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Sytuacja jest jasna

1 VI

Od soboty Europa wkroczyła we, i niewyraźne, i co najmniej Faszyzm międzynarodowy zmie
Sobotni „m iędzynarodow y za ster Eden, prem jer Van Zeeland i dobrow olnie pow ziętych zobow iąw nowy okres swego rozwoju dwuznaczne.
rza ku rozgrywce już nie stop- mach stan u " Hitlera, w yw ołał gw ał am basador włoski Cerutti.
zan.
powojennego. „Strefa zdemiliGdy „Kurjer Poranny" wy niowemi etapami, ale prawie tow ną reakcję w e Francji. Siły
Dziś w reszcie prem jer S arraut
2) W ielka B rytanja zobow iąza
taryzowana" nad Renem prze ciąga z nich wniosek, że teraz na gwałt, gorączkowo. Dla opi- francuskie n a granicy niemieckiej złoży w Izbie D eputow anych dekla na jest przyjść Francji i Belgji z po
stała istnieć. Umowy, zawarte hitlerowcy niemieccy w Pań nji polskiej, dla polskich mas zostały znacznie wzmocnione. Po- rację w spraw ie w ytw orzonej sy mocą i zdecydow ana z niemi w spół
swego czasu w Locamo, zosta stwie Polskiem powinni przeo pracujących sprawa polityki zatem Rząd francuski zażądał zwo tuacji.
działać,
sta rając się w yw rzeć
ły zerwane i porwane „na po brazić się w lojalnych obvwa- zagranicznej Państwa Polskiego łania N adzw yczajnej Sesji Rady Li
P rasa francuska zajęła w obec ak wpływ uspakajający.
c z e k a n i u H i t l e r y z m uczynił teli Rzeczypospolitej, — skła zajmuje już dzisiaj miejsce za gi N arodów , oraz konferencję sy- tu H itlera stanow isko najzupełniej
3) W ielka B rytanja nie może udalszy ogromny krok naprzód da dowód jakiejś wręcz nie gadnienia naczelnego Komuni gnatarjuszy trak tatu locarneńskie- nieprzejednane. U tw orzenie po oznać
kroku niemieckiego jako „nie
na wytkniętej przez siebie dro prawdopodobnej naiwności. Bę katy „Iskry" nikomu w Polsce go. T a ostatnia konferencja ma się bu stronach Renu stref zdem ilitary
sprow okow anego aktu ag resji",
dze, na drodze, prowadzącej w dzie akurat odwrotnie.
nie wystarczą.
odbyć już dziś, w e w torek, w P a zow anych je st dla Francji nie do
przew idzianego w
postanow ie
sposób oczywisty do odwetowej
ryżu. W ezm ą w niej udział mini- przyjęcia, gdyż Francja w ybudo niach lokareriskich, traktując posu
M. NIEDZIAŁKOWSKI.
wojny światowej.
wała po sw ojej stronie Renu kosz nięcia niemieckie jedynie jako ne
Pośrednio akt Hitlera pocią
Nie tak dawno temu, bo w
tem
wielu m iljardów fortece grani gatyw ny krok, dow odzący niezdol
dniach objęcia Zagłębia Saary, ga za sobą dwie konsekwencje
czne, które, oczywiście, nie m ogą ności Niemiec dotrzym ania swych
osobne
o
znaczeniu
zasadnikanclerz „Trzeciej" Rzeszy za
być zniszczone za cenę zaw arcia zobow iązań.
pewniał, że odtąd pomiędzy ozem:
now
ego papierow ego układu z Hi
1) dodaje kolosalnego bodźca
Francją a Niemcami niema już
4) W . B rytanja pragnęłaby w y
tlerem. Ż ądania H itlera odseparo
wszelkim
tendencjom
ku
rewi
właściwie
żadnych kwestyj
korzystać propozycje H itlera jako
w
ania
T
rak
tatu
W
ersalskiego
od
spornych. W sobotę jedna ta  zji granic w Europie;
Odpowiedź Rządu francuskiego ciwstawiają przytem „zrozumiały
paktu Ligi N arodów oznaczałoby, podstaw ę do dyskusji na tem aat
ka „kwestja sporna" tuegła
2) ułatwia niesłychanie sy na memorjał niemiecki (Ł j. odwo sam przez się spokój" Londynu o- że Liga stałaby się czemś w rodzą stabilizacji pokoju europejskiego,
„rozstrzygnięciu"
w drodze tuację Mussoliniego;
sprawa łanie się do Ligi Narodów) wywo* raz pełne rezerwy stanowisko in ju T rybunału Haskiego. Oczywiś widząc zw łaszcza w gotow ości
„międzynarodowego zamachu włosko - abisyńska odchodzi z lała głęboką konsternację w kołach nych państw — z wyjątkiem Belsankcje odpadłyby. O ięrta za  Niemiec pow rotu do Ligi N aro
stanu". Zaostrzenie położenia punktu na drugi plan; sankcje niemieckich, a zaskoczyła również gji — całkiem nieprzejednanemu cie,
w arcia układu n a 25 iat z Francją dów czynnik bardzo pożądany dla
europejskiego jest, oczywiście, naftowe? ale chodzi już wszak koła dyplomatyczne Berlina. Liczo stanowisku Paryża.
i Belgją i trak tatu z Litwrą pomija przyw rócenia tej stabilizacji.
rzeczą bezsporną. To zaostrze i o sankcje przeciwko Niem no się wprawdzie w Berlinie z neKoła polityczne hitlerowskie
nie sięga jeszcze dalej i głębiej, com! hitleryzm oddał faszyzmo gatywnem stanowiskiem Francji w odpowiedzialność, jaką bierze na zupełnie Czechosłowację, nie mó
Te głosy prasy angielskiej, tak
niżby się mogło zdawać na wi włoskiemu usługę poproś tu stosunku do propozycji kanclerza, siebie Francja, odrzucając propo w iąc już o Polsce.
Stanow isko p rasy angielskiej wy streszczone przez P. A. T., nie w y
pierwszy rzut oka. Hitler nie nieocenioną. Nic dziwnego, że nie przypuszczano jednak, by sta zycje kanclerza. (PAT).
wołało ogrom ne zdumienie w P a  starczają jednak dla oceny. W ed 
••
uznaje wogóle ani traktatów , Rzym był poinformowany za nowisko to sprecyzowane zostało
•
ryżu. P rasa angielska jest naogół ług niektórych pism angielskich i
ani umów, ani podpisów przed wczasu o kroku Berlina!...
w tak dobitny sposób, podkreślony
Tę depeszę P. A. T. z Berlina da
wstrzem ięźliw a, Stanow isko to da francuskich zachodzi w kierow ni
stawicieli
niemieckich, ani...
jeszcze zdecydowaną i twardą mo jem y umyślnie w brzmieniu dosło*
się streścić w następujących czte czych kołach brytyjskich dość szy
swoich własnych oświadczeń
Sytuacja jest jasna... Tempo wą Sarrauta. Zapytują tu ze zdu wnem, bo charakteryzuje ona do
bka ewolucja pojęć w kierunku osprzed niewielu miesięcy. Ta rozwojowe zdarzeń w polityce mieniem, czy faktycznie Francja li kładnie um ysłow ość i nastaw ienie rech punktach:
1) Niemcy — niew ątpliw ie po strz?j antyhitlerow skim . Dużą ro
kie sobie systematyczne po międzynarodowej zostało po czy się w swych posunięciach po- psychiczne kół hitlerow skich. Ci lu
wtarzanie słynnego aforyzmu nownie przyśpieszone i to me- litycznycn już tylko ze swoim no dzie liczyli — zdaje się — na. mi pełniły jaskraw e naruszenie T ra k  lę odegra postaw a, jaką zajmie
tatu W ersalskiego i T rak ta tu Lo- P artja Pracy.
Bethmana - Hollwega w roku todą „gwałtownego skoku". wym sojusznikiem sowieckim. Prze ły uśmiech ze strony Paryża.
W każdym bądź razie rozstrzyg
kareńskiego, przyczem to drugie
1914 na tem at traktatów , poj
naruszenie jest gorsze od pierw sze nie zdolność Francji i Wielkiej'
mowanych, jako... „skrawki pa
go, bo zerw anie postanow ień loka Brytanji do ścisłej i realnej w spół
pieru". W tych warunkach sy
reńskich iest zerw aniem w łasnych, pracy.
tuacja staje się zupełnie jasna.
W mowie przed „swoim"
Reichstagiem kanclerz „Trze
ciej
Rzeszy zapewniać miał,
„Le M atin" pisze: określenie co na niemiecki św iat polityczny.
że nie zgłasza już żadnych prememorandum niemieckiego przez Energja, z jaką w ypow iedział sw e
tensyj terytorialnych w Euro
Rząd francuski jako nienadające ośw iadczenia prem jer rozproszy
pie. Ta formułka podana w
się do przyjęcia jest rów noznacz ła niemieckie iluzje.
pierwszych depeszach niektó
„Excelsior" podkreśla, iż Rząd
ne z zajęciem w yraźnego stanow i
rych pism, nie odpowiada rze
Z Asmary donoszą: W związ ne. Wojska włoskie posuwają
Rząd W. B rytanji przesłał sir
ska,
które
będzie
decydow
ało
o
francuski
jest zdecydow any wszel
czywistości. Odnośne ustępy ku z wyrażoną przez Rząd wło się dalej naprzód.
Erikowi Drummondowi, am basoprzemówienia są i mgławico- ski pozytywną odpowiedzią na
Deklaracja ta zaskoczyła ko dorowi W . B rytanji w Rzymie no dalszych posunięciach Francji pod kiemi sposobam i bronić spraw y,—
propozycje pokojowe Ligi Na ła dziennikarskie Rzymu wo we instrukcje co do zaprotesto czas obrad genew skich. Korespon która posiada żyw otne znaczenie
rodów, głównodowodzący woj bec publikacji doniesień kores w ania przeciwko ponownemu bom dent dziennika w Berlinie pisze: dla w szystkich narodów , d b a ją
skami wloskiemi w Afryce pondentów, przebywających w bardow aniu am bulansu brytyj „Berlin zaczyna się zastanaw iać, cych o sw ą niepodległość.
„Echo de P aris" naw iązując do
Wschodniej marszałek Bado- Asmarzc, których telegramy skiego. A m basador ma zwrócić się a w kołach dobrze poinform ow a
Ag. „Iskra" ogłosiła w niedziel glio wydał rozkaz wstrzymują przechodziły przez
cenzurę ponownie do Rządu włoskiego o nych ujaw nia się pew ne zaniepo rozm owy armJksadora W łoch z
Dej prasie „sanacyjnej" komuni cy chwilowo wszelkie działania wioską.
kojenie. W poszukiw aniu pomocy ministrem Flandinem zapew nia —
przeprow adzenie ścisłego śledz
zzew nątrz oczy ich zw racają się iż W łochy obiecały sw ą w spółpra
*
kat, omawiający przebieg wy wojenne na froncie północnym
tw a co do okoliczności i moty
cę, ale praw dopodobnie zażądają
ku Anglji".
południowym.
Rozkaz
ten
oM
arszałek
Badoglio
telegrafu
padków w „Trzeciej" Rzeszy.
wów bom bardow ania.
je:
„Le Journal" pisze: odpow iedź sw obody działania gdzieindziej.
Komunikat polega w gruncie bowiązywać będzie przez cały
Pierw sza reakcja Londynu, zda
okres rokowań pokojowych. W
prem jera S arrau t oddziałał mrożą
S traty nasze w czasie drugiej
rzeczy na USPRAWIEDLIWIA międzyczasie na poszczegól
niem dziennika, była dosyć słaba.
bitwy na obszarach Tembien oraz
M ówią jednakże obecnie o b a r
NIU aktu Hitlera plus kilka nie nych odcinkach irontu przepro bitwy w prow incji te ir e są n a 
dziej korzystnym zw rocie w ko
zrozumiałych zdań na temat po wadzone będą jedynie prace stępujące: 19-tu oficerów zabi
łach
brytyjskich.
przygotowawcze.
Rozkaz
mar
lityki polskiej, — zdań, w któ
tych, 67 rannych, 236 żołnierzy
szałka
Badoglio
przesłany
zo
Radykalny
„L‘Oeuvre" uw aża—
włoskich
zabitych,
831
rannych.
rych podmiot nie trzyma się ostał drogą radjową do dowód 22 zaginionych bez wieści. W
iż
w
yraźne
i
odw ażne posunięcia
rzcczenia, i które wogóle nie za ców poszczególnych korpusów
Rządu francuskiego czynią zupeł
korpusie w ojsk erytrejskich 36 z a 
wierają żadnej treści, jako - tako armji oraz do komendantów bitych, 149 rannych i 13 zaginio
nie zbytecznem i wszelkie kom en
wyjaśniającej postawę polskiego wysuniętych posterunków wło nych. S traty nieprzyjaciela wyno
tarze co do jego zam iarów . W grę
Ministerjum Spraw Zagranicz skich. Przewiduje on zgóry mo szą zgórą 15 tysięcy zabitych i
Niemcy wydali obecnie książkę (Baedeckera) dla turystów przy w chodzi niepodległość kraju. Etaktycznych rannych.
nych. Ale ag, „Iskra" uchodzi za żliwość czysto
bywających do Niemiec na Olimpjadę. Tytuł tej książki brzmi: — nergiczne czyny Rządu przed w y 
przesunięć wojsk w»oskich.
N a całym froncie erytrejskim
„Państwo Niemieckie". W treści tego arcydzieła znajdujemy osob jazdem do G enew y są konieczne,
agencję półurzędową. Głos jej
**
*
prow
adzone
są
wielkie
przygoto
liwe kwiatku Podając plan wycieczek po Niemczech źródłowe wy poniew aż w alka w Genewie b ę 
jest przyjmowany powszechnie,
Agencja Reutera donosi z w ania w zakresie intendentury dla dawnictwo wlicza do Rzeszy Alzację, Lotaryngję, teren Wolnego dzie trudna. Niemcy i W łochy, —
jako glos polskich kół oficjal
Rzymu, że włoskie ministe- umożliwienia dalszego rozw oju o- Miasta Gdańska, pozatem część Polski z Poznaniem i Toruniem. zdaniem dziennika, uczynią współ
nych. W danym wypadku nastą rjum prasy i propagandy o- peracyj. O ddziały drugiej linji bo Mapa załączona do przewodnika podaje dawne przedwojenne gra ny wysiłek, usiłując podzielić so
pił, jak przypuszczamy, z czyjejś świadczyło, że na frontach w jowej prow adzą dalej akcję o- nice Niemiec, a wszystkie wspomniane miasta polskie oznacza jako juszników i skłonić ich do innych
strony jakiś krok samowolny. Bo Afryce Wschodniej nie został czyszczania terenu, którego po „oderwane od macierzy". Przy opisie miejscowości przeprowadzona koncepcyj politycznych w Euro
opinja publiczna ogromnej więk zawarty rozejm i nie zaniecha wierzchnia wynosi zgórą 8,000 jest interpretacja, z której wynika, że cała Wielkopolska z Pomorzem pie.
no bynajmniej działań wojen kim. kw adr.
Kom unistyczna
„L‘H um anite"
i Gdańskiem należą stale jeszcze do „Reichu". Przewodnik ten zo
szości Polski nie solidaryzuje się
nych. Jeśli samoloty odwołane
Na froncie som alijskim nie z a 
naw ołuje do zjednoczenia narodu
stał zaakceptowany przez niemieckie ministerjum propagandy.
bynajmniej z próbą USPRAWIE zostały do swych baz, to było szło nic godnego uwagi.
Należy przypuszczać, ze wydawnictwem tern zainteresuje się na francuskiego w interesie pokoju.
**
^LIWIANIA polityki Hitlera. to zarządzenie czysto technicz
łPAT.j.
*
sze ministerjum spraw zagranicznych.
(Om.).

Po mowie Sarrauta

Konsternacja w Berlinie

Sytuacja na froncie

Nie
zawarło
rozeimu
nie zaniechano działań wojennych

Głosy prasy francuskiej

Komunikat „Iskry"

„Propaganda" p. Goebbelsa

Poznań, Bydgoszcz i Toruń
„należą" do „Trzeciej" Rzeszy

s tr . 2

Na gruzach Wersalu i Lotarna
Rok
tem u
H itler złam ał Nie m ów im y już o p o tw ornych
T ra k ta t W e rsalsk i n a punkcie błędach la t ubiegłych, zw ła
zbrojeń niem ieckich, obecnie szcza ro k u ostatniego, ro k u ja
przekreślił przepisy T rak tatu wnej i prow okacyjnej, a b e z 
•w spraw ie dem ilitaryzacji stre  karnej m obilizacji hitleryzm u
fy Nadrcńskiej, a jednocześnie do w ojny. Spójrzm y n a to, co
rzucił do śm ietnika układ lo się te ra z dzieje.
carneński.
G dyby A nglja i F ran cja b ra 
U kład locarneński, pochodzą ły T ra k ta t W ersalsk i pow ażnie,
cy z r. 1925 był zwycięstwem a nie ta k jak H itler, to te ra z po
polityki stresem anowskiej, ku r obsadzeniu strefy nadreńskiej,
su, nastaw ionego na współdzia czyli jaw n em .p o g w ałcen iu T rak
łanie Niemiec z Ligą Narodów tatu , zastosow ały odpow iednie,
a w ram ach jej paktu. Po w ystą przew id zian e p rzez
T ra k ta t
pieniu Niemiec hitlerow skich z sankcje. N ikom u jednak z m ę
Ligi układ locarneński ciążył żów sta n u Anglja i 1 rancji nie
na nich, jak zmora, aż obecnie pizy jd zie to do głowy. Skończy
znalazła się okazja, by pozbyć się na p ro testac h .
się i tej ostatniej pozostałości
H itleryzm w szakże pogw ałcił
tak znienawidzonego przez hi zarazem u k ład L ocarneński,
tleryzm okresu „wejmarowskie- n iety lk o ze rw a ł bezpraw nie,
6 0 '.
w b rew przepisom układu, a je
Locarno przyszło po upadku dnocześnie, obsadzając N adreProtokułu Genewskiego w ro nję, b ezp o śred n io zagroził F ra n 
ku 1924. Protokuł opiera! się cji i Belgji. P ow inno to p o s ta 
aa trzech zasadach: bezpieczeń wić n a nogi g w aran tó w — A n
stwo, arbitraż, rozbrojenie i glię i W łochy.
m iał
ch arak ter powszechny,
A le A nglja, oczyw iście, nie
miał być stosow any do i przez ruszy palcem , a W ło ch y ? O tóż
wszystkich członków Ligi N aro M ussolini
zgóry
ośw iadczył
dów. Konserw atyw ny Rząd an Francji, że w p raw d zie — w ra 
gielski odrzucił Protokuł. Lo zi e zastosow ania sankcyj n af
carno częściowo zastąpiło Pro tow ych — nie zerw ie L ocarna,
tokuł o tyle, że, pozostawiając ale n a pom oc w ojskow ą W łoch
otw artą kwestję. Europy w scho F rancja liczyć nie może.
dniej, środkow ej i południowej,
N iedość na tem . J e s t już ta 
tw orzyło bezpieczeństw o na za jem nicą publiczną,, że w y stą p ie 
chodzie Europy. Locam o gw a nie H itlera n astąp iło w p o ro 
rantuje granicę francusko bel zum ieniu z W łocham i i dlatego
gijską z Niemcami, a gw aran
M ussolini mógł spokojnie tegoż
tami jej czyni Angli? i Włochy.
dnia, k ied y H itler rzucił św ia
Zrywając
Locarno,
Hitler tu now e w yzw anie, przyjąć a„uwolnił" Niemcy od wszel
pel Ligi N arodów co do w szczę
kich więzów
m iędzynarodo cia rokow ań pokojow ych z Abiwych, otworzył naoścież wszy
synją. N iechby sobie gadania
stkie granice Niemiec do wy
pokojow e trw a ły m iesiące c a 
padów zaborczych. Pozostał
łe, o tyleż p rzecież odsunie się
w praw dzie polsko - niemiecki
niebezpieczeństw o sankcyj n af
p a k t z 1934 r., na który Hitler towych!

powołuje się obecnie przy każ
dej sposobności, jako na wzór
dla całej Europy, lecz tylko
dziecko, łub głupiec uwierzy,
że p ak t ten zastąpi Polsce W er
sal, lub naw et Locam o, ale o
tern trzebaby napisać osobno.

Z erw an ie L o carna jest k o n 
sek w en cją p o lity k i hitleryzm u
n ie ty lk o w sto su nku do p rz e 
szłości, do T ra k ta tu W e rsal
skiego, do e ry strese m a n o w 
skiej, ale te ż do zasadniczej
p o d staw y hitleryzm u, w rogiej
zbiorow ym

u kładem

b e z p ie 

czeń stw a, kręp u jącym „sw obo
dę ru chów " h itlery zm u i ;ego
żąd ze zaborcze. Źe H itler, z ry 
w ając o statn ie
zobow iązania
m ięd zy n aro d o w e, jednocześnie
obiecuje p o w ró cić do U gi N a
rodów , o p ierającej się przecież
na p o d staw ie pow szechności,
jest szczy tem n aig raw an ia się
ze św ia ta , ale ma też swój b a r
dzo w y raźn y cel, o czem niżej.
N ajw ażniejszem dziś
p y ta 
niem jest oczyw iście: jak E u 
ropa, a zw łaszcza A n g lja iF ra n
cja zareag u ją n a o statn i
.w y
czyn" H itlera.
Nie chcem y być złym i p ro ro 
kam i, ale dośw iadczenia d o 
ty ch czaso w e nie usposabiają do
najm niejszego b o daj optym izm u.

B ezp rzy k ład n a
naiw ność i
lekkom yślność londyńskich i
p ary sk ich m ężów stan u ujaw 
nia się tu w całej okazałości.
. G w a ran t" M ussolini um ów ił
się z H itlerem p rzeciw państw u,
k tó re m iał „gw aran to w ać", a
k to wie, czy jednocześnie nie
skłonił F landm a do p o sta w ie 
nia w G enew ie w niosku „po
kojow ego", zabezpieczającego
W łochy p rz e d san k q a m i!
G dyby k ro k H itlera i m achi
nacje M ussoliniego otw orzyły
nareszcie oczy Zachodow i na
w a rto ść umów,
podpisanych
przez faszyzm i n a jego p ro p o
zycje „pokojow e", gdyby ofi
cjalny L ondyn i P ary ż zro zu 
m iały w końcu, że nie m ożna
w ypędzać djabła belzebubem ,
że nie m ożna w ygryw ać Mus
soliniego p rzeciw H itlerow i lub
odw rotnie, gdyby chciały się
przekonać, że k io k H itlera po
dyktow any b y ł n iety lk o obaw ą
przed układem francusko - so
w ieckim , ale tak że obaw ą o los
faszyzm u w łoskiego, zag rożone
go sankcjam i, to b y n ależało r a 
czej p rzy w itać p o stę p e k H itle
ra, gdyż sk u tk i tego po stęp k u
m ogłyby być zbaw ienne, m o
głyby scem entow ać E uropę nie-

Bez rezultatu

Powrót z Berlina
Do W arszaw y pow rócili z B erlin a wicem inister przem ysłu i handlu
Sokołow ski oraz delegat m inisterjum skarbu, nacz. Dom aniewski. W
Berlinie prow adzili oni p e rtra k ta cje z delegacją niemiecką w sp ra
wie regulacji należności polskich za niemiecki tranzyt kolejowy
przez Pom orze.
Jak się dow iadujem y, dotychczasow e rokow ania nie dały w yni
ku, delegaci polscy pow rócili do W arszaw y bez rezultatu. Jak sły
chać, dalsze rozm ow y o likw idację kolejowych pretensyj
polskich
m ają być kontynuow ane w W arszaw ie.
(Press)

Zgon rasa Muhighety
Z Addis Abeby donoszą: ogłoczono tu urzędow y kom unikat o
zgonie rasa M ulughety, byłego mi
n istra w ojny i dow ódcy jednej z
arm ij, operujących na froncie pół
nocnym, pobitej w czasie akcji
włoskiej na Amba A radam i Amba Aladżi. Ras M ulugheta zm arł
na zapalenie płuc. Zm arły liczył
lat 70.
(ATEJ.
**
*

.W edług pogłosek

z

beby, ras M ulugheta, który, jak
podaje abisyński kom unikat urzę
dowy. zm arł w sobotę na zapale
nie płuc, miał w rzeczyw istości um rzeć w skutek ran odniesionych
w bitw ie pod Amba Aladżi. Ras
M ulugheta był jednym z najpotę
żniejszych książąt abisyńskich i
cieszył się wielkiem zaufaniem
cesarza, którego zastępow ał stale
w razie jego nieobecności w Addis
Addis A- Abebie.
(ATEJ.

U

faszystow ską p rzeciw faszyzm o
wi.
N iestety, niem a w idoków , ż e 
by ta k się stało. Istnieje, p rz e 
ciw nie, i to jeszcze niebezpie
czeństw o, źe Anglja, uw iedzio
na obietnicą H itlera pow rotu
do Ligi, — ob ietn icą, m ającą
w yraźn y cel poróżnienia Anglji

z Francją — „zatłam si" i s p ra 
w ę L ocarna i sp raw ę sankcyj
przeciw w łoskich, a jedyne zb a
w ienie ujrzy w ew entualnym
pow rocie H itlera do Ligi, gdzie
zabaw iałby się z nią tak samo,
jak M ussolini i do w spółki z
nim.
(jmb.).

Panowie posłowie milczeli"

W piątkow ym num erze naszego
pism a skonfiskow any został w
całości artykuł w stępny pióra tow.
Czapińskiego, który w sposób spo
kojny i rzeczowy ocenia „bilans"
pierw szej „sesji budżetow ej" no
w ego sejmu.
W raz z całym artykułem skreśli
ła cenzura i tekst, który, jako cyta
ta z urzędow ego protokółu obrad
sejmowych, zasadniczo, naw et w
myśl obecnie obow iązujących prze
pisów, konfiskacie nie podlega.
Jest to w yjątek, z zam ieszczone
go w sejmowym djarjuszu, prze
m ówienia posła generała Żeligow
skiego, który powiedział, że
„m am y przed sobą dwie Polski
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MAŁY FELJETON

„Czemu zaniepokoiły się narody1?
„Czemu zaniepokoiły się narody?"
można zapytać wślad za psalm i
stą.
Że p. H itler wygłosił wielką mo.
wę? No to co? W ielcy ludzie są od
tego, żeby wygłaszali wielkie mowy
Że obsadził wojskiem, strefę zde■
m ilitaryzowaną? No więc co się sta
ło? Uważał, że je st to absurd i non
sens, aby istniał pod słońcem skra
w ek ziem i bez oficerów i szerego
wych. To je st przeciwne n a tu rzel W
takim Frankfurcie, w Trewirze czy
w M oguncji podrastają dzieci, uczą
się w szkołach o w ojsku, o żołnie
rzach, o porucznikach, pułkownikach
i t. d., a w życiu prawdziwego w ojs
kowego na oczy nie widziały.
Ze
względów chociażby pedagogicznych
należało do tych m iast posłać garni
zony.
W Kolonji, Koblencji, A kw izg ra 
nie istnieją kina, które na afiszach
ogłaszają: „Dzieci i wojskow i płacą
połowę“ . Przed afiszam i zbierają się
ludzie i robią złośliwe uwayi: „Skąd
wezmą dzieci połowę, gdy dorośli nic
nie m oją, a wojskowych woyóle nie
ma na lekarstwo “ .
Więc „czemu zaniepokoiły się na
rody?"
Że państw a się zbroją? O w szem —
zbroją się, ale proszę m i na całej ku 
li ziem skiej pokazać jedno chociażby
państwo, któreby zbroiło się w ce
lach agresywnych. W szystkie państ
wa, ca najw iększych do n a jm n iej
szych., zbroją się gicoli obrony.
— Przed kim?
— Przed napastnikiem .
— Przed ja k im napastnikiem ? —
Gdzie napastnik? Proszę m i wskaać napastnika!
—
Przed nieznanym napastni
kiem.
Je st więc na terenie m iędzynaro
dowym ja kiś napastnik . czy może
cala grupa, banda, szajka napastni
ków, nikomu nieznanych, nieuchw yt
nych, w rodzaju naszego rodzimego
„nieznanego spraw cy'1.
J a k mię. zapewniał pewien badacz
starożytności, ludzie zawsze się zhro
iii, niemal od stw orzenia świata. Nie.
kto inny, ja k nasz w spólny praszczur
A dam I, spacerując po ra ju z Ewą
i bawiąc ją inteligentną rozmową o
—

ostatnich film ach, zerwał gałąź wie
rzbiny.
— N a co ci to? — zapytała m-me
E wa.
,
— To od much, które niemiłosier
nie dziś tną — odparł Adam.
— T aki dorosły i żonaty m ężczy
zna, a m uchy się boi — zgromiła go
Ewa.
I nie miała racji, bo działo to się
jeszcze, zanim krawiec odesłał nasze
m u praojcu pierw szy garnitur, lepu
zaś na m uchy A dam zasadniczo nie
używał.
I ta gałąź wierzbiny, przeciw m u
chom zerwana przez Adam a, była
pierw szym krolciem na drodze ku obecnym zbrojeniom.
Pismo Święte pośrednio potw ier
dza tę opowieść, gdyż powiada, źe
A dam a dlatego z raju wypędzono, że
on tam coś „zbroił"'.
A więc niema powodu, by niepo
koiły się. narody. Przeciwnie, odbirwa
się, uważam, wyścig hum anitaryzm u
licytacja in plus w hum anitaryzm ie.
C zytam z wielldem zainteresowa
niem głosi/ za i przeciw ubojowi ry 
tualnem u i nieraz myślę sobie:
Kochane bydlątka! T y icole pracow ity i ty, dojna krowa karmicielko, i
ty, przez każdego strzye się dający,
baranie, a ta kie ty, głupi cielaku, nie
wiedzący nawet, że na cześć twoich
rodziców i opiekunów plao u stóp
Góry Zam kowej w W ilnie Cielętnikiem nazw ano! W y w szystkie ra 
zem, kochane, i poczciwe bydlątka ,—
gazet nie czytacie, do nowego S ejm u
nie przychodzicie, a przeto nie wie
cie, że zacni ludzie gotowi są w zaje
mnie się pozarzynać, bylem y wam.
krzyw da się nic działa i byleby icas
hum anitarnie... zarzynano.
Bądźcie i ivy hum anitarni w sto
sunku do ludzi i nie doprowadzajcie
ich do ostateczności. Przemówcie i
powiedzcie, ja k wolicie, by toas za
bijano, rytualnie, czy maczugą przez
łeb? 1 nie tłumaczcie się nieznajomo
ścią języka ludzkiego. Skoro oślica
Bola arna przemówiła, to czemuby
nie miało przemówić jalcicś inteligen
tniejsze od n ie j bydlę?
Czasy są nad w yraz hum anitarne
i narody nie mają. powodu niepokoić
U LTIM U S.

Ossietzky powinien otrzymać
nagrodę pokojową Nobla!
127 parlam entarzystów
szw aj
carskich, należących do w szyst
kich stronnictw , a stanow iących
większość absolutną obu izb p ar
lam entu szw ajcarskiego (R ady Na
rodow ej oraz Rady Stanu) w ysto
sow ało do Komitetu N agrody No
bla w Oslo m em orjał, proponujący
przyznanie w r. 1936 nagrody po
kojow ej internow anem u przez hi
tlerow ców w obozie koncentracyj
nym znanem u pacyfiście Carlowi
von O ssietzky'em u. W mem orjale

parlam entarzyści szw ajcarscy nad
m ieniają, że w ybór O ssietzky‘ego
na laureata nagrody pokojow ej był
by protestem przeciw ko podżega
niu do wojny, upraw ianem u przedew szystkiem przez państw a, rzą 
dzone dyktatorjalnie.
Do w niosku szw ajcarskiego przy
łączyło się 167 senatorów i depu
tow anych francuskich, należących
do rozm aitych partyj, oraz socjali
styczne frakcje parlam entów w
Szwecji i Norw egji.
-7

—jedna to wielka Polska Pracy,
która je st pozbaw iona w szystkie
go, co potrzebne do życia, a druga
to... mała Polska, która m a w szy
stkiego w nadm iarze"... .
Czyż w „kuracji" naszego życia
publicznego zaszliśm y już ta k d a
leko, że naw et poglądy ludzi ta 
kich, jak generał Żeligowski stają
się niecenzuralnem i?
A przytem — czy cenzura adm i
nistracyjna posiada w iększe praw a
od w prow adzonej w „nowym ustro
ju“ cenzury mów poselskich ze
strony sanacyjnego prezydjum sa
nacyjnego Sejmu...?
Pokazuje się, że o obecnym p a r
lamencie, pomysłu p.p. Sław ka i
C ara, nie można pisać z tą sw obo
dą, z jaką niedaw no jeszcze temu
pisano i mówiono o sejm ach po
przednich, zw łaszcza o sejmie...
przedostatnim !...
Pam iętam y w szyscy ówczesną...
„w olność" prasy... i słowa.
W obec tego zatem , że piątkow a
nasza ocena prac obecnego sejmu
uznaną została za... niecenzuralną,
niechże nam przynajm niej wolno
będzie przytoczyć choćby w stre
szczeniu to, co o sejmie napisało
tak od w szelakiego partyjnictw a
dalekie czasopism o literackie, jak
„Św iat"....
W ostatnim jego num erze (10) z
dn. 7 b. m. znajdujem y artykuł
w stępny pióra redaktora naczelne
go „ św ia ta ", p. L. C hrzanow skie
go, p. t. „Panowie posłowie mil
czeli".
Autor om aw ia stanow isko obe
cnego Sejmu w obec jednej tylko,
ale dla Polski ta k doniosłej kwestji
jak obecna sytuacja m iędzynarodo
w a, spraw a bezpieczeństw a i... n a 
sza polityka zagraniczna.
„Obawy o pokój" — pisze autor
— „troska o najbliżsszą przyszłość
międzynarodową, są udziałem w szy
stkich rządów, w szystkich społe
czeństw, wszystkich parlamentów
europejskich i w szystkich niemal
części świata".

Przedstaw iw szy obecne położe
nie
m iędzynarodow e i zabiegi
państw o utrzym anie zagrożonego
pokoju i bezpieczeństw o własnych
granic, au tor podkreśla, że
„polityka zagraniczna jest dru
kiem potężnem ramieniem obrony
krajowej. Porozumienia m iędzyna
rodowe, pakty, sojusze — to broń
równie potężna jak najgrubsze
B erty i najzłośliwszc gazy".

Tym czasem , gdy spraw am i temi
tak żywo zajm ują się społeczeń
stw a i parlam enty innych krajów ,
gdy np. „w alka o pakt Francji z
Sowietami była w alką najtęższych
polityków i znaw ców sił i możliw o
ści m iędzynarodow ych" — jakież
w tych w szystkich i dla Polski tak
doniosłych kw estjach, przejaw ił
znaw stw o czy też choćby tylko....
zainteresowanie... sejm obecny?..
„Posłow ie polskiego Sejmu — pi
sze autor — byli bardzo „mowni",

gdy chodziło o w ygodę czy w ygód
kę w takiej lub Innej gm inie, ale
zaopatrzyli sw e rozmowne usta w
duże hausty wody, kiedy „om awia
no" budżet a więc i spraw y naszej
polityki zagranicznej".

A utor ze zdum ieniem stw ierdza,
że po referacie posła W alew skiego,
referującego budżet M. S. Z. „nikt,
dosłownie nikt nie zabrał głosu". I
g dy np. w parlam encie angielskim
referent tego sam ego budżetu sir
Austen Cham berlain w ytykał nie
bezpieczeństw a obecnej sytuacji
m iędzynarodow ej — „ani polski re
ferent ani polscy posłow ie tych
trosk nie mieli".
„Kiedy na całym św iecie huczy
od troski wzm ożenia bezpieczeń
stw a i pokoju — polscy sejm ówcy
milczeli". „Czy może dlatego" —
pyta autor — „że cały św iat się
m yli a tylko nasza polityka jest
najsłuszniej sza" 7
„A le, jeśli tak, to niech nam to
powiedzą. N iech utną głow ę nie
pokojowi, niech ucieszą obyw ateli
dobrą nowiną, niech wzmocnią ich
gospodarczą twórczość zapewnie
niem międzynarodowego bez pieczeń
stw a... Niech powiedzą o tem, z
pełnem poczuciem odpowiedzialno
ści! Panowie posłowie jednak mil
czeli..."
**

*

Do bardzo słusznych w yw odów
autora, tylko parę uw ag...
Posłow ie obecnego Sejmu milczę
li nietylko po referacie budżeto
wym p. W alew skiego, który zre
sztą nie odw ażył się n a żadną zgo
ła ocenę, ani ujem ną ani dodat
nią, obecnej naszej polityki z ag ra
nicznej... Milczeli oni rów nież i po
expose p. min. Becka, jakkolw iek
w obec nic niem ów iących ogólni
ków tego „expose", m ożna było
zdobyć się chociaż na parę zapy
tań, parę interpelacyj, choćby tyl
ko dla podkreślenia, że nawet i 0 becny sejm m a jakieś am bicje i pre
tensje, by go byle czem nie zbyw a
no....
A jednak w szyscy milczeli — Jak
trusie!...
A co do „poczucia odpowiedział
ności", o którem mówi au to r a r
tykułu, to należałoby tylko zap ytać
— w obec kogo?
Bo posłow ie w ybierani bezpośre
dnio przez ogół obyw ateli, poczu
w ają się, jak o ciało zbiorow e do od
pow iedzialności w obec całego k ra 
ju a więc i państw a.
T ym czasem w obec kogo ponosi
konkretną odpow iedzialność sejm
obecny?!
Stąd w łaśnie pochodzi, że jest
on taki „grzeczny" i nie ośm iela
się „w trącać" do spraw pozosta
wionych „w yższej decyzji".
Do tego przecież zdążała cała
„n apraw a ustroju". T ylko jak Pol
ska na tem wyjdzie, to dopiero zo
baczymy....
Kcz.

Akcja a n iy o p ła to w a

Na wyższych uczelniach
S to lic y
S tr a jk n a P o lite c h n ic e
Wczoraj o godz. 11.30 wybuchł
strajk okupacyjny na Politechnice
W arszawskiej. Studenci, zgroma
dzeni licznie w hollu uczelni w y
brali kierownictwo akcji i posta
nowili pozostać w Politechnice, aż
do wywalczenia swoich postula
tów: obniżki czesnego do poziomu
z roku 1932, oraz przywrócenia autonomji akademickiej. W szystkie
ugrupowania studentów biorą so
lidarnie udział w akcji.

S tra jk w S z k o le N auk
P o lity c z n y c h
W sobotę, został proklam ow a
ny przez młodzież niezam ożną —
strajk w Szkole N auk Politycz
nych. W uchw alonej rezolucji stu 
denci dom agają się obniżki opłat
o 40 proc., o akadem izację uczel
ni, zaprow adzenie Kasy Chorych
dla studentów i w yższego poziomu
nauki. Szkoła N auk Politycznych
jest uczelnią p ryw atną, nieakademicką.

Studenci solidarnie przystąpili
do strajku. Strajk trw a.

W S . G. H.
W Szkole Głównej H andlow ej
w W arszaw ie przyszło w ponie
działek do dem onstracji m łodzie
ży, która dom aga się obniżenia 0 płat szkolnych.
P a w ykładzie prof. Ja rry stu
denci zgrom adzili się w auli uczel
ni, w znosząc okrzyki na rzecz ob
niżki czesnego i innych opłat. Na
sali rzucono kilka świec dymnych
a asystenta Regulskiego obrzucono
jajam i.
W ykłady zostały przerw ane. —
Przed gmachem uczelni skonsygno
w ana była policja. M łodzież opu
ściła uczelnię w spokoju. W ykła
dy i zajęcia na S. G. H. będą
w znow ione w e w torek, przerw a
dotyczyła tylko poniedziałku.
Należy dodać, iż w iększość stu
dentów S. G. H. nie m ogąc docze
kać się odpow iedzi senatu na
w niesione petycje, była zm uszo
n a w nieść opłaty za sem estr let
ni.
(PRESS).
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Strajk włókniarzy

Praca
zamarła
we
wszystkich
fabrykach
Ł o d z i i O k ręg u
Strajk włókniarzy w Łodzi i
Okręgu w ciągu poniedziałku
nietylko trw ał w całym swym
imponującym zasięgu, ale je
szcze
rozszerzył się,
ogarniając te nieliczne grupy
robotników i w arsztaty pracy,
które poprzednio nie zostały objęte strajkiem.
Stanęli do strajku robotnicy

2 Wielkie Seanse Ulgowe

W sobotę, dn. 14 marca i w niedziele dn. 15 marca o g. 12-ej w po
łudnie w kinie „SFINKS" (dawniej „Splendid") Senatorska 29 (Galerja
Luksemburga) demonstrowane będzie największe dzieło filmowe wg. nie
śmiertelnego arcydzieła K. Dickensa

m. DAWID COPPERFIELD
Film, który pam ięta się przez całe żytie!

czynnej w pierwszych dniach
strajku powszechnego fabryki
. Dessurmont" oraz reszta robo
tników z „Widzewskiej Manu
faktury".
Z całego ogromnego przemy
słu włókienniczego Łodzi czyn
na jest tylko jedna fabryka „Niciarnia" w Widzewie
W okręgu łódzkim
wszystko stanęło

fak więc, prócz objętych poprze cych w Łodzi i w Okręgu na
Film ten zdobył pierwszą nagrodę
dnio strajkiem miejscowości, o- 115.000.
Bilety po 49 gr. do nabycia w
becnie do strajku stanęli wszy
scy robotnicy
Nastrój robotników jest zde
cydowany i bojowy.
Piotrkowa i Ozorkowa.
Liczba strajkujących p rzekro
Organizacja klasowa zwołała
czy ła już zn aczn ie sto ty sięcy i na niedzielę trzy wielkie zgro
w y n o si zgórą 110.00C.
madzenia w Tomaszowie, Ozor
Charakterystyczne, że nawet kowie i Zgierzu. W Łodzi wobec
niektóre stołeczne pisma burżua tego, że władze nie zgodziły się
Premjer Hirota po rozmowie z
zyjne podają liczbę strajkują- na odbycie wiecu pod gołem
gen. Terauczi i admirałem Nagano
niebem, odbyły się liczne ma
sówki w lokalach organizacyj zakończył formowanie gabinetu.
Skład nowego Rządu przedstawia
robotniczych.

w Stanach Zjednoczonych.
„Kultur-Liga" Długa 48.

W J a p o n ji

Hirota utworzył Rząd

Walcząca Łódź

Sprawozdanie naszego specjalnego wysłannika o strajku 100.000 włókniarzy
Łódź, 8 marca.
pieczenia naszych delegatów fa przy tylu krosnach w yjść na sw o
„Strajk 100.000 w łókniarzy" ■ brycznych przed szykanam i i re je. Pom agaczki poredukow ali. —
w ołają bez przerw y na ulicach presjam i za ich działalność! Ż ą Kroją, zabierają, m ęczą — i jakże
Łodzi sprzedaw cy gazet m iejsco dam y w prow adzenia słusznej ze tu, panie, nie bronić się. Nie ustą
wych. Ulica łódzka, ta nieznana w zględu na obronę interesów ro pimy, panie, żeby tam nie wiem co
w żadnem innem polskiem mieście botniczych zasady:
DELEGAT dopóki się nie obronim y przed tą
arte rja prześcigających i p rzega FABRYCZNY JEST OSTATNIM krzyw *ą i wyzyskiem. Niech pan
niających się w zajem nie ludzi — PRZY REDUKCJI, PIERWSZYM tam napisze dla innch robotników,
PRZY WZNOWIENIU PRACY. — że w łókniarze w Łodzi są cierpli
przystaje i słucha:
„Co — p ytają przechodnie — T e słuszne hasła w ysunął zw ią wi ale jak się m iarka przebiera, to
już ich sto tysięcy strajkuje?" Rę zek zaw odow y i dlatego robotni umieją się bić o swoje...
ce w yciągają się nerw ow o ku cy ta k solidarnie i w ta k im ponu
J. L.
sprzedaw com gazet, żądne szyb jącej liczbie stanęli w ich ob ro 
kich w iadom ości z przebiegu ak  nie. M am y zdecydow any, jednoli
cji. W szerokich zajezdnych b ra ty strajk, jakiego Łódź już dawno
mach łódzkich zbierają się grupy nie w idziała. Zresztą zobaczycie,
ludzi zaglądających sobie w zaje jedźcie do komisji strajkow ej.
mnie przez ram ię do gazety przy
...Jedziemy do Głównej Komisji
noszącej nowiny o strajku...
Strajkow ej przy ulicy Podleśnej.
Przy ulicy N arutow icza w loka Znowu ten sam obraz. W salach,
lu O kręgow ej Komisji Zw iązków jak w ulu. Ruch, gw ar, w chodze
Zaw odow ych mieści się sztab ak  nie i wychodzenie, Czarny długi
cji zw iązkow ej.
Przechodzim y w ąż strajkujących przesuw a się
W poniedziałek Senat przystąpił
przez kilka salek, wypełnionych w obu kierunkach lokalu. W jed
do
dyskusji ogólnej nad uchw alo
po brzegi strajkującym i. P rzysta nym rogu poza małem zaim projemy. Pow ażne, skupione tw arze w izow anem z ław ek ogrodzeniem nym przez now y Sejm budżetem
śledzą z jakim ś zdecydowanym urzęduje G łówna Komisja Strajko n a rok 1936/7.
Z arów no pod względem wielow yrazem w yw ody mówców. P a  w a. W chwili kiedy w chodzim y—
dają słow a proste i mocne w a t padają w łaśnie dyspozycje dla wy m ówności — do głosu zapisało się
m osferze pow szechnego napięcia chodzących na m iasto lotnych ko- 26 (1!) mówców — ja k i pod
względem poziomu mowy nie od
i woli, którą w yczuw a się natych misyj strajkow ych.
m iast po zetknięciu się z tern śro 
— A tak, gorąco dzisiaj u nas— biegały daleko od „poziom u" sej
dowiskiem.
mówi
przew odniczący Komisji m owego. I tu, ja k i w nowym Sej
W sąsiednim pokoju urzęduje Strajkow ej tow. Kukulski, które mie mści się rozbicie, rozproszkokierow nictw o klasow ego Zw iązku go w krótce otoczył w ał przysłu w anie Izby, co spraw ia, że kilku
w łókniarzy.
Tow . Szczerkowski chujących się rozmowie. Akcja na mówców przem aw ia na jeden i
przew odniczący, obok tow . W al sza osiągnęła dzisiaj (to jest w so ten sam tem at.
czak, sekretarz Zw iązku pracują botę) punkt praw ie kulminacyjny.
PRZEBIEG OBRAD.
w otoczeniu sztabu swoich w spół
ŁÓDŹ STOI. N astrój mamy mo
Przed przystąpieniem do obrad
pracow ników , udzielając porad— cny. Nie trzeba nam aw iać, przeko
w ydając dyspozycje i wskazów ki. nywać, gardłow ać za strajkiem . m arszałek P rystor przypom niał —
Obok stuka m aszyna do pisania, Na dany znak ŁÓDŹ STANĘŁA że maksym alny czas przemówień
furkocze co chwila telefon, ludzie JAK ZA DOTKNIĘCIEM RÓŻDŻ nie może przekraczać pół godzi
ny.
w chodzą, wychodzą, przebiegają KI CZARODZIEJSKIEJ.
Sen. M ichałowicz, jakkolwiek
załatw iając spraw y, w szystko tu
I będzie stała — dorzuca jakiś
jest nastaw ione na szybką i sta robociarz. Bo my w łókniarze, to w yraźnie tego nie powiedział, —
nowczą decyzję.
w arzyszu, jesteśm y tw ardy n a dał jednak do zrozumienia, iż nie
— Jakie są nasze postulaty — ród. Nie zwykliśmy ustępow ać. Co jest entuzjastą deflacji. Zato zu
mówi tow. Szczerkowski—w tym się nam należy, tego żądam y i nie pełnie w yraźnie w ypow iedział się
strajku powszechnym . W alczymy ustąpim y, aż będzie zwycięstwo. przeciw obsadzaniu placów ek wyo dotrzym yw anie w arunków umo
W ychodzimy ku fabrykom. CI m agających fachow ości niefachow
wy zbiorow ej, którąśm y podpisali CHO. Kominy sterczą bez zw ykłe cami. ,
w 1933 roku. Nie potośm y stali go szarego bukietu dymu, w ycią
M ówca zapytuje, skąd endecy
w tedy w strajku przez cztery ty g ając długie unieruchomione szy biorą pieniądze na stosy drukow a
godnie, żeby w yw alczona w ów  je ku zachm urzonemu niebu. W nego papieru, m undury, petardy,
czas um owa, była dzisiaj pom ija pow ietrzu jakby zanosiło niedzie bomby i precyzyjne pociski? Do
na i lekceważona. W chwili w y lą, tylko sklepy otw arte i grom a m aga się ukrócenia anarchji.
buchu strajku um ow a była łam a dy strajkujących w zwykłych ro
Sen. A rtur Śliwiński tak, jak i
na i niehonorow ana przez drobny boczych ubraniach przypom inają,
przedm ów ca naw ołuje do konsoli
przemysł, częściowo przez p rze że to inna jest przyczyna unieru dacji narodu w obliczu w ypadków
mysł średni, a i w wielkim prze chomionych maszyn. Łódź przeży
w Europie.
myśle uchybiano i łam ano jej po w a wielki strajk.
POLITYKA ZAGRANICZNA.
stanow ienia. D latego zostaliśm y
Przechodzi jakaś kobiecina, —
zmuszeni do proklam ow ania tego którą zatrzymujemy.
Sen. Chrzanow ski (z Poznańskie
strajku. Oczywiście, że żądam y
—Jakże tam, — stoimy?
go) zarzuca polskiej polityce za
też
zabezpieczenia
robotników
A pew nie że stoimy proszę p a  granicznej łatw ow ierność. Minis
przed krzyw dzącą racjonalizacją na. Już czas najw yższy na to ter Spraw Zagranicznych — p o 
pracy. Podnoszenie w ydajności przyszedł. Co raz to nam coś ury w iada m ów ca — nie zaznaczając
pracy kosztem robotnika prow adzi wali. Albo te zmiany, przy m aszy swojego stanow iska w spraw ie uw praktyce do obchodzenia posta nach i przy robocie w prowadzili. cisku Polaków w Niemczech, oś
nowień umowy zbiorow ej. D late Gdzie było robotnic pięć, zosta miela naszego zachodniego sąsia
go żądam y w yższych staw ek za wili cztery. Kazali robić za pięć, da do potęgow ania stosow anego
robkow ych w zakładach, w p ro w a a płacą za cztery. Ile która miała systemu.
dzających racjonalizację. Pozatem krosien, to jej jeszcze dodali. Chy
Bardzo ostro w ystąpiła przeciw
w ysuw am y jeszcze postu lat zabez baby m usiała być szatanem , żeby
ko Stronnictw u Narodowemu sen.

się następująco: premjer i minister
spraw zagranicznych — Hirota, mi
W Łodzi odbyło się zgroma nister spraw wewnętrznych—Iszio,
dzenie pończoszników, którzy finansów — Baba, wojny — gen.
postanowili przystąp ić od dnia
9 b, m. d o strajku. Liczba obję
**
*

tych akcją robotników przekra
cza 3 tysiące.
**
*

W dniu dzisiejszym p. dyrek
tor Klott odbyć ma w Łodzi
konferencję
jednostronną
z
przedstawicielami robotników.
Wobec tego, że p. dyrektor
Klott musi być w śiodę obec
ny na posiedzeniu Senatu —
konferencja z przemysłowcami
oraz ewentualna konferenqa
odbędzie się w czwartek.

W Senacie

Terauczi, marynarki — admirał Na
gano, sprawiedliwości — Hayaszi,
oświecenia — Mikami, rolnictwa—
Szimada, handlu — Tanomogi, ko
munikacji — Maeda, kolei — Ka
wasaki, kolonij — Nagata. Sekre
tarzem generalnym gabinetu został
Tugłnuma. (PA T).

Echa zamachu na premiera

Jugosławii
Pierw sze rezultaty śledztw a w
spraw ie zam achu na prem jera
Stodjanow icza w ykazują, iż depu
tow any A rnautowicz powrócił do
domu rano po nocy spędzonej na
pijaństw ie, uzbroił się w rew olw er
otrzym any od deputow anego Dra

ghiscia Stoidenovica i pojechał na
posiedzenie parlam entu, na któ
rem dokonał zam achu. Poniew aż
Arnatuowicz w idziany był poprze
dniego wieczora w tow arzystw ie
deputow anych grupy Jew ticza, —
policja zaczęła ich poszukiw ać —
okazało się jednak, iż opuścili oni
Białogród. Trzej spośród nich, a
mianowicie D raghicia Stoidenovic,
Milovanivic i Navic zostali aresz
tow ani w czasie podróży pocią
giem. W szyscy byli uzbrojeni w
rew olw ery. W czasie rewizji, do
konanej w m ieszkaniu Stoidenovi
ca, w ykryto kilkanaście rew olw e
rów . B. prem jer Jew ticz poddany
socjalistów, endeków i na naprawia badaniu, odrzucił z oburzeniem
czy, jeżeli który z nas bez etykiety w szystkie zarzuty, dotyczące za
partyjnej podchodzi po ludzku do machu.
•*
spraw robotniczych i chłopskich. Za
*
temi podziałami' i formułkami nie
Policja dokonała rewizji w do
wdzimy żywego człowieka'.
mu b. prem jera Jew ticza. Rezulta
ty rewizji są dotychczas niezna
CI, KTÓRZY WIJĄ SOBIE
ne.
• *
WYGODNE GNIAZDKA.
*
Skupszczyna przyjęła spraw oz
Kadrą żyda społecznego musi być,
tak jak i dawniej, obóz niepodległo danie komisji nietykalności posel
ściowy. Nie posiada on etykiet fir skiej, dotyczące w ydania trybuna
mowych i partyjnych, ale etykiety łowi obrony pań stw a deputow ane
osobowe, niestety. Na jego powierz go D am jana A m autow icza, spraw
chni są jeszcze ludzie, którzy nie cy zam achu na prem jera Stojadispełnili swego zadania, nie zaszcze novicza. Uchwalono rów nież w nio
pili moralności w szerokie masy, — sek m inistra spraw w ewn. w sp ra
poszli na wicie sobie wygodnych gnia wie niezwłocznego zw ołania korni
zdek. Ale to jeszcze nie cały obóz sji nietykalności poselskiej dla po
niepodległościowy. Są jeszcze szare w zięcia analogicznej decyzji prze
szeregi, które tak jak przed laty pra ciwko 9 deputow anym grupy Jew
gną pracować dla kraju i wierzą, że ticza. śledztw o w ykazało jakoby
jego moc budować mogą jedynie na zam ach A m autow icza był rezulta
(PAT.).
szerokich masach. Na nich właśnie tem spisku.
trzeba oprzeć kadry naszego społe
czeństwa. Każdy z nas, walcząc w
Legjonach marzył o Polsce ludowej,
B. prem jer Andre T ardieu po
o Polsce dla wszystkich, o matce, o
stanow ił zrzec się swego m andatu
matce dobrej dla wszystkich Pola
ków. W roku 1920-ym nie byliśmy do Izby Deputow anych i nie wy
staw iać swej kandydatury w n a d 
obrońcami kapitalistów i ludzi, umie
chodzących w yborach.
jących sobie urządzaó życie. Te ma
rzenia muszą być spełnione, to jest
właśnie łuk, łączący przeszłość z
przyszłością. Straciliśmy łączność z
młodzieżą, a każda wybita szyba w o fałszerstw o banknotów
szkole wyższej, czy w sklepiku po francuskich w Polsce
winna wywoływać u nas rumieniec
Doręczony został akt oskarżenia w
wstydu, bo to wybita szyba w gma
niezwykle sensacyjnej sprawie fałchu naszej kultury.
szerskiej, którą ujawniono w Polsce
Dotychczas do młodzieży podcho Jesienią r. ub. policja francuska po
dziło się z pieniądzem i awansem, al wiadomiła nasze władze, iż na tere
bo pałką. Niezmiernie smutne też nie Francji ukazały się falsyfikaty
jest wciąganie do tych awantur i ma banknotów frankowych wyższych war
luczkich, t. j. chłopów. Poza wszyst- tości, które według poufnych danych
kiemi temi zjawiskami, poza tragicz- nadsyłane miały być z Polski. W Ni
nemi nieporozumieniami coś tli, ale cei aresztowano organizatorów kol
co — zrozumie Rząd wtedy dopiero, portażu fałszywych franków, braci
jeśli zdobędzie się na bezpośredni Blatt, zaś wskutek energicznych po
kontakt z masami, ale nie jak dotych szukiwań podjętych w kraju, ujaw
czas przez posterunek policji, przez niono zakonspirowaną fabrykę fałsze
wydziały bezpieczeństwa i oficjalne rzy na przedmieściu Sosnowca w Za
meldunki. Oficjalne meldunki są za głębiu Dąbrowskiem. Władze proku
wsze tylko zwierciałem wypukłem, ratorskie postawiły w stan oskarże
albo wklęsłem, a nie - prawdziwem". nia za udział w bandzie fałszerzy
banknotów francuskich, braci Izaja
sza, Bolesława i Stefana Nowakows
kich, grafika Izraela Mondela, pocho
W SyrJI
dzącego ze Lwowa i dwóch litogra
fów Henryka Żółtowskiego i Marjana Kolankowskiego. Proces fałsze
rzy franków wyznaczony już został
przez sosnowiecki Sąd Okręgowy na
S trajk
powszechny w Syrji, dzień 3 kwietnia r. b.
który trw ał 50 dni, został wczo
raj zakończony. (P A T .),

Budżet i beznadziejna dyskusja

Wyrazy solidarności

Jaroszew iczow a.
NIE DRAŻNIĆ LUDU!

Sen. Galica broni em erytów oPolska Centrala Robotnicza w nia słusznych żądań włókniarzom
raz
w dów i sierot po urzędnikach,
Chicago przesłała na adres Komi w Łodzi i okręgu łódzkim, oraz
dom
aga się racjonalnej parcelacji,
sji Centr. Zw. Zaw. życzenia po górnikom Zagłębi.
uporządkow ania giełdy mięsnej w
wodzenia w walce i uwzględnie
W arszaw ie, a w końcu polemizuje
z sen. Kozłowskim, który w ypo
wiedział się przeciw pchaniu ucz
niów szkoły pow szechnej do gim 
nazjów, co w ytw arza półinteiigen
tów i m alkontentów życiowych, element niebezpieczny dla P a ń st
Pracow nicy adm inistracji, w in La G uardia. Istnieje nadzieja, iż wa.
dziarze i p o rtjerzy drapaczów nie strajk zostanie dzięki tej interw en
Sen. Galica kończy okrzykiem
ba w Nowym Jorku zgodzili się na cji zakończony. (P A T ).
pod adresem sen. L. Kozłowskiego:
Propozycję arbitrażu burm istrza
„Nie drażnić ludu!"

Strajk w Nowym Jorku

Arbitraż burmistrza

Sen. Bobrowski w ylicza rejestr
grzechów endecji. „Jak ciemna, sza
ra sm uga, ciągnie się robota ende
cka przez ostatnie trzy dziesiątki
lat"
NIE CHCEMY AWANTURY
Z SOWIETAMI.
Sen. Domaszewicz (Lwów) pod
nosi skrom ność naszego uzbrojenia
i budżetu w ojskow ego w porów na
niu z Niemcami. Proces w iązania
mas ludowych z Państw em odbyw a
się u nas w tem pie nazbyt pow olnem. Polityka wiecznego zaciska
nia pasa i rów nania w dół nie bu
dzi w m asach niezbędnego entuzjazdu. D om aga się pow ołania do
życia now ej organizacji na miej
sce nieistniejącego B.B. Jeżeli przy
wódcy UNDA dlatego w ypow iada
ją się za silną arm ją polską, że są 
dzą, iż arm ja ta będzie w ojow ała
z Rosją, to należy przeciw staw ić
się takim m otywom i intencjom.
Nie możemy w plątać się w aw an 
turę z państw em , z którem łączy
nas pakt o nieagresji.
PRZECIW ORDYNACJI
WYBORCZEJ.
Sen. H asbach dom aga się zmia
ny ordynacji w yborczej, która po
zbaw iła Niemców m andatów .
Dalej m ów ca potępia działalność
nielegalnych tajnych zw iązków na
G. Śląsku.
SZEFOWIE BEZPIECZEŃSTWA.
Po m owach sen. sen. T erlikow 
skiego i Łuckiego zabrał głos sen.
Malski, który atakow ał kapitał i
biurokrację. Pom. in. m ów ca po
w iada:
„Nasz kapitał przypomina daw
nych „Raubritterów‘‘. Nie urucho
mi on inwestycji, które nawet w
Niemczech są w 70 proc. państwowe.
Nikt dziś nie wierzy w kapitał —tak
jak. nie wierzy się bankom prywat
nym. Ożywienie życia gospodarczego
może być rozwiązywane jedynie spo
łecznie i przez państwo, traktowane
jak konieczność wojenna.
Ślimacze
kroki nie doprowadzą do niczego.—
Rząd nawołuje do mobilizacji sił. Je
żeli przyjdzie ptrzeba wojenna, to
wiemy, że mamy odpowiednie kadry,
że mamy dobrą organizację wojsko
wą, sprawne kierownictwo i dowódz
two, które nas wszystkich przyjmie
wtedy i w czasie mobilizacji wojsko
wej umożliwi każdemu służbę dla
kraju. Ale jeżeli idzie o życie społe
czne i gospodarcze, to nie widzimy
tej kadry i tych celów, w imię któ
rych mielibyśmy się mobilizować. —
Życie nasze zostało obecnie uprosz
czone niesłychanie prze® pracę refe
rentów bezpieczeństwa w administra.
cji, którzy nas dzielą na komunistów

Tardieu nie kandyduje

Sensacyjny proces

Zakończenie strajku
powszechnego

Popierajcie
własna p rasą!

Str. Ą

Groźba ofensywy „czerwonych"

»»

w C hinach P ółn ocn ych

Oświadczenie S ta lin a

Odpowiadając na apel władz pro
wincji Hopei i Czahar, Sung - CzeJuan postanowił w ysłać przeciwko
„czerwonym" jedną dywizję żołnie
rzy.
Przedstawiciele Sung - Cze - Jua
na odbyli naradę z dowódcą gar
nizonu japońskiego w Chinach Pół
nocnych Tada w sprawie przedsię

światowej rewolucji" Ja!! wysiada gospodarka w gminie zbiorowej

wzięcia wspólnych kroków przeci
.Jeszcze raz wracamy do w yw ia
wko komunistom. (PAT).
du amerykańskiego dziennikarza
Howarda ze Stalinem. W ywiad
**
*
ten zawiera szereg sensacyjnych
W edług informacyj ze źródeł twierdzeń. To też zwrócił on na
chińskich, około 2 tys. komunistów Zachodzie powszechną uwagę.
z zachodniej części prowincji Szan
Te wszystkie oświadczenia Sta
si maszeruje na Tai - Taing, zagra lina oraz całą politykę ZSSR. i Kożając linji Pekln-Sui-Juan. (PAT) mlntemu należy rozpatrywać, na
turalnie, pod kątem rosnącego nie
bezpieczeństwa wojennego.
Stalin oświadczył (podaliśmy to
już w depeszach): — JEŚLI JAPONJA ZDECYDUJE SIĘ NA NA
PAŚĆ NA MONGOLSKĄ REPU
BLIKĘ LUDOWĄ — ZWIĄZEK
SOWIECKI NAPEWNO WYSTĄ
dy w szkołach, spraw a w yw iesza PI W JEJ OBRONIE".
Nic nowego, oczywiście. Ale
nia em blem atów narodow o - „so
cjalistycznych" w budynkach szkol skoro to powiedział Stalin, należy
nych, działalność narodow o- „so to oświadczenie uważać za WIĄ
cjalistycznego ' Zw iązku N auczy ŻĄCE.
Idźmy dalej. Howard zapytał:
cieli i zw iązku młodzieży hitlerow 
— Czy pan sądzi, że Niemcy i
skiej, oraz spraw a noszenia m un
durów narodow o - „socjalistycz POLSKA żywią agresywne zamia
ry wobec ZSRR.?
nych" w szkołach. (PAT).
— Historja pokazuje — ośw iad
cza Stalin — że jeżeli jakieś pań
stwo nie posiada wspólnej grani
cy « innem państwem, na które
chce napaść, — zwraca się do tego
państwa, które wspólną granicę
ma. To ostatnie państwo odpo
Kuo chce utrzymywać dobre są 
wiada zazwyczaj ODMOWNIE.
siedzkie stosunki z Mongolją Ze W ów czas napastnik ucieka się do
wnętrzną i przyjmuje propozycję
PRZEMOCY i maszeruje przez kraj
ylongolji Zew nętrznej o zwołanie odmawiający. Tak było np. z
konferecji dla uregulowaia czę BELG JĄ w r. 1914.
stych zatargów pogranicznych.
— Kiedy rozpocznie się wojna?
— pyta dziennikarz.

m

z przepisów konstytucji
Stronnictw a socjalistyczne, cen
trow e i niem iecko-narodow e w y
stosow ały na ręce Senatu w spól
ne pism o, w którem w skazują na
stosunki, panujące w gdańskich
szkołach publicznych, sprzeczne z
art. 107 i 108 konstytucji g d ań 
skiej. W piśmie tern om aw iane są
narodow o-„socja1istvczne“ obcho

Odprężenie w stosunkach

między Manciźu-Kuo a Mongotją
Agencja Domei donosi z tisinKongu: Ministerjum spraw zagra
nicznych Mandżukuo przesłało do
premjera Mongolji Zewnętrznej
Genduma odpowiedź na notę z dn.
2 f lutego zapewniając, że Mandżu-
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Zgon wielkiego figlarza
W uroczem, pięknie przy ujściu czący kongresu udzielił mu głosu
Sekw any położonem m iasteczku Po kilku zdaniach w ypow iedzia
Honfleur, zm arł w tych dniach Wil nych przez dom niem anego M ac Do
liam H orace de Vere Cola, nazw a nalda okazało się, że treść ich od
ny przez Anglików „najw iększym biega nietylko od stylu przew od
figlarzem im perjum ". W illiam Ho niczącego p artji, ale w ogóle nie
race rozpoczął sw ą karjerę w ro m a zw iązku z tematem kongresu.
ku 1905 następującym „kaw ałem ". Przew odniczącym był W illiam Ho
Rektor uniw ersytetu w Cam bridge race tak św ietnie ucharakteryzootrzym ał zaw iadom ienie, że w n aj w any, że nikt go nie poznał.
bliższych dniach sułtan jednego z
(A TE.).
księstw arabskich razem ze sw ą
św itą przybędzie do uniw ersytetu.
W zapow iedzianym dniu o w y 
znaczonej porze przed gm ach uni
w ersytetu zajechała m alownicza
kaw alk ad a z sułtanem w białym
burnusie i nieodstępną św itą, w szy
scy na w spaniałych arabskich ru 
m akach. Rektor i profesorow ie uniw ersytetu pow itali dostojnika
W lslandji bawi obecnie nauko
m uzułm ańskiego u bram uczelni. w o-techniczna ekspedycja, w ysła
R ektor w ygłosił do egzotycznych na przez Rząd duński, która roz
gości przem ów ienie. Pokazano im poczęła studja nad w prow adze
szczegółow o urządzenia uniw ersy niem w życie pew nego planu, któ
tetu, w ydano na ich część b a n  ry mieć będzie bardzo duże zna
kiet, w którym wzięli udział w y czenie gospodarcze. Komisja ta
bitni przedstaw iciele nauki. Po wy bad a możliwości w ykorzystania
jeżdzie gości okazało się, że suł energji cieplnej znanych na całym
tanem był W illiam Horace, św ita świecie gorących źródeł lslandji.
„su łtan a" skład ała się z jego kole I jakkolw iek początkow o zdaw ało
gów , studiujących w Cam bridge. się, że tak olbrzymie m asy ciepłej
O rszak był ta k św ietnie ucharak- w ody m ogą w zupełnie naturalny
teryzow any, że żaden z profeso sposób być użyte do ogrzew ani?
rów nie poznał sw ych uczniów.
położonych w okolicy m iejscow o
Innym razem zaalarm ow ano za ści, okazało się, że jest niemożliłogę pancernika „D readnought" wem, poniew aż w oda ta zaw iera
w ieścią o wizycie jednego z w y w sobie kw as siarkow y który szko
bitnych rasów abisyńskich. Znów dliwie oddziaływ ałby na w szystkie
parady, rew je, przyjęcia i t. p. 1 rury. N atom iast będzie m ożna zbu
podobnie jak w C am bridge, w ła dow ac przew ody, którem y doprodze dopiero po w yjeździe dom nie w ać się będzie gorącą parę w odną
m anego ra sa przekonały się, że pa do położonych w sąsiedztw ie tych
dły ofiarą kaw ału H orace'a
gorących gejzerów m iast RejkiaPrzed kilku laty w najruchliw  w ik i H avnefiord. M iasta te liczą
szym punkcie Londynu na placu 40.000 m ieszkańców i będą mogły
Picadilly, g ru p a H orace’a w yw o w ten sposób mieć bardzo tani ołała kilkugodzinne w strzym anie pał. Komisja b ad a również możli
ruchu, pracu jąc w przebraniu ro w ość ogrzew ania w ten sam spo
botników m agistrackich, pod osło sób pól, na których upraw ia się

Odźwierny Instytutu P asteura w
Paryżu, Joseph M eister pełniący
sw ą funkcję od lat zgórą 40, otrzy
mał obecnie zaproszenie Francu
sko - Am erykańskiej Izby H andlo
w ej w Nowym Yorku wygłoszenia
w now ojorskim Instytucie P asteu
ra szeregu odczytów ze swych
wspom nień o wielkim uczonym
francuskim i dobroczyńcy ludzko
ści. M eister jest bowiem pierwszym
człowiekiem, na którym Pasteur
w ypróbow ał skuteczność w ynale
zionego przez siebie serum przeciw
wściekliźnie.
W dniu 4 lipca 1885 roku Mei
ster, w ów czas 12-letni chłopiec, po
gryziony został przez wściekłego
psa. W edług ówczesnego stanu

Gejzery użyte zostaną do ogrzewania mhst

O statnim przed laty kawałem ko
m ika był w ystęp polityczny na kon
gresie p artji pracy. W śród prezydjum kongresu pow stało niemałe
poruszenie, g dy oznajm iono, że za
chwilę przybędzie na salę p rze
w odniczący p artji M ac D onald,
którego przyjazdu spodziew ano
się dopiero na zakończenie kongre
su, za d w a dni. Istotnie w pół g o 
dziny później zjaw ił się na podjum
Mac D onald, ow acyjnie w itany.
irzez zgrom adzonych. P rzew odni-

kartofle, lecz w tej chwili rentow 
ność tego rodzaju eksperym entu
znajduje się pod znakiem zapyta
nia.

wiedzy lekarskiej, stan pogryzione
go uw ażany był za beznadziejny.
Na szczęście w wiosce, w której
mieszkali rodzice M eistra, bawiło
na w akacjach kilku studentów z
Paryża, którzy słyszeli o nowem
odkryciu Pasteura. Studenci d o ra
dzili zm artw ionej m atce, by natych
m iast udała się z chłopcem do P a
ryża. Pasteur z początku nie chciał
słyszeć o w ypróbow aniu nowego
środka przeciw wściekliźnie na
człowieku. W ynalazek jego nie wy
szedł jeszcze poza dośw iadczenia
czysto laboratoryjne na zw ierzę
tach. Na błagania matki zgodził się
jednak. Po kilku tygodniach chło
piec wrócił do domu zdrowy. W y
padek ten ugruntow ał sław ę uczo
nego. Chopiec, gdy dorósł, z wdzię
czności dla sw ego dobroczyńcy, po
stanow ił mu służyć do końca życia
i został przyjęty na odźwiernego.
Po zgonie P asteura, pierw szy je
go pacjent postanow ił spisać swe
w spom nienia. Zajęło się tern kilku
uczonych, którzy pam iętnikom Mei
stera nadali odpow iednią formę.
Obecnie M eister w yjeżdża do Ame
ryki, gdzie w ygłosi cykl odczytów
z bogatej księgi swych wspomnień
o wielkim uczonym francuskim.

B elenina w Brzeszczach
W ójt gminy Breszcze, Bielenin,
pobiera pensję niezłą, jak na gm i
nę w iejską, bo 1800 zł. rocznie, a
ponadto otrzym uje z gminy 960
zł. rocznie, tytułem czynzu za czte
ry małe izby w ynajęte gminie.
Chociaż sprzątanie lokalu gm inne
go załatw ia posłaniec gminny, a
w obec istnienia centralnego ogrze
w ania nie pali się w piecach, jed
nak w ójt pobiera z tytułu obsługi
lokalu gm innego 120 zł. rocznie.
Jako dodatkow e w ynagrodzenie
za posiedzenia, które zresztą od
byw ają się w kancelacji gminnej,
w ójt xaże sobie płacić po 80 zł.
rocznie. Dochody roczne w ynoszą
okrągłe 3.000 zł., przyczem opał i
św iatło otrzym uje bezpłatnie z
Państw ow ej Kopalni W ęgla.
P. w ójt jest czuły na punkcie
w ym ierzania podatku od nierucho
mości. W ym ierzył on naw et poda
tek tym obyw atelom , którzy nie
podlegali płaceniu podatku od nie
ruchomości, czem przysporzył nie
potrzebnej pracy Urzędowi Skar
bowem u, który na skutek wniesio
nych odw ołań, m usiał niektóre z
nich umorzyć. Gdy natom iast cho
dziło o wymierzenie podatku od
własnych nieruchomości, z któ
rych faktycznie czerpie on w yso
kie dochody, w ów czas zasłaniał
się tern, że jest rolnikiem, — a gdy
chodziło o w ym iar pensji w ójta,
oświadczył, iż jedynem źródłem
jego utrzym ania jest pensja w ój
ta. Naszem zdaniem, p. w ójt pod
lega płaceniu podatku od nierucho
mości, poniew aż w łasny grunt wy
dzierżaw ił osobom trzecim, a utrzym uje siebie i rodzinę w yłącz
nie z pensji i dochodów gminnych,
pow stałych z tytułu czynszu.
Oprócz wyżej
wymienionych
dochodów , w ójt kazał sobie w y
płacić z kasy gminnej 200 zł. za
rem ont kancelarji. G rom ada Brze
szcze przez przyłączenie do gminy
zbiorowej, pozbaw ioną
została
wszelkich dochodów, a cały jej
m ajątek stanow i budynek piętro
w y, w którym do czasu w ybudo
w ania nowej szkoły odbyw ała się

Sensacje Unia

REFORMA SPORTU WOJSKO
WEGO JUŻ POSTANOWIONA. Wła
dze wojskowe zatwierdziły już w
głównych zarysach projekt reorgani
zacji sportu wojskowego w Polsce. W
myśl tego projektu stworzony zosta
nie ogólnopolski związek wojskowych
klubów sportowych, do którego nale
żeć będą wszystkie WKS-y z całego
kraju. Związek ten będzie miał za za
danie organizowania rozgrywek o
wojskowe mistrzostwo Polski w roz
maitych działach sportu. W poszcze
gólnych garnizonach stworzone będą
garnizonowe koła sportowe, do któ
rych należeć będą kluby wojskowe z
danych garnizonów. Niebawem zorga
nizowany zostanie pierwszy zjazd
Wojskowych Klubów Sportowych w
Warszawie. Na stanowiska kierowni
ka nowego związku wysunięty jest
pułk. Vvenda.
Związek Vv'ojskowych Klubów Spor
towych będzie także członkiem Zwiąż
ku Polskich Związków Sportowych,
gdyż zajmować się on będzie jednym
z działów sportu wyłącznie, a miano
wicie pięciobojem nowoczesnym, uJako pracownik czasow y płacił prawianym tylko przez wojskowych.
skiadki na ubezpieczenia i gdy A zatem w Związku Pol. Zw. Sporto
wych nowy związek reprezentować
zwracał się kilkarotnie do Ubez- będzie
pięciobój nowoczesny.

i i w i l * i t i f iiiiz
Mikolaj Szymczyk, zam. w Ol
kuszu, pracując długie lata u za
borców, w 1918 r. przyjęty został
do pracy w DOKP. Radom i pra
cował początkowo w charakterze
pracownika stałego w służbie dro
gowej, lecz w 1924 r. został z pra
cy zwolniony i otrzymał odprawę.
Po paru dniach przyjęto go spo
wrotem do pracy, ale już w cha
rakterze pracownika czasowego,
jednak otrzymaną odprawę potrą
cono z jego zarobków spowrotem
w ratach miesięcznych.
W 1935'r. spowodu starości uległ powtórnie zwolnieniu, ale już
tylko za 2-u tygodniowem wym ó
wieniem bez żadnego odszkodowa
nia za długoletnią służbę i jakiego
kolwiek zaopatrzenia na starość.

chowych, m ogących sprow adzić
pow szechne niebezpieczeństw o, od
pow iadać będą: Stanisław Galar,
Benedykt Zimny, Edmund Kamiń
ski, Ja n Brzozow ski, P io tr Kulago,
M ichał W ęglelski, Antoni Adam
czewski, Fr. Solarski, R. B arański.
Do akt spraw y dołączono dow ody
rzeczow e w postaci petard. Na roz
praw ę pow ołany będzie biegły —
pirotechnik.

pieczaini Społecznej w Sosnowcu,
to za każdym razem odsyłano go
do Dyrekcji Kolejowej w Radomiu
a Dyrekcja do Ubezpieczalni — i
tak w kółko.
Nie m ając żadnych środków do
życia, zwracał się do Zarządu
Miasta w Olkuszu o zapomogę,
jak ą otrzymują bezrobotni, ale i
tej mu odmówiono, a więc na sta
rość znalzł się w sytuacji bez w yj
ścia.
Czy poważna instytucja pań
stw ow a powinna tak postępować
ze swoim pracownikiem? Czy ko
lejarz sterany pracą, mający po
nad 60 lat, w czasach m asowego
bezrobocia może bodaj na chwilę
mieć nadzieję znalezienia jakiej
kolwiek pracy, która dałaby mu
możność dalszej egzystencji — I
czy wobec tego Zarząd P. K. P.
jest w porządku w stosunku do
sw ego b. pracownika?
Dla dygnitarzy nie wystraczają
wysokie emerytury; muszą mieć
jeszcze dodatkowe
lukratywne,
dobrze płatne posadki, ale przecię
tny pracownik, taki sobie biedak,
musi w sw ej Ojczyźnie przymie
rać głodem — dlatego chyba, że o
nią walczył I do niej tęsknił.
Sądzimy, że krzywda ta powin-

nauka szkolna. Obecnie budynek
ten jest wolny, to też Rada Gro
m adzka zwróciła się do Zarządu
Gmiy Zbiorow ej, na czele której
stoi p. Bielenin, o odnajęcie tego
budynku na kancelarję gm inną i
m ieszkanie sekretarza. W ójt zain
teresow any w tej spraw ie, ponie
w aż sam wynajm uje Gminie sw ój
dom, nie odczytał prośby Rady
Gromadzkiej na posiedzeniu Za
rządu, ani też nie przeprow adził
uchw ały, lecz sam załatw ił tę proś
bę odmownie. Rada G rom adzka
chciała bowiem w ydzierżaw ić wy
mieniony budynek za niższą cenę,
aniżeli dzierżawi w ójt swój w ła
sny budynek, a to dlatego, by gmi
na m iała mniejsze w ydatki.
Z arząd Gminy w Brzeszczach
składa się z 16 radnych, w ybra
nych systemem „sanacyjnym ", któ
rzy tolerują w szystkie pociągnię
cia p. w ójta, a ten rządzi się w
gminie, jak na własnym folwarku.
Budżet gminy nie został w yło
żony do przeglądu publicznego,
jak tego w ym aga ustaw a, aby nie
otw ierać ludziom oczu na sw oisty
sposób rządzenia gm iną. Deficyt
za rok ubiegły wynosi około 6000
zł., co jest tern dziwniejsze, że gmi
na w tym czasie nie przeprow a
dzała żadnych inwestycyj, a prze
cież budżet w ynosił przeszło 30
tys. zł. Kiedy istniały jeszcze gmi
ny jednostkow e, gm ina utrzym y
w ała z swoich funduszów stróżów ,
organistę i kościelnego, których
obecnie nie opłaca. Gmina spro
w adzała corocznie kilkanaście w a
gonów kamieni na utrzym anie
dróg, a pieniądze zaw sze były w
kasie. Obecnie nic się w gminie
nie robi, za najm niejsze zaśw iad
czenie pobiera się po 50 gr., a mi
mo to jest deficyt.
D om agam y się, by zostało w y
jaśnione, dlaczego w ójt nie ścią
gał przez trzy lata kw oty prze
szło 1.000 zł., które m iał w płacić
były przew odniczący Rady Szkol
nej, a dopiero na skutek interw en
cji p. prokuratora w W adow icach
spraw ę tę odnowiono.

Mśiadomośca Cportowe

Do k o g o m a sią z m ń z l ć

P r o c e s b . O N R 'o w c o w
A gencja PID dow iaduje się, iż
w ydział VIII karny Sądu O kręgo
w ego w W arszaw ie w yznaczył na
dzień 23 m arca term in rozpraw y
w głośnym procesie członków b.
O. N. R. oskarżonych o udział w
napadach terorystycznych i rzuca
nie p etard do żydow skich sklepów
na Starem Mieście. Z art. 165 i 215
K. K. przew idujących kary za przy
należność do potajem nej organizacji i używ anie środków w ybu

— Nie wiem. W naszych cza
sach już wojny nie proklamują —
poprostu atakują.
Jednakowoż
mam wrażenie, iż sytuacja państw
pokojowo usposobionych WZMA
CNIA SIĘ. Jednakowoż właśnie
ta sytuacja (po pakcie sowieckofrancuskim) może sprowokować
państwa wojownicze do AKTÓW
ROZPACZY...
— Gdzie się rozpocznie wojna?
— Istnieją DWA ogniska wojny:
na wschodzie (Japonja) i w Euro
pie (Niem cy). Dziś niebezpieczeń
stwo jest większe na wschodzie,
ale łatwo może przerzucić się do
Europy. Dowód — znany wywiad
Hitlera (Jouvenel); oświadczenia
Hitlera zawierają GROŹBY pod
adresem Francji.
W reszcie Stalin wypowiedział
się także o rewolucji:
— Nasze bolszewickie idee nie
są żadną groźbą dla tych, którzy
woią żyć pod systemem innym!
NIGDY NIE DĄŻYLIŚMY DO WY
WOŁANIA ŚWIATOWEJ REWO
LUCJI.
To ostatnie oświadczenie jest
rzeczywiście sensacyjne... Każdy
rozumie, że ma charakter „dyplo
matyczny"; że zostało w ypow ie
dziane pod presją danej sytuacji
międzynarodowej. Ale słow o zo
stało wypowiedziane i będzie mia
ło swoje konsekwencje. Np. dla
polityki „KOMINTERNU". W szak
Stalin jest także szefem „Kominternu".
C.

Pierwszy pacjent Pasteura

Piece Islai\d|i

ną policji, nad rozryw aniem jezd
ni.

mmmm

SSsrcearsfwo
BIEG SZTAFETOWY 4 X 1 0 KM.
O MIS'1 RZOSTWO POLSKI. Roze
grany na Kalatówkach pod Zakopa
nem narciarski bieg sztafetowy 4x10
im . u m istrzostw u E olsk i zgrom adzi)

na stracie zaledwie 9 drużyn z 23 za
pisanych. Wyniki biegu—1) SNPTT
Berych, Korek, Dawidek, Skupień),
3:12:35, 2) Sokół I (Zakopane)
(3:16:05).
Indywidualnie najlepszy czas miał
Dawidek 46:17 przez Wawrytko (So
kół) 46:30.

PiSka n o żn a
PIŁKARZE KRAKOWSCY NIE
JADĄ DO BUDAPESZTU. Zarząd
K. O. Z. P. N. po rozpatrzeniu wa
runków finansowych, zaproponowa
nych przez Związek Węgierski, po
stanowił zrezygnować z wyjazdu pił
karskiej reprezentacji Krakowa do
Budapesztu w dniu 15 bm.
Warunki proponowane przez Wę
grów nie pokryłyby kosztów ekspe
dycji.

POLONIA AW i U Ę z A GWIAZDĘ
3:0 (1:0). W meczu piłkarskim Po
lonia wygrała z Gwiazda 3:0 (1:0).
CRACOVIA I POLONIA MAJĄ
GRAĆ MECZE ELIMINACYJNE.
Jak się okazuje z protokułu walnego
zgromadzenia PZPN drużyny Cracovii i Polonji, aby wejść do rozgry
wek międzyokręgowych o wejście do
Ligi, muszą zdobyć nietylko mistrzo
stwa rund wiosennych w swych okrę
gach, ale także pokonać w dwóch
(ewent. w trzech w wypadku równej
ilości punktów)
spotkaniach ten
klub, który zdobędzie mistrzostwo
ogólne (na zasadzie rund jesiennej i
wiosennej) okręgów krakowskiego
wzgl. warszawskiego.

Boks
ZWYCIĘSTWO CARNERY. W
piątek w nocy, według czasu europej
skiego, były mistrz bokserski świata
wszystkich wag, Włoch Carnera, po
konał przez techniczny k. o. bokse
ra Gastanaga. Mecz odbył się w Ma
dison Square Garden przy wypeł
nionej widowni.
KARPIEL WYGRYWA BIEG 15
KM. W sobotę w drugim dniu nar
ciarskich mistrzostw Polski rozegra
no na Kalatówkach bieg 15 km.
otwarty i do kombinacji. W biegu na
76 zgłoszonych zawodników do mety
przybyło 60. Trasa została skrócona
o 3_km. ze względu na trudne warun
ki śniegowe. Wyniki biegu wyglądają
następująco: 1) Karpiol (Zw. Strze!eck;) 55:17, 2) Wawrytko (Sokół)
56:03, 3) Br. Czech (SNPTT) 56:44.
4) Dawidek (SNPTT), 5) Barych
(SNPTT), 6) S. Marusarz (SNPTT).
Warunki b. trudne spowodu ciężkie
go śniegu i silnej mgły.
W kombinacji największ szanse
ma St. Marusarz, który w skokach
powinien nadrobić różnicę dzielącą
go od Br. Czecha.
Do otwartego konkursu skoków
(na Kalatówkach) zgłosiło się 71 za
wodników.

Tenis

DWA ZWYCIĘSTWA JĘDRZE
JOWSKIEJ W GRACH PODWÓJ
NYCH. W półfinale gry mieszanej
na turnieju w Mentonie para polska
Jędrzejowska — Tarłowski pokonała
dobrą parę francuską Bellard — Bru
gnon w stosunku 97, 6:2. W pierw
szym secie Francuzi prowadzili 7:6.
W ćwierćfinale gryp odwójnej pań
Jędrzejowska, grająca w parze z An
gielką Noel pokonała angielską parę
na być naprawiona; — odpowie Hastings — Haycraft w stosunku
dnie czynniki winny zaiteresować 6:3, 6:3.

się tą sprawą i dać długoletniemu
pracownikowi kolejowemu na sta
re lata jakieś minimalne zabezpie
czenie, aby nie był zmuszony wy
ciągać ręki

Robotnicy popiera]cie
swoje pismo

str. 5

Bezrobotny zarżnął dwoje
dzieci i popełnił samobójstwo
w

Straszna tragedja w Łodzi

K r a K o w ie

Demonstracje robotnicze
Bohaterski strajk robotników i
i robotnic w fabryce „Suchard"
zelektryzował krakowską klasę ro
botniczą, która w całości stanęła
po stronie walczących robotników.

Jednolity front burżuazji
Łurżuazja przeraziła się siły i
solidarności robotniczej. Na bok
poszły wszystkie' spory nacjonali
styczne. Obok żydow skiego „No
w ego Dziennika" „sanacyjnego"
„Kurjerka" stanął antysemicki, ultra-kłerykalny
„Głos Narodu".
Zwolennicy i przeciwnicy uboju
rytualnego, nacjonaliści spod zna
ku sjońskiej gw iazdy i antysemici
podali sobie ręce. Rozczulająca
zgoda tam, gdzie chodzi o interes
kapitalisty, bez względu na jego
wyznanie i narodowość. W spania
łe widowisko sprawił „Głos Naro
du", występując w obronie iy d o w
skiej firmy i podając komunikaty
żydowskich dyrektorów. Burżuazja mimowoli zdemaskowała się.
Zycie przekreśla frazes nacjonali
styczny. Masy pracujące zrozu
mieją wym owę tej jednolitej opinji
całej burżuazji.

Zgrom adzenia robotnicze
Robotnicy fabryk czekolady w
Krakowie urządzili
samorzutnie
zgromadzenia, celem omówienia
sposobów przyjścia spomocą straj
kującym w fabryce „Suchard".
W piątek, 6 b. m. wieczorem w
sali Domu górników zebrały się ol
brzymie rzesze robotników. Sala,
wszystkie przyległe ubikacje poprostu zapchane były ludźmi. Po
zagajeniu przez tow . Młynarskiego
w ygłosili przemówienia tow. tow.
Cekiera, dr. Drobner i dr. Fensterblau, oraz przedstawiciele innych
organizacyj zawodowych.
Uchwalono jednomyślnie w ra
zie przedłużania się strajku po
przeć czynnie strajkujących, ż y 
w iołow ą owację urządzono dele
gatom strajkujących.
W sobotę ponownie odbyło się
olbrzymie zgromadzenie, na którem przemawiali tow . tow . Drob
ner, Fensterblau I Cekiera.

Demonstracja... policja
wkracza, aresztow ania
Po zgromadzeniu wielki tłum, w
liczbie 4000 ludzi, udał się ulicami
miasta, wśród śpiew ów pieśni ro
botniczych, pod fabr. „Suchard",
aby zanieść pozdrowienia i życze
nia klasy robotniczej strajkują
cym... Pod fabryką wznoszono okrzyki na cześć strajkujących. W’
tym momencie wkroczyła policja
piesza i konna i zaczęła rozpra
szać zebranych. Szereg osób jest
rannych, kilkunastu demonstran
tów aresztowano.

Konferencja i podpisanie
um ow y
W ieczorem w sobotę, 7 b. m.
odbyła się konferencja w inspekto
racie pracy. Tym razem kierów
nictwo objął inspektor okręgowy,
p. Czarniecki. Z ramienia Zwiążku i strajkujących przybyli tow.
tow . Przybyś, Ciekiera, Drobner,
Markiewiczówna, Wójcik i Szew 
czyk. Ze strony fabryki, jak zw y
kle, panowie Lachsowie i do po
mocy przyboczny dr. weterynarji
p. Spitzer. Po długich debatach
doszło do porozumienia, na pod
stawie orzeczenia inspektora pra
cy.
W myśl ustalonych warunków
podwyższono robotnikom płace za
leżnie od kategorji o 7, 5 i 3 proc.,
z tern, że 33 robotnicom cofnięto
10 procentową obniżkę. Ponadto
przyjęto wszystkich wydalonych ro
botnaków; ustalono przedłużenie
przerwy obiadowej o 5 minut dla
umycia się; godziny nadliczbowe,
których dotąd firma nie honorowa
ła, sprawy kar pieniężnych, trak
towanie robotników mają być re
gulowane w edług przepisów usta
wowych. Za udział w akcji straj
kowej nikt nie może być w ydalo
ny z pracy i szykanowany. Firma
zobowiązała się do wypłaty zalicz
ki, w w ysokości tygodniow ego
zarobku, jako ekwiwalentu za
strajk. Umowę zawarto na rok z
jednomiesięcznem
wypow iedze
niem.

W ten sposób, dzięki ofiarne
mu, bohaterskiemu wysiłkowi ro
botnicy OSIĄGNĘLI ZWYCIĘST
WO. Ofiara nie poszła na marne.
Opór pracodawców został złama
ny. Musieli skapitulować przed
twardą, nieugiętą wolą robotni
ków.
ZAKOŃCZENIE STRAJKU.
W późnych godzinach nocnych
delegaci, obecni na konferencji —
udali się do fabryki i zakomuniko

wali strajkującym warunki umo
wy. Zgromadzenie w fabryce prze
ciągnęło się niemal do rana. Straj
kujący przyjęli umowę. Z kilkuset
piersi
buchnęła dumnie pieśń
„Czerwonego Sztandaru". Wy cień
czeni całotygodniową walką, pod
niesieni jednak na duchu robotni
cy i robotnice opuszczali fabrykę.
Nie załamali się ani na chwilę. —
Wytrwali do ostatka.
ROBOTNICY FABRYKI „SU

CHARD" POKAZALI JAK NALE
ŻY WALCZYĆ, ABY ZWYCIĘ
ŻYĆ.
Okr. Komitet Robotniczy PPS.
Kraków — miasto, Rada Związ
ków Zawodowych, Związek Ro
botników Przemysłu Spożywcze
go, składają podziękowanie tym
wszystkim Towarzyszom i T ow a
rzyszkom, którzy pośpieszyli z po
mocą strajkującym.

w W a r sz a w ie
Dnia 8 marca b. r. odbyła się
konferencja delegatów z fabryk
metalowych w W arszawie, zatru
dniających ponad 100 robotników,
na której uchwalono następującą
rezolucję:
1) konferencja stwierdza, że wy
sunięta w r. ub. propozycja przez
Zarząd Gł. Związku o konieczności
spopularyzowania akcji za wpro
wadzeniem 6-cio godzinnego dnia
pracy, z utrzymaniem plac conajmniej na dotychczasowej w ysoko
ści — była nietylko słuszną, ale
stała się wprost koniecznością prze
ciwdziałania rozszerzaniu się bez
robocia. Z tego też względu dele
gaci, biorący udział w obradach, uchwalają, aby tę akcję USILNIE po
pierać, wytworzyć sytuację korzy
stną dla przeprowadzenia 6-cio go
dzinnego dnia pracy.
2) Akcja za obniżką cen na ar
tykuły przemysłowe bardzo boleś
nie odbiła się na warunkach życio
wych klasy robotniczej, albowiem
zorganizowani przemysłowcy cały
ciężar tych obniżek przerzucili na
robotników, obniżając przy pomo
cy brutalnych i gwałtownych środ
ków ich zarobki, co spowodowało
dalsze obniżenie stopy życiowej.
Obecnie znowu aktualnym próbie
mem w sferach lewiatańskich jest

Głosy czytelnikAw
KRZYWDA NAUCZYCIELI - W E
TERANÓW POLSKICH SZKÓL
PRYWATNYCH.
Od jednej z nauczycielek we
teran ek polskich szkół prywat
nych w b. zaborze rosyjskim —
otrzymujemy nast. pismo:

walka z etatyzmem, która wzbu wypadkach próbują zlekceważyć
dza w klasie robotniczej obawy, że przedstawicielstwo robotnicze (de
może znowu być przeprowadzana legatów fabrycznych), ale szykanu
kosztem ludzi pracy. Obawy te są ją, prześladują i brutalnie wydala
poniekąd uzasadnione choćby tylko ją ich z pracy. Zaszły już nawet
ze względu na niektóre osoby, wypadki niedopuszczenia do w ybo
wchodzące do komisji badania go rów delegatów, rzekomo spowodu
spodarki przedsiębiorstw państwo braku dostatecznie jasnych ustawo
wych.
wych przepisów, Inspektorzy Pracy
Dyskusja prowadzona w komi nie znaleźli w tym wypadku dość
sjach sejmowych jak i na naradzie siły do przeciwstawienia się fabry
gospodarczej, — nie obeszła się kantom.
bez narzekań na w ysokie koszta
Konferencja zakłada energiczny
produkcji i wielkie ciężary, pono protest przeciwko szykanowaniu
szone przez przemysł na ubezpie delegatów robotniczych i postana
czenia społeczne.
wia, przy najbliższej sposobności
Opierając się na dotychczaso sprawę przedstawicielstwa robot
wych doświadczeniach, dochodzi niczego zasadniczo uregulować.
my do wniosku, że jest to prawdo
6) W prowadzenie podatku spe
podobnie przygotowanie opinji pu
cjalnego
w przedsiębiorstwach
blicznej do dalszych posunięć pod
każdym względem na niekorzyść państwowych bardzo uszczupliło
zarobki robotnicze, przeto konfe
klasy robotniczej.
rencja
zwraca się do Min. SKARBU
Delegaci uchwalają nie tylko czu
wać ze względu na istniejące nie i OPIEKI SPOŁECZNEJ o spowo
bezpieczeństwo, ale nawet gotowi dowanie zmiany odnośnych prze
są do jaknajdalej idącej obrony pisów dekretu Prezydenta Rzeczy
przed krzywdzącemi robotników re pospolitej 7 dnia 14 listopada 1935
formami, wynikłemi z walki z eta r. o specjalnym podatku od wyna
tyzmem, oraz energicznie przeciw grodzeń i o zastosowanie odnośnie
stawią się choćby najmniejszym do robotników wytwórni państwo
wych takich samych norm, jakie
obniżkom płac, czy zarobków.
stosowane są w myśl dekretu z dn.
3) Brutalny system racjonalizacji
22 listopada 1935 r. wobec w szy
pracy, przy złem odżywianiu się
stkich innych pracowników prywat
robotników, szybko wyczerpuje ich
nych.
siły fizyczne i dlatego też zmiana
7) Konferencja stwierdza, że wy
ustawy o urlopach wypoczynko
zysk
coraz bardziej wzmaga się i
wych na niekorzyść robotników wy
soce ich pokrzywdziła. W zw iąz przez stałe zmniejszanie dochodów
ku z tern konferencja postanawia klasa robotnicza systematycznie udomagać się wprowadzenia urlo bożeje. Obecnie jej położenie jest
pów wypoczynkowych w pierwot- wprost katastrofalne! W celu więc
zapobieżenia dalszemu w yniszcza
nem brzmieniu ustawy.
4) Ubezpieczalnie Społeczne o- niu klasy robotniczej, KONFEREN
becnie zeszły już prawie tylko do CJA uważa wprost za konieczne
roli ściągania wysokich opłat, bo podjęcie w odpowiednim czasie ak
świadczenia dla ubezpieczonych są cji o zawarcie umowy zbiorowej,
wprost śmieszne. Konferencja sta która nietylko zabezpieczałaby od
nęła w ięc na stanowisku bliższego powiednie płace, ale także unor
zainteresowania się Ubezpieczalnia mowała wyżej omawiane postulaty.
mi i poprowadzenia akcji w kierun
Chcąc tę akcję przeprowadzić w
ku uzdrowienia tych instytucyj, co korzystnych dla klasy robotniczej
przecież leży w interesie ubezpie warunkach, konferencja uchwala
czonych.
przedewszystkiem zbudować silny
5) Daje się zauważyć, że prze- i jednolity Związek Robotników
mysłowcy nie tylko w niektórych Przemysłu M etalowego w Polsce.

Szary pracow nik,
pracujący
przew ażnie w ukryciu z zapałem
budzący myśl polską, krzewiący
w pogardzie w ów czas będący ję 
zyk polski, dziś po wielu latach
pracy dow iaduje się, iż nie zasłu
żył sobie w odrodzonej ojczyźnie
n a em eryturę, poniew aż nie opła
cał w ów czas składek em erytal
nych. Ci, którzy nie licząc się z
hasłam i niepodległościowem i w stę
pow ali do urzędów rosyjskich ko
rzystają teraz z em erytur. My, n a
uczyciele pryw atni z czasów rosyj
D b a jc ie o zd row y żołqdekl C h o r y żo łąd e k je i ł n lero z przyezynq p o 
skich jesteśm y pozbaw ieni w szel w s ta w a n ia n a jr o z m a itsz y c h c h o r ó b i tw o rzy zła p r z e m i a n a materji.
kich środków do życia.
ZIOŁA
Z G ÓR
H A R C U
D-ra L A U E R A
Gdy chodziłam w spraw ie mej stosuie się przy z a p a rc i u ; sq ła g o d n y m ś r o d k ie m p r z e c z y s z c z a ją c y m ,
em erytury, nie znalazłam w Urzę re g u lu ją ż o łą d e k u s u w a ją n c g r o m a d z o n e su b s ta n c je gnilne i n iestradach nietylko chęci zrozum ienia— w io n e rą&ztki z o rg a n iz m u .
ałe najm niejszego naw et zainte Z I O Ł A
Z GÓR
HARCU
D-ra L A U E R A
resow ania dla tej spraw y. — W s t o s o w a n e w c h o r o b a c h w ą tro b y , n e re k , k a m ie n i żółciow ych, w h e m o 
najlepszym razie, ze względu na ro id a c h , r e u m a t y ź m i e i a r t r e l y ż m i e . s a c h ę tn ie p rz y j m o w a n e p rz e z ch ory ch
mój wiek, obdarzono mnie „w yra
zami w spółczucia", przesyłając z
urzędu do urzędu, co w ym agało
przebiegania znacznych p rzestrze
ni, w innych zaś w ypadkach po
zw alano sobie traktow ać mnie
niegrzecznie.
Nauczycielom weteranom dzieje
W ubiegły piątek odbyły się wy tylko 182 głosy i 2 mandaty, a Z.
się wręcz wielka krzywda.
bory do Rady Zakładowej kop. Z. Z. Z. 88 głosów i 1 mandat uGdy dn. 2 m arca 1933 r. sp ra  „Boer" w Kostuchnej, które dały zupeJniający.
w a ta rozpatryw ana była no po walne zwycięstwo Centralnemu
Górnicy śląska przekonali się
siedzeniu Komisji Budżetow ej sej Związkowi Górników. C. 2 . G. bo o słuszności walki klasowej i na
mu, referent jej poseł W agner, wy wiem uzyskał na 890 głosujących wszystkich kopalniach śląskich od
pow iedział się przeciw uchw ale 617 głosów i 7 mandatów pełnych dają sw e głosy masowo na so 
niu osobnej ustaw y, o zaopatrze i 1 uzupełniający, ZZP. uzyskał cjalistyczną organizację
górni
niu nauczycieli - w eteranów szkół
ków.
pryw atnych, gdyż zdaniem jego
w yw ołałoby to liczne zgłaszanie!
się kandydatów do zaopatrzenia,)
a to ze w zględów skarbow ych nie
w ydaw ało mu się pożądanem !
W dniu
marca
O baw iano się naszej... ilości
b. odbyły się swoją listę do Rady Zakładowej
rzucono nam... ochłapy, zamiast wybory do Rady Zakładowej w największą ilość mandatów, t. j.
zapewnić nam pomoc ustawową, j fabryce szkła „Helios" w Stemia- 3 mandaty.
Nadmiernej ilości nas również j nowicach śl. Klasowy związek roZZZ. otrzymał 2 mandaty.
obawiać się nie należy, bardzo nas botników szkfarnych przy klasoPrzewodniczącym rady załogo
bowiein niewielu pozostało.
. wym związku metalowców w Sie- wej wybrany został tow. MuhlSt. J. 1 ntianowicach śląskich uzyskał na bauer.

D.roga do z d r o w ia .

idziemy naprzód

M n UJ.

I

Przy ul. Przędzalnianej 15 w
Lodzi wydarzyła się mrożąca
krew w żyłach tragedja aa ile
nędzy. Szczegóły są następują
ce:
W domu tym od dłuższego
czasu m ieszkała rodzina, złożo
na z ojca, dwojga dzieci oraz
szwagierki. Józeł Stasiak od
kilku lat znajdował się bez pra
cy. Ostatnio umarła mu żona,
która zajmując się praniem,
częściow o łożyła na utrzyma
nie rodziny. Zabiegi Stasiaka o
uzyskanie pracy nie dawały re
zultatu i rodzina cierpiała okropną nędzę.
Trapiony ciężkiem i przeży
ciami i nędzą, Stasiak powziął
straszny
plan zamordowania
dzieci i odebrania sobie życia,
co też zrealizował w ub. piątek.
W ysłał na miasto szwagierkę
Grabowską, a, pozostaw szy w
domu z dziećmi, poderżnął
brzytwą gardło swej 7-letniej

córeczce, oraz drugiemu 2-let*
niemu dziecku. Pomordowane
dzieci ułożył na łóżku, a sam
usiłował się pow iesić. Gdy za
miar nie udał się, przeciął so
bie krtań tą samą brzytwą tak,
iż niemal całkow icie oddzielił
głow ę od tułowia. Samobójca,
upadając na łóżko, przykrył
sw em ciałem zw łoki dziecka.
O ogromie nędzy w domu
bezrobotnego Stasiaka
może
św iadczyć fakt, że po otwarciu
mieszkania nie znaleziono rze
czy, a tylko barłóg.
Tragedję odkryto wieczorem ,
gdy powróciła Grabowska, Za
staw szy drzwi zam knięte, za
nocowała u sąsiadów, przypu
szczając, iż Stasiak udał się z
dziećm i na poszukiwanie poży
wienia. Gdy jednak rano drzwi
były zam knięte, w ybito okno i
po wejściu do mieszkania za
stano zw łoki w kałuży krwi.

Wiadomości

z całej
Polski

ŻUCHW AŁE WŁAMANIE
W KATOWICACH.
Z ROZPRUTEJ KASY
SKRADLI 3 TYS. ZŁOTYCH.

ścianę żelazną. Górnik poniósł
śmierć na miejscu. Zwłoki odsta
wiono do kostnicy zakładu św.
Józefa.

W nocy na niedzielę dokonano
w Katowicach poważnego w łam a
nia kasowego. Krytycznego dnia
ra d ranem jacyś włam ywacze do
stali się do domu nr. 11 przy ul.
Kochanowskiego, w którym mie
ści się firma handlująca skórami
. Fischer i Rechnic" i przy pomo
cy odpowiednich narzędzie poczę
li pruć kasę ogniotrw ałą. Ze
schowków skradli okoIo 3000 zł.
gotówki oraz pewną ilość w arto
ściowych przedmiotów. Kasiarze,
zdaje się, najzupełniej spokojnie
ukończyli sw ą „robotę", poczem
ulotnili się w niewiadowym kie
runku. Nie pozostaw ili oni na
miejscu żadnych śladów tak, iż
śledztwo napotyka na duże tru 
dności.

UPADŁOŚĆ KOP. „LIPNO".

STRASZNA ŚMIERĆ
ROBOTNIKA.
W piątek w ydarzył się na tere
nie fabryki papieru „D ietrich" w
Mikołowie nieszczęśliwy w ypa
dek, który pociągnął za sobą
śmierć robotnika. 17-letni uczeń
ślusarski W iktor Górnik udał się
do hali maszyn, celem przykręce
nia śruby do rury, znajdującej się
na znacznej wysokości. W pewnej
ch w ili' Górnik stracił na drabinie
iów now agę i spadł na p a s tra n s
misyjny, który odrzucił go na

Sąd Okręgowy w Sosnowcu,
wydział handlowy, ogłosił upa
dłość kop. „Lipno" w Łagiszy. W
związku z ogłoszeniem upadłości
sąd wezwał wierzycieli kopalni,
aby w terminie 3-miesięcznym
zgłosili swe wierzytelności.

ŚMIERTELNY CIOS RĘKĄ.
W Brasławiu zmarł 13- letni
Leon Cycan z zaśc. Chomontowo,
gm. rymszańsk.ej. Sekcja zwłok
wykazała, źe śmierć nastąpiła
wskutek uderzenia w głowę. U stalono, że chłopiec został ude
rzony w dn. 2 grudnia 1935 roku
przez Sylwestra Cycana ręką w
głowę za rzucanie śniegiem na
podwórku szkolnem.

WYPADKI
W POW. LIDZKLM,
12-letni
Iwaszkiewicz,
uczeń
szkoły powszechnej, ze wsi Kra
sna, gm. bielickiej, pcw. lidzkiego znalazł zapalnik od granatu
artyleryjskiego. Podczas manipu
lacji zapalnik wybucnł, raniąc go
w twarz i ręce.
W łaściciel młyna parowego w
Raduniu, gm. raduńskiej, 57-letni
Abram Morduchowicz, dostał się
pod pas transmisyjny, który go
porwał, zabijając na miejscu.

KącSte ra d fo w y

gdyż inaczej jego głos w dyskusji ra djowej (21.III. g. 17.50) nie będzie
W lutym Polskie Radjo w cyklu uwzględniony.
odczytów „Dyskutujmy'1 nadało trzy
prelekcja p. t. „Mówimy o prowincji"
Odczyty te wywołały duże zaintere
sowanie słuchaczy radja, którzy bądź
We wtorek, dnia 10 marca o godz.
zgadzają się z tezami autorów( że na
prowincji można żyć również poży 12.15 młodsza dziatwa szkolna będzie
Benedykt
tecznie i przyjemnie jak w stolicy) niała niemałą uciechę.
bądź też jaknajbardziej kategorycz Hertz opowie im o swoich przygo
nie przeciwko tym tezom występują. dach szkolnych, gdy z miłymi koleż
Polemika ta świadczy, że zagadnie kami, dokazywał, psocił, no... i często
nie jest frapujące, że jest aktualne, pokutował za popełnione grzechy.
Opowiadanie to napisane z humorem
a nawet, że jest bolesne.
wywoła napewno dużo radości i śmie
P.ozmowy o wartości życia na pro chu wśród zgromadzonej przy ra d io 
wincji, o sposobach podnoszenia tego odbiornikach dziatwy.
życia na wyższy poziom, o bolączkach
prowincji i t. p. są kontynuowane w
każdą sobotę o godz. 17.50. Głos w
tym cyklu radjowych pogadanek za
bierać będą przedewszystkiem przed z Z a g rz e b ia
stawiciele prowincji. Pierwsza poga
danka p. t. „Nasze żale do stolicy"
Polskie Radjo transmituje we wto
wygłoszona została dnia 7 b, m. z Ło rek 10.111. o g. 22.00 trzeci akt o pe
dzi. Następne trzy odczyty traktować ry dotychczas u nas nieznanej kom
będą. 14 marca — „O prawdziwej pozytora jugosłowiańskiego — Jakókulturze prowincji" w redakcji Zeno ba Gotovaca, według tekstu Milana
na Skierskiego, dnia 21 marca — au Bagivica. Opera ta oparta jest na lu
torzy poprzednich pogadanek Jan Ku dowych opowiadaniach jugosłowiań
czawa, Stanisław Sumiński i St. Ku- skich i nosi tytuł „Sowizdrzał z tam
szelewska - Rayska udzielą odpowie tego św-ata". Bohater opery to w e
dzi na nadesłane referaty i listy, dn. dług tamtejszych legend wesoły, swa
28 marca — „O zaniku prowincji", wolny chłopak, zawsze gotów komuś
mówić będzie Kazimierz Łęczycki.
spłatać figla, ale figla nieszkodliwe
go, ani złośliwego, jednem słowem
Zaznaczyć należy, że po pierwszych synonim sowizdrzała. W operze Go
trzech odczytach dyskucyjnych, które tovaca podaje się on za przybysza z
zainicjowały ten niezwykle aktualny nieba i w ten sposób zdobywa miłość
cyklradjow y napłynęło do Polskiego wiejskiej dziewczyny Djuli i po wielu
Radja szereg listów, które omówią pcrypetjach i figlach, ostatecznie do
wyjaśniając raz jeszcze swoje zasad- ‘ staje dziewczynę za żonę. Akt trzed,
nicze stanowisko, jak to już było po który usłyszą polscy radpoełuchacze,
wyżej wspomniane, dnia 21 marca przynosi sceny jarmarczne o meloautorzy pogadanek. Kto ze słuchaczy djach i pieśniach charakterystycz
radjowych chciałby jeszcze nadesłać nych dla ludu jugosłowiańskiego uswe uwagi na ten temat, winien to branych jednak w współczesno-arty uczynić najpóźniej do dnia 15 marca, styczną formę operową.

Odczyty o prowincji

Wesoła audycja dla dzied

Transmisje opery
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Narady w sprawie ustroju

Nowe przepisy

Warszawy

o egzaminach czeladników i nie odniósł o brażeń

Jak dowiadujem y się, odbyw ają
się obecnie narady w spraw ie ustroju adm inistracyjnego stolicy.
R ozw ażane są różne projekty w
tej spraw ie. W danym wypadku
chodzi w yłącznie o organizację
adm inistracji ogólnej, nie zaś o
organizację sam orządu stołeczne
goO rganizacja w ładz adm inistra
cyjnych w W arszaw ie nie stano
w i tematu oderw anego, bowiem

łączy się z kw estją ogólną, doty
czącą w szelkich w ojew ództw t no
w ego podziału adm inistracyjnego
kraju.
U tw orzenie w ojew ództw a sto 
łecznego w ydaje się być kwestją
zdecydow aną z tern, że w ojew ódz
two obejm ie oprócz W arszaw y
pierścień przylegających do War
szaw y pow iatów , w całości lub
częściow o.

Nocna wyprawa włamywaczów
Przy ul. G rzybowskiej 43, po w y
łamaniu krat w oknie od strony ul.
W aliców 11, dostali się złodzieje
przez okno na parterze, do hurto
w eg o składu aptecznego i przetwo
rów chem icznych pł f. „M. Gold
berg i A. Selecki". Złodzieje skra
dli m aszynę do pisania, oraz w ię
kszą ilość „K ow alskiny“ (proszki
od bólu g ło w y ).

Złodzieje m usieli zostać sp ło sze
ni, gdyż drugą m aszynę do pisania,
znajdującą się w worku, porzuci
li na parapecie okna. W spraw ie
tej policja aresztow ała dozorcę no
cnego fabryki, Józefa Kołpaka. Za
znaczyć należy, że w r. ub. już dwu
krotnie okradziono w spom niany
skład.

Pożar fabryki makaronu
przy ul. W olsk iej
W niedzielę przed północą w y płomieniach, a akcję ratunkową
buchł pożar w fabryce makaro utrudniały schody, założone w or
nów braci Mendrzyckich i Sp. p.f. kami i kamieniami.
„Ramenko" przy ul. W olskiej 60.
P ożar u gaszon o po dwu g o d zi
W tym samym domu m ieści się
nach.
Dwu strażaków odniosło
również fabryka „M etalocel“.
P ożar pow stał w suszarni na lekkie okaleczenia.
1-em piętrze. Głównym w ysiłkiem
Suszarnia spłonęła. Straty są
straży ogniow ej było zlok alizo znaczne.
w anie ognia, aby nie przerzucił
Pożar pow stał prawdopodobnie
się do sąsiednich hal m aszyn.
od krótkiego spięcia. W posesji
W krótce cały budynek stanął w
tej pożar w ybucha już piąty raz.

I

Zamachy samobójcze
Jan Jastrzębski, lat 34, szczotkarz (Ząbkow ska 30), zadał sobie
nożem ranę kłutą okolicy serca, na
stacji kolejow ej w Rem bertowie.
D esperata przyw ieziono do W ar
szaw y i um ieszczono w szpitalu
Przem ienienia P ańskiego.
M ojżesz Gutfeld, bez zajęcia, lat
30, (Now olipki 32) otruł się środ
kiem nasennym . P ogotow ie prze
w iozło desperata do szpitala św .
Ducha.

Pożar tram w aju
Przy zbiegu ul. Grójeckiej i Ko
pińskiej w ybuchł pożar na dachu
tramwaju linji „A” jadącym z Okę
cia na pl. N arutow icza. P asażero
w ie szybko opuścili w agon. Kon
duktorzy i m otorow y w eszli na
dach i po w yłączeniu prądu, pożar
izolacji, w krótce ugasili. U szko
dzony w agon zaciągnięto do za
jezdni na R akowiec.

C o grają w teatrach ?
TEATR W IELKA REW JA. Dzis
T E A T R A T E N E U M : Nieodwołal
nie ostatnie dni (do niedzieli włącz komedja muzyczna „Całus i nic wię
eej".
nie) „P an Geldhab" ze Stefanem J a 
T EA TR KAM ERALNY. Codzien
raczem w roli tytułow ej. W przysz nie „M atura" z Adwentowiczem, An
łym tygodniu prem jera sztuki W. O. drzejewską i Grywińską.
Somina „Zamach” w reżyserji S ta
CYRULIK W ARSZAW SKI: Dziś
nisław y Perzanowskiej z udziałem i codziennie św ietna sa ty ra nolitycz
S tefana Jaracza i Ireny Eichlerów na „Mycie głowy".
ny.
TEATR ROSYJSKI: (Nowy świai
TETAR W IELK I: Dziś operetka 19) w piątki, soboty i niedziele gra
„K w iat H aw aju" z Lodą Halam ą.
sztukę Brunona F rancka „W tem
T E A T R NARODOW Y: Dziś we sęk”.
STOŁECZNY TEATR POW SZECb
wtorek „Mieszczanin szlachcicem”
M oljera w reżyserji i z udziałem Zel N Y : Dziś we w torek przy ul. Mły
werowlcza w roli głównej, z Jan ec narskiej Z o godz. 5 pop. i 7.30 wie
ką, Żeliską, Piaskow ską, Żabczyńs czór „M ost" Szaniawskiego.
ką, K-eczmarem, Frenklem , T. Chmie
RECITA L ŚPIEW ACZY DOROT
lewskim,
Solarskim, K arpińskim , H E I HELM RICH w KONSERW A
Karczewskim, Woskowskim i Chmur TORJUM . We wtorek o godz. 20.15
kowskim.
odbędzie się w sali K onserw atorjum
TEATR POLSKI: Dziś „Wieczór recital śpiewaczy znakomitej śpie
Trzech Króli” Szekspira.
waczki angielskiej Dorothei Heim
TEA TR MAŁY: Dziś po raz o- rich.
statn i „Niedobra miłość" Nałkows
kiej. J u tro przedstaw ienie zawieszo
ne.
We środę w reżyserji W ameckiego p rem jera „Koko", z Gorczyńską, „M iesrcz a n in a-S z !a th c lc e m “
Leszczyńskim,
Balcerkiewiczówną,
Dziś we wtorek 10 marca w teatrze
Kajzerówną, Brodniewiczem, Grollc- Narodowym odbędzie się p rem jera je 
kim, Mileckim i Małkowskim, w de dnego z arcydzieł Moljera „Mieszcza
nin — szlachcicem" w przekładzie
koracjach St. Śliwińskiego.
Boya-Żeleńskiego, w nowej insceniza
T E A T R NOW Y: Dziś po raz o- cji i reżyserji Aleksandra Zelwero
statn i interesująca komedja „Był so wicza.
bie więzień" Anouilh'a. Ju tro , we
Zapowiedź tego świetnego przedsta
środę p rem jera w reżyserji W ęgier w ienia wywołała tern większe zainte
ki ,,T essa" („W ierna nim fa” ) , z resow ane, że prem jera „Mieszczanin
— szlachcicem" odbywa się bezpośre
Andryczówną, Barszczewską, J a r- dnio po w ystępach gościnnych ,JKoszewską, Nakoneczną, N iwińską, S u medji Francuskiej", k tó ra również
limą, Stępniówną, Bogusińskim, De grała M oljera „Szelmostwa Skapena"
reniem ,
Krzewińskim, Pichelskim, co da możność dokonania porównań
w ujęciu różnic stylu inscenizacyjne
Woszczerowiczem, Ziejewskim i Ziem go obu przedstaw ień: tradycyjnego
bińskim.
francuskiego i polskiego.
T E A T R L E T N I: Dziś komedja
Dodać należy, że artyści „Komedji
„Raz się tylko żyje“ Kiedrzyńskiego. Francuskiej" — w dniu swego odjaz
T E A T R M A L IC K IEJ
(Karow a du z W arszaw y — byli obecni n a I-ej
próbie generalnej „M ieszczanina —
18) daje co wieczór cieszącą się olszlachcicem" w teatrze Narodowym
brzymiem powodzeniem „T rafikę pa i nie ukryw ali swego zainteresow a
ni generałow ej" Bus-Feketego, a w nia i zadowolenia, obserwując ujęcie
każdy czw artek, sobotę, niedzielę po M oljera ta k odmienne od ich stylu
tradycjonali-stycznego.
cenach do połowy zniżonych „Cień”
Obsadę aktorską podajemy n a inNiccodemi'ego.
nem miejscu.

Dziś P re m je ra

Redaktor odpowiedzialny: STANISŁAW NIEMYSKJ.

R. Minister Przem . i Handlu og ło sił nowe rozporządzenie, doty
czące egzam inów czeladniczych.
Komisje egzam inacyjne składać
się będą obecnie z przew odniczą
cego i przynajmniej 3-ch człon
ków. Od kandydata żąd ać się ma
elementarnych umiejętności czyta
nia i pisania po polsku, rachow a
nia i rysow ania w granicach po
trzeb zaw odow ych.
W wypadku, o ile terminator
nie m ógł odbyć nauki w publicz
nej szkole dokształcającej zaw o-

Podrzufek na cmentarzu
N a cmentarzu w Czerniakowie
przy ul. Pow sińskiej, m iędzy g ro 
mi znaleziono konającego n ow o
rodka płci m ęskiej. W ezw ano P o 
gotow ie, lekarz jednak stwierdził
już śmierć.

A ntysem ityzm
i jego odm iany
T. U. R. (Zarząd Główny) urzą
dza odczyt na p ow yższy temat 22
marca w sali „Ateneum". Odczyt
w ygłosi Henryk Dembiński, redak
tor „Poprostu".

Z Opery
„KWIAT HAW AJU"
„Dziś i codziennie K w iat H aw aju"
— czytamy na afiszach te atru Wiel
kiego. A biedny Manru razem z Go
planą zszedł czemprędzej z rep ertu a
ru, gdyż nie „robił kasy" i nie mógł
nawet przez tydzień rywalizować z
walczykami A braham a i bezkonkuren
cyjnemi podrygami Lody H alamy awansowanej obecnie na prim abaleri
nę operową.
Jako jeden z argumentów za wy
stawianiem operetek w Operze wysu
wa się często zdanie, że dzisiaj lu
dziom potrzeba, zabawy a nie trag e dji na scenie. Nie przeczę temu. Ale
dla mnie osobiście przedstawienie o
księżniczce Laji i jej doszłych i niedo
szłych adoratorach na deskach te atru
Wielkiego, w rozkwicie sezonu — jest
przedewszystkiem zjawiskiem smutnem. Poco te koszta, stroje, efekty
wystawy kiedy za niemi nie mieści
się nic prócz lichego, taniego senty
mentu muzyki, banalnego, mało lub
wcale me śmieszącego żartu lub częchowskich rymów w rodzaju „w nie
bie” — „dla siebie”. Czy nie szkoda
pięknych głosów jak sopran p. Lucy
ny Szczepańskiej, kultury scenicznej
p. Adama Raczkowskiego na pow ta
rzające się w kółko, tańczone, śpie
wane i mówione zarazem duety, na
których m anierują się glosy i ruchy,
naszych artystów .
Naszej stołecznej operze grozi to,
że niedługo stanie się operetką. Po
wrót z t c ' drogi będzie trudny o ile
nie niemożliwy. K wiaty Hawaju mo
gą rosr .
lecie, w ozorkowych cza
sach 'ub wiosną, kiedy publiczność
nasyci się wrażeniami solidniejszego
gatunku. Samemi cukier _mi żywić
się niepodobna. A tego właśnie Chle
ba powszedniego każdej sztuki, któ
rym w st je j artystyczna cenny, kla
syczny rep ertu ar brakuje dziś Ope
rze.
Fakt, że publiczność „szeroka" lubi
na scenie sport, akrobatykę, rzeczy
błahe, tandetę artystyczną i t. p. roz
rywki bynajm niej spraw y nie tłu m a
czy. Opera nasza nie może iść po linji
schlebiania najtańszym gustom zde
zorientowanego ogółu a naodwrót —
winna je prostować i kształcić.
H. D.

Spadł z ll-go piętra

dowej, musi przedstaw ić zaśw iad 
czenie w ładzy szkolnej, iż nie
m ógł odbyć tej nauki z braku
m iejsca, bądź też m oże przedsta
wić zaśw iadczenie władz w oje
wódzkich o innej uzasadnionej
przyczynie
braku
św iadectw a
szkolnego. N ow e rozporządzenie
traci moc obow iązującą 31 gru
dnia rb.

Kronika organizacyjna
WTOREK.
Dziś, we wtorek dn. 10 m a rc a . r.
b. o godz. 6.30 w., ul. Długa 21, od
będzie się K onferencja Prezydjów
Komitetów wszystkich dzielnic w raz
z referentam i agitacyjnym i dzielnic.
STARÓWKA. (Długa 26). W środę
o g. 6-ej wieez. posiedzenie Komitetu
Dzielnicy.
ŚRODA.
Ju tro , d r. 11 m arca b. r. o godz.
7.30 wiecz. odbędzie się posiedzenie
Wydziału Oświatowego YV. O. K. R-u
ul. Długa 21 (lokal O. K. R -u).

Stefan M atysiak, lat 19, bezro
botny (Leszczyńska 16) usiadł na
parapecie okna Ii-g o piętra klatki
schodowej. W pew nej chwili M a
tysiak zdrzem nął się i, straciw szy
rów now agę, w ypadł.
M atysiak upadł na daszek par
terow ego budynku, a następnie
stoczył się na bruk podw órza.
Przerażeni lokatorzy w ezw ali P o-

Budżet m ia sta

Harakiri

Co wyświetlają kina?
gra główną rolą w filmie

JE60 WIELKA MIŁOŚĆ

Sukces „Natury" FoSora OGŁOSZENIA DROBNE
w T e a trze K am eraln ym
A.A.A.A.A.A.) TAPCZANY
Dawno nie było ta k pełno w te a  higjeniczne, autom atyczne patento

trze K ameralnym, jak n a przedsta
wane 3722, złotych 50, oraz nowo
wieniach świetnej sztuki Fodora „Ma czesne kozetki, otomany. Warunki
tu ra”.
dogodne. WyC
TeL 247-67.
Najwidoczniej spraw y wychowania, tw órnia: Tw arda "
stosunek nauczycielstwa do młodzie
ży są spraw am i interesująeem i ogół. P F 1 T 7 F R Edward Stulich przyjmuNie w dając się w szeroką proble I L L L c d ! je Al. Jerozolimskie 24,
m atykę, um iał Fodor nadać swej
C D I C należy kupować solidne.
sztuce sm ak świeżości, starając się M
11 L U L L Ceny nieco wyższe, jak na
nadewszystko o żywość w rysunku
środowiska i atm osfery, jak również Bagnie, lecz solidne meble o pięknych
Hnjach, sypialnie, gabinety, jadalnie,
0 szlachetny hum anitaryzm .
Sztuka gran a jest w teatrze Kame saloniki, poczekalnie, najróżnorodniej
ralnym znakom ite. A więc przede sze wykwintne fotele klubowe, nowo
wszystkiem: Adwentowicz w roli dy czesne tapczany higjeniczne, oraz tarektora gim nazjum żeńskiego. Jadzia picerskie. Piękne kuchnie lakierow a
Andrzejewska w roli młodej m aturzy ne, mebelki gięte. Ceny najniższe fa 
«tki pełna szczerość, wdzięku i dużej bryczne. Nowy Świat 30, wprost
ekspresji dramatycznej. Irena Gry- Chmielnej. S T .'RA D EU CK I.
wińska, k tó ra dała sztuce pomysłową P o t r z e b n a hafciarka do ręcznego
1 przem yślaną reżyserję, je st rówmież • haftu. Nalewki 35 m. 118.
doskonalą nauczycielką.
(X)

KOMETA:
wja.

„Nasze słoneczko” i re»

- 8S KOMETA —
Ul. Chłodna 49, tel. 6.48-51.

S h irle y T e m p le

APOLLO

w film i. „NASZE SŁONECZKO”
Shirley podbije serca wszystkich.
W pozostałych rolach głównych

pocz. 4, ó. 8, 10

R o se m a ry A m es,

STA ŁE

CENY

f2 S I 170

- I

Joal

Mc.

Craa

Rei.: JOHN ROBERTSON

R E

W J A

LOS: „Weronika" z Fr. GnaL
ATLANTIC: „K apitan Blood".
AMOR: „Szanghaj" i „Tajemnicza MASKA: „Ostatni sygnał” i „Kry
jówka szczęścia”.
dam a".
ANTINEA: „Cygańska krew " i „Bu M IE JSK I: „Burza nad Andami".
rza".
AKRON: „Idziemy po szczęście” i
„Nowi ludzie”.
109
AS: „Kuszenie szatana”.
fbalkan
BAŁTYK: „Należę do ciebie".
O statnie dni I
COLOSSEUM (d u że): „Burłak z nad
Wołgi" i występy cyrkowe.
COLOSSEUM (M ałe):
„Pieśniarz
w cudow nym ep o sie - * H 7 0
W arszawy".
CORSO: „To lubią mężczyźni" 1 reW SCHO DU
* ■ pąrttr
wja.
CAPITOL: ,.I)odek na froncie”.

majestic p 4

Anna May Wong *|

[211 Qi

Co usłyszymy w radjo? CAPITOL p4
WTOREK 10 m arca
6.34 Gimnastyka. 6.50 Muzyka
(płyty). 7.20 Dziennik poranny. 7.50
Odczytanie program u. 7.55 P arę informacyj. 8.00 Audycja dla sz k ó ł.—
11.57 Sygnał czasu. 12.03 Dziennik
południowy. 12.15 Audycja dla szkół.
12.30 Koncert w wyk. ork. Tad. Seredyńskiego. 13.25 Chwilka gospodar
stw a domowego. 13.30 Z rynku p ra 
cy. 15.15 Wiadomości o eksporcie pol
skim. 15.20 Przegląd giełdowy. 16.00
Skrzynka P. K. O. 16.15 Koncert,
16.45 „Cała Polska śpiewa". 17.00
„Sole potasowe" — odczyt wygi. dr.
Czesław Kuźniar. 17.15 Koncert w
wyk. Małej O rkiestry P. R. 18.00
Skrzynka językowa. 18.10 Pieśni w
wyk. T atjany Nolier-Mazurkiewiczowej. 18.30 „L iteratu ra jugosłowiań
ska w przekładach polskich” — wygł.
dr. Wojsław Mole (z Krakow a). 18.45
Zapowiedź program u. 18.55 Skrzynka
rolnicza. 19.05 Koncert reklamowy.
19.35 Wiadomości sportowe. 19.50 Po
gadanka aktualna. 20.06 Koncert sym
foniczny (z Poznania). 20.50 Dzden.
wieczorny oraz „Obrazki z Polski
współczesnej". 22.00 „Sowizdrzał z
tam tego św iata" — IH-ci akt opery
komicznej. 22.45 „Kult bohaterów w
Polsce" - odczyt w ięz, . niemiec
kim wygł. dr. Stan. Łempicki. 23.00
W; ad om. meteorol. 23.05 Muzyka
taneczna.

Posterunkowy XXIV-go komis. —
znalazł n a ul. Praskiej 6, na chodni
ku leżącego nieprzytomnego W acła
w a Luca, szewca, (Szwedzka 17). —
Lekarz Pogotowia stw ierdził pęknię
cie czaszki. Po opatrunku, Luca, w
stanie ciężkim, przewieziono do szpi
ta la Dz. Jezus.

D ziś o godz. 6 wieczorem o d 
będzie się posiedzenie komisji fi
nansow o - budżetowej tym czaso
N a rogu ul. Miodowej i K apitul
wej rady m iejskiej, na którem ma nej, został napadnięty i zraniony no
być rozpatrywany budżet m iasta żem w brzuch Tadeusz Sydor, m a
na rok 1936/1937. Na pierw szy o - larz (F re ta 43). L ekarz Pogotowia
gień idą budżety: 1) bezpieczeń stwierdził ran ę cięto-kłutą brzucha,
stw a publicznego (bez straży o- z wypadnięciem jelit. Rannego w s ta 
g n io w ej), 2) spłaty długów i 3) nie ciężkim, przewieziono do szpitala
Agrilu.
Przemienienia Pańskiego.

JARACZ

WYKŁADY W STOW. B. W IĘŹ
NIÓW POLITYCZNYCH (Bielańs
ka 9), W czwartek, 12 m arca, o go
dzinie 6 wiecz. tow. D. Kłuszyńska
wygłosi odczyt n a tem at: „Niemcy"
(z cyklu: „Św iat i ludzie"). W stęp
wolny.'
iN' f i
P O SIE D Z E N IE ZA RZĄDU OD
DZIAŁU WARSZ. odbędzie się dziś
o godz. 7 wiecz. (Długa 26-7).
P O S IE D Z E N IE KOM. REW IZY J
N E J WARSZ. ODDZ. TUR. odbę
dzie się w środę U m arca o godz. 7
wiecz (W arecka 7, lokal adm inistra
cji „Robotnika” ).
DOROCZNE
WALNE ZEBRA
N IE WARSZ. ODDZ. TU R. w nie
dzielę, 15 m arca, o godz. 10 rano —
(W arecka 7, w redakcji „Robotni
k a”).

Ofiaro tajemniczej bójki

na kom isji fin an so w e j

WARSZ. ORGAN. MŁODZ. TUR.
W środę, dnia U m arca b. r. o g.
8.15 wiecz. w lokalu n a ul. Wareckiej ADRIA: „M anewry miłosne".
7, odbędzie się zebranie'K om isji'Tym APOLLO: „Jego wielka miłość".
czasowej W. O. M. T. U. R. Sprawy
bai'dzo ważne. Obecność tow. tow.
członków obowiązkowa .

T . U . ił.

gotow ie. Lekarz nie stw ierdził u
M atysiaka żadnych obrażeń.

MŁODZIEŻ

ADOLF

MEWA: „Szanghaj" i „Nie chcę. wie
dzieć kim jesteś".
METRO: „Szir-Haszirim”.
M IEJSK I: „Burza nad Andami".

DYMSZA
„D ZIE LN Y
W O JA K ”
w komedji p. t.

„POPEK na FRONCIE”
CASINO :„Zew krwi”.

CASINOM* w ,y ; ‘ “

, ‘l ,o 5 0

ZEW KRWi
pg. p o w i t ś c

09

JACK LONDONA

* LORETTA YOUNG
ILA RK GABLE

K in o

MIEJSKIE

Poez. 6—8—10—
w święta 4—6—8 —10.
JACK HOLF
ANTONIO MORENO
MONNA BARRIE
w sensacyjnym filmie z ostatnich
walk Boliwji z Paragwajem.

„Burza nad Andami"

roi.

MUCHA: „Sing-Sing".
NOWA TOMBOLA: „6 lat miłości” i
„Pojedynek ze śmiercią".
oraz fenomenalny ices „B O C K ”
OKO PRASKIE: „Golgota".
CZARY* „Urojony św iat" i „N a dnie PAN: „Pan Twardowski".
occnanu".
E LITE; „Rapsodja B ałtyku" i „W
lasku wiedeńskim”.
EUROPA: „Złotowłosy brzdąc" z
Shirley Temple.
F1LHARMONJA: „M azur" film nie
W niedzielę
miecki z Połą Negri.
kino

„FiLHARMONJA“

ja s n a s

wyświetla D Z I S i codziennie

najciekaw szy film sezonu

jur z

TWARDOWSKI
24 gwiazdy ttlmu I teatru polskiego

PETIT 1'RIANON: „Mężczyźni wolą
mężatki" i „Siostra Marta jest
szpiegiem".
Ceny m e p o d w y ls z o n e l____
POPULARNY: „Epizod" i rewja.
FLORIDA: „P at i Patachon" i „8 PROMIEŃ: „Pozwól się kochać" i
„Mały pułkownik".
godz. dr. M organa".
FORUM : „Piekło i Pechowcy”.
PRAGA: „Oczy czarne" i rewja.
FAM A: „Gabinet fig u r woskowych".
HE1.JOS:: „Nie m iała baba kłopotu”. RAJ: „Azef“ i „Na fali wspomnień".
HOLLYWOOD: „Pod pałacem nie RIALTO: „Oskarżam Cię Matko —
Mattemelle".
bem A rgentyny”.
RIVIERA: „Wacuś" z Dymszą.
ROMA: „Chopin — piewca wolności"
(film niemiecki).
Pocz. w dni pow. 6
ROXY:
„Oczy czarne".
w nledz. i święta 3.45
SFIN K S: „Dawid Cooperfield" i
rewja.
STYLOWY: „Miłosne niespodzianki"
SOKÓŁ: „Karjera" z Marta Eeggerth
w roli gł. W a r n e r BAXTER
i „Amerykański Jazz".
N A S C E N I E R E W J A ŚWIATOWID: „Koenigsmark".
TON: „Zaczęło się od pocałunku".
CENY MIEJSC od i ł . -$09
UCIECHA: „W walce z caratem".
IT A L JA ; „Noc weselna".
UNJA: „Folies Bergere" i rewja.

Fascynujący i rew elacyjny ten film
pow inien każdy widzieć.

HOLLYWOOD

Pod oalącem
niebem Argentyny

Odbito w drukam i Sp. N akładow u-W ydaw nicze; „ R o b o tn ik ” , W arszaw a, W arecka 7.

Dodatek nadzwyczajny

Cena 10 gr.

W A R S Z A W A ŚRODA 11 MARCA 1936 r.

WIECH Ż Y J E R Z A D
ROBOTNICZY
I WŁOŚCIAŃSKI

W

Il i a

III

REDAKCJA do J-ej po południ*.

OBOTrtI
ORGAN

ADMINISTRACJA

W AR SZA W A , UL. W ARECKA NR. 7

175

PRO LETARJ USZE WSZYSTKICH

ŁĄCZCIE SięJ

W ydaw ca i R ada Naczelna

Oplata pocztowa atszaawa ryczałtem.

NIECH ŻYJE
mm SOCJALIZM!
REDAKCJA - tal. 3.06-70
DYREKCJA - 2.20-13
ADMINISTRACJA — 5.11-8*
DRUKARNIA - 2.76-43

cenTRAtriY

Za iw ro ł r«kopM w R edakcja ni* odpow iada. ■ §

KASĄ czynna od 12 do 2-e).

ROK XLI

KONTO CZEKOWE W P .K .O .
Pocztowe Przekazy Rozrachunkowe
drzgd Pocztowy Warszawa I Kartoteka N. 111

P. P. S.

W arunki prenum eratyi w Warszawie z odnoszeniem miesięcznie zł. 5.40, bez odnoszenia zł. 4.70 na prowincji miesięcznie zł. 5.43, zagranicę zł. 8.— Za zmianę adresu 50 gr.
________
C e n y o g ł o s z e ń t Za wiersz wysokości 1 milimetra w tekście gr. 50, zwyczajne 40, nekrologi do 60 mm. gr. 20, powyżej 60 mm. gr. 30,drobne za wyraz 20 gr. Poszukiwanie i zaofiarowanie pracy bezpłatnie
______________________________ Ogłoszenia tabelaryczne o 50 proc, drożej. Układ ogłoszeń tekstowych I zwyczajnych 6-szpa!towy. Za treść ogłoszeń Redakcja nie odpowiada
Hi

„Walka Młodych**, dodatek akademicki „Robotnika"

Zajścia na Politechnice
Endecki wódz Salski wezwał do opuszczenia Politechniki!
Hłodziei Politechniki przeciw partyjnej faszystowskiej hecy endeckiej!
Dziś zrana koło godz. 9-ej opa
W kilka chwil później wśród!
nowane przez endecję kierowni protestów ogółu młodzieży, nie|
ctwo okupacji ogłosiło komunikat, wyłączając narodowców, bojówki
endeckie przystąpiły do wyrzuca
nia najaktywniejszych propagato-j
rów strajku aż do zwycięstwa, re
i wzywający młodzież do
krutujących się z organizacyj mło
dzieży:

wa zaprotestowała energicznie, a
akademicy - socjaliści wznieśli okrzyki na cześć Rządu robotniczochłopskiego. Zdecydowany nastrój
antyopłatowy młodzieży zgroma
dzonej uniemożliwił przerodzenie
manifestacji przeciw opłatom w
antysemicką demonstrację młodych
reakcjonistów.
SOCJALITYCZNEJ,
Pochód w liczbie około 4 tysię
d em o kratycznej,
cy osób ruszył ulicami: Marszał
LEWICOWEJ
kowską, Al. Jerozolimskiemi, N.i CHŁOPSKIEJ.
światem, Królewską i Marszałków
Widząc, że kierownictwo prze ską do PI Zbawiciela. Demonstru
kształca akcję ekonomiczną w he jący studenci byli sześciokrotnie
cę faszystowską, ogół młodzieży
demonstrował swoje oburzenie.
O godz. 12-ej po wezwaniach
Salskiego i nowego rektora Chrza
nowskiego bojówki endeckie przy
stąpiły do
Z okazji pobytu we Lwowie min.
„EWAKUOWANIA" POLITECH
oświaty świętosławskiego na wyż
NIKI.
szych uczelniach odbyły się burz
liwe demonstracje studentów prze
ciwko nadmiernym opłatom.
Największe rozmiary przybrała
nastroje. Studenci przeczuwali, że demonstracja na Politechnice w
w dniu następnym strajk zostanie czasie pobytu ministra w jej muprzez endeków złamany lub zamie rach, a także w Szkole Handlu Zaniony w hecę partyjną. Noc straj
kujących minęła w oczekiwaniu
decydujących wydarzeń.

I

odwołujący strajk

natychmiastowego
opuszczenia

Politechniki.
Komunikat głosił, że czesne zo
stanie obniżone prawdopodobnie
dopiero w przyszłym roku, a obe
cnie młodzież otrzymuje kilkudnio
we przedłużenie terminu płatności.
Na oświadczenie to młodzież od
powiedziała burzliwym protestem.
Padły okrzyki: „Hańba!" „Zdra
da!" „Okupujemy aż do zwycię
stwa!"

Wczorajszy dzień
w Politechnice
W dniu wczorajszym, to znaczy
w drugim dniu strajku okupacyj
nego — kierownictwo strajku nie
ogłosiło, do późnego wieczora, ża
dnego komunikatu w sprawie opłat.
Dopięto na skutek ogólnego żą
dania p. Salski, przywódca młodej
endecji, stwierdził, że „pertrakta
cje są na dobrej drodze". Ogólnie
panowało przekonanie, że kierow
nictwo nie prowadzi akcji szczerze
i o pewnych posunięciach nie za
wiadamia ogółu strajkujących.
Szerokie dyskusje prowadzone
na kreślamiach odzwierciadliły te

atakowani i rozpraszani przez pO'
licję, zgromadzali się jednak za ka
żdym razem o kilkaset metrów da
lej, posuwając się wolno wyzna
czoną trasą.
Na ulicy Marszałkowskiej stu
denci toczyli przed sobą żelazne
wózki od śmieci aby schronić się
przed rozproszeniem.
Pochód został rozwiązany na
placu Zbawiciela, ponieważ ul.
6-go Sierpnia była szczelnie ob
stawiona oddziałami policji.
Manifestacja trwała 3 godziny.

Burzliwy d z ie ń

na lwowskich wyższych uczelniach

Demonstracja
wieczorna
Wczoraj o godzinie 5-ej po po
łudniu przed gmachem Ministerjum
W . R .i o . P. zgromadziła się mło
dzież, protestując przeciwko nad
miernym opłatom. Od samego po
czątku ujawniły się dążenia grup
młodzieży endeckiej do skierowania
akcji na tory faszystowskie.Jednak
przeciw okrzykom na cześć Obo
zu Narodowego młodzież postępo-

gran., gdzie interwenjowała policja.
O godz. 1-ej po poł. młodzież
akademicka zgromadziła się maso
wo pod pomnikiem Adama Mickie
wicza przy ul. Legjonów,, wygło
szono szereg przemówień i wzno
szono okrzyki, poczem demon
stranci odeszli w pochodzie przez
miasto pod Uniwersytet.

Z ostatniej cHwili

Jak nam w ostatniej chwili do
niesiono, młodzież po opuszczeniu
Politechniki demonstruje na uli
cach Warszawy.
Istnieje jednak możliwość zamia
ny tej demonstracji na faszystow
ską hecę antysemicką.
Towarzysze! Studenci! Pamię
tajcie, że najdogodniejsza okazja
akcji antyopłatowej w jesieni, zo
stała przy pomocy hecy antysemic
kiej zaprzepaszczona.
Ostrzegamy! Dziś może nastą

pić to samo. Przeciwstawcie
temu z całą stanowczością.

Do Młodzieży Akademickiej!
Niezamożna młodzież akademic
ka poprzez strajki na wyższych uczelniach, poprzez okupację Poli
techniki i demonstracje walczy o
zniesienie wygórowanych opłat akademickich.
Klasy posiadające i „sanacja"
chcą z nauki uczynić monopol dla
bogatych.
To tez tę żywotną, warunkami
nędznej egzystencji umotywowaną
ślkęję niezamożnej młodzieży, pro
wadzoną przez socjalistyczne i de
mokratyczne organizacje młodzie
ży klasy posiadające chcą złamać,
stłumić lub sprowadzić na mano
wce.
Walkę młodzieży o prawo do ży
cia i nauki endecy chcą przekształ
cić w hecę nacjonalistyczną i an
tysemicką, oraz w demonstracje
faszystowskie. Nędzę, beznadziej
ne położenie młodzieży, jej roz
pacz chcą wykorzystać dla swych
partyjnych, reakcyjnych celów. Na
karkach nieuświadomionej młodzie
ży chciałaby endecja dojść do wła
dzy.

ły tylko dla bogatych—mniema, że
problem obniżki opłat załatwi za
pomocą
represyj administracyj
nych, za pomocą przemocy.
WALKA O BEZPŁATNĄ NAUKłj, WBREW REPRESJOM SANA
CYJNYM, WBREW DYWERSJI
ENDECKIEJ. MUSI TRWAĆ DA
LEJ. JEST ONA JEDNYM Z OG
NIW W ŁAŃCUCHU WALKI MAS
LUDOWYCH O SPRAWIEDLIWY
USTRÓJ SPOŁECZNY.
Młodzieży akademicka! Twoje
interesy związane są z walką wy
zwoleńczą mas pracujących. Nie
wierz czułym, a obłudnym słów
kom różnych dygnitarzy sana
cyjnych i ich agentów na terenie
uniwersyteckim. Nie daj się uwieść
demagogji nacjonalistyczno - fa
szystowskiej. Wszyscy do organi
zacji socjalistycznych, broniących
uczciwie I rzetelnie waszych Inte
resów.
PRECZ Z OPŁATAMI! _
NIECH ŻYJE BEZPŁATNA NAU
KA!

PRECZ Z FASZYZMEM, NA*
Obozowi sanacyjnemu, któremu
także nie zależy na udostępnieniu CJONALIZMEM I ANTYSEMITY
wyższych studjów synom robotni ZMEM!
się ków i chłopów i który tak, jak en
NIECH ŻYJE SOCJALIZM!
decy, chce aby wyższe uczelnie by

Aresztowania i demonstracje
Dziś podczas rozpraszania manile
stantów na ulicach Warszawy, po
licja dokonywa licznych areszto
wań. Różne grupy studentów de
monstrują po ulicach miasta. Bar
dzo liczną była grupa socjalisty
czna na ul. Marszałkowskiej i Al.
Jerozolimskiej. Policja rozprasza
demonstrantów.

Cenlr. Wydz. Młodzieży P. P. S.

0rq. Młodz. T. U. R.
Związek Niezaież. Młodz. Socjalisfycz.

(Akademickiej)

Strajk w Szkole Nauk Politycznych, Akademii Sztuk Pięknych, S.G.H.
i w innych uczelniach trwa nadal
W najbliższych dniach ukaże się numer 4-ty „Walki Młodych" akademickiego dodatku do „Robotnika"
Redaktor odpowłedcialny: STANISŁAW NIEMYSKL
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