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0 ciągłość Rządów

W Iz b ie G m in

Debata w sprawie sankcyj

Obóz „sanacyjny
szermuje cnotą. Chodzi zaw sze wyłącznie gać — przynajmniej formalnie—
wielu pojęciami, które jako dog 0 to, co Rząd robi i jak robi. jednostka, czy też społeczeń
m aty rzuca w społeczeństwo i Ciągłość może być rzeczą poży stwo w osobach wybranych
Na poniedziałkowem posiedzeniu ktywy są niewesołe i że w całym szych projektowanych zbrojeń.
każe w me ślepo wierzyć. Je d  teczną, ale me zastąpi ona tre ś przez siebie przedstawicieli.
Izby Gmin po interwencji szeregu świecie istnieje Aczucie' niepewno
Debata w sprawie sankcyj zakoó
„Sanacja" stosuje pierwszy z deputowanych w debacie nad spra ści. My tylko jedni w Anglji jesteś czyła się bez głosowania, poczem
nym z takich dogmatów wiary ci j charakteru prac rządowych.
„sanacyjnej’* jest twierdzenie, Jeżeli ta treść i ten charakter tych dwóch rodzajów ciągłości. wą sankcyj, podsekretarz stanu mi my jak skała pośród ruchomych rozpoczęła się dyskusja nad spra
że w Polsce od przew rotu majo prac rządowych są szkodliwe, W ykazaliśmy co on jest wart.
nisterjum
spraw zagranicznych piasków. Głownem naszem dąże wą dodatkowych kredytów dla arMy jesteśm y za drugim rodzą lord Cranborne oświadczył, że sank niem winno być dalsze umocnienie mji, lotnictwa i marynarki wojen
wego istnieje „ciągłość Rzą- bo cóż pomoże ciągłość? Nietyłdów “, która w interesie Państw a ko nie pomoże, lecz narazi P ań jem. Doświadczenie poucza co cje stają się coraz bardziej dotkli tej skały i to jest glównem a może nej. (PAT).
musi być i będzie zachowana na stwo i społeczeństwo na klęski dziennie, że raoja jest po naszej we i że wywóz włoski poniósł w nawet i jedynem uzasadnieniem na
1 w strząsy.
stronie. Nikt nie powie, by np. związku z tem znaczne straty.
dal.
Czy w interesie Hiszpanji le Francja mimo ciągłych zmian Rząd włoski zaniechał publikowa
Zastanówmy się na chwilę, jak
w rzeczywistości wygląda ta cią żała ciągłość dyktatury zw ycię Rządów, była pod jakimkolwiek nia danych o swych rezerwach zło
skiej kontrrewolucji, czy też o- względem w gorszej sytuacji od ta, co jest faktem bardzo wymow
głość.
Mamy w Polsce istotnie ciąg balenie tej dyktatury przez wspa Polski.
„Sanacja" twierdzi, że sąsie nym, a kolekcja obrączek ślubnych
łość Rządów w tem znaczeniu, niały w ysiłek mas pracujących,
nie może stanowić zbyt poważnej
że Sejmowi odebrano możność który wyprowadza Hiszpanję na dztwo Polski z Niemcami hitle- pozycji dla wielkiego narodu. Wlel
P rasa konserwatywna, odzwierReakcja prasy angielskiej na
zmiany Rządu. W praw dzie i „sa szlak nowoczesnego państw a de rowskiemi i Rosją sowiecką nie ka Brytanja zobowiązała się pod
pozwala na inną formę rządów
ciadlająca poglądy Rządu, jak „Ti
mowę
Edena,
o
której
pisaliśmy
nącyjna" konstytucja przew idu m okratycznego ?
trzymywać zasadę zbiorowego bez
Pytanie starczy tu za odpo w Polsce. Tu „sanacja" utożsa pieczeństwa i fakt ten stanowi je osobno, jest naogół życzliwa. — mes", a zwłaszcza „Daily Tele
je możliwość ustąpienia Rządu
mia ciągłość Rządów z silnenr
Prasa skrajnie reakcyjna, — jak graph" całkowicie aprobuje mo
na żądanie już nie samego Sej wiedź.
dną z najistotniejszych gwarancyj
Spraw a ciągłości Rządów w Rządami.
„Aborning Post" i „Daily Mail" za wę Edena i przyjmuje wytkniętą
mu, lecz także Senatu, ale i to
Ale to jest już temat odrębny pokoju. Nikt nie zaprzeczy, mówił dowolona jest, że Eden nie okazai przez niego linję działania bez za
ograniczone praw o Sejmu nie ma Polsce sprowadza się do tego,
dalej lord Cranborne, że perspe
(jmb.)
się zdecydowanym zwolennikiem strzeżeń, podkreślając, że Eden
dużego praktycznego znaczenia, czy o ciągłości tej ma rozstrzy
imejatywy brytyjskiej w sprawie przemawiał nietylko w imieniu
decyduje bowiem w ostatniej in
zakazu naftowego oraz że wypo własnem, ale i w imieniu całego
stancji Prezydent, a przy obec
(PAT.).
wiedział się za należytem uzupeł Rządu brytyjskiego.
nej ordynacji wyborczej sama
nieniem uzbrojenia W. Brytanji.
myśl, że „parlam ent", wyłonio
Prasa lewicowa, jak „Daily He
ny z tej ordynacji, mógłby w yra
Organ robotniczy „Daily He
rald" i „New Chronicie", aczkol
j e Rządowi swą nieufność, w y
wiek nieco rozczarowana jego sta rald" krytykuje stanowisko Edena
gląda na — bluźnierstwo, lub
nowiskiem w sprawie embarga który nie powiedział, że Rząd
śmieszność.
naftowego, obarcza jednak odpo angielski zamierza podjąć w Ge
Pod tym więc względem, że
newie inicjatywę nowych sankcyj.
społeazeństwo
nie
ma
wpływu
lu n
j n i e m a wpiywu
źródła angielskie i niemieckie' Wczoraj oddziały Rasa Imru zaa j kie, zdobyte w poprzednich wał wiedzialnością za te wahania ga
na s - ad Kządu, że Rząd )cst me potwierdzają wiadomości podane takowaly obóz włoski w Damo Ge kach. Lotnicy włoscy zarzucili te binet brytyjski, który oskarża o Pismo podkreśla, że jest rzeczą
zależny od woli społeczeństwa, już przez nas o ataku Rasa Imru lila w pobliżu Adui. Włosi mieli puste namioty setkami bomb, są defet> zm. Dzienniki te chwalą na- conaimniej dziwną, że Rząd an
istnieje rzeczywiście ciągłość na wojska włoskie. Atak nastąpił stracić 256 zabitych. Całość strat dząc, że trafiają w skupienie sił to n rafi Edena z racji zdecvdowa gielski jest zadowolony z działa
nego stanowiska na rzecz ’ igi Na nia dotychczasowych sankcyj.
Rządów w Polsce dzisiejszej.
na północy od Aksum w kierunku włoskich odniesionych w tygodniu zbrojnych abisyńskich. Wojowni rodów
(ATE.).
zbiorowego bezpieczeńst
Ale całkiem inaczej przedsta Adui. Bitwa trwała kilka godzin i ubiegłym naskutek akcji Rasa Im cy abisyńscy ukryci na zboczach
wa.
wia się spraw a ciągłości, gdy
zakończyła się klęską oddziałów ru ma wynosić 728 zabitych, w tej gór, ruszyli do ataku dopiero
spojrzymy na nią od strony w e  włoskich. Podobno przeszło 400 liczbie 472, którzy padli podczas wówczas, gdy samoloty oddaliły
wnętrznej kolejnych Rządów
wypadu abisyńskiego na tyły wło
bisyńczycy atakowali czołgi
Włochów zginęło.
.,sanacyjnych". Jeżeli chodzi o
skie, o czem wczoraj doniosły źró włoskie, rażąc obrońców zakrzyOd poniedziałku 2 marca roz pocznie się w Łodzi i w okręgu
ciągłość
prac wewnętrznych
wionemi szablami i sztyletami.
dła
abisyńskie.
łódzkim
((
tych Rządów, o ich działanie i
Powyższą wiadomość Reuter uPolitykę, to jedynym czynni
zupelnia doniesieniami, że zdoby
Na froncie południowym urzędo
kiem, utrzymującym w nich cią
Na str. 3 drukujemy kilka re  cie obozu włoskiego w Damo Ge- wy komunikat włoski notuje akcję
głość, był marsz. Piłsudski. Na
tila odbyło się podczas ataku noc
to zgodzi się chyba cały obóz welacyjnych szczegółów o dzia nego. Włosi cofnęli się po długiej wywiadowczą na odcinku Ogadenu i operacje lotników nad rzeką
•.sanacyjny". A skoro tak jest, łalności hitleryzmu niem ieckie walce na białą bron.
we wszystkich fabrykach i zakładach, które nie chcą uznać
Webbi-Szebeli.
go
na
ziemiach
Rzeczypospoli
skoro obecnie tego jedynego
źródła angielskie donoszą, że umowy zbiorowej.
źródła angielskie donoszą, że
czynnika niema, to możnaby mó tej Polskiej. Kilkanaście dzien
Szczegóły podamy jutro.
Wić o ciągłości prac rządowych ników, wychodzących w P ol ostatnie operacje Rasów: Kassy, wojska Rasa Nasibu w Ogadenie
tylko pod warunkiem, że znaj sce", a „kontrolowanych" przez Sejuma i Imru w rejonie Tenibien otrzymały około 600 ton sprzętu
dzie się inna jednostka, któraby p. m inistra propagandy „T rze wskazują, że zbytnie zapuszcza wojennego, który nadszedł z Ber
Autorytetem i wpływem dorów- ciej" Rzeszy Goebbelsa, — to nie się wojsk włoskich w kierun bery przez Somali brytyjskie.
m arsz. Piłsudskiemu. Takiej już nie są żarty. Urzędnicy ku południowym od linji Makalle- W transporcie tym jest około 40
Jednostki dotąd niema. A więc konsularni „Trzeciej" Rzeszy, Adua - Aksum nie jest przedsię dział, około 12 tys. karabinów i 15
miljonów pocisków karabinowych
1 ciągłości Rządów w tem zna stojący u steru grup politycz wzięciem bezpiecznem.
Większość
dział należy do specjał
nych,
działających
w
Państwie
Oddziały
Rasa
Imru
na
północy
czeniu, jakie można było jej na
Komornicy na prowincji, m. in. ogłaszane w najbardziej poczyt
ne^o 'ratunku, przeznaczonego do
Polskiem,
—
to
tak
samo
nie
od
Aksum
uchroniły
się
w
czasie
dać za życia Piłsudskiego być
na obszarze sądu okręgowego w nych organach prasy miejscowej.
ostrzeliwania
wojsk
zmotoryzo
są
żarty.
Podobnie
wygląda
sy
poprzednich
ataków
włoskich
w
uie może.
(Press)
Piotrkowie, otrzymali polecenie, iż
tuacja w Danji, w Czechosło ten sposób, że ustawiły na swoich wanych.
Pomińmy wszakże kwestję oogłoszenia
o
licytacjach
zamiesz
*
wacji,
w
Alzacji,
w
Rumunji,
linjach obronnych namioty włossób i szukajmy ciągłości rzeczoKomunikat ag. Press dajemy do
czać mają w warszawskim „Exnie mówiąc już o Austrji.
^®j. Nie potrzebujem y szukać
presie Porannym". Dotychczas o- słownie. Sama sprawa nie jest by
Nielegalna
organizacja
hitle
daleko. Mamy świeżo w pam ię
głoszenia te drukowane były w najmniej drobna. Chodzi bowiem
ci mowy mm. Kwiatkowskiego, rowska na Śląsku ulega w tej
o rzecz bardzo prostą, ale stano
prasie lokalnej.
pozostają
w których przedstaw ił fatalny, chwili likwidacji;
wszakże
różne
odnogi
legalne
Pisma miejscowe podjęły kam wiącą SKANDAL: oto PRYWAT
niemal tragiczny, stan gospodar
panję przeciw temu zarządzeniu, NY koncern prasowy otrzymuje
czy Polski i ogromne zaniedba tej samej w istocie roboty, —
nazywając je nowym przejawem raptem MONOPOL na ogłoszenia
nia w tej dziedzinie. Min. Kwiat roboty system atycznej i plano
„etatyzmu prasowego". Delegacja instytucji PAŃSTWOWEJ, czerpie
kowski nie w skazał — tego wy- wej, o konsekwencjach wręcz
wydawnictw lokalnych podjęła in stąd zyski do PRYWATNEJ kie
maga zasada „ciągłości" — wi nieobliczalnych.
Według wiadomości z miaro przewodniczącego „Generalidad"
Opinja publiczna zdaje sobie
terwencję u czynników rządowycn szeni, — niewiadonio na jakiej pod
nowajców, ale inny dogmat ,.sadajnych źródeł, Companys i inni jest osobisty wybór doradców,
stawie prawnej, raczej w sposób
nacyjny", jeszcze bardziej papie teraz sprawę, dlaczego mamy działacze katalońscy w rozmowie przeto Companys powoła na te
Do akcji prasy przyłączyli się oczywisty — WBREW PRAWU.
tyle
zastrzeżeń
co
do
polityki
r°Wy i mniej przestrzegany od
z premjerem Azaną kładli nacisk stanowiska dawnych doradców, przedstawiciele miejscowej ludno
W Warszawie taki sam „mono
dogmatu ciągłości, mianowicie p. min. Becka. Bo chodzi tu nie na konieczność przywrócenia Ka- usuniętych po rewolucji paździer ści, która podnosi, iż ze względu pol na komorników" ma „Gazeta
odpowiedzialności w yrę- tylko o samą politykę, ale i o talończykom przywilejów, przy nikowej w 1934 r. Projekt usta na dobro licytacji ogłoszenia ko Polska", związana zresztą dość
tu min. Kwiatkowskiego i o- całe nastawienie psychiczne, sługujących im na zasadzie sta wy o całkowitem przywróceniu morników powinny być umieszcza ściśle z L zw. prasą czerwoną.
barcza odpowiedzialnością co- które z niej wynikło, a które tutu katalońskiego do czasu u- mocy obowiązującej statutu ka ne w miejscowych organach pra Czas najwyższy, by odpowiedzial
oajmniej ministrów gospodar umożliwiło _ utw orzenie w Pol chwalenia w styczniu 1935 r. u- talońskiego
będzie
następnie sy, czytanych przez przyszłych li ne czynniki rządowe wkroczyły w
sce prawdziwej „obcej agentu
czych poprzednich Rządów.
stawy
wprowadzającej
ustrój
przedstawiony
Kortezom.
cytantów. Inaczej ogłoszenia ko te nieprawdopodobne stosunki, o
ry", rozgałęzionej i rozbudowa
**
Ale druzgocąca krytyka min.
morników mijać się będą z celem. których wróble ćwierkają na da
*
nej, działającej ściśle i dokład tymczasowy. Forma, mająca zaKwiatkowskiego oznacza chyba,
Stała komisja Kortezów zwoła
Sfery prawnicze akcentują, iż chach. Nazwać kombinacyj tego
nie według w skazań, otrzym y dowoinić aspiracje Katalończyże nie chce on zostaw ić po sobie
ków
jest
następująca:
Companys
na
została
na
dziś.
W
imieniu
przymus
drukowania ogłoszeń ko rodzaju ,dobrem! obyczaiami", —
wanych spoza naszej zachod
takiego spadku, co jego poprze
będzie mianowany
generalnym Rządu zgłoszony będzie wniosek morników prowincjonalnych
w nikt się nie odważy... z pewnością.
niej granicy.
d n ic y , że na polu gospodarczem
Takich — powiedzmy deli gubernatorem Katalonji i przewo o anulowaniu ustawy z dnia 2-go dzienniku warszawskim pozostaje Mówimy zupełnie poważnie, że
„Generalidad" kata stycznia 1935 r., zawieszającej w sprzeczności z przepisami ko TAKIE kombinacje monopolistycz!| e pragnie i nie dąży do — cią katnie — błędów nie wolno dniczącym
głości!
lońskiego
na
miejsce Juana Mo stosowanie postanowień statutu deksu postępowania cywilnego, no-finansowe nabrafv w oczach oprzebaczać... nikomu
ł oto jesteśmy u sedna rzeczy,
les, pełniącego prowizorycznie te katalońskiego. (PA T.).
które wyraźnie postanawiają, że pinji CAŁEGO kraju cech PU
ciągłość sama nie jest zaletą, ani
M. NIEDZIAŁKOWSKI. funkcje.
Ponieważ przywilejem
ogłoszenia o licytacjach muszą być BLICZNEGO SKANDALU.

Kolekcja o brączek na długo nie w y starczy Włochom

Polityka W. Brytanii

Po m ow ie min. Edena

Nowy atak Rasa Imru

Wolska abisyńskie podejmują walkę na ohu frontach

„Brunatna sieć

strajk włókniarzy

Monopol

na ogłoszenia komorników

W Hiszpanii

Co to znaczy?!

Budżet w nowym Sejmie
Milczenie i... odpowiedzialność
Tylko w części nakładu mo
gliśm y w czoraj podać zakończe
nie dyskusji w nowym Sejmie
nad budżetem Min. S praw W e
w nętrznych i nad m ow ą p. min.
Raczkiew icza. W tych poniedział
kowych godzinach
wieczornych
jeden tylko
m oment wzbudził
w iększe zainteresow anie: starcie
„petlurow ca" p. Skrypnika z W o
łynia z p. Mudrym, p rzedstaw i
cielem „U ndo". Starcie było zre
sztą utrzym ane na poziomie kul
turalnym . P on ad to p. Zdz. Stroński, referent budżetu, zakom uni
kow ał zebranym , że Berezę K ar

tuską... trzeb a narazie
I to w szystko.
**

utrzym ać.

*

B udżet Min. Spraw Z agranicz
nych referow ał p. W alewski. D y
sku sji nie było. Pp. posłowie, w y
brani z ram ienia „monopolu B. B.
W. R.“, zachowali głuche milcze
nie. Czy milczenie zw alnia od od
pow iedzialności? Nie sądzim y. Na
świecie dzieją się rzeczy bardzo
wielkie. Polska istnieje nie na
księżycu, tylko na ziemi. Pp. po
słowie ujaw nili raz jeszcze jeden,
ja k są beznadziejnie dalecy od
„rzeczywistości rzeczywistej".

Posiedzenie wczorajsze

Budżet Monopolów.P. Hutten-Czapski źada
obniżki płac w monopolach. Budżet Przem.
i Handlu. Mowa min. Góreckiego
ku szterlingow ego, w Niemczech
i w Stanach Zjednoczonych.
NIEMCY.
Całe wtorkowe przedpołudnie
O gospodarce Niemiec p. mini
zeszło na dyskusji nad M onopo
ster krótko oświadcza, co nastę
lami Państw ow em i.
Referent pos. H utten-C zapski puje:
(konserw atysta) dom agał się....
„Poczynając od roku 1938 urucho
rewizji płac, które podobno w miono w Niemczech t. zw. akcję do
M onopolach są w rażącej sprzecz starczania pracy, polegającą na inności z ogólnie stosow anem i za flacyjnem finansowaniu inwestycyj
robkam i; z drugiej strony podno publicznych. Rząd lub inne ciała pub
si także nadm ierną rozbudow ę dy liczne dyskontowały swe weksle w
rekcji monopolów.
bankach, w szczególności w banku eZ M onopolu Spirytusow ego p. misyjnym i osiągnięte stąd sumy —
spraw ozdaw ca spodziew a się w przeznaczały na produkcję dóbr in
nadchodzącym
roku
gospodar westycyjnych dla celów państwowych
czym lepszych wyników, ponie To tworzenie siły nabywczej wywo
w aż w roku budżetowym 1936/7 łało dość szybki wzrost produkcji op rzy p ad ają dw a okresy w ielka gólnej ale jednocześnie trudności w
nocne (kwiecień 1936 i marzec bilansie handlowym".
1937), a sprzedaż w okresie w iel
Po omówieniu sytuacji gospodar
kanocnym wynosi około 7 milj. zł. czej w szeregu krajów p. minister
(A może w artoby zadekretow ać zaznacza, że cechą popraw y kon
jeszcze ze dwie — trzy W ielka iunkturalnej w wielkich ośrodkach
noce! — przyp. spraw ozd.).
przem ysłowych św iata jest nieprze
rzucanie się tej popraw y na inne
MÓWCY.
Marszałek oświadcza, iż do dysku kraje.
STAN RZECZY W POLSCE
sji nad budżetami Monopolów oraz
P. m inister skolei przechodzi do
Przem. i Handlu zapisało się 40
mówców. Marszałek przeto wzywa om ówienia sytuacji w Polsce r
mówców, by się porozumieli i za stw ierdza, że ubiegły rok był okre
sem dalszej powolnej, ale system a
rządza 15-minutową przerwę.
Czas przemówienia ustalono na 10 tycznej popraw y.

Budżet Monopolów

„Ożywienie zaczęło się pod koniec
nie r. 1933 i robiło stopniowo postępy w
następnych latach. Wskaźnik produk
cji przemysłowej wynosił w r. 1932—
Budżet Min. Prz em .
53,7, tyle samo prawie w pierwszych
3 kwartałach 1933 r. — 53,8; nato
i Handlu
Po referacie pos. Sowińskiego za miast w ostatnim kwartale 193? r.
brał głos p. minister Przemysłu i podniósł się już do 60,1, w pierwszej
połowie 1934 r. do 62,0 a w drugiej
Handlu gen. Górecki.
połowie tego roku — do 63,6. Równo
MOWA M INISTRA PRZEM.
cześnie ustał odpływ dewiz z Banku
I HANDLU GÓRECKIEGO.
Polskiego: od połowy r. 1933 utrzy
M inister na w stępie ostrzega
mują się one na poziomie prawie nie
przed popełnianem błędu, polega
jącym na zestaw ieniu Polski z zmiennym, mimo że dodatnie saldo
bilansu handlowego nietylko nie mo
innemi państw am i. Zapom ina się
gło wzrosnąć, ale przy zwiększonem
bowiem, żc przez i y 2 wieku nie
zapotrzebowaniu na surowce i pół
było ogólno - polskiej racji go
fabrykaty przemysłowe i trudności
spodarczej, lecz w poszczególnych
powiększenia eksportu — w porówna
zaborach decydow ała obca racja.
niu z rokiem 1932 obniżyło się".
MIĘDZYNARODOW A
Rok ostatni 1935 przyniósł dalsze
SYTUACJA GOSPODARCZA'.
postępy poprawy i rozszerzenia się
jej objawów także na dziedziny do
Dalej p. m inister pow iada:
„Gdybym chciał zobrazować gos tąd przez nią nie objęte — a miano
podarczą sytuację międzynarodową wicie — poważny wzrost inwestycyi
w roku 1935 z punktu widzenia ob przemysłowych i nieduży wprawdzie,
rotów
międzynarodowych, ruchów ale po raz pierwszy od czasu kryzysu
towarów i kapitałów pomiędzy po- występujący wzrost konsumeji wiej
szczególnemi krajami, to rok ten skiej".
P. m inister stw ierdza spadek bez
przyniósł tak minimalną poprawę—
że wogółe nie może ona wchodzić w robocia, ale odróżnia bezrobocie
rachubę.
Jeżeli natomiast sytuację konjunkturąlne w przemyśle od
tę oceniam jako sumę gospodarstw bezrobocia strukturalnego w canarodowych, to przedstawiała ona w łem gospodarstw ie.
Akcję obniżki cen p. m inister uroku ubiegłym obraz pomyślny".
minut.
Dyskusja nad Monopolami
przyniosła nic ciekawego.

P. m inister p rzedstaw ia sto
sunki gospodarcze w krajach blo

Ja k się dow iaduje ag. P ress ist
niejące od dłuższego czasu proje
kty utw orzenia now ej organizacji
społeczno - politycznej, któraby po
djęła działalność po rozw iązanym
BBWR., m ają być w najbliższym
czasie zrealizow ane.
Pow stanie nowej organizacji pro
rządow ej zapow ie b. premjcr W a 
lery Sław ek w artykule, który w
najbliższych dniach ogłoszony bę
dzie na łam ach prasy.
Jak słychać, now e ugrupow anie

w czasie w ojny zaspakajać pilne
potrzeby i to w szybkiem tempie.
Dalej państw o przejęło po z ab o r
cach wiele zakładów i wreszcie
przejęło dużo w arsztatów pryw at
nych, którym przyszło z pomocą
kredytow ą, a w końcu musiało je
przejąć.
P. m inister zastrzega się, że to,
co mówi, to nie płytki optymizm,
lecz dokładna ocena sytuacji, któ
ra nie przestaje być jeszcze tru d 
ną.
Po m owie p. Góreckiego n a stą
piła dyskusja.

Pakt francusko-sowiecki
Francuska R ada G abinetow a zaj
m ow ała się między innymi spraw ą
paktu francusko - sowieckiego.—
Rozw ażane
było pytanie, czy
Rząd m a postaw ić podczas dysku
sji kw estję zaufania. M inistrowie,
należący do kół um iarkow anych—
stali na stanow isku, że ze w zglę
du na ew entualne odgłosy paktu
zagranicą i w kraju jest rzeczą
bardziej w skazaną pozostaw ić Iz
bie całkow itą sw obodę. Minister
spraw
zagranicznych
Flandin
twierdził natom iast, że niepostawienie przez Rząd spraw y zaufa
nia podczas głosow ania nad pak
tem w yw oła zagranicą wrażenie,
jakoby gabinet nie interesuje się
spraw ą paktu. W końcu zapadła
decyzja, że ani S arraut ani Flan
din nie postaw ią kw estji zaufania.
¥ *
*

Flandin przyjął w czoraj am basa
dora sowieckiego Potem kina, któ
ry miał wyrazić zdziwienie spowodu przeciągającej się debaty
nad ratyfikacją paktu francusko sowieckiego. A m basador jest nie

zadow olony z obojętnego stano
w iska zajętego przez Rząd w kwe
stji paktu.
*

Dzienniki francuskie ogłaszają
następującą notatkę: Gen. W eygand po pow rocie z zagranicy do
wiedział się, że w czasie jego nie
obecności pojaw iła się w prasie
pogłoska, że z punktu
widzenia
w ojskow ego generał w ypow iadał
się przychylnie o projektow anym
pakcie francusko - sowieckim, —
Gen. W eygand stw ierdza, że nikt
nie zasięgał jego opinji w tej spra
wie.
**
*

Dziennik „Asahi Szimbun" do
nosi, że w japońskiem m inisterjum spraw zagranicznych panuje
opinja, iż ew entualna ratyfikacja
francusko - sowieckiego paktu
wzajem nej pomocy przyczyni się
do dalszego zaostrzenia sytuacji
na Dalekim W schodzie, która na
skutek agresyw nego
stanow iska
ZSSR. i tak pozostaw ia wiele do
życzenia.
(PAT.).

[pic zmian mim m
„Daily Mail" donosi, iż Rząd
włoski zatw ierdził program ol
brzym iej rozbudowy lotnictwa. —
Fabrykacja aparatów ma być tak
przyspieszona, aby przed końcem
roku W łochy rozporządzały 5500
aparatam i najnow szego typu. W
tej liczbie m a się znajdow ać 1500
sam olotów do bom bardow ania.—

Każdy z nich będzie mógł zabrać
zgórą 3.000 kg. bomb. Szybkość
tych aparatów
m a przew yższać
400 kim. na godzinę, zaś promień
działania m a przekraczać 3.000
kim. Niemal w szystkie ap araty ma
ją być uzbrojone w arm atki szyb
kostrzelne oraz w karabiny ma
szynowe.
(PAT.).

Włosi nie wypowiedzi) traktatu
wlosKo-francustiiego
W" P aryżu kursow ała pogłoska, nisterjum prasy i propagandy oże W łochy zam ierzają wypowie głosiło komunikat, że wiadomość
dzieć tra k ta t francusko - włoski ta jest fałszyw a. Spraw a ta nie
ze stycznia 1935 roku na w ypa była nigdy przedmiotem dyskusji,
a Rząd włoski nie pow ziął w tej
dek rozszerzenia sankcyj.
W związku z tern włoskie mi- m aterji żadnej decyzji.

Nowe wypadki s a b o ta ż u
Na angielskich okrętach wojennych
Z kół angielskiej adm iralicji na
deszła wczoraj w iadom ość, że no
wy w ypadek sabotażu w ykryty
został w tych dniach na kontrtorpedowcu „V elox“, znajdującym
się obecnie w arsenale w Chatham
Niezależnie od tego w ypadku „Da
ily Express" ogłasza depeszę od
swego korespondenta w Plymouth
iż śledztwo prow adzone energicz
nie od chwili wykrycia pierwszych
aktów sabotażu na pokładzie ło-

dzi podw odnej „O beron" oraz
pancernika „Royal O ak“ ujaw ni
ło, że szkody w yrządzone na po
kładzie tych 2-ch okrętów w g ru 
dniu r. ub. oraz na pokładzie k rą
żownika „Cum berland" w stycz
niu r. b. były dziełem skrajnych
kół politycznych (jakich?) działa
jących w edług ściśle określonego
i starannie przygotow anego pla
nu.
(PAT.).

Tajemniczy s z u m

W poniedziałek wieczorem włdze lotniska w ojskowego w Ringzasadnia jako jeden ze sposobów
sted (Danja) zostały zaalarmowane
„nakręcania konjunktury", gdyż przez mieszkańców sąsiedniej w io
ski, że już od paru godzin daje się
słyszeć szum motorów jakiegoś sa
molotu, który widocznie zabłądzi!
i nic w ie gdzie ma lądować. W o
bec tego
jeden z samolotów
wzniósł się w górę, aby samoloto
wi temu okazać pomoc przy lądo
„p rorządow e" o p arte będzie m. in. waniu. Jednakże na skutek gw alna bezw zględnein uznaniu obow ią
zującej mocy now ej konstytucji.
(PRESS)
**
*
Dowiemy się niebawem, o ile in
formacje ag. Press są ścisłe. Jedno
tylko można śmiało zauważyć zgó
ry: nazywanie przyszłej organiza
cji p. Sławka organizacją „PRORZĄDOWĄ" (w stosunku do Rzą
du obecnego) zakrawa na... lekką
przesadę... co najmniej

Odrodzenie polityczne
p. SławKa?

jest zwolennikiem osiągania ren
tow ności w arsztatów pracy przy
niskich cenach, ale dużych obro
tach.
BILANS HANDLOWY
Bilans
handlow y
w ykazuje
w praw dzie mniejszą nadwyżkę, ale
dzieje się to dzięki obniżce cen.
Jeżeli jednak w ziąć pod uw agę
ilości eksportow e, to wywozimy
obecnie więcej, szczególnie pro
dukty rolne i hodowlane.
ETATYZM,
końcu p. minister broni się
przed zarzutem upraw iania przez
Rząd etatyzm u. Państw o musiało

townego wichru samolot stracił
równowagę i runął na ziemię, przy
czem wszyscy trzej członkowie
załogi odnieśli tak ciężkie rany, że
zmarli w drodze do szpitala.
Jak się później okazało, w pobli
żu nie było żadnego samolotu, a
szum zbliżony do odległego huku
motorów wywołany
był przez
wiatr targający siecią przewodów
telefonicznych. (PAT).

Składajcie ofiary na budową

Tow. Stanisław Niemyski,
który został osadzony w w ię
zieniu, jako redaktor odpowie
dzialny „Robotnika", odbywał
karę w więzieniu Centrałnem
na ul. Daniłowiczowskiej w
Warszawie.
Przed dwoma
tygodniami
tow. St. Niemyskiego przewie
ziono do Łodzi, gdyż w tamtej
szym Sądzie odbywała się je
dna z prasowych spraw „Ro
botnika".
Sprawa się skończyła, ale
tow. Niemyskiego nie odwie
ziono spowrotem do Warszawy,
i siedzi on w bardzo złych wa
runkach w więzieniu łódzkiem,
którego wszelkie urządzenia,
powiedzmy delikatnie, są w ię

cej, niż prymitywne.
Rodzina i przyjaciele tow.
Niemyskiego zażądali przewie
zienia go do Warszawy.
Ministerjuin wyraziło
swą
zgodę, żądając jednak wpłace
nia odpowiedniej kwoty na bi
lety za przejazd tow. Niemy
skiego i eskortującego go poli
cjanta. Kwota ta przed 10
dniami została już wpłacona.
Zapłacono za bilet tow. Nie
myskiego z Łodzi do Warszawy
i za bilet policjanta w obie
strony.
I mimo upływu tylu dni, mi
mo kilkakrotnych przynagleń
w Warszawie i Łodzi tow. Nie
myski pozostaje nadal w w ię
zieniu łódzkiem.

„Lewjatan” zadowolony z p. Koca
chce „schować" p. Matuszews KieBo
W przededniu narady gospodar I ograniczyć kredyty dla pizedsięczej odbyło się posiedzenie „Le- biorstw państwowych.
P. Grodzicki z Syndykatu hut żewjatana", na którem p. Wierzbicki stwierdził, że w polityce g o s p o -. iaznych wśród oklasków zgromadarczej i finansowej Rządu nastę dzonych oświadczył, że „należy
puje zwrot, „kurs na przemysł" i o- gdzieś schować płk. Matuszewskie
parcie o „sfery prywatno - gospo go i wszystkich deflacjonistów ra
zem z ich radami".
darcze".
Uchwały „Lewjatana" będziemy
W szczególności p. Wierzbicki
wskazywał na politykę nowego mogli zapewne jeszcze omówić,
dyr. Banku Polskiego, p. Koca, któ gdyż będą przedłożone naradzie
ra jakoby iść ma po linji popiera gospodarczej.
nia przedsiębiorczości prywatnej i

Przegląd prasy

Sprawa żydowska
Spraw a żydow ska w Polsce
zaognia się niewątpliwie. Porusza
ją ją już nietylko w celach dem a
gogicznych endecy, ale także i in
ne pism a z obozem „narodow ym "
niezwiązane. Mówiono też sporo
na ten tem at w nowym Sejmie.
W obronie endeckich „bojów karzy“, którzy urządzają aw antury
na wyższych uczelniach stanął p.
M archlewski, który nietylko doma
gał się popierania em igracji ży
dowskiej, tak, aby pochłonęła ona cały przyrost naturalny i p ro 
centowo zm niejszała ilość Żydów
w Polsce, ale także uspraw iedli
w iał ekscesy, m ówiąc:

Sądzimy dalej, że program taki
nie powinien być wykonywany
przeciw Żydom, lecz dla nich i w
porozumieniu z nimi. Społeczeńst
wu polskiemu winno chodzić o •*
panowanie szalejącego antysemi
tyzmu, Żydom o to samo, a pozatem o stworzenie sobie możliwie
najlepszych warunków egzystencji
na przyszłość".

sób, że Polakom nie wolno bronić
swego stanu posiadania zwłaszcza
na tych terenach, jak np. Pomo
rze, gdzie żydzi w żadnym wypad
ku autochtonami nie są. Jeżeli i
młodzież dokonywa ekscesów, to
musi z tego powodu ponosić kon
sekwencje, ale jeżeli jest wyrazicielką zdrowych myśli i tendencji
— to nie wolno jej za to potę
piać".

dziemy popro"tu za antysemityzm,
choć uprawiany w białych ręka
wiczkach".

Z temi w yw odam i m ożna się
zgadzać, albo nie zgadzać, ale
niem a racji „Nasz P rzegląd", gdy
upraszcza sobie
zagadnienie i
chce utożsam ić w yw odv „Czasu"
z endeckim antysemityzmem.
„Dopóki zatem panowie arysto
kraci
nie wskażą, dokąd i za jakie
„Jeżeli i rząd potępia ekscesy
pieniądze Żydzi mają emigrować,
przeahvżydov*skle, to nie należy
zachętę do emigracji uważać bę
jednak rozumieć, tego w ten spo

Oczywiście, tego rodzaju w y
stąpienia idą na młyn endecki i
p rasa „narodow a" entuzjazm uje
się niemi, choć, między wierszami
czuje się obaw ę o utratę m onopo
lu na antysemityzm.
Niewątpliwie niektóre grupy „sa
nacyjne" chciałyby jeździć na a n 
tyżydowskim koniku.
Nie można tego powiedzieć o
„Czasie", który w spokojnym i
rzeczowym artykule, naw iązując
do mów ks. Radziwiłła i hr. Ros
tw orow skiego wypowiedział się za
popieraniem em igracji żydowskiej
„Czas" pisał:

Pretensja ta o tyle jest niesłusz
na, że przecież „C zas" pisał w y
raźnie, że program
em igracyjny
„powinien być w ykonyw any nie
przeciw żydom , lecz dla nich i w
porozumieniu z nimi". Publicyści
„Naszego P rzeglądu" niew ątpli
wie nie m ają zdrowych nerw ów
skoro zw alczają te hasła, które
sami skądinąd głoszą, tylko dlate
go, że się ukazały nie na szpal
tach „Naszego Przeglądu", ale w
„Czasie".
S-EK.

Przed narada

gospodarczą

N arad a gospodarcza ma obej
mować posiedzenie plenarne oraz
posiedzenia kom isyj: a ) rynku
pieniężnego i kredytu, b) obcią
żeń publicznych, c) obrotu towa
rowego, d) inicjatyw y pryw atnej,
rentowności i inwestycyj publicz
„Emigracja pewnego
odsetka nych.
W śród przewodniczących komi
ludności Polski jest rzeozą koniecz
ną. Nio wydaje nam się, by w tych syj miał być podobno przew idzia
warąnkach postulat wzmożenia e- ny p. M atuszewski (jako prze
migracji żydowskiej do Palestyny wodniczący ostatniej kom isji), je
wysunięty przez senatorów nr. Ro dnak powierzono przewodnictwo
stworowskiego i ks. Radziwiłła był zam iast jemu — p. Karszo - Sie
jak piszą pisma żydowskie, obja dleckiemu.
Podobno referaty, jakie wygło
wem antysemityzmu. Sądzimy, raczej, że jestto sprowadzenie kwe szą przedstaw iciele „sfer gospostji żydowskiej z demagogicznych I darczych", są uzgadniane z Rząbezdroży na realny uczciwy grunt. | dem.

26 agentów policyjnych zginęło
D onoszą
z
Bogota
(Ko- została na rzece M ota zaskoczona
lum bja), że łódź „Villavicencia" przez burzę. W łodzi znajdow a
ło się 26 agentów policji. W zbu
rzone fale i szalejący wicher prze
wróciły łódź,
która
zatonęła.
W szyscy znajdujący się w łodzi
agenci policyjni w raz z komen
dantem ponieśli śmierć. (PAT.).

Pomnika Bolesława
Limanowskiego
w W arszawie
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Hitleryzm niemiecki w Polsce

Cyfry i nazwiska; 25 pism pod kontroli) p. Goebbelsa;
ruch organizacyjny; „bojówRi“
C ała p ra sa w Polsce (pom ija
ją c
oczywiście
subsydjow aną),
w alczy z ogromnemi trudnościa
mi finansow em i. D rożyzna papie
ru, kryzys, analfabetyzm , oto głó
w ne źródła tych trudności finan
sowych.
W tej sytuacji uderza nadzw y
czajny w prost rozwój burźuazyjnej p ra sy niemieckiej. W malerikiem m iasteczku, gdzie w egetuje
nędzny tygodnik polski, wychodzi
jednocześnie dziennik niemiecki,
ja k na stosunki prow incjonalne,
doskonale uposażony. Z a sta n a 
wiało r.as to niejednokrotnie. Czy
ludność polska czyta p rasę nie
m iecką? W ątpliw e. M łodsze po
kolenie nieom al nie zna języka
niemieckiego, ży d zi? P ra sa ta
je st antysem icka, a ży d z i m ają
p rasę w łasną. Gdzie leży tajem 
nica tego nadzw yczajnego roz
kwitu p rasy niemieckiej w P ol
sce?
W yjaśnia nam tę zagadkę ksią
żka w ydana w P aryżu p. t. „Sieć
bru n atn a" (D as braune N etz"),
która p o d aje bardzo ciekawe in
form acje z dziedziny p ro p ag an 
dy hitlerow skiej zagranicą. Do
w iadujem y się, iż niemieckie ministerjum p ropagandy p. Goeb
belsa „kontroluje" 307 pism nie
mieckich,
w ychodzących
poza
granicam i Niemiec. Podajem y w
całości listę tych pism, w ychodzą
cych w Polsce, „kontrolow anych"
przez p. G oebbelsa: W ąbrzeźno
„AUgemeine N achrichten filr Pom
m erellen". Chełm: „Culm er Zeitung". T czew : „Pom m erellner T a geblatt". Chojnice: „K onitzer T a geblatt". P uck: „Pucker Zeitung".
M iędzychód: „ S ta d t- und Landbote".
B yd g o szcz:
„D eutsche
Rundschau in Polen". C zarnków :
„Anzeiger fiir den N etzedistrikt".
łnowroclaw : „K ujaw ischer Bote".
Kępno: „Kempener W ochenblatt".
Chodzież: „Chodziezer Kreiszeibtog". Leszno: „L issauer T ag eb la tt”. N ow y T om yśl: „Kreiszeir f ng„* P oznań: „P osener T ag e,
ji* S za m o tu ły: „ S ta d t- und
Landbote”. W yrzysk: „G renzlandbote W o lsztyn : „W ollsteiner
Zeitung . B ielsko: „Schlesische
Zeitung", „O berschlesische P o st”,
„Beskidenlandische P ost", „Beskidenlandische Deutsche Zeitung".
Siem ianow ice: „L aurahtitter Zei
tung". M ysłowice: „M yslowitzer
Anzeiger". C ieszyn: „Schlesischer
M erkur". Z o ry: „S ohrauer S tad tblatt".
Ogółem 25 pism, z tych kilka
naście dzienników. Jak widzimy,
p. Goebbels otacza nasze „K resy"
zachodnie bardzo czułą opieką,
''wykorzystując
praw dopodobnie
Przyjazne stosunki w zajem ne.
*
Donosiliśm y obszernie, iż w ła
dze wykryły na Śląsku ta jn ą or

Komedja pomyłek
K iedyś w polemice z nam i „W ar
szaw ski D ziennik Narodowy“ pod
niósł z dumą, że pomiędzy polskim ru
ohem „narodowym " a hitleryzm em
niem ieckim istnieje ta jeszcze róż
nica, że hitleryzm je st wrogiem ka 
tolicyzmu, a polscy „narodowcy“
odnoszą się do przykazań kościel
nych z synow ską czcią * z synówskżem posłuszeństwem. Istotnie, nasi
>,narodowcy" chodzą na msze wcale
często i podobno naw et się spowiadaię . Zaraz później rozbijają głowy
ołiźnim
prawdopodobnie w imię
'••miłości b liź n ie g o B a r d z o oryginał
^ interpretacja d o ktryny chrześci
ja ń sk ie j/ Bo w szak nie trzeba ko
niecznie padać plackiem przed bożka
m i germ ańskiem i; w ystarczy kilka
ZIEJĄ CYCH N IE N A W IŚ C IĄ
artykulów , by stw ierdzić sw ój ST O SU
H E R R Z E C Z Y W IS T Y do religji
"Syna Cieśli'1. Niepraw daż? Przeczy
tajcie sam i parę kolejnych num erów
"W a rty ", zastanówcie się nad ukła
dem „W arszawskiego D ziennika N arodowego", przejrzyjcie kilka prowi
°Jonalnych endeckich pisemek.
Co
Przebija z tego w szystkiego? Jeden
t°n, jeden refren nieustanny, spie‘nx°ny, zapluty, stale wściekły:
„nienawidzę/ nienaw idzę/ niena

nńdzę/,"
Też... „chrześcijanie" !’..
D R. Z. M.

g anizację hitlerow ską i areszto
wały jej przywódców. Nic je st to
jednak jedyny ośrodek tej fa k ty 
cznej „obcej agentury" w Polsce.
W tej samej książce „Sieć bru
n atn a" znajdujem y ciekawe in
form acje o przywódcach ruchu
hitlerow skiego w Polsce. W p ra 
cy tej określono politykę hitle
rowców w Polsce jako politykę
„podw ójnego dna". N a zew nątrz
lojalność i poszanow anie tra k ta 
tów, na w ew nątrz w alka z posia
daczem „ziem zabranych", t. zn.

z Polską. N a czele organizacji hi
tlerowskiej w Polsce stoi Karol
Buerham, sekretarz konsulatu nie
mieckiego w W arszaw ie, jego po
mocnikiem je st Ralf Guttmann,
przysłany z Berlina. P a rtja narodow o-„socjalistyczna" ma zorga
nizowane grupy w W arszaw ie, w
Łodzi, w województwach zachod
nich i na Górnym Śląsku. O rga
nizacjam i, w spółpracującem i z hi
tlerowcam i są także niemieckie
związki gim nastyczne w liczbie
55, należące do organizacji zw a

źle , jeśli obywatel nie zdał sobie sprawy,
jak bardzo Rząd go darzy i darzy w ustawy, —
gorzej, gdy polityczne i partyjne sekty
nie chcą wierzyć w radosne rządowe projekty

i obniżają wartość państwowej podniety,
nej „Niemiecki Zw iązek w Polsce
jaką kryją: ustawy, projekty, dekrety ----------Zachodniej", na którego czele stoi
CZESŁAW CIEPLIŃSKI.
Paw eł Frank, karany już przez
sądy polskie w r. 1934. O rganiza
cjami i agenturam i hitlerowskiemi
w Polsce są także i „ p a rtja młodoniemców" i „Zw iązek niemiec
kiego wschodu" z sen. Wiesnerem
wr •
na czele. Ze wspom nianej książki
dowiadujem y się, iż „bojów ki’
niemieckie m ają... 50.000 człon
ków.
Po 7-iu latach zawieszenia za niach, niesiono transparenty z na
T ak p racują w Polsce nasi n aj czął
wychodzić w Belgradzie pisami:
młodsi „przyjaciele".
dziennik „Samouprawa", jako or „BEZ WOLNOŚCI POLITYCZ
NEJ, NIEMA DEMOKRACjl".
gan jugosłowiańskiego zjednocze
Dziennik „Samouprawa" pisze
nia radykalnego. Na czele tego ugrupowania politycznego
stoją o sobie, iż pierwszy jego numer
wybitni politycy
jugosłowiańscy pojawił się przed 50 laty.. Dopiero
dr. Stojadinowicz (Serb), ks. dr. dyktatura zniszczyła tę placówkę
Koroszec (Słoweniec) i dr. Spaho opinji publicznej, zawieszając w y
Stanhope, w icem inister spraw za
(przywódca muzułmanów w Bo dawnictwo przed 7 laty. Wznowio
granicznych konserw atyw nego Rzą
śni).
ny dziennik zapowiada walkę o
du Anglji musiał niedaw no oficjal
Jugosłowiańskie
zjednoczenie reformy polityczne w Jugosławji
nie w yznać, że „gniew ludu w łos
radykalne postanowiło podjąć wal w duchu wolności, demokracji I
kiego zaczyna się zw racać prze kę o przywrócenie wolności poli
parlamentaryzmu przy równoczeciw M ussoliniem u”, ojcu ducho tycznej i demokracji w Jugosła- snem uznaniu dynastji.
wemu i głow ie różnokoszulow ego wji. W Belgradzie odbyły się oW jugosłowiańskich kolach po
faszyzmu. 2) W szystko to co mia statnio wielkie zgromadzenia pub litycznych panuje przeświadcze
ło być w Polsce puklerzem i opoką liczne, na których uchwalano re nie, iż przeciąganie się reżimu dyk
„now ego ustroju — więc B. B. W. zolucje, domagające się ostatecz tatorskiego przypisać należy w d u
R., „Legjon M łodych", ZZZ. i t. p. nej likwidacji dyktatury 1 powro żej mierze strachowi ludzi dykta
— leży już w gruzach, albo rozpa tu do rządów demokratycznych.— tury przed odoowiedzialnością 1
da się i rozkłada od w ew nątrz, w y W czasie manifestacji ulicznych— karzącą ręką ocmokracji.
kazując sw ą całkow itą nieprzyda jakie odbyły się po zgromadze
(PRESS).
tność przy torow aniu i oczyszcza
niu dróg czasom które idą. 3) Z
tych głębokich i szerokich prze
mian, obejm ujących strukturalną
całość społeczeństw a polskiego,
zdają sobie już spraw ę naw et nie
które czynniki w obozie „pom ajowodów na szosie pomiędzy Buenos*
BURZE ŚNIEŻNE I POWODZIE
wym", a pism a, które w d. 8 w rze
Aires i La Plata wywrócił się mały
W AMERYCE
autobus, którym jechało 6-ciu pasa
śnia 1935 r. wołowemi literam i na
Burza śnieżna, po której nastąpiła żerów. Przy upadku autobusu nastąpił
woływ ały „rodaków " do tłum nego odwilż i powódź, spowodowała w San
wybuch zbiornika z benzyną. Wszy
udziału w „sanacyjnych" w ybo Francisco straty przewyższające mi- scy pasażerowie ponieśli śmierć.
Ijon
dolarów.
7
osób
utraciło
życie.
rach, piszą dziś z nieco udanem
W ZATOCE FIŃSKIEJ
Na rzece Sacramento zostały zerwa
zdziwieniem:
ne tamy, co zmusiło władze do ewa

W Jugosławii

i i iln i

Reklama i-rz e c z y w isto ść
W ostatnich czasach weszło już
w uśw ięcony zw yczaj, że każde
publiczne w ystąpienie dygnitarzy
obozu „sanacyjnego" musi być po
łączone z g o rącą i patetyczną po
chw ałą „now ego ustroju”, to zna
czy konstytucji kwietniowej i zwią
zanych z nią ściśle w ykopalisko
wych u staw w yborczych. Gwał
tow ne i nam iętne sugerow anie spo
łeczeństw u poglądu o rzekomych
dobrodziejstw ach i zaletach tego
„now ego ustroju", przypom ina mo
cno hałaśliw ą reklam ę „uniw ersal
nych" specyfików
medycznych,
które — jako zupełnie bezw arto
ściowe — nikomu i w niczem po
móc nie mogą. D latego więc —
im m niejsza skuteczność, tern re
klam a głośniejsza.
Bo — pom ijając już kw estję w
jaki sposób 1 dlaczego elementy
„now ego ustroju" forsow ane były
w poprzednich izbach ustaw odaw 
czych, trzeba stw ierdzić nie po raz
pierw szy, a w yraźnie, że „nowy ustró j" — w brew temu, co się z

miejsc w ysokich głosi — bynaj
mniej nie znajduje uzasadnienia
ani oparcia w „realnym układzie
sił politycznych k raju ”. W prost
przeciwnie, „realny układ sił poli
tycznych kraju" ujaw nił się w spo
sób niczem niezaprzeczalny pod
czas „w yborów " wrześniowych,
kiedy to trzy czwarte obywateli
stanęło w cale nie frontem do re
klam ow anego tak uporczywie „no
w ego ustroju" i wszelkich zw ią
zanych z nim doskonałości.
Ale — zam iast rozwodzić się
nad tą niedaw ną przeszłością —
wskażemy lepiej na pew ne zjaw i
ska całkiem aktualne, które kwe
stję zachw alanego nam „now ego
ustroju" staw iają w świetle b a r
dzo rzeczy w istem : 1) Spiętrzone
fale m iędzynarodow ego faszyzmu
cofają się w widoczny dla każdego
sposób, Gil Roblesy i Lavale
wszelkich krajów i narodow ości
przechodzą, w raz ze swemi pomy
słami „solidarystycznem i", do po
litycznego niebytu, a naw et lord

Świat w zdarzeniach

„Jak to się stało, że ordyna kuacji miasto Oakdale.

Dobra przemiana malerji - warunkiem zdrow ia!
C H O R Y Ż O Ł Ą D E K jest n ie ra z prxyczynq p o w sta w a n ia n a jro z m aiłsz y ch c h o ró b i tw o rzy złq p rz e m ia n ę m a te rji.

ZIOŁA

Z

G Ó R

H A R C U

D-ra

LAUERA

sto su je się przy z a p a rc iu ; sq ła g o d n y m Środkiem p rz e c z y sz c z a jq c y m ,
re g u lu jq io tq d e k u su w ajq n a g ro m a d z o n e su b s ta n c je g n iln e i niestra*
w io n ę re sztk i z o rg a n iz m u .

Z I O Ł A

Z

G Ó R

H A R C U

D-ra

LAUERA

sto so w a n e w c h o ro b a c h w q tro b y , n e re k , k a m ie n i żółciow ych, w h e m o ro id a c h , re u m a ty ż m ie i a rtre ty ż m ie , sq c h ę tn ie p rz y jm o w a n e p rz e z ch o ry ch

cja wyborcza
zamknęła w rota
dla p arty j politycznych, a otwo
rzyła je n a r oścież dla koteryj i
klik; zamknęła drzwi dla wy
m iany idei, a dała passe - p arto o t dla in try g ”’..

Ja k to się stało — w iedzą dobrze
w szyscy, ale czy taki stan rzeczy
wiście odpow iada „realnemu ukła
dowi sił politycznych kraju”?...
**
*

„Nowy ustrój"?... Scharaktery
zow ał go przecież niedaw no nieparlyjnik, nie-socjalista, nie-opozycjonista, lecz konserw atyw ny i roz
w ażny W ładysław G rabski, pisząc
w sw ej „Idei Polski” o przetw arza
niu się ideologji „pom ajow ej" w
„ideologję Polski szlachecko - zie
miańskiej"... T a definicja nie w y
Ameryka, w której doniedawna je  rykańskich. Specjaliści od chorób m aga wielu kom entarzy i uzupeł
szcze znano przeważnie dwa g atu n  psdch są obecnie bardzo poseukiwa- nień.
Bd.

Rzeczy ciekawe

Tryumf... psów
w Ameryce

ki1 psów — wypieszczonego „salo
nowca” możliwie najoryginalniejszej
rasy i bezpańskiego włóczęgę, nędz
ny psi żywot pędzącego n a śm ietni
kach wielkomiejskich, sta ła się od
pewnego czasiu prawdziwym E ldora
dem dla psów. Rzecz szczególna, że
n a poprawę psiej doli w tym k raju
wpłynął ostry kryzys gospodarczy.
Właściciele luksusowych will i za
możniejsi lokatorzy wielkich domów
czynszowych obok psów pokoj owych
trzy m ają coraz częściej psa do stró 
żowania, by si? w ten sposób obro
nić przed coraz częstszemi w łam ania
mi do mieszkań, które w obecnym
okresie kryzysu stały się praw dziwą
plagą m iast i osiedli amerykańskich.
Poczciwe wilki, owczarki i t. p. uzy
skały znów w Ameryce pełne praw o
obywatelstwa. Przeprowadzona nedawno statystyka wykazała, że w
ciągu ostatnich la t pogłowie psie w
Stanach Zjednoczonych wzrosło o
15 miljonów.
Jednocześnie pow stała w Ameryce
nowa gałęź przemysłu dla zaspoko
jen ia potrzeb te j olbrzymiej rzeszy
czworonożnych konsumentów. Specjał
ne fabryki przerabiające odpadki z
kuchni na spreparow aną odpowied
nio straw ę dla psów, za tru d n iają około 10.000 ludzi. T ak więc człowiek
żywi psa, ale i pies żywi człowieka.
Zwiększona ilość psów odbiła się
również na frekw encji wydziałów
w eterynarji w uniw ersytetach ame

ni i pobierają wysokie honorarja.
Powstały specjalne
wydawnictwa
trak tu jące o racjonalnej hodowli i
pielęgnacji psów. N a półkach księ
garskich spotkać można wielotomo
we dzieła o psach. W ybitni profeso
rowie w eterynarji objeżdżają kraj
z wykładami o racjanalnem odżywia
niu czworonogich przyjaciół człowie
ka, zalecając stosowanie pokarmów
witaminowych.
Chemicy wynaleźli
specjalne p rep a ra ty witaminowe, —
przysw ajalne dla organizm u psiego.
Jednem słowem w każdej dziedzinie
zwiększone zapotrzebowanie n a psy
wyraziło się ożywieniem produkcji,
dając zatrudnienie licznym ty sią
com bezrobotnych.
(ATE.).

' . wynalazek
Pewien inżynier holenderski, —
gorący w yznaw ca idei pacyfistycz
nych opracow ał plan rychłego z a 
kończenia wojny abisyńsko - wło
skiej. Inżynier zam ierzał zatopić
ją poprostu w strugach sztuczne
go deszczu, w yw ołanego przed
rozpoczęciem zwykłej pory desz
czowej w Abisynji.
Realizacja w ynalazku pociągnąć
m iała za sobą jednak tak po w a
żne koszty, że Negus nie zaakcep
tow ał w ynalazku, tem bardziej, że
w ielka pora deszczowa rozpocz
nie się niebawem bez sztucznych
zabiegów holenderskiego inżynie
ra.

Czas odnowić prenumeratę
na miesiąc marzec 1936 r.

Przeszło 300 ooób w górach Sierra
Nevada zamieć śnieżna zupełnie od
cięła od większych osiedli.
W Stanach Colorado, Texas, Okloharna i Nebraska szaleją burze. Wiatr
zasypuje piaskiem uprawne pola i pa
stwiska, przerywając połączenia ko
munikacyjne i zagrażając zniszcze
niem licznym w tych stronach sta
dom.
WYSPY ODCIĘTE OD ŚWIATA
Z Kopenhagi donoszą, iż komunika
cja na morzu napotyka r.a poważne
trudności wskutek (worzenia się lo
du. Wyspa Fejo jest ze wszystkich
stron otoczona zwałami lodów i od
8 dni zupełnie odcięta od świata. Kil
kakrotne próby dostarczenia ludności
wyspy żywności i innych artykułów
niezbędnych drogą morską, zawiodły,
Ostatnio statek pocztowy, wiozący
żywność dla ludności wyspy utkwił
w lodach. Na pomoc statkowi wysia
no łamacz lodów, który jednocześnie
utorować ma winą drogę do wyspy.

Utrzymujące się zgórą od miesiąca
silne mrozy utrudniają ogromnie że
glugę w zatoce Fińskiej. Powłoka lo.
dowa staje się tak gruba, że nie mo
gą jej przebić nawet najpotężniejsze
łamacze lodów. Wobec tego władze
portowe postanowiły zamknąć żeglu
gę w porcie helsingforskim.
ROCZNICA ZAŁOŻENIA PARTJI
HITLEROWSKIEJ
Wczoraj w Monachjum odbył się
uroczysty obchód rocznicy założenia
partji narodowo - „socjalistycznej".
Zebrało się 2000 dawnych członków
partj i, a także wybitni przedstawi
ciele wojskowości. Na obchód przy
był również kanclerz Hitler.
ZGON GENERALNEGO INSPEK
TORA MILICJI FASZYSTOWSKIEJ

W Rzymie, po krótkiej chorobie,
zmarł gener. insp. milicji faszystow
skiej i senator generał Eustachy
Barra. Zmarły uczestniczył jeszcze w
dawnych wyprawach afrykańskich.
Podczas wojny światowej dowodził
korpusem. W „marszu na Rzym“ uczestniczył jako dowódca centralnej
kolumny.

ZAMACH W COLOMBO
W Colombo (Cejlon) dokonano za
machu na powołanego niedawno do
rady rządowej w charakterze przed
stawiciela CejlonuAluwi-Hare, który
odniósł ranę. Pięć osób, znajdujących
Po dłuższym pobycie w Polsce
się w pobliżu poniosło śmierć. Doko
pow raca w najbliższym czasie do
nano licznych aresztowań.
P. posłanka Prystorowa, m otyw u
Polski przy
MARSZ CHIŃSKIEJ ARMJI CZER M oskwy am basador
jąc w Sejm ie swój bardzo racjonal
Rządzie sowieckim, p. Lukasie
WONEJ
n y wniosek o zakazie uboju rytu a l
(PRESS).
Ze źródeł chińskich donoszą, że ok. wicz.
nego, oświadczyła, że powodowała 6.000 komunistów wtargnęło do pro
się w te j sprawie jedynie „przesłan wincji Szansi. Na granicy prowincji
kam i miłości i litości"... W ysoko ce doszło do szeregu starć.
nim y te uczucia, solidaryzujem y się
KATASTROFA
Z niewyjaśnionych dotychczas po
z p. Prystorową w dążeniu do zaosz
czędzenia cierpień zwierzętom. N ie
możemy sobie jednak przypomnieć,
by „przesłanki miłości i litości“ ka 
zały p. Prystorowej zabierać glos w
sprawach np. Brześcia czy Berezy
K artuskiej. Czyżby swą „miłość i li
W piątek T e atr M iejski w Ło ne obszerniejszym wstępem tow.
tość" rezerwowała p. Prystorowa
dzi w ystąpił z prem jerą głośnej K. Czapińskiego z W arszaw y o
wyłącznie dla — bydła?..

Powrót do Moskwy

Uczucia, troski, obawy

Robotnicy popierajcie
swoje pismo codzienne

Premiera Sztuki Gorkiego

w Łodzi

**
*

Dostojnie ględząca „Gazeta Pols
ka" piórem swego paryskiego kore
spondenta w yraziła niedawno... tro
skę, żal i obawy, że p A lb ert Sarraut, sze f Rządu R epubliki Francus
kiej, pogwałcił — proszę ja kogo!—
praworządność ( !) , rozwiązał bo
wiem faszystow skie ligi p. t.: „Ac
tion Francaise", nie czekając na w y
n iki śledztw a iv sprawie napadu na
tow. Bluma. W zruszająca je st, doprawdy, ta troska właśnie „Gazety
Polskiej“ o salwowanie praworząd
ności, ale we... Francji. N o — a na
sw ojem podwórku?.. Trzeba p rzy .
znać, że obawy i żale pp. pulkoumików na tem at praworządności odzna
czają się w ybitną — D A LE K O W ZRO CZNO ŚCIĄ... Czasami taka
choroba je st nie chorobą, a poprostu
— symulacją naiwnie przebiegłych

„polityków" — z zaścianka.

Bd.

sztuki M. Gorkiego „fegor B ułyczo w ". Jest to jedna z ostatnich
sztuk czołowego p isarza sowiec
kiego, ciesząca się w Z.S.S.R. ogromnem powodzeniem. P rzed sta
wia ona życie prow incjonalnej ro
dziny kupieckiej w dobie św iato
wej w ojny; kończy się śmiercią
kupca Bułyczowa i rew olucją.
Sztuka świetnie zbudow ana. T y
tułow a rola (jedyna wielka rola w
sztuce) daje ogrom ne pole do po
pisu. W Łodzi bardzo dobrze ją
zag rał p. W inaw er. W W arszaw ie
zagrałby ją napewno znakomicie
p. Jaracz.
Z w arta, mocna sztuka, pełna ostrej satyry społecznej, była g ra 
na w Łodzi bardzo dobrze. S tara n 
nie została w yreżyserow ana przez
p. Felsztyńskiego.
Prem jerę zakupił m iejscowy T.
U. /?. S ala była przepełniona.
Przedstaw ienie zostało poprzedzo

twórczości Gorkiego.
Jedno z najbliższych przedsta
wień zakupują związki zawodowe.
W.

OGŁOSZENIA LEKARSKIE
C h ło d n a 2 4 Lraica
WENERYCZNE. PŁCIOWE. SKÓRY
D e n ty s ty k a 9 r. — 9 w ., n ie d z. d o 1

i

GROSGLIK

specjalista chorób w e n o r y c * l » y * H

W a rsz a w a , Z ło ta 44 ,
od 9 r. do 9 wiecz. Niedz. do 3 pp

Dr.med. K . K R A JE W SK I
choroby weneryczne, płciowe, skóry
przyjm uje w swojej pryw atnej Lecz
nicy Warszawa, CHMIELNA 56, od
8 r. do 9 w. V/ Niedz. do 1 (tel. 267-52)
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Depesze i wiadomości, otrzymane w nocy z oonlsdziałku na wtorek

Komunikat urzędowy stwierdza,

Masakra Włochów na Północy?

SB2E1SSS

U CH W AŁY W ALNEGO ZGROMA
D Z E N IA PZPN. W niedzielę wieczo
rem zakończyły się w Warszawie
dwudniowe obrady walnego zgroma
dzenia Polskiego Związku Piłki Noż
Deutsche Arbeiterbewegung", dzia nej.
PAT komunikuje:
Ważniejsze uchwały zgromadzenia
Unia 24 lutego b. r. prokurator łającej na terenie województwa przedstawiają
się następująco:
Samolot brytyjskiego Czerwone
Według informacyj ze źródeł a- ; Dedzjaka
Bejenetnered,
liczące
śląskiego.
Do
tej
pory
aresztowano
sadu okręgowego w Katowicach
1) zniesienie autonomji Polskiego
go
Krzyża,
pilotowany
przez
kapi
bisyńskich, gubernator Godzamu,120.000 ludzi, wreszcie na odcinku
złożył u sędziego śledczego w Ka 75-ciu kierowników i czynnych u- Kolegjum Sędziów i wprowadzenie
' ' Ogadeńskim działają wojska Rasa tana Haytera, spadł i spłonął na towicach wniosek o wdrożenie śle czestnikov' tej organizacji, która wydziału spraw sędziowskich przy
Ras Imru, dowodzący armją abisyńską w prowincji Scire (na pół Nasibu i gen. Wehib-Paszy, któ lotnisku w Addis-Abebie wkrótce dztwa o zbrodnię stanu z art. 97 miała na celu ODERWANIE OD PZPN, a wydziałów okręgowych przy
okręgach. Wydziały te składają się
nocy od Aksum), wysiał dwie ko rych liczebność dochodzi do 70.000 po wystartowaniu. Lotnik jest lek par. 1 k. k. przeciw członkom taj PAŃSTWA POLSKIEGO CZĘŚCI z 6 osób, sędziów piłkarskich.
ko
ranny.
lumny na tyły armji włoskiej. Ko ludzi.
2) wniosek o zniesienie Ligi upadł.
nej organizacji hitlerowskiej pod JEGO OBSZARU, W SZCZEGÓL
3) podokręg radomski przeniesiono
*
lumny te, które opuściły główne
nazwą —•- „Nazional Sozialistische NOŚCI ŚLĄSKA GÓRNEGO.
z okręgu kieleckiego do okręgu war
pozycje abisyńskie w ubiegły pią
szawskiego, a podokręg stryjski do
tek, wykonały, jak twierdzi Ras
okręgu stanisławowskiego.
4) wniosek o przydzielenie^ Cracovit
Imru, w ciągu soboty i niedzieli,
do Ligi nie uzyskał większości.
swe zadanie, niszcząc 15 składów
5) karencję postanowiono złagodzić
amunicji, 30 tanków oraz kilka sa
przez to, że przy przechodzeniu gra
mochodów ciężarowych. Po stro
cza z klubu do klubu w jednym okrę
gu zbyteczna jest zgoda PZPN, któ
nie włoskiej padło podobno 412
ra potrzebna jest jedynie przy prze
żołnierzy. Straty abisyńskie mają
chodzeniu graczy z jednego okręgu
wynosić 40 ludzi.
do drugiego.
6) wprowadSono dla okręgów sy?
Agencja Havasa, podając tę wiastem rozgrywek jesienno - wiosenny.
domoć, zaznacza, iż jeden z oddzia
Mistrzostwa Ligowe odbywać się bę
imie zarządzenia w kierunku zakończenia oraz bezwzględnie tańszą od dozbro dą tak jak dotychczas (systemem wio
łów włoskich był istotnie zaatako
Poniedziałkowe posiedzenie Izby embarga na ftowego rozpoczął
jenia przedsięwziętego w izolacji. Ojny.
senno-jesiennym).
wany przez kolumny Rasa Imru Gmin wywołało wielkie zainteresowa niu opozycji poseł Labour Party Less w Omawiając
całokształt położenia bawa przed niesprowokowaną napaś
Smith, który poddał krytyce raport
7) z Ligi spadają co roku dwa klu
nie.
Na
porządku
dziennym
znajdo
podczas nabożeństwa. Włosi, któ
cią
może
być
jedynie
usunięta
przez
międzynarodowego
Eden
stwierdził,
by, a wchodzą dwa najlepsze kluby
wały się sprawy związane z dozbro komisji ekspertów, powołanej dla za
rzy byli bezbronni, nie mogli sta jeniem oraz sankcjami naftowemi. gadnienia naftowego. Mówca zauwa że fakt, iż w 18 lat po zakończeniu stopniowe wzmocnienie bezpieczeńst klasy A. Kluby, które spadły z Ligi
wiać żadnego oporu. Agencja przy Trybuny dla publiczności i loża dla żył, że w interesie Wielkiej Brytanji wojny istnieją identyczne problemy, wa kolektywnego. Naczelnym celem grają w okręgach tylko w jednej run
polityki angielskiej jest stworzenie sy
rozwikłania, nie dowodzi
na wiosnę.
znaje, że Abisyńczycy uszanowali dyplomatów były zajęte do ostatnie będzie podjęcie inicjatywy w tym kie czekające
stemu bezpieczeństwa kolektywnego, dzie
SPECJALNEJ
ROZTROPNOŚCI
runku
oraz
wysunięcie
propozycji
od
8) wprowadzono rozgrywki między
ksicdza, który odprawiał nabożeń go miejsca. Na parę minut przed roz nośnie do wprowadzenia embarga na
któryby objął cały świat i którego reprezentacjami okręgów o puhar
ŚW
IA
TA
.
poczęciem posiedzenia zajęli miejsca
Generacja wojenna postawiła sobie autorytet byłby nie do zaczepienia. W PZPN.
stwo.
w loży dyplomatycznej ambasadoro ftowego nawet na wypadek, gdyby
ciągu najbliższych lat Europa musi
9) postanowiono zorganizować iniW Rzymie ogłoszono komunikat, wie: Francji, Niemiec, Włoch i ZSSR. Stany Zjednoczone odmówiły współ za zadanie niedopuszczenie do powtó dokonać wyboru pomiędzy współpra
pracy. Zdaniem mówcy embargo na rzenia kieski wojennej. Do utrzyma
strzostwa juniorów okręgowe i ogólno
Przed
przejściem
do
spraw,
znajdu
że sztab włoski nie otrzymał żad
ca
i
zagładą.
polskie podczas okresu wakacyjnego.
jących się na porządku dziennym Izba ftowe stanowi jedyną sankcję, mogą nia pokoju — zdaniem Edena — ko
nych wiadomości o masakrze żoł rozpoczyna obrady nad wolnemi wnio cą wywrzeć
nieczne jest spełnienie dwóch zasad
<s
10) zdecydowano nie dyskutować
niczych warunków, mianowicie wypo
nierzy włoskich na północy.
Po mowie min. Edena przywódca nad wnioskiem o niewysyłanie druży
skami posłów. Obrady te trwają koło
BEZPOŚREDNI SKUTEK N A
sażenie systemu kolektywnego w śro opozycyjnych liberałów Archibald Sin ny polskiej na Olimpjadę, uznając tę
godziny*
W ŁO SKIE OPERACJE WOJENNE. dki, któreby
clair oświadczył, że zasadnicze wytycz sprawę za przedwczesną.
SPRAW
A
ZYSKÓW
l
SPEKULAHavas donosi z Mogadiscio, że
ODSTRASZYŁY KAŻDEGO
Do nowego zarządu PZPN weszli:
ne brytyjskiej polityki zagranicznej
Jeżeli Anglja okaże się zdecydowa.
CYJ ZBROJENIOW YCH
5000 wojowników abisyńskich wy
N A P A S T N IK A
zawarte w przemówieniu Edena, spot prezes — gen. Bończa-Uzdowski, wi
Następnie skierowano pod adresem ną, stanowisko Stanów Zjednoczo
ruszyło z Addis-Abeby pod do premjera Baldwins zapytanie, co nych ulegnie także zmianie w sensie bez względu na to, czy pozostaje on kaja się z powszechnem poparciem ceprezesi — pp. Żołędziowski, dr. M i
wewnątrz lub poza systemem kolek opinji publicznej Mówca zarzucił chałowicz, Przeworski (wydział gier
wództwem Grasmacza Jana z po przedsięwziął Rząd przeciwko nad korzystnym.
Skplei Smith przeszedł do omówie tywnym. Obecnie należy ubolewać wszakże Rządowi niestałość, zazna i dyscypliny), m jr. Jacheć (wydział
miernym
zyskom
w
przemyśle
zbro
mocą dla wojsk Rasa Desty. Od
jeniowym. Premier Baldwin ograni nia sytuacji europejskiej ze zwróce nad nieuniknionemi, zwiększonerai czając, że Rząd będzie musiał dopiero spraw sędziowskich), sekretarz — p.
wydatkami na zbrojenia. Są to wy przekonać zapomocą czynów kraj i inż. Merliński, zastępca Wilczyń
dział ten ma ze sobą działa gór czył się do stwierdzenia, że Rząd nie niem szczególnej uwagi na
datki nieproduktywne, lecz wzmocnie parlament, że niewzruszenie poprze ski, skarbnik — mjr. świętek, zastęp
skie i działa przeciwlotnicze. Od nosi się z zamiarem przeciwstawiania
GW A ŁTO W N E ZBROJENIA
nie bezpieczeństwa kolektywnego jest politykę Ligi Narodów oraz porządek ca kpt. Nikolski, kapitan związkowy
cinek je»or powierzono Dedzaja- się zyskom przemysłu zbrojeniowego
N IE M IE C K IE
prawny, jeśli chodzi o konflikt włosko p. Kałuża, referent zagraniczny —
NAJTAŃSZA FORMA
oraz nie jest w stanie zapobiec zys
kowi Makonnen, liczebność jego
abisyński. Atakując _Mussoliniego, pułk. Glabisz, zastępca p. Mallow,
DOZBROJENIA,
i związany z tem nieunikniony rozkom spekulacyjnym na giełdach.
wojsk nie jest znana. Na odcinku
Sinclair wypowiedział się bez zastrze kronikarz kpt. Gawroński, referent
tańszą
od
wyścigów
zbrojeń
systemu
wój
dalszych
wypadków.
Chcąc
w
PARTJA PRACY DOMAGA SIĘ
wyszkoleniowy inż. Kuchar.
żeń
na rzecz sankcyj naftowych.
przedwojennego
w
ramach
sojuszów
środkowym nad Ganale Doria i
przyszłości przeciwstawić się przero
SANKCYJ NAFTO W YCH
W A R TA — SKODA 9:7. W nie
Webbi-Gestro znajdują się wojska
Dyskusję w sprawie rozbrojenia i stom ekspansywnym Niemiec należy
dzielę w sali Cyrku wobec 4000 w i
OSTATNIE DEPESZE I W IA DOMOŚCI NA SIR. 1, 2
w pierwszym rzędzie energicznie wy
dzów' rozegrany został mecz bokser
stąpić w stosunku do Włoch. Bezpie
ski z serji rozgrywek o drużynowe
czeństwo
kolektywne
pozostanie
mistrzostwo Polski między W artą i
mrzonką, jak długo Liga Narodów
Skoda. Mecz wygrała W arta 9:7,
zaopatrywać będzie aparat wojenny
IK P ŁÓDŹ — IK B ŚW IĘTOCHŁO
państwa napastniczego w naftę.
W IC E 10:6. W Świętochłowicach od
był się mecz bokserski pomiędzy IK P
SANKCJE GOSPODARCZE SA
Łódź a IK B Świętochłowice o mistrzo
RÓW NIEŻ SKUTECZNE
stwo Polski. Zwyciężyła drużyna łódz
Kryzys polityczny, jaki powstał temu, ażeby, zgodnie z uchwałą Minister Eden w przeszło godzinnem
ka wr stosunku 10:6.
w Belgji wskutek opozycji partji Kongresu socjalistycznego, komi przemówieniu wyczerpująco omówił
W A R TA — M ISTR ZE M POLSKI
socjalistycznej przeciwko rządowe sja, wyłoniona do rozpatrzenia sy obecne położenie, odpierając na wstę
Hiszparięki minister pracy oświad LUCYJNEGO Z PAŹDZIERNIKA W BOKSIE. Punktacja drużynowych
pie zarzut, jakoby Rząd angielski i
bokserskich mistrzostw Polski przed
tnu projektowi przedłużenia służby stemu obrony narodowej Belgji, Liga Narodów w konflikcie włosko- czył, że wbrew twierdzeniu komu 1934 ROKU.
stawia się następująco: 1) W arta 11
Rada
ministrów
uchwaliła
na
wojskowej, został zdaje się zaże zbadała całokształt tego zagadnie abisyńskim działały w sposób kunkta- nikatu hiszpańskiej partji praco
pkt. sc. zwyc. 65:31, 2) Skoda 6 pkt.
gnany. Minister obrony narodo nia. Min. Deveze opowiedział się torski. Eden stwierdził, że dziesięć dawców, WŁAŚCICIELE PRZED wniosek ministra pracy dekret, s\ zw. 44:36, 3) IK P Łódź 4 pkt. st.
dni
po
wypowiedzeniu
wojny
Włochy
SIĘBIORSTW OBOWIĄZANI SĄ przewidujący zarządzenie przeciw ::w. 36:44, 4) IK B Świętochłowice 1
wej Deveze w wywiadzie, udzielo za szeroką dyskusją parlamentar
uznane zostały napastnikiem, co jest
nym przedstawicielowi „Le Soir", ną w sprawach technicznych ob dowodem raczej znamiennej szybko PRZYJĄĆ Z POWROTEM PRA ko zwalnianiu z dr.ia na dzień pra pkt. st. zw. 29:65. '
N IK Ł Y REW ANŻ NASZYCH H O 
(PAT.).
oświadczył, iż nie sprzeciwia się rony.
ści działania. Zbiprki złota we Wło COWNIKÓW, ZWOLNIONYCH W cowników, przyjętych na miejsce
K E IS T Ó W . W Berlinie rozegrany zo
szech dowodzą skuteczności sankcyj NASTĘPSTWIE RUCHU REWO zwolnionych w październiku 1934
stał rewanżowy mecz pomiędzy pol
gospodarczych dotychczas zarządzo
roku. (PAT).
ską reprezentacją hokejową a \..cenych. Liga Narodów rozważa obecnie
mistrzem Berlina Zehlendorf-Wespen.
problem nafty, która jest produktem
Mecz wvgrali Polacy w stosunku 1:0
będącym w posiadania przeważnie
BUKARESZT — W ARSZAW A 2:0
państw, nienależących do Ligi Naro
i 0:2. W Bukareszcie rozegrany zo
dów.
stał międzymiastowy mecz hokejowy
między reprezentacjami Bukaresztu i
Wprowadzenie embarga naftowego \
Komunikacja z Syrją jest nie większe ilości wojska kierowano powinno być traktowane raczej ped
Poniedziałkowa rozmowa amba prasowych wyrażane jest przypu Warszawy. Mecz zakończył się zwy
omal całkowicie wstrzymana przez ku granicy Transjordanji, widocz kątem widzenia przydatności takiego sadora niemieckiego von Hassela szczenie, że ambasador von Hassel cięstwem drużyny rumuńskiej w sto
z Mussolinim wywołała w Rzymie podczas ostatniej rozmowy z Mus sunku 2:0. Drugiego dnia wygrała
wojsko, które obsadziło ważniejsze nie w zamiarze odcięcia kraju DruWarszawa 2:0.
duże zainteresowanie, ponieważ solinim przedstawił szefowi Rządu
ŚLĄSK — ŁÓDŹ 2:0 W H O KEJU.
drogi i punkty; w miastach daje zów; wzmocniono również znacz
włoskiego poglądy kanclerza Hit W Łodzi rozegrany został w niedzie
ambasador
von
Hassel
przyjęty
był
się we znaki brak wielu produk nie oddziały patrolujące pustynię,
w pałacu weneckim bezpośrednio lera na Locarno w związku ze spo lę międzyokręgowy mecz hokejowy
tów. Do policji przydzielono ofi które podobno zaczęły wypierać
Polska Agencja Telegraficzna po swoim pobycie w Berlinie, gdzie dziewaną przez parlament francu między reprezentacjami Śląska i Ło
dzi. Mecz zakończył się zwycięstwem
cerów i podoficerów z armji, po- Beduinow na północ — ku rzece dowiaduje się, że pogłoski o ustą konferował z kanclerzem Hitlerem. ski ratyfikacją traktalu francusko- drużyny śląskiej w stosunku 2:0.
pieniu komendanta straży granicz
zatem powołano na służbę wszy Eufrat. (HAT).
W kolach dyplomatycznych i sowieckiego. (PAT).
POZNAŃ — T A L L IN
40:32. W
nej
płk.
Jura-Gorzecliowskiego
oPoznaniu
odbył
się
międzymia
stkich b. policjantów. Ostatnio
stowy mecz koszykówki Poznań —
raz o przejściu na jego stanowisko
Tallinn, zakończony świetnem zwy
wojewody poleskiego pik. Kostkacięstwem drużyny poznańskiej w sto
Biernackiego są całkowicie bezpod
sunku 40:32 (17:17).
stawne. Również bezpodstawne są
LEK K O A TLE TY C ZN E
ZIM O W E
podawane przez prasę pogłoski o
M ISTRZO STW A POLSKI. W niedzie
lę odbyły się lekkoatletyczne zimowe
innych zmianach personalnych w
Na zebraniu „Croix de Feu“ (fa  Feu" wiedzieli, iż wszelkie najmniej resorcie ministerstwa spraw We
W poniedziałek na pokładzie je nyćh odpłynęli z portu Taranto mistrzostwa Polski.
W klasyfikacji drużynowej w konku
szyści) w Paryżu pułk. de la Rocquc sze z ich strony wystąpienie, mające
dnej z większych łodzi podwod- miejscowy arcybiskup oraz wyżsi rencjach męskich wygrała drużyna
wnętrznych. (PAT).
wyjaśnił, iż „Krzyż Ognisty" świa pozór nielegalności, pociągnęłoby za
przedstawiciele
władz
morskich
i
Pogoni przed AZS Warszawa i Cradomie nie reagował na ostatnią wiel sobą drakońskie zarządzenia przeciw
partji faszystowskiej. Na szeroko covią, zaś w konkurencjach kobiecych
ką manifestację Frontu Ludowego w organizacji. (P A T ).
Paryżu, gdyż kierownicy „Croix de
ści Mar Grande w zatoce Taranto wygrały drużyny Sokół Poznań i AZS
Poznań przed Strzelcem Lwów i M ałódź podwodna żanurzyła się na
kabi Kraków.
głębokość 30 m., poczem w kame
F IN A Ł Y
BOKSERSKICH
M I:
dzieci
pozostał
on
jeden
i
moim
Wielkie wrażenie w opinji ja 
rze dla pocisków, gdzie ustawiono S T R Z O S T W KLASY B. N a sali
pońskiej w ywołał
następujący obowiązkiem jest dopomóc mu— ołtarz, arcybiskup odprawił mszę YMCA rozegrane zostały finały bok
fakt podany przez dzienniki w by stał się dobrym człowiekiem i w obecności przedstawicieli władz serskich mistrzostw klasy B okręgu
obywatelem
kraju".
Dyrektor i załogi. Po nabożeństwie arcybi warszawskiego. Wyniki finałów przed
Tokio.
się następująco:
przyjął emerytowanego generała skup wygłosił kazanie, które było stawiają
Waga musza: Baskiewicz (Legja).
Do jednego z gimnazjów w sto
do grona uczniów gimnazjum i transmitowane na całe Włochy
W. kogucia: Szybowski (C W S).
podatkom na głodowe piace robot licy Japonji przyszedł pewnego odtąd blisko 60-letni pan zasiada
W. piórkowa: Dzwonkowski (Y .)
(Kor. wł.)
drogą
radjową.
W
kazaniu
tem
ar
dnia starszy pan około 60 lat i ku
W. lekka: Ciszewski (Pol).
codziennie wśród 12 — 14 letnich cybiskup Taranto chwalił czyny
W niedzielę dnia 16 b .m. odby ników i pracowników, przeciw
zdumieniu chłopców zasiadł w
W. półśrednia: Miks (P Z L ).
ło się w Brelikowie i Wańkowie przywilejom politycznym i gospo
chłopców i pilnie śledzi przebieg oręża włoskiego w Abisynji. (PAT)
W. średnia: Kniga I I (F o r. Bema),
jednej
z tylnych ław klasy. Po przy
darczym
kapitalistów
i
obszarni
olbrzymie zgromadzenie naftowe.
każdej lekcji.
(ATE.).
W. półciężka: Olszewski (S kra).
byciu nauczyciela starszy pan
W. ciężka: Węgrowski (Legja).
O warunkach pracy i stosunkach ków, za zjednoczeniem w walce o
podszedł do niego i poprosił o po
S. MARUSARZ DOPIERO P IĄ T Y
organizacyjnych w przemyśle naf Polskę robotników i chłopów mas zwolenie uczęszczania na lekcje
W SKOKACH W S EEFELD . Na
ludowych
w
Polsce,
o
wprowadzę
towym m ówił tow. Pilch. Obszer
skoczni w Seefeld rozegrany został
zamiast syna, który wskutek prze
ne przemówienie o sytuacji gospo nie w górnictwie naftowem i wę- ziębienia musi dłuższy czas prze
międzynarodowy konkurs skokow nar
ciarskich, w którym S. Marusarz zadarczej i politycznej w kraju, a glowem, soli potasowych i w pań
leżeć w łóżku. Sprawa oparła się
zaledwie 5-te miejsce, a Br. Czech
szczególnie w górnictwie węglo- stwowych kopalniach, oraz w ko o dyrektora, który w blisko 60-1 et
10-te.
wem i naftowem, wygłosił tow. palniach rud 6-godzinnego dnia
MECZE P IŁ K A R S K IE W K R A 
nim „uczniu" poznał jednego z eStańczyk. Zgromadzeni bardzo li  pracy. Okrzykami na cześć soli
K O W IE . W Krakowie odbyły się w
merytowanych generałów japońs
niedzielę dwa mecze piłkarskie, a
cznie naftowcy -i okoliczni włoś darności robotników i chłopów,
Dzienniki włoskie podają pogłoskę rzekomo również do tarć pomiędzy
kich.
mianowicie Wisła — Nadwiślan 8:1,
cianie oklaskiwali z zapałem prze na cześć Centralnego Związku
z Dżibuti, że Negus poleci! wybudo cesarzem a poszczególnymi rasami,
„Nie chcę, by syn mój wskutek wać nad morzem w Dżibuti willę na gdyż Negus chciałby uniknąć wszel Cracovia — Z. F. S. 7:1.
mówienia referentów. Przyjęto je  Górników i całego ruchu klasowe
N IE M C Y — H IS ZP A N JA 2:1. Mię
dnomyślnie rezolucję, protestującą go, oraz śpiewem „Czerwonego choroby tracił kontakt ze szkołą wypadek ucieczki z Addis-Abeby. Da kiego ograniczenia swej _ władzy na dzypaństwowy mecz 'piłkarski mię
rzecz
rasów,
którzy
dzięki
wojnie
lej dzienniki rzymskie podają pogło
przeciw jakiem kolwiek zamiarom Sztandaru" zakończono w podnio oświadczył ojciec dyrektorowi. — ski o sporach powstałych pomiędzy wzrośli na siłach. W konsekwencji — dzy Niemcami i Hiszpanją, rozegra
pogorszenia dotychczasowej umo słym nastroju to naprawdę impo Wobec tego postanowiłem być na następcą tronu a cesarzem, który po fantazjuje prasa włoska — mówi się ny w Barcelonie, zakończył się niespodziewanem zwycięstwem drużyn^
w y zbiorowej w przemyśle nafto nujące liczbą i powagą zgroma każdej lekcji i przerobić ją następ dobno pragnie pozbyć się syna i wy też o możliwości zamachu stanu w Niemiec w stosunku 2:1 (1:1).
Addis-Abebie.
słać
go
do
willi
w
Dżibuti.
Doszło
nie
w
domu
z
synem.
Z
trojga
wym, przeciw nałożonym nowym dzenie.
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GroźSa strajku w hurie „Piotrkowska" IStrajk młynarzy w Jarosławiu
P io trK o w ie
Prowokacje dyrekcji huty

Biurokratyzm Inspektora Pracy

w

(Kor. w ł.).
Robotnicy huty szklanej „H o r
tensja" w P iotrkow ie, z a tru d n ia 
jącej około 1,000 osób i znanej ze
słynnego pierw szego stra jk u „pol
skiego" w r. 1932, — p rzeprow a
dzili w dn. 17 b. m. jednodniow y
s tra jk przeciw redukcji 63 robot
ników. N a skutek stra jk u dyrek
cja huty w ycofała redukcję i
s tra jk został zlikw idow any.
N astępnie Centr. Zw iązek Ro
botników Przem . Chem icznego w y
sunął żą d a n ia podw yżki p łac o 20
proc.,
przyw rócenia
daw nych
norm opałow ych i m ieszkanio
wych, zap ła ty z a w szystkie dni
urlopow e, przyw rócenia angielskiej
soboty, n iep o trącan ia składek na
klub sportow y „C oncordja", po
w ołania robotniczej kom isji do
czuw ania n ad bezpieczeństw em
pracy i uznania Z w iązku.
W spraw ie tych żąd ań dyrekcja
huty przyrzekła odbyć konferen
cję z d elegacją robotniczą w dn.
21 lub 22 b. m., jed n ak n a zap o 
w iedzianą konferencję dyrekcja
nie staw iła się pod pozorem nie
obecności p. C hrystm ana. N adto
dyrekcja ponow nie ogłosiła cof
n iętą w .d n . 17 b. m. redukcję ro
botników , w liczbie 45 osób.

W niedzielę, 23 b. m., odbyło
się wielkie zgrom adzenie hutni
ków w sali Kilińskiego, na którem delegaci w osobach tow. H ała d a ja , przew odniczącego Rady
Zw. Z aw ód., tow . G aw orczyka i
Z atorskiego złożyli spraw ozdanie
ze swej pracy, zaś tow. Z. Bo
cian, gen. sekretarz Związku, ob
szernie omówił istotę zatargu, oraz potępił metody, stosow ane
przez dyrekcję huty wobec robot
ników, — metody, d o prow adzają
ce do ostrych i głośnych konflik
tów strajkow ych; odparł napaści
p rasy
burżuazyjnej,
usiłującej
wmówić opinji publicznej, jakoby
obecny z a ta rg ekonomiczny miał
pobudki polityczne i w ezwał zgro
m adzonych, aby bez dyrektywy
Zw iązku nie podejm ow ali sami
akcji strajkow ej.
W w yniku ob rad uchwalono je 
dnom yślnie rezolucję, w której ro
botnicy ośw iadczają, iż po d trzy
m ują w ysunięte żądania, potępia
ją prow okację dyrekcji huty, któ 
ra ponow nie ogłosiła redukcję ro
botników i uchyliła się od roko
wań na tem at żądań robotni
czych. N a d to rezolucją robotnicy
w yra ża ją zaufanie kierownictwu

Kieska bezdomności we Lwowie
(K or. w ł.).
Klub radnych P P S na terenie
Rady miejskiej
niejednokrotnie
zw racał uw agę na klęskę bezdom 
ności, której ofiary (około 2.000
osóbj m ieszkały dosłow nie pod
niebem , a „szczęśliw si" z nich w
ziem iankach (!) i cegielniach. A pe
le te pow staw ały bez skutku.
I dopiero w zimie b. r., kiedy
Węska bezrobocia sta ła się hańbą,
w ołającą o pom stę do nieba, Ra
da m iejska była zm uszona zająć
si? tym problem em . I kiedy p o sta 
wiono z ab rać się w reszcie do zli
kw idow ania ziem ianek, okazało
się, źe w kasie m iejskiej, spusto
szonej przez kom isarskie rządy i
ostatnie dekrety, nie m a pieniędzy.
Zem ściły się la ta radosnej tw ó r
czości, zadłużenie w zrosło na 35
m iljonów etc. R ada m iejska, nie
m ająca m ożności gospodarow ania
w edle zdrow ego planu, spadkobier
czyni niesław nej pam ięci rządów
kom isarskich n a ratuszu, zm uszo
na była odw ołać się do ofiarności
społecznej.
Pow ołany z radnych miej'skich
kom itet (w skład tego kom itetu z
ram ienia klubu P P S w eszli; tow.
r. H ausner i r. Skalak) odw ołał
się do społeczeństw a. O dzew był
w yjątkow o silny. W drodze dobro
w olnej zbiórki zebrano 50 tysięcy
złotych w gotów ce i m aterjały b u 
dow lane, w artości praw ie 100 ty 
sięcy złotych.

Obecnie umieszczono bezdom 
nych z ziem ianek w barakach
m iejskich i przytuliskach, zobowią
zano zarząd m iasta do udzielenia
odpow iednich parcel pod budow ę
i już w najbliższym czasie będą
zbudow ane trzy domy, które d a 
dzą pom ieszczenie dla 90 rodzin,
schronisko Albertynów
będzie
także pow iększone o 200 miejsc
noclegowych.
N a komisji, która akceptow ała
zaprojektow ane przez III w ydział
plany tych domów, tow . H ausner
spow odow ał uchw ałę, źe tak do
my, jak izby m ieszkalne, m ają
być solidnie zbudow ane. Każda
izba musi mieć w ym iary conajmniej 4.50x4.
W alk a z bezdom nością na tere
nie Lw ow a musi zwrócić na siebie
uw agę
czynników centralnych,
które dotychczas traktow ały to
m iasto gorzej, niż po macoszemu.
M iastu, które liczy 30.000 bezro
botnych, musi przyjść z pomocą
państw o w prost, albo przez przy
dział dla gminy odpow iednich fun
duszów . środki gminy, zw łaszcza
po ostatnich dekretach, są niew y
starczające. Czynniki centralne mu
szą usłyszeć i odpow iedzieć pozy
tyw nie na w ołanie o kredyty na
wielkie roboty budow lane i na p o 
moc bezpośrednią dla b ezrobot
nych.

Walka z faszyzmem
Z dyskusyj socjalistycznych
W alka z faszyzm em je st niew ąt
pliwie centralnem zagadnieniem
taktyki socjalistycznej. D latego
też należałoby pow itać każde wy
daw nictw o, które zam ierza przyczy
nić się do w y jaśnienia tego bez
sprzecznie trudnego i zaw iłego
Problem u. Z w łaszcza w Polsce
niewiele je st rozpraw o faszyzm ie
— z socjalistycznego punktu wi
dzenia.
T o też z przyjem nością wziąłem
do ręki w ydaną przez bundow ską
..Myśl S ocjalistyczną" książeczkę
Łozow skiego „F aszyzm a rew olu
cja". N aturalnie, nie tego Łozowskiego z „P ro fin tern u ". N iestety,
Przy bliższem zapoznaniu się z
Pracą, m uszę stw ierdzić, że nie
podzielam wielu poglądów autora,
> to w łaśnie podstaw ow ych. U rąg a
on stale na „płyciznę" „g azet so
cjalistycznych", om aw iających fa 
szyzm. M oże m a n ieraz rację.
C h ętn ie p rzyznaję słuszność nie
którym wywodom, np. na tem at uProszczonego stanow iska m etody
m aterjalistycznego
pojm ow ania
dziejów . Aczkolwiek radziłbym un 'k an ia takich w yrazów , ja k „małPie* (str. 211) łapy (!) m asow ego

użytku" myśli M arksa.
Ale chodzi o rzeczy w ażniejsze.
G łówną m yślą Łozowskiego jest
to, że faszyzm nie je st narzędziem
obrony ze strony Wielkiej burżuazji, lecz „całkowicie sam odziel
nym " ruchem „m ieszczaństw a" (w
znaczeniu
drobnej
b u rżu azji).
„ P a to s faszyzm u, pow iada, nie
je st patosem wielkiej burżuazji"
i t. p.
N iestety, nie jestem w stanie ob
szernie odpowiedzieć na wywody
Łozowskiego. Argum enty jego są
niew ystarczające. Jest bezspornem, że m asy faszystow skie są m a
sam i przew ażnie drobnoburżuazyjnemi. Tern się tłum aczy, że
ideologja ruchu, zw łaszcza ta urzędow a, m a charakter istotnie
d robnoburżuazyjny; mało tego, n a
w et punkty program ow e, w ro d za
ju um iastow ienia domów tow aro
wych, lub zniesienia „niew olnictw a
procentow ego", m ają charakter
nieraz w ybitnie drobnoburżuazyj
ny. Ale przew ażnie nie są one
wykonyw ane i służą tylko jako
w abik, lub też poprostu nie są
istotne w całokształcie gospodarki
i polityki. Istotne je s t to, że; 1)

Z w iązku i ośw iadczają, że gotow i
są na w ezw anie Z w iązku każdej
chwili stanąć do strajku o w ysu
nięte żądania.
W dn. 24 b. m. Inspektor P ra 
cy w ezwał dyrekcję huty, w oso
bach pp. C hrystm ana i P isarskie
go, na konferencję w celu nakło
nienia ich do w spólnej konferen
cji z delegacją Związku. W chwi
li, kiedy to piszemy, nie znamy je
szcze wyników tej konferencji.

W minionym tygodniu robotnicy
wszystkich czterech młynów w Ja 
rosław iu w ysunęli żądanie umowy
zbiorow ej, któraby tym „białym
m urzynom " zapew niła jako tako
znośne w arunki pracy. O dpis ż ą 
dań swyęh przesłał organizujący
się oddział Zw. Rob. Przem. Spoż.
inspektorow i Pracy w Przem yślu,
żądając zw ołania konferencji. Ins
pektor Pracy p. M ianowski zwołał
konferencję na poniedziałek 24 b.
m. do starostw a w Jarosław iu i
tam tę przez siebie zw ołaną kon
ferencję rozbił. P. inspektor rozpo
czął bowiem konferencję od spra-

Na Górnym Śląsku

Straszne samobójstwo
Obok kolonji „Mościckiego" w
K atowicach — Załężu dokonano
strasznego odkrycia. Tuż obok to 
ru kolejow ego, przechodzącego
w bezpośredniej bliskości kolonji,
znaleziono w okropny sposób zma
sakrow ane zwłoki m łodego mężczyzny, który praw dopodobnie w
celach sam obójczych rzucił się pod

w dzania m andatów delegacji ro 
botniczej, tw ierdząc, iż oddział
Zw iązku nie jest dotąd zalegalizo
w any. Gdy delegaci robotników ośwtadczyli, iż są w ybrani przez
ogół robotników poszczególnych
zakładów pracy, p. inspektor z a 
żąda! okazania zezwoleń staro 
stw a na odbycie zgrom adzeń, któ
re wybrały, delegatów .
Jasnem jest, że zezwoleń takich
nie było, bo przecież zebrania za
łogi, a zatem ograniczonej ilości
osób, znających się wzajem nie, ze
zw olenia nie w ym agają. Inspektor
uzależnił uznanie delegacji ro b o t
niczej od zgody pracodaw ców , któ
rzy naturalnie zgody swej odm ó
wili. Skutkiem tych zgoła nieprzy
zw oitych praktyk p. M ianowskie
go konferencja rozbiła się zaraz
na wstępie.

przejeżdżający pociąg. Koła pocią
gu odcięły sam obójcy głowę, obie
nogi oraz ręce.
W sam obójcy rozpoznano 19-letniego pom ocnika biurow ego M a
gistratu chorzow skiego, Edm unda
TRAGEDJA MAŁŻEŃSKA.
B arana, zam. w Chorzowie — Klim
zowcii. Co było powodem , nie uAntoni Saduła, zam ieszkały w
dało się stwierdzić.
Łodzi, udał się w raz z żoną na za 
baw ę do wsi. T am małżonkowie
pokłócili się. Saduła w yciągnął
rew olw er i począł strzelać. Na
szczęście kule chybiły.
li
Po zajściu Saduła zbiegł i ukrył
się w swem mieszkaniu, do które
ziemi. Innych szkód w ybuch nte go niebaw em pow róciła Sadułospow odow ał.
wa. Kłótnia między m ałżonkami
Jakkolw iek willi pilnuje stróż, rozgorzała nanow o. Saduła chw y
osobnika, który wrzucił do ogrodu cił znów za rew olw er i w oczach
m aterjał w ybuchow y, nikt nie wi żony strzelił sobie w pierś.
dział. M iejscow a policja prow adzi
Lekarz pogotow ia, stw ierdziw 
dochodzenia w celu ustalenia, czy szy groźny stan denata, przewiózł
chodzi tu o akt zem sty ze strony go do szpitala.
jakichś osób, czy też o zwykły w y 
SAMOBÓJSTWO KOBIETY POD
bryk.
KOŁAMI POCIĄGU.
O negdaj wieczorem jak a ś młoda
kobieta, nieustalonego dotąd n a
zw iska, rzuciła się pod pociąg
pospieszny, zdążający ze S tani

Wiadomości

Zamach dynam itowy
na willą dyrektora „Godulli
Generalny dyrektor Sp. Akc.
„G odulla" w Chebziu, p. T adeusz
Stadnikiewicz, zam. w K atow i
cach, przy ul. Juljusza Ligonia 43,
zgłosił w kom isarjacie policji, że w
nocy na 22 bm. jakiś nieznany
spraw ca wrzucił do ogrodu jego
willi ładunek m aterjału w ybucho
wego. N abój w ybuchł w śród w iel
kiego huku i w yrw ał wielki lej w

Bunt chłopów pszczyńskich
przeciwko „sanatorom"
Pow iatow y Zw iązek Kółek Rol
niczych zw ołał w alne zebranie w
Pszczynie, w sali Domu Ludow e
go, w celu dokonania now ego w y
boru zarządu pow iatow ego. Ogól
na liczba delegatów w ynosiła 586.

Pogrzeb ofiar wybuchu
na kop. „Dorota"
Wczoraj odbył się uroczysty po
grzeb trzech górników, ofiar ka
tastrofalnego wybuchu gazów w
kop. „Dorota".
W pogrzebie wzięło udział kilka
ysięcy osób.
Pogrzeb odbył się n a cmen;
r Strzem ieszycach i m iał chars k
ter poważnej manifestacji. Czwar
tą ofiarę katastrofy pochowano w
Olkuszu.

W odpow iedzi na to wszyscy
robotnicy w szystkich czterech mły
nów w dwie godziny po rozbiciu
konferencji solidarnie pracę porzu
cili, dając tern chyba dostateczne
św iadectw o, że w ybrani delegaci
istotnie reprezentow ali ogół robot
ników.
Robotnicy zdecydow ani są w y
trw ać w strajku aż do zw ycięstw a.
Cała odpow iedzialność za strajk
spada na przem yskiego inspektora
pracy p. M ianow skiego, który swe
mi biurokratycznem i poczynania
mi uniemożliwił próbę porozum ie
nia.
Nie jest to pierw szy w ypadek
niefortunnego w ystąpienia p. M ia
now skiego, znanego z kunktator
stw a w obec właścicieli szklarni w
Krakowie, co doprow adziło tam
do burzliwych m anifestacyj robot
niczych.

Podkreślić należy, że pew ne
czynniki polityczne dążyły do
przeprow adzenia w yborów w ten
sposób, by w skład now ego za
rządu weszli stuprocentow i „sanatorzy". Mimo takich mówców,
jak sta ro sta dr. Jarosz, naczelnik
sądu p. Niemiec, ja k rów nież ks.
Zając z W łoszczyc, pow . Pszczy
na, uczestnicy zebrania nie dali
się przekonać i na nic się zd a
ło w ychw alanie radosnej tw ór
czości „ sa n a c y jn e j'. O pozycja by
ła tak silna, że nie pozw oliła na
przeprowadzenie w yborów po my
śli panów „sanatorów ". Przeciw 
nie; rozgoryczenie było wielkie i
tylko dzięki interw encji policji ks.
Z ając uszedł cało i obeszło się bez
większych zajść. Policja rozw iąza
ła zebranie i obecni „san ato rzy ”
rozeszli się z nosam i spuszczone
mi na kwintę.

w ielka burżu azja posiłkuje się m ało uw zględniał pierw iastek n a 
drobną dla obrony przed proleta- rodowy, trad y cję narodow ą i t. p.
rjatem , 2) w ielka b u rżu azja jest w Jeśli naw et przyjąć tw ierdzenie, że
stanie w ustroju faszystow skim , niektóre p artje socjalistyczne (w
w ykorzystać finanse państw a dla rodzaju polskiej S. D. K. P. i L.)
swoich celów, 3) w ielka burżuazja nie zrozum iały istoty kw estji naro
(np. m etalurgja, przem ysł w ojen dowościow ej; jeśli naw et przyjąć,
ny) narzuca sfaszyzow anem u p ań  że tu i owdzie socjalizm uprości!
stw u sw oją politykę zagraniczną, sobie zadanie i nie wczuł się d o sta
w ojenną i t. p. D robna burżuazja tecznie („od w ew nątrz", ja k to au 
otrzym uje od faszyzm u bardzo tor podkreśla) w życie narodu, —
mało lub pozory, a w ielka bur to autor, w ciąż zajęty swem „mie
żuazja,
dzięki faszyzmowi, u- szczaństw em ", zapisuje zbyt um acnia swe nadw yrężone
po proszczoną receptę: na faszystow 
zycje — przypom nijm y np. w łoską ski nacjonalizm zastosow ać swój,
ustaw ę o umowach zbiorowych z socjalistyczny nacjonalizm !
A utor w idzi w faszyzm ie „etap
r. 1926, unicestw iającą niezależ
ność związków zawodowych i t. p. przejściow y" dla w arstw średnich,
Byłoby istotnie taktycznym błę dla drobnej burżuazji. Tam (w
dem, nie do darow ania lekcew aże faszystow skich korporacjach np.)
nie „patosu" drobnej burżuazji w pozna ona istotę kapitalizm u, zro
faszyzm ie. Ale jest też wielkim zumie jego braki — i przyłączy
błędem tw ierdzenie, iż w faszy się w końcu do p ro letarjatu . Z azmie drobna burżu azja je st „pod I pewne, w alka klasow a i paupery
m iotem " i je st „całkowicie" (!) zacja drobnej burżuazji rozsadzą
sam odzielnym ruchem ". Tej tezy faszyzm . Ale z tego nie w ynika,
obronić niepodobna. D robna bur aby należało uw ażać faszyzm za
żu az ja d aje m asy, sternikiem jest nieuniknioną szkółkę dla w arstw
w ielka burżuazja.
średnich; aby w p adać w fa ta 
D alej autor krytykuje błędy so lizm ; aby z przekąsem odzyw ać
cjalistów wobec faszyzm u. P ra w  się o dem okracji, która utrudnia
da, błędów było dużo. Ale z praw - (rzekom o) drobnej burżuazji po
dziwem zdumieniem czytam y o- znanie właściwych dróg. W edle
św iadczenie, że socjaliści powinni a u to ra w ypadałoby, że im prędzej
naw rócić się n a „radosny nacjo przejdziem y przez ten nieuniknio
nalizm " (1), jakoźe socjalizm za- ny faszyzm — tern lepiej.

po

Is

'

m

sław ow a do Lwowa. D esperatka
została przez koła parow ozu prze
cięta na pół i poniosła śmierć na
miejscu.
TRAGICZNA ŚMIERĆ
ROBOTNIKA.

.

W Chojnicach, w m iejscowości
Sławęcin, w ydarzył się tragiczny
w ypadek, którego ofiarą padł rol
nik, Franciszek Baczyński.
W stodole rolnika Baczyńskiego
odbyw ało się t. zw. tarcie koni
czyny. Przy pracy tej zatrudnieni
byli: Baczyński i jego siostrzeniec.
Baczyński zajęty był nakładaniem
koniczyny i stał w bliskości tra n s
misji maneżu. Odziany był w dłu
gi płaszcz. W pew nej chwili w ał
transm isyjny porw ał płaszcz, po
ciągając za sobą rolnika, który,
upadając, uderzył głowią silnie o
klepisko i poniósł śmierć na m iej
scu.

Kącik r a d io w y

Czy warto wierzyć w postęp
Jedni wierzą, że przyszłość będzie
lepsza od teraźniejszości, drudzy są
dumni z teraźniejszości. Jeszcze inni
sądzą, że teraźniejszość i przyszłość
nie osiągną nigdy tego poziomu, któ
ry dostępny był przeszłości. I toczy
się od wieków spór między tymi, któ
rzy wierzą, że w dziejach dokonywa
się ciągły postęp i tymi, którzy są

dzą, że kultura oddala się coraz bar
dziej od doskonałości
tymi wTeszcae, którzy twierdzą, że od wieków
nie zachodzą żadne zmiany.
Zagadnienie to poruszone będzie w
radjowym odczycie dnia 26 lutego o
godz. 17.00 w cyklu „Dyskutujmy"
przez Bogdana Suchodolskiego.

Koncert Kameralny
Bardzo ciekawie przedstawia się wać będzie Polskie Radjo z Konser
program koncertu, który transmit3- watorium Warszawskiego dnia 26.11.
o g. 18.00. Program obejmuje bowiem
kompozycje dawne i mało naogół zna
HKITA m ZA szkolą fAMOOłOKWA ne, mianowicie: czołowego angielskie
go kompozytora wieku XVII — Hen
ryka Purcella, sonatę g-moll, TeleW AfiiZAW A JEROZOLIM «KA 25 mana — sonatę e-dur, Haydna —*
allegro i andante z sonaty, oraz nie
mieckiego kompozytora z w. XVII —
J. Haasa, sonatę „Da Chiesa" (daw
ny typ formy sonatowej).
W końcu autor d aje ta k ą for
Wykonawcami koncertu będą: Ja
mułę: na zachodzie panuje f a  nina Wysocka-Ochlewska (klawesyn),
szyzm, na wschodzie bolszewizm, Tadeusz Ochlewski (skrzypce) i Bro
ale w obu w ypadkach chodzi w ła nisław Rutkowski (organy).
ściwie o to sam o: o przygotow anie
drobnej burżuazji (i chłopa, natu 
ralnie) do socjalizm u. B ardzo po
Obok innych dzieł chopinowskich
dejrzane
zestawienie!
Jeszcze
usłyszą radjosłuchacze w XXV audy
raz „w ychodzi", że Zachód fata l cji z cyklu „Twórczość Fryderyka
nie jest skazany na przejście przez Chopina" fragment z utworu tak zw.
„Hexameron“. Była to kompozycja
„szkołę" faszyzmu.
zbiorowa, w której każdy z sześciu
W szystko to je st poprostu błę kompozytorów: Liszt, Thalberg, PiCzerny, Herz i Chopin skompo
dne i niebezpieczne — w ytw arza xis,
nował jedną warjację na temat mar
fa ta listyczn y n astrój. Jest dobrze, sza z opery „Purytanie" Belliniego.
że au to r zw raca uw agę na istot W koncercie tym wezmą udział: pia
nie w ielką kw estję w arstw po nista Leopold Munzer i śpiewaczka
Iza Pomorska. Akompanjuje prof.
średnich. Jest dobrze, że wytyka TT.-stein.
Audycja nadana będzie 26.11.
nam różne błędy w traktow aniu godz. 21.00.
tych w arstw . Ale je st całkiem
niedobrze, że nie dopatrzył, ja k w
faszyzm ie drobna burżu azja stała
Popielec jest dniem, w którym za
się igraszką w ielkiej, w padł w fa 
stanawiamy się jakoś głębiej i ina
talizm i przeprow adził ja k ą ś dzi czej nad zagadnieniami naszego ży
w ną „an alo g ję" między faszyz cia. W środowym kwadransie poetyc
mem a bolszewizmem. A owe kim zatytułowanym „U wrót wiecz
„nacjonalistyczne" recepty robią ności" nadane będą przez radjo o g.
1.40 najgłębsze utwory religijne, po
poprostu przykre w rażenie.
cząwszy od Kochanowskiego i SzaT akie broszury należałoby wy rzyńskiego.
daw ać z obszerniejszym krytycz
nym kom entarzem . Inaczej nie
S am olotam i
przygotow anego czytelnika w pro
w adza się w błąd, w passywizm ,
p o d ró żu je m y
w fałszyw ą taktykę.

nyu«n

Hexameron

Audycja popielcowa

K. C ZA P IŃ SK I.

tan io, szy b k o
i w y god nie

STR. 6

**

e*A 6S »**

Pal i s i ą
Przy ulicy Zam enhofa 21/23, w
m ieszkaniu Rubina G oldsztajna.
wskutek w puszczenia rury od pie
cyka żelaznego do przew odu wen
tylacyjnego, zapaliła się belka oraz
sufit. Pogotow ie I-go oddz. straży
pod kierownictwem sierż. Konkow
skiego po dw ugodzinnej blisko ak
cji pożar ugasiło, w yrąbując częSC
belki i sufitu.
Przy ul. Krochmalnej 21, w sku
tek szczelin w popielniku, zapaliły
się podłogi, ścianki i belki w 2-ch
mieszkaniach. Pogotow ie IV oddz.
straży po godzinnej przeszło akcji
pożar ugasiło, w yrąbując część po

Ofiary ślizgawicy
Aniela Pietrzakow a (Kacza 10) po
ślizgnęła się i złam ała praw ą rękę.
H enryk Elbaum, felczer (Tw arda
83) poślizgnął się na tejże ulicy
i złamał lewą nogę. Pogotowie po udzieleniu pomocy ofiarom ślizgawicy
przewiozło Pietrzakow ą do szpitala
św. Bucha, Elbaum a zaś — na Czy
ste.

Czystem .
S tefan ja Zgierowa, przy mężu,
lat 26 (G rochow ska 17), otruła
się sublim atem w bramie domu
M ała 3. Pogotowie przewiozło Z.
do szp itala Przemienienia P ań
skiego.
Leon Kasprzykowski, lat 33,
bez zajęcia (D zika 4), zadał so
bie nożykiem od maszynki do go
lenia liczne rany cięte klatki pier
siowej. Uczynił to przed wej
ściem do Pogotow ia, przy ul. Le
szno. N ędzarz chciał w ten spo
sób dostać się do szpitala i za
pewnić sobie jakoś utrzymanie.

Szosą jabłonow ską od strony
Piekiełka, jechało w stronę W a r
szaw y 2-ch row erzystów . W po
bliżu stacji Golędzinów nastąpiło
starcie row erzystów , jadących po
kocich łbach, pokrytych lodem.
W skutek starcia jeden z row e
rzystów w padł do rowu i na szczę
ście, wyszedł bez szw anku, drugi
zaś dostał się pod koła drugiego
w agonu z prowozem pociągu ko

lejki jabłonna — W aw er, jadące
go w stronę W arszaw y. Koła w a
gonów obcięły rowerzyście głowę.
Osobistości denata, m ającego lat
około !8-tu narazie nieustalone.
Pociąg zatrzym ał się na miejscu
w ypadku 10 minut. Dochodzenie
prow adzi policja KVIIl-go komis.
Zwłoki do czasu decyzji prokura
tora pozostawiono na miejscu.

Akcja studentów SGH.

Sprawa porw ania
i uduszenia dziecka

C o grają w teatrach ? Wielka afera
i codziennie św ietna sa ty ra nolityczna „M yde głowy".
TEATR W IELKA RE W'JA. Dziś
komedja muzyczna „Całus i nic wię
cej" z Mankiewiczówną, Krukow
skim, Sempolińskim, Cieszkowską,
N iem irzanką, Sokołowską,
Regro,
Redo, Rakowieckim.
TEATR „REDUTA". Nieczynny
do dn. 10 m arca.
TEATR ROSYJSKI: (Nowy św iat
19) w piątki, soboty i niedziele gra
sztukę Brunona F rancka „W tern
sęk".
STOŁECZNY TEATR POWSZECH
NY: Dziś o godz. 7 wiecz, „Doży
wocie" przy ul. E bląskiej 51.
RECITA L A N IE L I SZEF, MIŃ
S
K
IE J. Znakom ita sopranistka, p.
T EA TR M A LIC K IEJ, K arow a 18
daje dziś dwa przedstawienia: o go A niela Szlemińska, w ystąpi w śro
dzinie 4-tej popoł. po cenach do po dę dn. 26 b.m. z własnym recitalem
łowy zniżonych po raz 284-ty, wzru śpiewaczym o godz. 20.15 w sali im.
sżającą sztukę Niccodemi'ego — M. Karłowicza w lokalu Warsz. Tow.
Muzycznego.
„Cień".
CYRK LTAN IEW SKICH . Dziś i
Co wieczói o godz. 8-ej rekordo
w a „T rafik a pani generałow ej" — codziennie o 8.20 nowy program cyr
kowy i wielki międzynarodowy turBus-Feketego.
CYRULIK W ARSZAW SKI: Dziś niej walk zapaśniczych.

TEATR „ATENEUM ". Dziś i coIziennie komedja Aleksandra Fredry
„P an Geldhab'1 ze St. Jaraczem w reli
tytułowej.
T E A T R W IE LK I - OPERA Dziś
operetka Paw ła A braham a „Kwiat
H aw aju".
TEATR
NARODOW Y:
Dziś
„W ielki F ryderyk" z Solskim. J u 
tro „S tare wino‘“.
TEATR POLSKI; Dziś „Wieczór
Trzech K róli" Szekspira.
T E A T R MAŁY: Dziś „Niedobra
miłość" Nałkowskiej.
T EA TR NOW Y: .Dziś komedja
„Był sobie więzień" Anouilh'a.
T EA TR L E T N I: Dziś komedja
„Raz się tylko żyje" Kiedrzyńskiego.

Z teatrów warszawskich
dot. Dlatego śmiech jego nic nie
TEATR ATENEUM.
„P an G eldhab" — kom edja w zmienia, nie oczyszcza atm osfery
moralnej, nie wznosi, nie prze
3-cti aktacii Aleksandra Freciry.
świetla. Jest wyżyciem się raczej
Reżyser ja : H. Perzanow ska.
fizjologicznem (drganie przepony
D ek o racje: W . D aszew ski.
Świat Fredry jest w gruncie brzusznej) niż psychicznem.
Z tego względu na ten rzekomy
rzeczy równie niemoralny w sw o
im satyrycznym ujemnym obrazie renesans Fredry w naszej epoce
jak i w pozytywnem jego prze trudno patrzeć bez pewnego prze
ciwstawieniu. Z m onografistów kąsu i zażenow ania.
Kiedy jak kiedy, ale w chwili
Fredry jeden Boy-Żeleński zw ró
cił na to uw agę w swoich „O bra kiedy po latach blagi i pyszałkow atego sam odurstw a, radzilibyś
chunkach Fredrow skich".
Fredro jest jedynym w swoim my wiele rzeczy nazyw ać po imie
rodzaju kom ediopisarzem , które niu — Fredro z całym swoim
go śmiech pozbaw iony jest w przedm iotowym czy może raczej
gruncie rzeczy adresata, jest ucie bezprzedm iotow ym śmiechem wy
chą bezcelową i bezprzedm iotow ą daje nam się przedziw nie jałowym
M oljer czy B eaum archais wiedzie ; niezbyt uciesznym. W znawianie
li czego chcą i czemu się chcą zaś notorycznie słabych komedji
przeciw staw ić; miał św iadom ość Fredry nie da się uzasadnić ani
również celu i drogi swojej saty w zględam i historycznemi ani a r
rycznej uciechy jak iś Franciszek tystycznemu
Czyni się to przew ażnie ze
Zabłocki czy ktoś taki.
Po Fredrze spłynęły w szystkie w zględu na mniej lub więcej ory
m anje i opętania jego epoki, nie ginalną reżyserję lub na potrzebę
zostaw iając na nim żadnego śla zużycia tego czy innego aktora:
du trw alszego. Z ostała tylko zb o  te w zględy niezawsze jednak po
żna chęć śm iania się, opow iada winny rozstrzygać o zaktualizo
nia dykteryjek i uciesznych aneg waniu sztuki czy autora.

C z u - C z in - C z a u

Tragiczne skutki awantur

Przy ul. Leszno 65, w m ieszka
niu M arji H ardejow ej, sublokatorka jej, 24-letnia Z ofja Z a
w adzka, handlarka, korzystając z
nieobecności
właścicielki,
oraz
przyjaciela swego, M ichała W ie
dłóg, ścianek i belek. Akcją kiero
czorka, handlarza, zam. tamże,
w ał sierż. Szlekis.
Przy ul. 6-go Sierpnia 47, w do
mu państw ow ym , w mieszkaniu
M arjana Słabickiego, na facjacie
zapaliła się ścianka, podłoga, su
fit i ślepa podłoga na poddaszu
Studenci Szkoły Głównej H an
oraz dach. Na miejsce przybyły III
dlowej w W arszaw ie wręczyli se
i II oddziały straży, lecz w akcji
natow i tej uczelni petycję o obniż
kierow anej przez kom endanta Giev
kę czesnego i innych opłat szkol
sztora, która trw ała 3 godziny, brał
nych. Petycja podpisana została
udział tylko III oddział.
przez blisko tysiąc słuchaczów S.
W reszcie przy ul. Belwederskiej G. H. W najbliższym czasie senat
nr. 29, w skutek niedostatecznego S. G. H. odbędzie narady w spra
czyszczenia przew odów komino wie postulatów młodzieży.
wych, zapaliły się sadze. Niebez
(PRESS).
pieczeństw o usunęło pogotow ie III
oddziału straży.
Na rogu ul. 6-go Sierpnia i Al.
Szucha wynikł pożar w wagonie
silnikowym nr. 358 linji „14" gdzie
Spraw ę z oskarżenia Zofji Szym
w skutek krótkiego spięcia, zapali
ła się izolacja przy opornikach. Po czak o porw anie w Ogrodzie S a
niew aż pracow nicy tram w ajow i skim i uduszenie dziecka Sąd Onie mogli ugasić pożaru, na miej kręgowy w W arszaw ie będzie roz
sce przybyło pogotow ie III od patryw ał 10 m arca. Przewodniczyć
działu straży, które w ciągu 18 mi rozpraw ie będzie sędzia Przybyiwski. O skarżoną bronić będzie z
nut pożar ugasiło.
urzędu adw. Lothe. O skarżać bę
dzie prokurator Marcinkowski.

Redaktor odpowiedtiatoy: STANISŁAW NIEMYSKL

Kino M ajestic

Straszna śmierć pod pociągiem

Szlakiem nądzy
Z ofja Kozerska, kontrolna, lat
26 (P iw na 13), w zam iarze s a 
mobójczym połknęła [głę. Desperatkę p o licjant przewiózł do am bulatorjum
Pogotow ia, poczem
karetką do szp itala św. Ducha.
Bronisław Kurant, lat 26 ( D zi
ka 4 ), który poprzednio za trzy 
many w areszcie IV -go kom is.,
zadał sobie nożykiem od m aszyn
ki do golenia liczne rany cięte
klatki piersiow ej i brzucha, przed
w czoraj ponownie zatrzym any w
areszcie III-go kom is., połknął agrafkę. Upartego desperata prze
w iozło pogotow ie do szpitala na

NR. 64

„KOBOINift

Władze śledcze prowadzą energicz
ne dochodzenie w sprawie znacznej
afery na sumę około 100.000 zł. do
konanej przez W iktora Rachwalskiego (Widok 19), właściciela restau ra
cji p. f. „Eden" w hotelu „Savoy"
przy ul Nowy św iat.

Nowa bajka chińska w stylu „Alibaba i 40 rozbójników" nie każde
mu może odpowiada, bo nie wszyscy
lubią bajki, ale przyznać należy objektywnie, że wykonana je st uroczo
z dużym nakładem starań . Bajki m a
ją już to do siebie, że w ym agają bo
g atej oprawy. T aką właśnie oprawę
i to wycyzelowaną rzeczywiście a r 
tystycznie otrzym ała chińska basn
w „M ajesticu". S trona muzyczna utrzym ana została również n a nie
zwykle wysokim poziomie tak,— że

targnęła się na życie, w ypijając
100 gr. esencji octowej. Zm arła
w szpitalu. Przyczyna sam obój
stw a — silny rozstrój nerwowy,
P rzy ul. Bonifraterskiej 10, na
spowodowany sprzeczką z Wic
klatce schodowej I-go piętra, pod
czorkiem.
drzwi Icchoka Giwerm ana zosta
ło podrzucone dziecko płci żeń
skiej, m ające około 2-ch tygodni.
Giwerman usłyszaw szy kwilenie
WYDZIAŁ AGITACYJNY.
niemowlęcia, wezwał dozorczynię
W czw artek, o godz. 6.30 odbę domu, która zaniosła podrzutka
dzie się posiedzenie wydziału a g i do Ii-go komis., skąd przesłano
tacyjnego wspólnie z kierow nika je do domu wychowawczego przy
mi kolportażu dzielnic i fabryk — szpitalu Dz. Jezus.
(Długa 21).

Podrzucona dziecko

Kronika oigarizacvina

Nasza Rubryka
MŁODY, energiczny bezroboray
prosi o jakąkolw iek pracę fizyczną.
Listy dla W. K -ki.
STU D E N T, rutynow any pedagog,
przyjm ie lekcje m atem atyki, fizyki,
niemieckiego i łaciny w zakresie m a
tu ry . Dorosłych przygotow uje do eg
zaminu ekstern. Tel. 11-11-97.
DOŚWIADCZONY pedagog — z
wyższem
wykształceniem
udziela
lekcyj w zakresie ośmioklasowym.
Niemiecki, angielski, rosyjski. Tele
fon: 5-01-31. Czw arta— siódma.
MŁODY’,
EN ERG ICZN Y
BEZ
PRACY, poszukuje jakiejkolw iek
pracy. L isty dla W. Ka-ki.

ŚRODA.

Co wyświetlają kina?

Posiedzenie K om itetu
Dzielnicy
,Jerozolim a'' w środę, o godz. 5-tej
popoł.. Chłodna 30,
Posiedzenie Warsz. W ydziału Ko ADRIA: „Peter Ibbetson" z Gary M A JESTIC: „Czu-Czin-Czau“.
biecego w środę o godz. 7 wieczór,
Cooper.
Długa 21.
APOLLO: „Burłak z nad Wołgi".
ATLANTIC: „Ostatnie dni Pompei"
pocz. 6, 8. 10 w.
D ZIELN ICA WOLA - CZYSTE. AMOR: „Siostra Marta jest szpie
Dziś o godz. 6 min. SO wiecz. odbę
giem" i „Księżniczka przez 30 dni"
dzie się posiedzenie kom itetu Dzielni ANTINEA: „Serce Indjanina" i „Bo
lero‘.
ey.
Friftz K o r ftn e r
AKRON: „Wróg we krwi" i „Szpieg
KOŁO M A RJI PASZKO W SK IEJ
w masce".
w cudownym eposie WSCHODU
(ŻOLIBORZ - MARYMONT). Dziś AS: „Tarzan nieustraszony" i „Dla
o godz. 7.30 Ogólne Zebranie człon
ciebie śpiewani".
ków i sympatyków z referatem na BAŁTYK: „Należę do ciebie".
COLOSSEUM
(DUŻE):
„Bechy
tem at: „H iszpanja".
Sharp".
M EW A: „Broadway — Hollywood i
COLOSSEUM (M ałe): „Zew dzikich"
Czar młodości".
METRO: „Legjon nieustraszonych".
CORSO: „Annopolis" i rewja.
M IE JSK I: „Melodje wielkiego mia
KOŁO IM. L. WARYŃSKIEGO. CAPITOL: „Dodek na froncie".
sta".
Czwartek, godz. 8 -m a . (punktualnie)
Ogólne Zebranie członków i sym pa
K in o
tyków z referatem tow. Bennigera
ADOLF
n a tem at: „O statnie wypadki w Hisz
0d 7 5 gr. parter
od 5 0 gr. piętra
p an ji”.
Pooz* 6—8—10—
Niedziela, godz. 5-ta
św ietlica
w ś w ię ta 4 — 6 — 8 — 10.
Szkolna re fe ra t n a tem at „Zadania
„DZIELNY
Młodzieży". W ystępy artystyczne.—
W O JA K ”
Potańcówka.
w komedji p. t.

m ajestic

A nna May W ong

C Z U C ZIN CZAU

Wiirsz. Org. Mł. TUR,

CAPITOL *4

MIEJSKIE

DYMSZA

M e lo d ie

wielkiego miasta

„DODEK na FROHCIE”

KOŁO MŁODZIEŻY TUR. „ŻoliRachwalski zarw ał około 50-ciu do borz". Dziś o godz. 7.30 referat
stawców na sumę około 70.000 zł., tow. P ragi n a tem at „Postępy So CASINO :„Zew krwi".
oraz pobrał kaucję od 35-iu osób (od cjalizmu w Europie".
300 zł. do 5.000 zł.) na sumę około
30.00C zł. Za Rachwalskim rozesłano
listy gończe. Do szeregu osób, podej
rzanych o współudział zastosowano
p g . p o w i e ś c i JACK
środki prewencyjne.
ŚRODA, 26 lutego.

c a sin o

ZEW KRWI

Co usłyszymy w radio?

6.30 Pieśń poranna. 6.33 G im nasty
ka. 6.50 Muzyka z płyt. 7.50 P ro 
gram . 7.55 P arę inform acyj. 8.00 Au
dycja dla szkół. 8.10 Przerw a. 11.57
N a Krak, Przedmieściu, przed ko Sygnał czasu. 12.03 Dziennik połud
ściołem św. K rzyża, zasłabł nagle 74 niowy. 12.15 Zadania pani donn.
letni W ładysław Kempisty, obywatel 12.30 Koncert w wykonaniu K am eral
nego Zespołu Niny Mańskiej. 13.25
(Świętokrzyska 9). Starca przeprowa Chwilka gospodarstwa
domowego
dzono do bram y domu Krak. Przedni 12.30 Przerwa. 15.15 Wiadomości go
nr. 1, gdzie przed przybyciem lekarza spodarcze. 15.30 Muzyka salonowa w
Pogotowia zmarł. Zwłoki za zezwole wykonaniu Oktetu Squire‘a. 16-00
„Rozmowa M ajsterkłępki z Lepigttniem prokuratora przewieziono do do n a " — pogadanką dla dzieci sta r
szych. 16.20 Recital śpiewaczy T am a
mu.
ry Prawdzie - Laymanowej. Rezer
wa — Juljusz H erm an: Baj.
16.45 Rczmowa muzyka ze słucha
W „Panu Geldhabie"
w reży- czem radja. 17.00 D yskutujemy: „Czy
serji p. Perzanow skiej niemało w arto wierzyć w postęp". 17.20 Pły+y
m iejsca udzielono popisom w okal ’ dla znawców — Claude Debussy.
17.50 O książce Sokolniekiego: „Czter
nym i muzycznym w szechstronnie naście lat". 18.00 Koncert kam eralny
w ykształconej panny G eldhabów - z K ooserwatorjum W arsz. 18.30
ny, co nadaje sztuce istotnie pe Skrzynka ogólna. 18.40 Życie k u ltu 
wien swoisty idylliczny charak ralne’ stolicy. 18.45 Program n a jutre.
18.55 Poznajmy, przepisy finansowoter.
rolne. 19.05 Koncert reklamowy. 19 35
Zachodzi w ątpliw ość, czy jeśli Wiadomości sportowe. 19.50 Repor
spojrzeć na św iat „Pana Geldfia- taż aktualny. 20.00 Koncert z udzia
łem solistów. 20.45 Dziennik wieczor
b a “ ze współczesnego punktu wi ny. 20.55 Obrazki z Polski współ
dzenia, należałoby podkreślać ten czesnej. 21.00 Audycja z cyklu „Twór
nastrój pogody i rzekomej harmo- czość Fryderyka Chopina". 21.40 „U
nji. M ożeby raczej przydało się w rót wieczności" — poezje religijne
21.55 Pogadanka gospodarcza. 22.05
trochę zgrzytów i ponurości.
K oncert z cyklu: „K w artety Józefa
Stefan Jaracz odegrał rolę Geld Haydna". , 22.40 Muzyka salonowa.

[ o głoszenia drobne
A.A.A.A.A.A.) TAPCZANY

LONDONA

wLORETTAYOUNG
[LARK GABLE

roi.
gt-

Zagadkowy zgon

haba, jak zwykle, popisowo, n a
dając mu charakter dobroduszne
go drania. P. B onacka nie zaw a
hała się podkreślić pewnych ostrych kantów kreow anej przez
siebie nader kunsztownie roli Flo
ry
Z innych ról na wyróżnienie za 
sługują pp.: W ojtecki, Bryliński,
Chodecki i Łuszczewski.
Publiczność przedstaw ienie przy
jęła nader życzliwie, oklaskując
entuzjastycznie Stefana Jaracza i
pozostałych w ykonaw ców .
D ekoracje Wł. Daszewskiego
d ają sztuce stosow ne ram y prze
stronne.
J. N. M.

całość robi w rażenie widowiska nawskroś artystycznego.
Urocza, głośna, a obecnie ta k rzad
ko ukazyw ana chińska gwiazda A n
n a May Wong g ra ja k zwykle n ie
zwykle subtelnie, ale stanowczo zamało ja w film ie pokazują.
tka.

oraz fenomenalny pies ||B U £ K ”

1 FOTn
L ill I Uf
dowa 2.

5

m

24,-67.

biżuterję, kwity lombardowe kupuje Hefen, Mio

ializy lekarskie (wszelkie) wyko
nywa lekarz - specjalista w lecz
A
nicy „Ludowej", Nowogrodzka 34,
telef. 9.9—444
skiej).

(przy

Marszałkow

|

m | |
§ \

Pocz. 4.
W niedzielą
i święta pocz. o 13.

KROLOW IE HUMORU

FLIP i FLAP

CZARY: „Bosambo" i „Żona z oglo.
szenia".
ELITE: „Dziewczę z Budapesztu
ł
w najnowazej komedii „METRO
„Sprzedajemy na wesoło".
Prod. 1936/1937
EUROPA: „Za chwilę szczęścia".
FILHARMONIA: „Karjera" z Martą
Eggerth.
.
FLORIDA: „Walczę o życic i „Uzis
PETIT TRIANON: „Mężowie do w y
żyjemy".
. XT.
FORUM: „Czar młodości" i „Niewol
boru" i „Człowiek, który sprzedał
nica z Mandalay".
,
głowę".
FAMA: „Nie odchodź odemnic ‘.
POPULARNY: „Droga bez powrotu"
HELJOS: „Nie miała baka kłopotu".
i rewja.
HOLLYWOOD: „Księżniczka 0 ‘HaPROMIEŃ: „Tarzan nieustraszony"
ra“ i rewja.
__________
i „Miasto duchów".
PRAGA: „Annapolis" i rewja.
RAJ: „Wielkie wydarzenie" i „Miła
niespodzianka".
K0ŻA 29. Pocz. 6

..NOCNY PATROL"

HOLLYWOOD

w n ledz. I św ięta 3.45

KSIĘŻNICZKA O’HARA
w roli gł. JEAN PARKER

NA

SCENI E

REWJA

CENY M IEJSC z ł.

1°9

ITALJA: „Idziemy po szczęście".
KOMETA: „Sen nocy letniej" i rewja.

Klno-

-

K KOMETA

Teatr

u l. Chłodna 49, tel. 6.48-51.

higieniczne, autom atyczne patento
wane 3722, złotych 50, oraz nowo
czesne kozetki, otomany. Warunki
T w arda

MUCHA: „Hrabia Monte-Christo" i
„Przygody Szofera".
NOWA TOMBOLA: „Dobra wróżka"
i „Katiusza".
OKO PRASKIE:
„Marzące usta" i
„Miłość w czołgu".
PAN: „Nocny patrol" z Flip i Flap.

RIALT®: „Człowiek, który rozbił
bank w Monte Carlo".
RIVIERA: „Rapsodja Bałtyku".
ROMA: „Chopin—piewca wolności".
ROXY: „Jaśnie pan szofer".
SFINKS: „Całe miasto o t«m mówi"
i rewja. ,
STYLOWY: „Miłosne niespodzianki"

STYLOWY M,3 f:s r

MIŁOSNE
NIESPODZIANKI

99

Najwiękizc wydarzenie w kinema
tografii od czazów powstania pierw
szego filmu dźwiękowego.
R E W J A ___________________

W soboty i niedziele o 12. i 2.
Poranki ulgowe.

SOKÓŁ: „Oczy czarne".
ŚWIATOWID: „Koenigsmark".
TON: „Remo Satan" f „żona z ogło.
LOS: „Baboona" i dodatki.
szenia".
MASKA: „Tajemnica dr. Chandlers" UCIECHA: „Marj Baazlrireew".
UNJA: „Miłość Fraiilein Doctor" i
i „Pościg za cieniem".
rewja.

Odbito w drakam i Sp. Nakładowo-Wydawniczej „Robotnik”, Warszawa, Waraoka 7.

