicka w towarzystwie oczowie (Górny Śląsk), strasznej sławionego rozbijacza ruchu za
wodowego Józefa Grzelaka i z
zbrodni.
Młody Leon Szeliga, notorycz miejsca rozpoczęli awanturę.
ny alkoholik, przyszedł dnia kry
Przewodniczący tow. Wieczorek,
tycznego do restauracji swego oj- oddał pod głosowanie wnioeek
i wszczął z r.im kłótnię.
Grzelaka, czy mają pozostać na
Ja k zwykle, napastował on oj sali, ozy też opuścić zebranie. —t
ca, żądając pieniędzy. Ponieważ Zebrani wszystkiemi głosami zażą
był już podchm elony. stary Sze dali opuszczenia przez nich sali,
“tła ^policzkował go i wyrzucił za podnosząc ręce do góry i krzycząc
drzwi, I zdawało się, że już na „precz ze złodziejami";
em będzae koniec. Tymczasem
Widząc taką zdecydowaną wolę
e°n Szeliga, zamroczony alkoho zebranych, Sośnicki i GrzeUk, jak
postanowił się zemścić. U- niepyszni opuścili zebranie.
rył się w ciemnym kącie podwó
Jakiemi metodami posługują się
rza ' kiedy ojoiec jego wyszedł ci panowie przy rozbijaniu nasze
* restauracji, zaszedł go od tyłu go Związku, niech świadczy fakt,
* uderzył żelazną sztabą w głowę, iż próbują nawet werbować robo
•n Szeliga padł na ziemię z o- tników obietnicą, źe „kto sdę za
.’jak iem : „Leonie, co robisz!" pisze do ZZZ to dostanie po 22 me
® Szeliga uniesiony żądzą mor* try ordynarji"!
dalci leżącego, zadając mu
Stwierdzić również trzeba, że i
« ta b ą śm.ertelne ciosy.
Grzelak pobierał pieniądze od ro
w y lę g u na podwórze dotnow- botników, a nie wklejał znaczków
Po opuszczeniu sali przez Sośni
raiac-Irt***!
*** na ratunek. Umie
dr»m« trk,ani Sze!i2$ Przenieśli do ckiego i Grezlaka .zebrani w na
domu, gdzie wkrótce zakończył stroju poważnym wysłuchali koń
iycue. Morderca uciekł. Sobrondł ca referatu tow. Turka, oraz prze
mę w realności ojca. Policja, któ- mówienia tow. Jaworskiego.
fa p rz y b y ła niebawem na miejsce
1 ow. Wieczorek na zakończenie
zbrodni, znalazła ojcobójcę Are- odczytał rezolucję .potępiającą war
•ztowano go. Obecnie dochodzę- cholstwo Grzelaków i Sośmckich,
aia w tj^ sprawie dobiegają koń oraz wyrażającą uznanie Zw. Zaw
ca. Szeliga z całym cynizmem przy Rob. Roku Rzp. p.
*nał się do zbrodni, tłumacząc się
Okrzykam i na cześć naszego
tera, że ojciec odmawiał mu pie Związku i Rządu Robotniczoniędzy.
Chłopskiego Zjazd zakończono.

Cyniczna zbrodnia

Ojcobójstwa

cie obiadu, a potem kazał natych
miast rozejść się, w przeciwnym
wypadku będą zastosowane sank
cje karne. Zebrani zastosowali się
do zarządzenia. O godz. 5-tej miał
być w tymże lokalu odczyt ks.
W. Godlewskiego na temat: „źró
dła do historji Białorusi", jednak
Starostwo grodzkie ?e „względów
formalnych" i na ten odczyt poz
wolenia nie dało.

(Kor. własna)
W Bielsku i Białej istnieją trzy
duże fabryki kapeluszy, którym
mimo kryzysu dobrze się powodzi,
bo rozbudowują swoje przedsię
biorstwa. Do wiekich zysków tych
kapitalistów przyczynia się to, że
robotnice i robotnicy od kilku lat
nie należą do związku. Wszystkie
go tego jednak mało dla zachłan
nych kapitalistów, którzy szukają

! różnych środków „reorganizacyjj nych“, by powiększyć swe docho
dy.
Firma Gustaw Swoboda sprowa
dziła sobie „fachowego" majstra
p. Tybora, który już obszedł wszy
stkie fabryki kapelusznicze w W ar
szawie, Łodzi i Częstochowie, a
nie znalazłszy uznania dla swych
„zdolności", przyjechał do Białej.
Na podstawie „doświadczeń" pa
na m ajstra zaczęło się fabrykować
kapelusze nie do użytku, lecz fir
ma zamiast pozbyć się czemprędzej nieudolnego a praktykującego
majstra, obniżyła zarobki foluszŚMIERTELNA BÓJKA NA NOŻE niczek o 20 do 40 proc., a ponad
to zastosowała masowe zwalniania
We wsi Jeleń, powiatu sępoleń starszych robotnic, które przepra
skiego rozegrała się krwawa bói- cowały po kilka i kilkanaście lat w
ka, w wyniku której jedna osoba tej firmie. Ponadto wymówionym
została zabita, dwie inne eą cięż foluszniczkom przydzielono nowe
ko ranne. Przyczyną bójki była robotnice do nauki.
zemsta.
Ponieważ odbyte w powyższych
W bójce brali udział: Franci sprawach konferencje nie odniosły
szek i Paweł Fojutowie, oraz Tuchalski, zaś z drugiej strony Fran
ciszek Dziurda i Jan Stasik, po Kącik rad io w y
sługując się nożami i kijami. —
Zajście zakończyło się tragicznie
dla Franciszka Fojuta, który zo
Dnia 14 lutego o g. 20.10 usłyszą
stał ugodzony przez Dziurdę no radjosłuchacze jedną z najbardziej po
żem w szyję tak solnie, te w krót pularnych oper Ryszarda Wagnera:
ce zmarł. Uczestnicy zajścia zo „Lohengnim". Na podstanie tekstu
wagnerowskiego de tej opery złożyły
stali aresztowani, śledztwo w to się lektury najróżnorodniejsze; przeku.
wszystkiem średniowieczny epos „Par

Wiadomości PoIsW*
OKRADLI I PODPALILI
CERKIEW.
We wsi Szade, pow. Sambor o
świcie mieszkańcy wsi obudzeni
zostali wiadomością o pożarze
cerkwi.
Ratunek okazał się spóźniony
Cerkiew spłonęła doszczętnie. —Jak wykazały dochodzenia, zbrod
niarze, po ograbieniu cerkwi, we
wnętrzu jej złożyli w czterech ką
tach drewniane meble, ornaty oraz księgi cerkiewne, wszystko oblali naftą i podpalili.
Policja wdrożyła energiczne do
chodzenia.
OMAL NIE ZABÓJSTWO SPOWODU... GĘSI.
W czerwcu ub. r. doszło w Borysławce do krwawej awantury
pomiędzy sąsiadami
Dymitrem
Lewickim, a Konstantym Maruńką. Oto gęś Lewickiego przekro
czyła podwórze swego pana i
wkroczyła na dziedziniec Maruńki. Ten ostatni gęś zabił. Lewicki
z zemsty zadał Maruńce siekierą
kilka uderzeń.
Nieprzytomnego
M. przewieziono do szpitala, —
skąd wyszedł jako kaleka. Tutej
szy sąd okręgowy skazał Lewic
kiego na 1 rok więzienia, sąd ape
lacyjny obniżył mu karę do poło
wy na mocy amnestji.
TRAGICZNY WYPADEK
PRACY.

„lohengnn11 W.gnera

ROWERZYSTA WPADŁ POD
PĘDZĄCY POCIĄG.

Przed kilku dniami na torze
kolejowym w Delkach pod Gniez
nem wydarzył się tragiczny wypa
dek, 32-letoi Frydrych Wilhelm z
Mnichowa pow. gnieźnieński, prze
jeżdżał rowerem przez tor kolejo
wy, me zauważywszy nadjeżdżają
cego pociągu.
Skutki wpadnięcia pod pociąg
rowerzysty były fatalne. Koła wa
gonów odcięły Wilhelmowi lewa
nogę poniżej kolana i doszczętnie
zmiażdżyły prawą stopę.
Stan nieszczęśliwej ofiary jest
PRZY
bardzo poważny.

W fabryce skór Kromółowskiego przy u l Kościuszki w Katowi
cach wydarzył się tragiczny wy
padek w czasie zakładania pasa
transmisyjnego. Koło, będące w
ruchu, urwało prawą rękę robot
nikowi Józefowi Więckowi, po
chodzącemu z Brzęczkowlc.
Ofiarę wypadku przewieziono
w stanie ciężkim do szpitala miej
skiego w Katowicach.
ZWIĄZEK RGBOTNIKÓWDOZORCÓW DOMÓW, SŁUŻBY
DOMOWEJ I POKREWNYCH
ZAWODÓW
w Polsce Oddział I w Warszawie,
ul. Długa 26 m 7, tel. 11-25-23

sifa!' Wolfiama von Eschenbacha.
Szukanie tematu do owych dzieł przez
Wagnera w romantyce średniowiecza
jest zresztą niezmiernie charaktery
styczne dla całej epoki romantyzmu
wieku XIX. Stare podania złączone
cięito z lehgijnemi wierzeniami od
powiadają inychice i potrzebom tego
okresu czasu, szukającego wzruszeń
w świecie fantazji i mroków średnio
wiecznych zamczysk i pałaców.

W CZASIE KŁÓTNI ZABIŁ
CZŁOWIEKA.
Przed Sąlem Okręgowym w Byd
goszczy odbyła ssę sprawa karna
będąca echem krwawej aw antu
ry, jaka rozegrała saę w paździer
niku ub. roku w miejscowości Piń
sko w pow. szubińskim,
Na tle niezapalonych wzajem
nych pretensyj pieniężnych docho
dziło do częstych nieporozumień
między mieszkańcem Pińska, —
Franciszkiem Cygankiem a 27-leliura Stanisławem Szmytem, Do
ostatecznej rozprawy pomiędzy
zwaśnionymi dosz.o na terenie
kuźni, gdzie po ostrej wymianie
słów Szmyt uderzył Cyganka że
laznym hakiem w głowę, powodu
jąc w ten sposób jego śmierć,

Podaje do wiadomości, że posia
da adwokatów, prowadzi sprawy
we wszystkich ’ustanejach sądo
W wyniku
przeprowadzonej
wych członkom swym, BEZPŁA rozprawy, która wykazała wii.ę
TNIE, udziela porad prawnych oskarżonego, Sąd skazał Szmyta
pisze podania do wszystkich in- za zabójstwo na 3 lata więzienia.
stytucyj we wszystkich sprawach.

zaświeci zrvewu,...
Jesf fo g w iazd a nadziei. Roz
jaśni ona sw ój blask, gdy nie
tracq c w iary w S w o je praw o
d o S z c z ę ś c ia , n a b ę d ziesz los
loteryjny, aby zd ob yć jednq
z w ielu w ygranych. S z c z ę ś li
we losy d o l-ei klasy 3 5 -e j
Loterji sg już d o nabycia
w kolekturze

oiounsn
Cenłrala.

W arszaw a, N o w y Ś w iat 19.

Oddziały:
w Warszawie, Wilnie i Krakowie.
Za mó wi e n i a z a mi e j s c o we
załatwiamy odwrotnie.
Konło P. K O. 7 1 9 2

Cena losu 40 zł; ćwiartka 10 zŁ
Ciągnienie 2 0 lutego.

żadnego skutku, robotnice i robot
nicy w dniu 11 lutego wstrzymali
się od pracy, nie opuszczając fa
bryki. Nastrój wśród strajkujących
jest dobry, to też należy się spo
dziewać, że akcja zostanie zakoń
czona zwycięstwem.
Należy nadmienić, że z począt
kiem stycznia r. b. pewna część
zatrudnionych zorganizowała się
przy Związku Włókienniczym w
Bielsku, to też Zarząd Związku do
łoży wszelkich starań, by zmusić
firmę do podpisania odpowiednich
warunków, oraz ich honorowania.

O strzeżenie
Ostrzega się wszystkie robotnice
i robotników z fachu kapeluszniczego przed wyjazdem i przyjmo
waniem pracy w fabryce kapeluszy
Gustawa 5wobody w Białej koło
Bielska, gdyż w firmie tej wybuchł
strajk na tle obniżki płac i maso
wego wydalania foiuszniczek.

Wagner zachowuje jeszcze w „Lohengrinie" wieie cech współczesnej
sobie opery, zwłaszcza wielkiej ope
ry paryskiej, skąd więc pochodzą za
mknięte partje wokalne, marsze i insrmmentacje. le już tutaj w tern, sto
sunkowo wczesnem dziele Wagnera
wyraża się ów genjusz, który nie
długo potem potrafił opanować i za
władnąć wszystkiemi umysłami Eu
ropy.
Wykonawcami opery będą: Wanda
Weimińska, Marja Rońska, Antoni
Go ębiowski, Eugenjusz Mossakowski,
Aleksander Michałowski, Tadeusz Łu
czaj, oraz orkiestra Polskiego Radja
pod dyrekcją Miecz. Mierzejewskiego.

Ankieta „3 urn studiów"
Wszyscy radiosłuchacze biorący udziaf w wielkiej ankiecie programuwej Biuro Studjów P. R. proszeni Eą
o zwrócaiue uwagi na należyte ofraakowame ILtów, zawierających odpow edzi na tę ankietę.
Polskie Radjo przypomina, że dru
ciki ankietowe wysyłane pod adre
sem Biura Studjów nie mogą być na
dawane jamo „druk" i opatrzone zna
czkiem wartości 5 groszy, lecz muszą
hvć traktowane jako zwykły list, po
siadający odpowiednią do wskazań
taiyfy pocztowej ilość znaczków, w
danym wypadku wartości 25 groszy.
Wszyscy uczestnicy ankiety Biura
Studjów zechcą re własnym intere
sie przestrzegać eckładnego ofrankovania wysyłanych przez siebie odpow'edzi, jaśli chcą, ażeby doszły one
do rąk adresata.

Kutna wyprawa
Dnia 14 lutego o godz. 12.15 nada
no będzie przez Polskie Radjo słu
chowisko przeznaczone dla starszych
dzieci szkolnych p. t. „Nocne wypra
wa". Autor dr. F. Stefan w słuchowi
sku tern odtwarza ciekawą przygodę
Mikołaja Kopernika z jego lat dzie
cięcych. Kopernik już jako kilkuletni
chłopiec okazywał specjalne zainte
resowanie astronomją. I oto pewnej
nocy w tajemnicy przed rodzicami
wybrał się na szczyt ratuszowej wie
ży w Toruniu, aby zbliżyć się ku
gwiazdom i móc je swobodnie obser
wować. Jakie zakończenie miała ta 
jemnicza wyprawa przyszłego genjusza, który ;,wstrzymał słońce i wzru
szył ziemię." dowiedzą się młodzi ra 
diosłuchacze z audycji.

Koncerty polskie

Wśród nowych książek
Aleksander Janta . Połczyński.
ZIEMIA JEST OKRĄGŁA. Warttaw a, „Rój", 1936; atr. 310.
P. Jąn ta - Połczyński jest wśród
naszych dziennikarzy - podróżni
ków jednym z najbardziej praco,
w tych. Zarówno w sensie odmie
rzanych na powierzchni całego nie
mai globu kilometrów, jak i w zna
czemu utrwalania zaznanych w ra
żeń świadectwem czarnej czcionki
na bdelt papieru wypisanem. W oią
gu ostatnich kilku miesięcy mamy
spod jego pióna już czwarty skolei
tom reportaży podróżnych, poświę
conych tym razem zawiłym i krw a
wym sprawom Dalekiego Wschodu.
Podróż koleją transsyberyjską, M at
dźurja, Chiny Północne, wałki we
wnętrzne „wodzów" i generałów,
ekspedycje Czang - Kai - Szeka
Przeciwko Czerwonym — cały ten
kompleks faktów, zjawisk i zagad
a ieó, od wielu lat zaprzątających
«>wagę świata, znajdzie w reporta
p. Jan ty - Połczyńskiego bar
*Twe, barwne i plastyczne od-

bicie. Całkiem niezwykłe są przy
gody w tajdze mandżurskiej r.a te
renach, będących de facto pod pa
nowaniem chunchuzów; bardzo cie
kawi* opisuje również autor p>byt
na Saahaiinae i życie miejscowej
kołonji polskiej.
Reportaże p. Janty - Połczyń
skiego odznaczają się, naogół bio
rąc, dużą trzeźwością j obiektywi
zmem. Jedynie może Łam gdzie
chodzi o Chiny Czerwone autor pa
trzy na rzeczywistość jakby przez
okulary sztabowców Czang - KaiSzefca. Interesujący jest szczegół,
źe przy jego rządzie i armji — jak
podaje p, Janła - Połczyński —
znajdują się dziesiątki doradców
niemieckich, którzy są organizato
rami akcji antykomunistycznej Nie
są to jednak ludzie pozbawieni
zdrowego rozsądku, skoro op. je
den z nich charakteryzuje wiecznie
płynną sytuację polityczną w Chi
nach temi słowy: „Wojna i polity
ka — wszystko na pieniądzach oparte, pieniędzmi się robi i dla pje-

mędzy, być może, trwa alibo się
kończy". Szkoda jednak, że repor
tażom brak szerszej i głębszej per
spektywy polityczno - społecznej,
której tem at — zdawałoby się —
nieodzownie — wymaga. Właśnie
wobec ciągłej zmienności układu
sił i figur w kalejdoskopie chińskim
silniejsze podmalowanie tła ogól
nego, zaakcentow ane pewnych dy
spozycyj zasadniczych wydaje s:ę
koniecznością. Bez tego, obrazki,
kreślone zręcznem piórem w 1934
r., już w dwa lata później przesta
ją być często zrozumiałe i aktual
ne.
Dziwi też w tej ciekawej książce,
njepozbawionej w wielu miejscach
literackiego poloru, zbyt mała dba
łość o językową stronę reportaży.
Stąd te „pociągi, mające związek
z komunikacją okrętową" (str. 5),
żołnierze, którzy „ubierają chała
ty" (str. 66), „charaktery" (zam li
tery) chińskie i sporo innych niepoprawi, oś ci.
Halina Lenczewska Bortnanowa.
Z. S. S. R. W OCZACH KOBIETY.
Warszawa, „Rój", 1936; str 264
Pokaźną już bibljotekę książek
polskich o Rosji Sowieckiej powię-

kszyły notatki p. Bormanowej, kre
ślone z umiarem, spokojnie i rze
czowo . Autorka przebyła w Rosji
aześć tygodni: zwiedziła Moskwę,
Kijów i prowincję wielkorcsyjską,
interesowała się życiem kołchozów,
komun więziennych, opieką nad ma
tką j dzieckiem — i t, d. Obserwa
cje i spostrzeżenia, gdzieniegdzie
własną refleksją przeplecione, zło
żyły się na dość interesującą ca
łość, której największą zaletą jest
bezpośrednie i rzetelne podejście
do wszelkich apraw bytu sowiec
kiego. Zapewne, nie znajdziemy w
książce p. Bormanowej szerokich
horyzontów myślowych, rewelacyj
nych wniosków, wszechobejmujących uogólnień. Jeśli jednak cho
dzi o popularyzację powszedniości
sowieckiej, wrażenia p. Bormano
wej — z pewt.emd zastrzeżeniami
— mogą spełnić swe zadanie. Dla
ludzi, karmionych systematycznie
łgarstwami prasy buriuazyjmej, po
żytecznie będzie przeczytać np,, że
„cała młodzież" (sowiecka) bierze
udział w intensywnem budowaniu
nowego życia", że powieści rozcho
dzą się w Rosji w nakładzie 4 miljonw (!) egzemplarzy i że nawet

Descartes (65.000 nakładu) jest roz
chwytywany, że ucząca się mło
dzież „nie martwi się o brak po
sad po skończeniu szkół" — i t. p
Do najciekawszych kart książki
należy rozmowa autorki z dawną
przyjaciółką, b. studentką Sorbo
ny, obeonie żoną doktora — Rosja
Oiiaa, mieszkającą w Tułe. Otóż ta
Polka — niekomurustka, a raczej
„burżujika" z tradycyj i upodobań
— nie skarży się bynajmniej na
ciężkie warunki życia, na brak roz
rywek i jednostajność egzystencji:
przeciwnie, zadowolona jest zupeł
nie ze swego losu, czerpiąc saty
sfakcję z tych wielkich i pomyśl
nych przemian, jakim podlega tak
nędzny dawniej byt mas ludo
wych... Absorbujące dziś w dużym
stopniu uwagę kierowników pań
stwa sowieckiego — sprawy uprze
mysłowienia nie zostały przez au
torkę uwzględnione, co przypisać
zapewne należy brakowi za nteresowań (a może t kwaldfikacyj) w
tym kierunku.
BOLESŁAW DUDZIŃSKI.

\

zagranicą
Wymiana artystyczna między raćjofonjami europejskiemi rozwija się
nade' -pomyślnie. Szereg rozgłośni za
granicznych zaprosiło dyr. Grzego
rza FiU’berga przed swoje mikrofo
ny, jrzpd któremi poprowadzi on kil
ka koncertów, poświęconych muzyce
wyłącznie polskiej. Luksemburg, Bru
ksela i Wiedeń pozna swych słucha
czy z polskim dorobkiem muzycznym.
Jako solista zaproszony został do
Brukseli znakomity pianista — Henryz Sztompka. Wzamian, za występy
znakomitego polskiego dyrygenta i
pianisty, przed mikrofonami Polskie
go Radja wystąpią między innemi:
kapelmistrz nieprzeciętnej miary —
Oswald k sbasta, oraz pianista bel
gijski — p. Andre.

OGŁOSZEKIA LEKARSKIE

C h ło d n a

Iraita

WENERYCZNE. PŁCIOWE. SKÓRY

Ccntystyka 9 r. — 9w„ nie Iz. dal

D r.m eti. K . K A A J £ W 5 M
choroby weneryczne, płciowe, skórv
przyjmuje w swojej prywatnej le c z 
nicy Warszawa, CHMIELNA 56, od
8 r. do 9 w. W Niedz. do 1 (tel. 267-52)
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Gospodarka stolicy w roki 1935
Prezydent miasta Warszawy Ste
fan Starzyński zwołał na środę po
jedzenie Rady Tymczasowej stoli
cy, na którem zdał obszernie sprawę
z tego, co Zarząd miasta zdziałał w
ciągu ubiegłego roku.
Sprawozdanie — trzeba to przy
znać — opracowane było starannie,
porównanie z działalnością Zarządu
miasta w roku 1934-5 wypadło na
korzyść ostatniego roku, ale o jednem zapomniano w wyczerp ująeem
sprawozdaniu wspomnieć, mianowi
cie o tern, że poprzednim zarządom
jakoś nie udało się odebrać od Rzą
du należności, a p. prezydentowi Sta
rzyńskiemu Rząd nietylko wypłacił
wszelkie zaległości, ale poszedł na
rękę z udzieleniem pożyczki. Nietrud
no więc gospodarować, przeprowa
dzać inwestycje i t. d., kiedy kabza
jest nabita.
Po podziękowaniu wszystkim pp.
tymczasowym radnym za ich wy
trw ałą i bezinteresowną pracę rocz
ną p. prezydent Starzyński przeszedł

do omówienia działalności Zarządu
m. Warszawy w ubiegłym roku.
W ciągu pierwszych 9 miesięcy r.
b. budź. wpłynęło 89,68 milj. zł., wy
datkowano 88,30 mil. zł. (budżet
zwyczajny i nadzwyczajny — obli
czenie prowizoryczne). W stosunku
do takiegoż okresu r. z. uzyskano
wpływów o 25,16 mil. zł. czyli o 39
proc. więcej, przyczem
z budżetu
zwyczajnego o 3,66 mil. zł. czyli o 6
proc. więcej, z czego ze źródeł podat
kowych o 4,80 mil. zł. czyli o 18 pro
cent więcej, oraz z budżetu nadzwy
czajnego o 21,50 mil. zł. czyli o 56,7
proc. więcej. Wydatkowano w bud
żecie zwyczajnym o 9,78 mil. zł. czy
li o 1 proc. mniej i w budżecie nad
zwyczajnym o 16,21 milj. zł., czyli
o 18,9 proc. więcej. Cyfry te ilus
tru ją stałe postępy w osiąganiu osz
czędności.
Zmiany, jakie zaszły w charakte
rze wydatków, ilustruje następują
ca tablica, obejmująca również da
ne za 9 miesięcy:
1934-5 1935-6
w milj. zł.

1. Wydatki charakteru administr acyjnego (uposażenia,
6,25 5,54
świadczenia, wyd. kancel. gosp odarcze i t. p.)
2. Wydatki wynikające z przepisów prawnych (emery
16,46 20.85
tury, odprawy, kwaterunek wojsk., długi i t. p.)
3. Wydatki na cele opieki społecznej, szpitali, zdrowia,
27,43 24,46
szkolnictwa (bez wydatków adm inistrac. i inwest.)
8,59 24 80
4. Wydatki o charakterze inwestk
10,16 12,65
•5. Różne
Tablica ta ma oczywiście tylko
charakter ilustracyjny i cyfry przy
toczone w niej . przyjmować należy,
jako przybliżone. Niemniej nie może
nie uderzyć blisko trzykrotny skok
wydatków inwestycyjnych w stosun
ku do takiegoż okresu roku zeszłego.
Co prawda duża część tej pracy in
westycyjnej dokonana została przy
pomocy pożyczek, ale ogólna suma
zadłużenia miasta gospodarczo nie
wzrosła, wynosząc tak jak i w rokn
poprzednim 250 mil. zł. Stało się to
dzięki temu, że nastąpiło jednocze
sne zmniejszenie długów miasta dro
gą wykupu i amortyzacji (ok. 13,413
tys. zł. łącznie) oraz został przepro
wadzony rozrachunek ze Skarbu Pań
stwa (8,083 tys. zł.) i dokonana
zamiana udzielonych dawniej przez
Fundusz Pracy na różne roboty po
życzek (2,5!, 7 tys. zł.). Mimo to mo
żna stwierdzić, że wzmożony wysi
łek inwestycyjny i produkcyjny w
budżecie zwyczajnym dokonany zo
stał w dużej mierze własnemi siła

mi. W omawianej tablicy zwraca
również uwagę duży wzrost pozycji
wydatków, wynikających z przepisów
prawnych, na której to pozycji d ą 
żą szczególnie silnie wydatki na emerytury. Uregulowanie tego zagad
nienia staje się dla miasta i Jego
gospodarki budżetowej wręcz palącem.
OBNIŻKI CENY ŚWIADCZEŃ.
Następnie p. prezydent Starzyńs
ki wymienia wszystkie obniżki, ja 
kich dokonał Zarząd miasta w ubie
głym okresie za świadczenia miejs
kie. A więc obniżono taryfę tram w a
jową, wprowadzono bilety korespon
dencyjne między tramwajami i auto
busami, co — zdaniem Zarządu mia
sta — także ma charakter obniżkowy. Zniesiono opłaty stemplowe
przy niektórych opłatach wodociągo
wych i ' kanalizacyjnych (zasługa
Min. Skarbu — przyp. sprawozd.),
obniżono opłatę za przyłączenie do
sieci wodociągowej o prawie 20 pro
cent, obniżono cenę gazu o 1 grosz

Siedem m:esięcy stał dom
bez użytku
Od siedmiu miesięcy gm ach
miejski przy ul. 11 Listopada 5,
na Pradze, opróżniony przez z a 
kład położniczy św. Elżbiety, stał
bez użytku. Zakład ten, jak w ia 
domo przeniesiono na ul. K aro
w ą i daw ny jego budynek, pozo
staw iony bez ochrony, był nisz
czony przez nieznanych szkodni
ków. M. in. rozebrali oni części
pieców
kaflow ych,
poniszczyli
porcelanow e um yw alnie, m arm u
row e blaty okienne, urządzenia elektryczne i t. p. Podobno pusty

C o grają

w

ten budynek służył naw et za bez
pieczne schronisko dla czułych
par. Znaleziono m. in. zapas pre
zerw atyw .
Obecnie gm ach ten jest porząd
kowany. Pow stała myśl oddanre
tego gm achu przez zarząd miej
ski tow arzystw u
opiekującemu
się bezdomnymi dziećmi.
C iekaw e tylko, dlaczego — w
obecnych czasach bezdom ności—
gmach miejski przez tyle miesięcy
stał bez użytku.

te a tr a c h ?

TEATR „ATENEUM*1. Dziś i co skiego p. t. „Niewierny Tomek" w redziennie komedja Aleksandra Fredry żyserji J. Osterwy.
„Pan Geldhab’* ze St. Jaraczem w roli
CYRULIK WARSZAWSKI: Dziś
tytułowej.
i codziennie świetna satyra politycz
TEATR W IELKI — OPERA — na „Mycie głowy" z Zimińską, G:eDziś po raz ostatni w sezonie „Ba rasieńskim, Tomem, Wyrwiczem i j .i
ron Cygański" Straussa w premie rosym na czele doskonałego zespołu.
WIELKA REWJA. Dziś i codzien
rowej obsadzie z Raczkowskim w ro
nie „Potasz i Perlmutter" z Dąbrów
li tytułowej i Ferdyczkowską.
TEATR NARODOWY: — Dziś ską, Fertnerem, Krukowskim, Sem
polińskim, Demanówną i in.
„Wielki Fryderyk1' Nowaczyńskiego.
TEATR ROSYJSKI: (Nowy Świat
TEATR POLSKI: Dziś w piątek 19) w piątki, soboty i niedziele gra
„Zburzenie Jerozolimy".
sztukę Brunona Francka „W tern
TEATR MAŁY. Dziś „Żołnierz i sęk".
bohater" Shawa.
STOŁECZNY
TEATR POWSZ.
TiiiiTR NOWY. Dziś komedji Dziś w piątek 14 lutego „Roxy"; o
„Był sobie więzień" Anouilha.
godz. 7 wiecz. przy ul. Strzeleckiej
TEATR LETNI: Dziś „Codziennie 11/13.
o 5-tej" po raz ostatni.
Z FILHARM ONJI: Dziś w piątek
W sobotę, 15 b. m. premjera nowej odbędzie
się koncert symfonicz
komedji „Raz się tylko żyje" Kie- ny, w którym weźmie udział skrzy
drzyńskiego.
pek włoski Zino Francescati i wyko
TEATR KAMERALNY. Dziś na z orkiestrą dwa koncerty: Bacha
sztuka Wł. Fodora „Matura".
i Paganiniego.
TEATR MALICKIEJ (Karowa 18)
CYRK STANIEWSKICII. Dziś i
Dziś wieczorem „Trafika pani gene codziennie o 8.20 nowy program cyr
rałowej".
kowy i wielki międzynarodowy tu r 
INSTYTUT REDUTA: Dziś i co- niej walk zapaśniczych.
dziennie komedja Ignacego Grabow

Odpowiedzialny redaktor: Stanisław Niemyski

na 1 m. sz., obniżono o 2 gr. cenę
chleba z piekarni miejskiej, obniżo
no podatek od psów, obniżono opłaty
od zabaw publicznych, obniżono opła
ty szpitalne i taksy ambulatoryjne,
obniżono opłaty w gimnazjach miej
skich oraz w szaletach miejskich.

Z w ycieńczenia 1 zim na
Na rogu Leszna i Żelaznej zasłabł
stracił przytom ność 21-letni Jan
Zieber bez zajęcia (Ostrowiec zie
mia Radomska). L ekarz w ambu
latorium Pogotowia stw ierdził ogólne osłabienie z w ycieńczenia i
zimna. Po udzieleniu pomocy, prze
wieziono go do przytułku nocie
gowego (Dz-ika 4).

NR. 51

Strajk w 5 firmach czapkarskich
w W arszawie
W W arszaw ie od 3-ch tygodni
strajkuje 120 robotników i chałup
ników sekcji czapkarskiej firm:
„Em dis11, „Iksłedyc", „A taw a‘“,
„Piccadilly" i „Arbetman**.
Strajk jest przeciwko redukcjom

Praktyki w fabryce Neufelda Tragedja
W fabryce Neufelda na Pradze
(Brukowa 4), pomimo silnej orga
nizacji robotniczej, dzieją się rze
czy, z którem i trzeba będzie sta 
nowczo skończyć. — Rokrocznie
fabrykant na zakończenie starego
roku, wymawia pracę całem u per
sonelowi i w ten sposób pozbyw asię ludzi „niew ygodnych" którzy
broniąc interesów robotniczych nie
pozwolili się w yzyskiw ać — prze
ciw staw iali się obryw aniu płac
' t. p.
W roku ub, robotnicy, przeczu
w ane, że wymówienie zbliża się,
zareagow ali ostro przeciw tej ha
niebnej m etodzie, i w porozum ie
niu ze Zw. Klasowym M etalowców,
zwołali konferencję na terenie fa
bryki, przy udziale inspektora pra
cy V obw.
W w yniku konferencji osiągnię
to porozum enie, że wymówienia
formalnego nie będzie, natom iast
w prow adzane będą tak zw. urlo
py turnusow e. Robotnicy uważali,
że urlop tak i będzie trw ał nie dłu
żej jak 4 — 5 tyg.
P. Neufeld postąpił jadnak ina
czej.
Gdy po dłuższej przerw ie robo
tnicy zaczęli zgłaszać się po pra-

P rz y p ra c y
Na rogu ul. Łuckiej i Towarowej,
w czasie zapalania silnika przy sa
mochodzie, został uderzony korbą
30-letni Leon Sierczuk, kierow ca
(W ronia 38), k tó ry doznał złam a
nia praw ej ręki. Nieszczęśliwego
przywieziono na stację Pogotowia.

Pożar
Przy ul. Ciepłej 7, w mieszkaniu
Frym ety Frejmanowej, w skutek
wpuszczenia, bez zabezpieczenia,
do przew odu dymowego, zapaliła
się belka i podłoga. — IV oddział
straży ogniowej, po dwugodzinnej
akcji, pożar ugasił, w yrąbując
część belki i podłogi.

Co usłyszym y w ra d io ?

cę, p. Neufeld oświadczał, że ro
botę uruchom i dopiero w maju, a
„delegaci rządzić mnie tu nie będą"
W tych w arunkach robotnicy po
nownie zwołali konfęrencję w im
spektoracie pracy. W obec nieprze
jednanego stanow iska fabrykanta
w stosunku do delegatów ci o sta
tni tow. tow. A ugustyniak, Pierzak i Ruszkiewicz, niechcąc na
rażać dziesiątków ludzi na dalsze
bezrobocie i nędze, zażądali roz
liczenia z firmą.
W ten sposób fabrykant pozbył
się ludzi, którzy sumiennie wyko
nywali swe obowiązki, mko dele
gaci robotników . T ak wyglądają
w prak ty ce urlopy turnusow e.
N ależy dodać, że w tych wszyst
kich posunięciach pom aga p. Neufeldowi niejaki p. Nowak, A nga
żując do pracy owego N ow aka p.
■uleId zatrudnił go jako ślusa
rza. Po trzech miesiącach ogłoszo
no go kierow nikiem fabryki. Za
raz po objęciu kierow nictw a dął
się we znaki -wszystkim robotni
kom. O kazało się, że jest kiepskim
arzem, ale dobrym szpiegiem
dbrykanckim . Inspektor pracy na
ostatniej lustracji fabryki stw ier
dził horendalny stan urządzeń i
higjeny pracy ,w ubikacji ogólnej
woda cieknie z rezerw uarów od
roku. Pan Nowak przyrzekł p. in
spektorow i, że natychm iast wszy
stko napraw i, ale słow a nic dotrzy
mał. Za to zrobiono podwójną bra
mę zam ykaną na kiucz i postaw io
no specjalnie dozorcę. Na to pie
niądze znalazły się.

Kron ka organizacyjna
DZIF.LNICA ŚRÓDMIEJSKA IM.
B. LIMANOWSKIEGO.
Posiedzenie konstytucyjne now oobranego kom itetu dzielnicy od
będzie się dziś o godz. 7 wiecź. w
lokalu dzielnicy (W arecka 7). Obecność w szystkich członków Ko
m itetu obow iązkow a.
DOROCZNA WARSZAWSKA
KONFERENCJA OKRĘGOWA PPS
odbędzie lę dnia 15 i 16 lutego 1936
r. w lokalu Dzielnicy „Wola — Czy
ste" ul. Wolska 44.
Początek obrad w sobotę d. 15 lu
tego o godz. 6-ej po połudn.
PIĄTEK
W piątek, dn. 14 lutego r. b. godz.
7 wiecz. na niżej wymienionych Dziel
ninicach odbędą się zebrania dla
członków i sympatyków z referatami
aktualnemi.
WOLA-CZYSTE (Wolska 44) ref.
tow. Zaremba.
ANNOPOL (Bialołęcka 51) ref. t.
J. Dąbrowski.
POWIŚLE (Czerw. Krzyża 20) ref.
tow. Winterok na temat „Konflikt
Dalekiego Wschodu**.
MARYMONT-ŻOLIBORZ (Krasiń
skiego 10) ref. tow. Zdanowski.
MOKOTÓW (Chocimska 23) ref.
tow. Drzewiński n. t. „Zagadnienie
oświaty".
CZERNIAKÓW (Nowosielecka 1),
ref. tow. Klejn.
STARÓWKA (Długa 26) ref. tow.
Fotek n. t. „Walka o egzystencję robotn. monopolów'*.
PRAGA (Brukowa 35) ref. tow.
Dubois.
RAKOWIĘC — ref. tow. Mirowski.
Początek o godz. 6 wiecz,
JEROZOLIMA (Chłodna 30), re
feruje tow. L. Perl.

PIĄTEK, 14 lutego.
6.30 Pieśń „Kiedy ranne wstają
zorze*'. 6.33 Gimnastyka. 6.50 Muzy
ka (płyty). 7.50 Program na dzień
następny. 7.55 „Parę informacyj”.
8.00 Audycja dla szkól. 11.57 Sygnał
czasu. 12.00 Hejnał. 12.03 Dziennik
południowy. 12.15 Audycja dla szkół
12.40 Muzyka (płyty). 13.25 Chwil
ka gospodarstwa domowego. 13.30
„Z rynku pracy". 15.15 Wiadomości
o eksporcie polskim. 15.20 Przegląd
giełdowy. 15.30 Koncert. 16.00 Poga
danka dla chorych. 16.15 Koncert.
16.45 „Przyroda w lutym" — poga
danka. 17.00 „W Obserwatorium Astronomicznem Uniwersytetu Jagiel
lońskiego*'. 17.15 „Minuta poezji":
wiersze. 17.20 Transmisja z zimo
wych Igrzysk Olimpijskich w Garm'sch - Partenkirchen. 18.05 Kon
cert. 18.30 Pogadanka aktualna. —
18.40 Pogadanka społeczna.
18.45
Program na dzień następny. 18.55
„Skrzynka rolnicza". 19.05 Koncprt
reklamowy. 19.35 Wiadomości spor
towe. 19.45 Komunikat śniegowy.—
19.50 Biuro Stud.iów rozmawia
słuchaczami P. R. 20.00 „Monolog
przysłowiowy" — Światopełka K ar
pińskiego. 20.10 „Lohengrin" .— opera w 3-ch aktach Ryszarda Wag
nera. (w skrócie). W przerwie 1-ej
ok. godz. 21.00 — Dziennik wieczor
ny. W przerwie II-giej ok. godz.
21.50 — „Obrazki z Polski współ
czesnej*'. 22.30 „Reportaż z Igrzysk
Olimpijskich w Garmisch . Parten
kirchen". 22.35 „Skrzynka technics higjeniczne, automatyczne patento
n a'1. 22.50 Muzyka taneczna.
wane 3722, złotych 50, oraz nowo
czesne kozetki, otomany. Warunki
dogodne. Wy^
Tel. 247-67.
twómia: Twarda
Przewidywany przebieg pogody:
ializy lekarskie (wszelkie) wyk<>'
ponowny spadek tem peratury, po
nywa lekarz - specjalista w lecz.
cząwszy od północy kraju. W dal
nicy „Ludowej", Nowogrodzka 34,
szym ciągu zachmurzenie zmienne z telef. 9.9—444 (przy Marszałków,
przelotny śnieg, głównie na połud skiej).
niu i wschodzie. Umiarkowane, chwi
biżuterję, kwity lombarlami porywiste w iatry z kierunków
6 dowe kupuje Hefen, Mio
północnych.
dowa 2.

pozbawianych pracy

Jadw iga K w iatkow ska, lat 17.
bez zajęcia (Lewicka 13), napiła
się ługu. M łodocianą desperatkę
przew iozło Pogotowie do szpitala
Dz. Jezus.
G enow efa M ierzejewska, lat 25,
służąca (Śniadeckich 12), otruła

A

ZŁOTO,

się kw asem solnym i octowym w
bram ie domu E lstersk a 10. P rzy 
czyna targnięcia się n a życie —
b rak pracy. — I tę desp eratk ę
przew iozło Pogotow ie do szpitala
Dz. Jezus.

[[ rowerz
W nocy z czw artku na środę o
godz. 23 min. 30 na uL G rochow 
skiej pod tram w aj linji 24, jadący
z G ocław ka do zajezdni, dostał się
33-letni K azim ierz Zgorzalewicz,
robotnik (W awer), który jechał na
row erze. W skutek zmuażdżenia

czaszki, Zgorzalewicz zm arł przed
przybyciem lek arza
Pogotowia.
Zwłoki, po wydobyciu przez pogo
tow ie tram w ajow e, przew ieziono
do prosektorjum . — R ow er p o ła 
many.

Co wyświetlają kina?
ADRIA: „Kochaj tylko mnie" z Wy
socką.
APOLLO: „Becky Sharp" (film w
kolorach naturalnych).
ATLANTIC: „Ostatnie dni Pompei'1.
AMOR: „Sprzedany głos" i „Ich no
ce".
AN TINEA: „Wielkie wydarzenie"
oraz Pat i Patachon.
AKRON: „Pieśń zdobywa świat" i
„Dzień wielkiej przygody".
AS: „Buster Keaton", „Baboona" i
rew ja.
BAŁTYK: „Dawid Cooperfield".
COLOSSEUM (duże): „Człowiek —
wilk'* i rewja.
COLOSSEUM (M ałe): „Zew dzikich'*
CORSO: „Kwiaciarka z Prateru" i
rewja.
CAPITOL: „Dodek na froncie".

CAPITOL

a j e s t i c P. 6.
Film, który zadziwi i wstrząśnie.

„P O T W Ó R "

W roi. głów.
Niezapomniany bohater „Burcy nad
Azją" INKISZYNOW

Parry Baur — Clna Manes
MEWA: „Ostatni romans króla*'
„Ilonka".
METRO: „Piotruś".

i

MIEJSKI: „Melodje wielkiego mia
sta".

NIEJSKIE

Pocł 6—8—10—
w święta 4—6—8 —10.

AOOLF

DYMSZA

Melodie

„DZIELNY
W OJAK”
w komedji p. t.

„DODEK na FRONCIE”
CASINO :„Zew krwi".

c a s in o

ZEW KRWI
pg.

LOS: „Byli sobie dwaj hultaje".
MAJESTIC: „Potwór".

K in o

p o w if c ś e i JACK LONDONA

LORETTA YOUNG
‘ C L A R K GABLE
o ra z fen o m en aln y p ie s t . O I K . K * *

wielkiego miasta
MUCHA: „Marzące usta" i „Ulica
szaleństw".
NOWA l’OMBOLA: Ulica szaleństw
i Niebezpieczny flirt.
OKO PRASKIE: „Tygrys Pacyfiku'
i „Nasz chleb powszedni".
PAN: „Nocny patrol" z Flip i Flap*
r ) jh K I Pocz. 4.
W niedzielę
■
Iw i święta pocz. o 12.
KRÓLOWIE HUMORU

FLIP i FLAP

CZARY: „Wesoła rozwódka".
ELITE: „Wyprawy krzyżowe".
w najnowsze! komedji „METRO
EUROPA: „Nie odchodź odemnie".
Prod. 1936/1937
FILHAUMONJA: „Karjera" z Martą
Eggerth.
FLORIDA: „Cyrk Sarana" i „Szczę
ście na ulicy".
FORUM: „Tajemnica dr. Chandlera* PETIT TRIANON: „Jedziemy po
szczęście" z Grace Moore i „Szang
i „Ni ebezpieczny kochanek".
haj“.
FAMA: .,Dom Nr. 56".
POPULARNY: „Walczę o życie11
HELJOS: „Nie miała babakłopotu".
rewja.
HOLLYWOOD: „Wiosna w Paryżu" PROiUlEŃ: „Pieśń kozaka*' i Bu
i rewja.
rza".
PRAGA: „Annapolis" i rewja.
RAJ: „Antek policmajster".
R1ALTO: „Arcylokaj" a Charles
KOlA 29. Pocz. 6
Langhtonem.
P I K A N T N A K O M E D J A RIVIERA: „Kapsodja Bałtyku".
ROXY: „Indyjscy piechurzy" a Flipem i Flapem.
SFINKS: „Zapomniany człowiek" i
rewja.
n a s c e n ie
SOKÓŁ: „Niedokończona symfonjaR EW JA

..NOCNY PATROL”

HOLLYWOOD

WIOSNA w PARYŻU

RóbtaKlakja

CENY MIEJSC z ł.

J 09

A LJ A • „Annapolis'*.
OGŁOSZENIA DROBNE ITKOMETA:
„Piekło" i rewja.
A.A.A.A.A.A.) TAPCZANY - fSS; KOMETA —

STAN POGODY w|g PIM

i o utrzym anie dotychczasow ego
cennika.
Z arząd Główny Zw. odzieżow e
go w zyw a robotników , aby nie
w ykonyw ali robót dla tych firm.

ul. Chłodna 49, tel. 6.48-51.

„PIEKŁO”
To arcyludzki dramat.
Reż.: Harry LACHMAN.
W rolach główn.: S p en cer Trący
. i Claira Trtwor
r e w j a
MASKA: „Poszukiwaczki złota"
„Stng-sing".

STYLOWY “ 3 f5 ? r

FRANCISZKA
GAAL
filmie

KATARZYNKA
W soboty i niedziele o 12. i 2Poranki ulgowe.
STYLOWY: „Katarzynka" a Fr.
GaaL
ŚWIATOWID: „Osaczona".
TON: „Rapsodja Bałtyku".
UCIECHA: „Gabinet figur wosko
wych".
i UNJA: „Droga bez powrotu" i re 
wja.

Omkarnia Sp- MakL-Wydawninzej „Robotnik", Warszawa, WarnckJ

