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Locarno a Polska Dalszy rozwój wypadków
S y tu a c ja

it a

fr o n c ie

W iększość p rasy „sanacyjnej" fe k t u kładów F rancji z P o lsk ą ’ jest jednym z etap ó w zbliżania
i endeckiej p rzy jęła o statn i Krok S ow ietam i. A by zaś efek t ten się do wojny
I to w szystko, razem biorąc,
H itlera, jako ak t, k tó ry Polski jeszcze podkopać, H itler w każByły poseł abisyński w Rzymie
Na froncie północnym—jak w y bylczych, opiera się ona 2 jednej
w cale, lub w m ałym tylko doty dem swem przem ów ieniu ko nie obchodzi P olski? W szystko
Jezus
Afework, który bawił w o strony
o
granicę
Sudanu,
a
z
czy stopniu. P rasa ta w yw odź’, kietuje Polskę, by w w alce swei to dzieje się na księżycu, a nic nika ze źródeł włoskich — trwa
statnich
dniach w głównej kwatedrugiej
o
prawe
skrzydło
4-go
że u k ład y locarn eń skie były ra  z E u ro p ą m ieć P olskę po swojej tuż na granicy P olski i — w sa dalszy pochód wojsk włoskich na
rzze
Negusa
w Dessie, powrócił do
korpusu
włoskiego,
który
posuwa
południe
Amba
Aladżi.
Kolum
czej szkodliw e dia Polski, że stro n ie i nie dopuścić do osaczę mej Polsce, uszczęśliw ionej spo
Addis Abeby, skąd udał się nie
się
również
naprzód
przez
rejon
ny
włoskie
składają
się
z
regular
rą
garścią
hitlerow
ców
?!
p a k t polsko - h itlero w ski d o sta nia Niem iec. A p ra sa „sa n a
nych i nieregularnych wojsk tu- Uoldebba na zachód od rzeki Ta- zwłocznie w dalszą podróż. Abi(jmb.ł.
teczn ie zabezpiecza interesy cyjno" - en decka idzie H itlerow i
kazze. Jednocześnie drugi korpus synskie koła wojskowe potwier
P olski; p ra sa ta zachw yca się na rę k ę i nietylko „cieszy się" z
włoski posuwa się naprzód w re dzają, że Afework wysłany został
słow am i H itlera, w k tó ry ch on upadku L ocarna, lecz ta k samo
jonie Tseilemti na północ od gór do Europy, nie określają jednak
łask aw ie przyznaje Polsce p ra  jak H itler, całkiem w rogo irakSemjenu. Na lewem skrzydle pierw bliżej celu jego misji. Na podsta
w o d o stęp u do m orza. G dyby to, tuje układ francusko - sowiecki!
szy korpus włoski doszedł do o- wie informacyj z abisyńskich kół
co rok tem u uczynił H itler z O to m ąflra racja stanu!
kolic
jeziora Asziangi, posuwa się rządowych można przypuszczać,
Idźm y dalej! Z erw anie L o c a r
T ra k ta te m W ersalskim , a o b ec
powoli
naprzód, mając przed sobą że Afework udaje się do Genewy,
nie z W ersalem i L ocarnem , sta na stanow i ostateczny dowód,
jeszcze
40 kim. drogi stosunkowo celem zaprotestowania przeciwko
ło się p rzed H itlerem , toby ta że dla hitleryzm u w szelkie tra k
Wydarzenia nad Renem wywołały niezwykłe podniecenie wśród
łatwej,
poczem
rozpoczyna się kraj zwłoce w zaostrzeniu sankcyj ansam a p ra s a nie p o siad ała się z ta ty są „św istkiem pap ieru " hitlerowców gdańskich. Hasło „Zuriick zum Reich“ (spowrotem do
stromych
gór,
broniony przez tywłoskich. Cesarz jest rozczaro
ob u rzen ia i ro zp ętałab y istną Cóż w obec tego jest w a rt p a k t Rzeszy), które ostatnio nieco przycichło, stało się znowu zawoła
część
armji,
pozostającą
pod do wany obecnem stanowiskiem Ligi
orgję przeciw Niem com . MTość polsko - hitlerow ski! Jeż eli Hi niem dnia na terenie wolnego miasta.
wództwem
cesarza.
W
edług
in- Narodów w sprawie abisyńskiej i
i sym patja do hitleryzm u p rz e  tle r p o d arł L ocarno, którego
Przywódca gdańskiej partji „narodowo - socjalistycznej*1 Forster,
w razie gdyby Liga Narodów w o
formacyj
ze
źródeł
francuskich,
słoniły rzeczyw istość, odw róci gw arantam i były Anglja i W ło pełniący — jak wiadomo — funkcje przedstawiciela kanclerza Hit
bec sytuacji wytworzonej w Euro
oddziały
abisyńskie
na
południe
chy,
a
zobow
iązania
dotyczyły
ły w zro k od najbliższej chociaż
lera na terenie wolnego miasta, w ygłosił na zgromadzeniu publiczpie chciała poświęcić Abisynję, za
od
Amba
Aladzi,
przeszły
w
kil
by przyszłości, p o d yktow ały Francji i Belgji, to jakież z n a  nem przemówienie, zawierające wyraźnie aluzje polityczne do obec
mierzą podobno wystąpić z Ligi i
ku
punktach
do
akcji
zaczepnej,
trak to w a n ie P olski w sposób ta  czenie m oże m ieć dla h itle ry  nej sytuacji międzynarodowej.
prowadzić wojnę innemi metodami.
niepokojąc
W
łochów,
którzy
stra
zmu
p
a
k
t
z
P
olską,
za
którym
ki, jakgdyby ona nie leżata w
Forster oświadczył, że kanclerz Hitler pamięta zawsze o „swoim
W abisyńskich kolach wojskowych
cili,
według
tej
relacji,
wielu
po
E uropie i nie dzieliła z m ą wspó! nikt oprócz P olski nie stoi?! T a Gdańsku11 i że — jego zdaniem — niezadługo nadejdzie chwila, kie
podkreślają, że wiadomości o deległych
i
kilka
czołgów'.
kie sam e p a k ty H itler chce za dy główny postulat partji hitlerowskim o powrocie Gdańska do Rze
nych obaw i tro sk o jutro.
cydującem znaczeniu ostatnich su
W
ojska
zmarłego
Rasa
Muluget
w
rzeć
i
z
innem
i
państw
am
i
są
A jak się sp raw a m a w isto 
szy niemieckiej będzie urzeczywistniony.
uległy już reorganizacji, na ich kcesów włoskich na froncie półno
siedzkiem u Czyli chce być „sam
cie?
Zgromadzeni przyjęli owacyjnie powyższe oświadczenie swego
cnym są przesadzone i że armje ra
czele stanąć miał Ras Abada
W istocie ostatni p o stęp ek n a sam " ze słabszym i od siebie „fiihrera11, wznosząc długotrwałe okrzyki „Zuriick zum Reich11.
Ras Ismru i Dedzjak Ajelu pro sów Kassy, Imru i Seyuma zacho
H itlera ma ogrom ne znaczenie k o n trah en tam i, by w stosow nej
W gdańskich kołach politycznych zwracają uwagę, że dopuszcza
wadzą w dalszym ciągu walki wały swą zdolność bojową. Z
ta k ż e dla Polski, a m oże n aw et chw ili wym óc na nich sw ą w o
nie do tego rodzaju przemówień i manifestacji jest nowem narusze
partyzanckie
w prowincji Sydre. chwilą przybycia cesarza na front
przedew szystkiem dla Polski.
lę. W te n sposób kończy się niem przez senat gdański uroczystych
zobowiązań, przyjętych
Patrole włoskie były atakowane północny w nastrojach oddziałów
J e śli chodzi o sam e układy lo- w szelkie bezpieczeństw o, a zo ostatnio w Genewie. (PRESS).
zaszła
gruntowna
nawet
na drodze na północ od abisyńskich
c a m eń sk ie, to one w praw dzie staje jedynie p rzew ag a i dvktazmiana. Poza wojskami pierwszej
**
Adui.
Również
na
drogach
i
ścież
*
nie g w aran to w ały bezpieczeń tu ra hitleryzm u w E uropie, cowiodących do Adigratu, linji dowództwo abisyńskie rozpo
Wszystko to nie jest zresztą ani (siedziba M. S. Z.) są tak... zajęci kach,
stw a n a w schodzie E uropy, ani najm niej środkow ej. Złam anie
rządza zresztą również znacznemi
granic polsko - niem ieckich, ale L ocarna jest ted y wyrokiem rewelacją, ani tajemnicą. Tylko że takich „szczególików11 nie umie W łosi są nieustannie atakowani rezerwami.
przez
oddziały
abisyńskie.
tem niem niej — w brew opinji śmierci dla paktu polsko - hitle nasi „Bonzowie11 z ul. Wierzbowej ją zauważyć
„sanacyjno" - endeckiej — m ia row skiego, a im w ięcej H itler
ły sw oją d o d atn ią dla Polski w ychw ala te n p a k t ,tem głębiej
go grzebie.
korzyść. '
W reszcie koniec
L ocarna
P o pierw sze dlatego, że Niem
wzmożony wyścig
cy zobow iązały się w tych u k ła  zw iastuje
dach, iż ew en tu alnych zmian zbrojeń. Ja k k o lw ie k potoczy
granic polsko - niem ieckich do się dalszy bieg w ydarzeń, jeśli
tych mocarstw do jakiegokolwiek
jest zadecydować w tej kwestji.
chodzić b ę d ą tylko w drodze p o  tylko nie dojdzie do ro zp raw y z
podjęcia rozmów z Niemcami.
Według
poglądu
Rządu
brytyj
hitleryzm
em
—
n
a
co
d
otąd
wcakojow ej. P rzew iduje to copraw Z brytyjskiego punktu widzenia
skiego, warunki niemieckie w ycho
ria tak że T ra k ta t W ersalsk i ale ie się nie zanosi — to n astąpi
dzą z założenia, że Francja i Bel- wysunięcie przez Niemcy tego dru
tr a k ta t ten był Niem com n a rz u  nieprawdopodobny, fantastycz
gja porzucą obecne stanowisko, to giego warunku nie pomoże przeto
cony, L ocarno zaś w zięły na sie ny w swem szaleństw ie, wyścig
znaczy nie będą więcej żądały w y sprawie i Rząd brytyjski jest z te
bie dobrow olnie. W praw dzie i zbrojeń. N iechby Niem cy h itle 
cofania wojsk niemieckich z Nad go powodu rozczarowany odpo
p a k t polsko - h itlerow ski z r. row skie w róciły do Ligi N aro
niemy
się
ofiarami
naszych
złu
renji,
co jest dotąd warunkiem wiedzią niemiecką. (PA T.).
Stanowisko,
zajęte
przez
Niem
1934 przew iduje usuw anie sp o  dów. Któż uw ierzy w ich pokorów w zajem nych — a więc jow ość? W szyscy będą się zbroi cy w odpowiedzi na zaproszenie dzeń co do Ligi Narodów i zasady
bezpieczeństwa, to
przypuśćm y, ta k ż e granicznych li gw ałtow nie przeciw H itle ro  sekretarza generalnego Ligi Naro zbiorowego
trzeba
będzie
wyciągnąć konse
dów,
oceniane
jest
w
Paryżu
jako
— na drodze rokow ań. Ale wi. P rzecież i P olska, mimo p a k 
tam , w L ocarno, zobow iązyw a tu z H itlerem , mimo zap ew n ie nowe powikłanie sytuacji w Lon kwencje.
„Le Jour11 uważa, iż krok nie
nie to ma c h a ra k te r m iędzyna nia min. B ecka, że na w schodzie dynie.
miecki
należy traktować jako dal
„Petit Parisien11 nawołuje dele
rodowy, ma za sobą zgodę m o E uropy panuje „zupełna pacyfi
c a rstw zachodnich, w d w u stro n  kacja", obecnie p a trz y z trw ogą gację francuską do nieustępliwo szy etap wysiłków, zmierzających
ny m zaś p ak cie polsko - h itle  na olbrzym ie zbrojenia sąsia ści. Jeżeli państwa lokarneńskie do rozdzielenia Francji od Anglji.
Odpowiedź H itlera na zaprosze przyjęciem propozycji, a fa k ty c z
„Petit Journal11 wyraża nadzieję,
dów i ta k sam o chciałaby n a d ą  — pisze dziennik — nie będą mo
row skim tego niem a:
nie
Rady Ligi rozczarow ała angiei ną odmową. Zdaniem dziennika
żyć w tym wyścigu. Czy podoła, gły dojść do porozumienia, to le że warunki niemieckie zostaną od
ską
opinję publiczną i wpłynęła na wśród brytyjskich m inistrów zap a 
to inna spraw a. A le jest faktem , piej będzie jeżeli propozycje fran rzucone przez Radę Ligi.
**
pewną
zmianę stanow iska prasy nowało uczucie głębokiego rozcza
że złam anie L ocarna i w tej cuskie zostaną odrzucone, niż aby
*
angielskiej
w sensie dla Niemiec row ania.
Według Reutera w kołach Ligi
dziedzinie, może najw ażniejszej, Francja zgodziła się na ustępstwa,
mniej
przychylnym.
„Tim es11 zajm uje stanow isko nie
postaw iło E uropę, a z nią i P o l które są równoczesne z porażką Narodów uważają, że sytuacja się
Odpowiedź niemiecka odczuta co filozoficzne, tw ierdząc, że bez
P o w tó re zerw anie Loca rna skę, w obliczu groźnego jutra, dyplomacji francuskiej. Jeżeli sta komplikuje.
jest w Londynie zwłaszcza dlatego pieczeństwo, a zw łaszcza bezpie
p rz ez H itlera unicestw iło jedyny kied y to — jak ośw iadczył Hi
nieprzyjemnie, że Rząd brytyjski czeństwo Francji, nie ucierpi z te
u k ład b ezp ieczeń stw a w E u ro  tle r — „Bóg bardziej uzbrojony,
zaangażow ał się na własną rękę, go powodu, że będzie się dysku
pie, obow iązujący Niem cy, Z na niż kiedykolw iek, schodzi na
w pływając na Niemcy. A m basador tow ało propozycje H itlera. Dzien
czy to, że N iem cy czują się „wol ziem ię".
Nie bądźm y bluźniercam i i nie
Phipps odwiedził w sobotę w ie nik przychodzi do wniosku, że jed 
n e " n a w szystkich sw ych g ra n i
czorem m inistra spraw zagranicz nak lepiej jest dyskutow ać i ro
cach. W yzbycie się „w ięzów " Lo róbm y Boga w spółtow arzyszem
nych N euratha, a w niedzielę przed kować .aniżeli zryw ać wszelkie
ca rn a na Zachodzie siłą rzeczy H itlera. Ale n aw et ślepy widzi,
Rzecznik Rządu brytyjskiego o- że poglądy Rządu brytyjskiego na południem — kanclerza
Hitlera. nici.
w zm acn ia N iem cy na W scho że dalsze panow anie H itlera to
świadczył
przedstawicielom prasy, odpowiedź Niemiec są następujące;
Phipps podał do wiadomości H i
dzie, zw łaszcza, że zerw an iu L o  w ojna, złam anie zaś L ocarna
O rgan liberałów „N ew s Chroni
Co do pierwszego warunku —
tlera osobistą prośbę Edena, któ cie11 atakuje... Flandina za jego
c a rn a tow arzy szy ło obsadzenie
równouprawnienia w Radzie Ligi
ry nawoływał Hitlera do przyjęcia pierwszy odruch, gdy powiedział
w ojskiem strefy zdemilitai-vzo— Rząd brytyjski jest zdania, że w
zaproszenia. Sądząc z uw ag pra on, że gotów je st raczej opuścić
w anej nad R enem , Tem sam em
granicach, na jakie zezwala pro
jak już pisaliśm y, sojusz fran cu 
sy angielskiej, Hitler udzielił Phip- Londyn i Radę Ligi, aniżeli roko
cedura paktu Ligi żądaniu temu na
psowi
odpowiedzi
pozytyw nej. wać z Niemcami. W edług dzien
sko - polski o trzym ał p o w rż n y
leży uczynić zadość.
Nieuwzględnienie przeto prośby nika, tego rodzaju odruch Flandi
cios, ew en tu aln e bow iem w spół
Co się tyczy drugiego warunku,
działanie w ojskow e Polski z
Edena w sensie przez niego w ysu na był zbyt gw ałtow ny dla b ry ty j
mianowicie
uzależnienia udziału
Wczoraj robotnice i robotnicy Łodzi oraz okręgu łódzkiego po
F ran cją zo stało u trudnione. To
niętym, odczuto w Londynie, jako
wrócili do pracy. Rokowania, przeprowadzone w W arszawie przez od równoczesnego zobowiązania zdezawuowanie interwencji brytyj skiej opinji publicznej. Dziennik
sam o dotyczy now ego układu
nazywa odruch Flandina m elodrafran cu sk o - sow ieckiego. N iem  przedstawicieli związków zawodowych z przedstawicielami przemy mocarstw przyjęcia propozycji nie skiej.
matycznym
i krótkowzrocznym.
mieckich
za
podstawę
do
rokowań
słow ców , dały rezultaty takie, które umożliwiły zakończenie akcji
cy, k tó ry m groziło ok rążen ie
(P A T .).
„Daily T elegraph11 uważa, że
Rząd brytyjski jest zdania, że
strajkowej.
n a lądzie, dzięki obsadzeniu
odpowiedź
Niemiec
je
st
form
alnem
przedewszystkiem
rzeczą
Rady
Szczegóły dajemy na str. 2.
N ad ren ji częściow o osłabiły e-

Armja abisyńska jest gotowa do walki

ańsk s»o Nadrenii?

Fircsller Diwi ilna: . Suwrofi

Obecna sytuacja w Londynie

Pro i moińi im

Żadnych ustępstw dla „Trzeciej Rzeszy“

Pian ingielslta i sslsatii

Lekki zwrot przeciwko „Tizec.ej Rzeszy4*

W ielka Brytania

wr<bec „Trzecie! Rzesz*”

StrajK w łó k n ia r z y
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Str. 2

Zwycięska akcja włókniarzy

W fabrykach tytoniowych

Zakończenie strajku w Łodzi

Zwycięski pochód Związku

i w okręgu łódzkim. Warunki porozumienia

Wczoraj podaliśmy wiado
mość o zwycięstwie Związku
klasowego przy wyborach dele
gatów w fabryce tytoniowej w
Radomiu.
Przeprowadzone w fabrykach
tytoniowych innych miejscowo
ści wybory delegatów daty rów
nież w rezultacie wielkie zwy
cięstwo Związku klasowego.
W WARSZAWIE w fabryce
przy ul. Dzielnej przeszła cała
delegacja klasowa w liczbie
dziesięciu towarzyszy. W fabry
ce na Ochocie przeszło 5 dele
gatów z organizacji klasowej,
oraz 4 ZZZ-towców. Wszyscy
zastępcy delegatów należą do
organizacji klasowej.
Ogółem na 18 delegatów fa
bryk tytoniowych w Warszawie
— 14 należy do Związku klaso
wego, 4 — do Z.Z.Z.
W ŁODZI fabryka tytoniowa
uchodziła za twierdzę Z. Z. Z.

klasowego. Druzgocąca klęska list Z. Z. Z.
Otóż w wyborach, przeprowa
dzonych w tych dniach — na
klasowców padło 320 głosów, na
zwolenników Z.Z.Z. — tylko 120,
Cała delegacja składa się z kla
sowców.
W KRAKOWIE Z.Z.Z. wogóle
listy nie wystawił, gdyż nie zna
lazł nawet 50 osób dla podpisa
nia listy wyborczej. Zwracano
się nawet w tej sprawie do dy
rektora, by coś na to poradził,
ale — jak słychać — dyrektor
odpowiedział, że go to nic nie
obchodzi.

ŁÓDŹ. (Telefonem ).
Zebranie zakończone zostało w
dal w mocy aż do całkowitego u-1 rokowań; stwierdził, że poprawia
ją one znacznie sprawę honorowa bardzo podniosłym nastroju.
Jak donosiliśmy już, na konfe regulowania tej sprawy.
W sprawie farbiarń i wykoń-1 nia umowy zbicrowej przez prze
W szyscy mówcy wskazywali, że
rencji w Min. Opieki Społecznej,
odbytej w dniu 14 marca w spra czalń postanowiono, że przemysło mysłowców; w pewnym stopniu ha strajk w przemyśle włókienniczym,
wie strajku w przemyśle włókien w cy zobowiązują się do ścisłego mują przeprowadzaną przez prze który objął około 130.000 włóknia
niczym, doszło do porozumienia i przestrzegania stawek według ta mysłowców ra.pnalizację pracy, rzy, był solidarny i imponujący, że
regulują sprawę delegatów fabry wynik walki w dużej mierze zado
w nocy z 14 na 15 marca, o godz. ryfy płac z 1923 r.
W czasie trwania obecnej umo cznych, oraz sprawę wynagro wala robotników, ale że należy u3.30 rano, został podpisany pro
tokół na którego warunkach Zwiąż wy zbiorowej z kwietnia 1933 r., dzeń za urlopy; ustalają zasadę so czynić wszystko, aby przez dal
sze wzmacnianie Związku Klaso
ki Zawodowe uznały za możliwe przemysłowcy zobowiązują się nie boty angielskiej.
przedłużać czasu pracy w soboty
Tow. W alczak zwrócił się do w ego, który był inicjatorem wal
strajk zlikwidować.
**
zebranych o przyjęcie sprawozda ki, doprowadzić do tego, aby w e
Przed podpisaniem protokułu, do 8 godzin.
*
W terminie do 1 kwietnia r. b. nia do wiadomości i UCHWALE wszystkich fabrykach przestrzega
przedstawiciele Związków Zawo
To załamanie się wpływów
dowych oświadczyli, że uważają zostanie powołana komisja mie NIE PRZERWANIA STRAJKU OD ne były ściśle warunki umowy
Z.Z.Z. jest tembardziej charakte
sprawę obsługi wrzecion maszyn szana, która ustali stawki dla tych PONIEDZIAŁKU RANO W FA zbiorowej i aby w odpowiednim
rystyczne, że Z.Z.Z. na tym te
NALEŻĄCYCH DO momencie włókniarze, zorganizo
na przędzalniach bawełnianymi, kategoryj robotników, których o- BRYKACH,
renie był usilnie popierany przez
wełnianych - zgrzebnych, wełnia becna taryfa płac nie obejmuje. ORGANIZACYJ PRZEMYSŁOW wani w Klasowym Związku, mogli
dyrekcje fabryk, gdy tymczanych - cienkoprzędnych i odpad Tej komisji przekazana zostanie CÓW, KTÓRE PODPISAŁY PRO z taką samą solidarnością wystą
cem organizacja klasowa była
kowych za otwartą i że przy od sprawa ustalenia stawek dla tka TOKUŁ z 14-go MARCA, — ORAZ pić o nowe żądania: wyższych
dotąd usilnie zwalczana i szy
powiedniej okazji do tej sprawy czy, pracujących na tak zw. auto W FABRYKACH NIEZRZESZO- płac i skrócenia czasu pracy, oraz
kanowana.
NYCH, KTÓRYCH WŁAŚCICIELE inne aktualne postulaty.
matach.
powrócę.
DEKLARACJĘ
O
Dalej zostanie powołana komisja PODPISALI
*
Delegaci Związków Zawodo
Zebranie
delegatów
innych
wych złożyli również ośw iadcze redakcyjna, składająca się po 1 PRZYŁĄCZENIU SIĘ DO UMÓW
nie, że podpisują protokuł z tern przedstawicielu z każdej organiza ZBIOROWYCH, OBOWIĄZUJĄ Związków zajęły stanowisko ana
zastrzeżeniem, iż ostateczna de cji, która przepracuje i ustali je CYCH W PRZEMYŚLE WŁÓKIEN logiczne.
*
cyzja co do jego przyjęcia i od dnolity tekst taryfy płac, obowią NICZYM. NATOMIAST NALEŻY
OD PONIEDZIAŁKU, 16 MAR
wołania strajku zapadnie na ze zującej w przemyśle włókienni WEZWAĆ ROBOTNIKÓW TYCH
FABRYK, KTÓRE DEKLARACJI O CA, STRAJK W WIĘKSZOŚCI
braniach delegatów fabrycznych. czym.
WŁÓKIENNICZYCH,
PRZYŁĄCZENIU SIĘ DO UMÓW FABRYK
Zostało
ponownie
potwierdzo
Zebranie delegatów fabrycznych
Z
POWZIĘTĄ UZwiązku Klasowego odbyło się w ne, że art. 5 obowiązującej umo ZBIOROWYCH NIE PODPISAŁY, ZGODNIE
Ssaliśm y w niedzielę, ze z ini siaj zgrom adzenia publiczne Bun
ZOSTAŁ
ZLIKWIDOCHWAŁĄ,
DO
DALSZEGO
STRAJKU,
CE
Lodzi w niedzielę, 15 marca, o g o  w y z kwietnia 1933 r., dotyczący
cjatywy
„Bundu" żydowskie or du i Poałe-Sjon.
dzinie 11-ej rano, w sali przy ul. delegatów fabrycznych, musi być LEM ZMUSZENIA TYCH PRZE WANY.
**
**
ganizacje
robotnicze postanowiły
*
w całej rozciągłości wykonywa MYSŁOWCÓW DQ PODPISANIA
Podleśnej.
W ielki wiec robotników prze
W czasie odbywania się zebra protestow ać dzisiaj półdniowym
Sprawozdanie z konferencji w ny, — oraz postanowiono dodat DEKLARACJI.
nia delegatów Związku Klasowe strajkiem demonstracyjnym prze mysłu włókienniczego w Łodzi, w
Po
krótkiej
dyskusji,
w
której
kowo,
że
delegaci
fabryczni,
w
wy
Min. Opieki Społecznej oraz z prze
go, odbywał się również w sali ciwko faszystowskiej kampanji an niedzielę, dnia 15 m arca w liczbie
biegu akcji strajkowej, złożył tow. padku zamknięcia przedsiębior zabierali głos, między innymi, tow^
Filharmonji
wielki wiec włóknia tycemickiąj.
tow.
Szczerkowski,
Zdziechowski
przeszło 2000, po wysłuchaniu
Walczak, wyjaśniając obszernie stw a lub oddziału — w razie po
Kom ite i Centralny Poale - Sjon, przem ówienia sekretarza O. K. R.
rzy, zwołany przez PPS., na któ
i
inni,
ZEBRANI
JEDNOMYŚLNIE
nownego
jego
uruchomienia
zosta
poszczególne punkty zawartego po
ną przyjęci spowrotem do pracy, PRZYJĘLI SPRAWOZDANIE DO rym zebrani włókniarze z entuzja powołując się na uchwałę zjazdu P. P. S. w Łodzi tow . Szewczyka
rozumienia.
zmem przyjęli do wiadomości prze żydowskich robotników mięsnych jednomyślnie uchwalił rezolucję
Żądania Związków
Zawodo narówni z innymi robotnikami, za WIADOMOŚCI, JAK RÓWNIEŻ
UCHWAŁĘ
O PRZERW ANI1U mówienia w sprawie odbytej ak w Lodzi, podjął tę samą myśl ' protestu przeciwko antysemickim
trudnionymi
w
fabryce
przed
jej
wych, zgłoszone do przemysłow
STRAJKU W TYCH FABRYKACH, cji, wygłoszone przez tow. tow. przystosował ją tak samo do dn. wystąpieniom endecji a solidarno
ców, zostały w pewnym stopniu unieruchomieniem.
Dolińskiego i 17 b. m., t. zn. do dnia dzisiej ści z w alczącą klasą robotniczą
W KTÓRYCH OBOWIĄZUJĄ WA Szczerkowskiego,
Zostało
wyraźnie
ustalone,
jak
załatwione pozytywnie, z korzyś
szego.
Szewczyka.
RUNKI
ZAWARTEGO
POROZU
żydowską.
cią dla robotników, a mianowicie: przedsiębiorcy mają obliczać nale
Dzisiaj więc robotnicy żydowscy
MIENIA.
żność
za
urlopy
wypoczynkowe.
Przedewszystkiem ustalone zo
N a zebraniu 500 delegatów fa
będą maniłestowalł solidarnie.
stało, że wszystkie umowy zbioro Otóż bierze się zarobek z ostatnich
**
bryk
włókienniczych w Łodzi w
*
w e w przemyśle włókienniczym w 13 tygodni, poprzedzających ur
tym że dn. 15.3 po w ysłuchaniu
W
iadom
ość
o
proklam
ow
aniu
Łodzi i w okręgu łódzkim, oraz w lop, dzieli się go przez ilość po
strajku protestu została przyjęta spraw ozdania z przebiegu roko
tych miejscowościach, w których wszednich dni, a następnie mnoży
przez robotników żydowskich z wań w spraw ie strajku, tow . Choone dotychczas obowiązywały — przez ilość dni powszednich, przy
prawdziwym entuzjazmem. Robot dyński poinform ował zebranych o
obowiązują nadal I ŻE OBIE padających na okres urlopu.
nicy żydowscy otrzym ują w szere akcji protestacyjnej robotników
Stwierdzono, że ustalone w pro
STRONY MUSZĄ JE HONORO
W Wiedniu rozpoczyna się dziś Głównymi oskarżonymi są: b. re gu miejscowości stw ierdzenia so żydowskich przeciw ko antysemi
WAĆ Z CAŁĄ BEZWZGLĘDNOŚ tokóle warunki pracy i płacy sta
nowią
ŁĄCZNĄ
CAŁOŚĆ
z
umową
największy w czasach powojen daktor wiedeńskiej „Arbeiterzel- lidarności i poparcia ze strony ro tyzmowi i w ostrych słowach na
CIĄ.
zbiorową
z
kwietnia
1933
r.
nych proces o zdradę stanu. Na tung“ Karol Hans Sailer i działacz botników polskich. W niektórych piętnował hecę pogrom ow ą ende
Celem uniemożliwienia poszcze
Główny inspektor pracy, p. Klott, ławie oskarżonych zasiada 30 so ka socjalistyczna Marja Emhart. w arsztatach pracy, zatrudniają cji. Przyjęta została jednomyślnie
gólnym przemysłowcom niestoso
oświadczył,
iż odnośne władze do cjalistów, którzy usiłowali wzno Pozostali oskarżeni rekrutują się z cych i robotników polskich i ro rezolucja, naw ołująca robotników
wania płac, przewidzianych w ułożą
wszelkich
starań i wysiłków, wić działalność rozwiązanych or pomiędzy adwokatów, literatów, botników żydowskich, uchwalono polskich do zdecydow anego odpo
mownej taryfie płac, Związki prze
ru przeciwko wszelkim antysem ic
AŻEBY
PRZEDS1ĘBIOSTWA
NIE ganizacyj partyjnych, oraz przy b. sekretarzy partyjnych, studen strajkow ać wspólnie.
mysłowców zobowiązały swoich
kim
zakusom reakcji.
tów
i
robotników.
Wielu
uczest
W W arszaw ie odbędą się dzi
członków do wywieszenia na w i ZRZESZONE ZOSTAŁY PODCIĄ gotowali, jak twierdzi akt oskarże
ników
spisku
zbiegło
zagranicę.
nia,
zamach
stanu,
mający
na
ce
GNIĘTE
POD
PRZEPISY
UMO
docznych miejscach w salach fa
(PAT.).
lu obalenie obecnego Rządu i wpro
brycznych taryf płac robotniczych WY ZBIOROWEJ.
Ważne jest również, iż w proto- wadzenie dyktatury proletarjatu.
dla danego oddziału, płac dniów
kule przemysłowcy stwierdzają,
kowych i akordowych.
Przy Lidze Obrony P raw Czło postanow iono imieniem pow stałej
imieniem swych organizacyj, że po
Trzeci punkt protokułu dotyczy
w
ieka
i O byw atela pow stała Korni Komisji literackiej zgłosić akces do
stanowienia
jego
obowiązują
sprawy racjonalizacji pracy.
sja literacka, grupująca pisarzy, „L‘association internationalle des
WSZYSTKIE
PRZEDSIĘBIOR
Zostało ustalone, że organizacje
którym bliskie są ideały głoszone ecrivains pour la defense de la culSTWA, które w dniu dzisiejszym
przemysłowców zobowiążą swych
ture11 w Paryżu, oraz rozpocząć
przez Ligę.
są członkami tych orgnizacyj, bez
członków do nieprzeprowadzania
szerszą
akcję w obronie kultury
Inauguracyjne
zebranie
Komisji
prawa uchylenia się od tych zobo
udoskonaleń technicznych dalszej
Od chwili ostatnich w yborów , domu, zamieszkałego przez socja literackiej odbyło się w dniu 27-go w śród pisarzy pracujących na te
wiązań przez zrzeczenie się człon
racjonalizacji pracy, któraby by
które, jak wiadom o, przyniosły listycznego przywódcę Largo Ca lutego b. r. w lokalu Z. Z. K.
renie P aństw a Polskiego.
ła szkodliwa dla zdrowia robot kostwa.
ballero. Policja poszukuje spraw 
zwycięstwo
lewicy,
H
iszpanja
sta
Do Prezydjum Komisji literac
Protokół podpisały ze strony
Przewodniczył i zagaił Andrzej
ników, zagrażała bezpieczeństwu
nieustannych ców zamachu, który nie pociągnął Strug, om aw iając w dłuższem prze kiej w ybrano jednogłośnie: Stani
przemysłowców cztery
Związki ła się w idownią
pracy i powodowała zwiększenie
za sobą ofiar. Przyw ódcy faszy
przemysłowców, które podpisywa krw aw ych prow okacyj faszystów,
mówieniu potrzebę pow stania ugru sław a Baczyńskiego, W ładysław a
stanu bezrobocia.
stowskiej
organizacji „Falanga
którym
zależy
na
utrzym
aniu
cią
pow ania antyfaszystow skich pisa Broniewskiego, Jana Nepomucena
ły dotychczas wszystkie umowy
głego stanu wrzenia. Na prow o H iszpańska1, Jose Primo de Rivera rzy i zadania literatury w w alce z Millera, W acław a Rogowicza i An
Dalej ustalono, że tkacze na kro zbiorowe, a mianowicie:
i Ruiz de Aida, którzy znajdow ali
snach angielskich i kortowych ob
Związek Przemysłu Włókienni kacje te lewica reaguje b. ostro
faszyzmem. Po szerokiej dyskusji drzeja W olicę.
sługują jedno krosno; w fabry czego w Państwie Polskiem, Kra tak, że starcia są częste. Ostatnio się w dyspozycji sędziego śledcze
kach, gdzie tkacze obsługują dwa jowy Związek Przemysłu Włókien w P uerta del Sol wynikło starcie go, zostali osadzeni w więzieniu.
W miejscowości M ascara (Oran)
krosna angielskie, stawkę płacy niczego, Związek Wykończalń i pomiędzy młodzieżą faszystow ską,
lewicową. W ymieniono szereg podczas zebrania socjalistycznego
podwyższa się o 25 proc. W tkal Farbiarń okręgu łódzkiego, Zwią
strzałów rew olw erow ych, które na wynikła w alka pomiędzy skrajneniach bewałnianych tkacze w za zek Farbiarń Zarobkowych.
szczęście
nie spow odow ały ofiar mi elementami prawicow em i i lewi
sadzie obsługują dwa krosna; przy
Do protokułu dołączono dekla
cowemi. Z andarm erja i strzelcy
obsługiwaniu większej ilości otrzy rację, że niżej podpisane organi ludzkich.
W M adrycie dano z samochodu afrykańscy przywrócili spokój, domują dopłatę za każde następne zacje przemysłowców, które przez
krosno o \2'A % — przy obsługi cały czas konferencji brały udział kilkadziesiąt strzałów w kierunku konyw ując licznych aresztow ań.
Z T okio donoszą, że po prze iw asa, dow ódca gw ardji pierwszej
waniu krosien bez pilnowaczy o s w posiedzeniu, przyłączają się do
niesieniu gen. Araki do rezerwy dywizji H asimoto, kom endant pier
nów, a dopłatę o 7 A % —z pilno- protokułu i w całości akceptują je
kilkuset oficerów japońskich po wszej dywizji Jori, w szyscy na
waczami osnów.
dało się do dymisji. W tej liczbie czelnicy wydziałów i sekcyj minigo treść z tern zastrzeżeniem, iż
Tkacz nie może obsługiwać wię postanowienia umów z 6 i 7 kwie
znajdują się tacy w ybitni oficero sterjum wojny i sztabu głównego
cej niż 4 krosna bawełniane, bez tnia 1933 r. i umowa z 25 w rześ
wie jak kom endant garnizonu to i t. p. Nie w szystkie te dymisje
udoskonaleń technicznych.
A gencja T ass donosi z Ułan- misji przeprow adzenie dochodze kijskiego Kasii, zastępca ministra będą jednak przyjęte.
nia 1934 r. pozostają w mocy w
Sprawa przędzalni bawełnia tym zakresie, w jakim były zawar B ator (M ongolja), że m inister spr. nia i ustalenie wszelkich okolicz wojny, Furuso, szef żandarm erji
nych została ustalona w ten spo te — i że umowa z dn. 7 kwietnia zagranicznych M andżukuo w ysto ności i przyczyn zbrojnego starcia
sób, że stosow ane obecnie dopła 1933 r. obejmuje także tkalnie za sow ał 6 m arca do m inistra spraw z dnia 12 lutego. Jeśli komisja po
ty za obsługiwanie większej ilości robkowe.
zagranicznych M ongolskiej Repu myślnie dokona tego zadania, by
wrzecion lub maszyn, pozostają na
bliki
Ludowej (Sow ieckiej) notę, łoby poźądanem pow ierzyć jej do
Podpisy złożyły: Stow. Fabry
kantów Przemysłu Włókiennicze w której zasadniczo akceptuje pro chodzenie w innych incydentach i
go w Łodzi, Związek Włókienni pozycję Rządu Mongolji Zewnętrz starciach granicznych, które w y
czy Przemysłu Zarobkowego woj. nej w sprawie utworzenia mongol darzyły się w latach 1935 i 1936
W kołach politycznych duże za wych, którzy podpisali manifest,
łódzkiego, Zw. W łaścicieli przę sko - mandżurskiej komisji mie oraz przedyskutow anie następnie
interesow
anie w yw ołuje proces na domagający się sankcyj przeciw
Dr.
zarządzeń,
m
ających
na
celu
unie
dzalń zgrzebnych i odpadkowych szanej, prosząc o zakom unikow a
med.
czelnego
redaktora dziennika „Ac Włochom. Artykuł ten stał się pod
możliwienie
zaistnienia
incydentów
specjalista chorób wenerycznych woj. łódzkiego, Związek Przemy nie, jakie kw estje Rząd m ongol
tion
Franęaise1
1, Charles M aurras i stawą do wszczęcia akcji sądo
słow ców Włókienniczych w Zgie ski pragnąłby poddać orzeczeniu granicznych w przyszłości. Jako
Warszawa, Złota 44
redaktora
odpow
iedzialnego tego wej przeciwko kierownikom „Ac
od 9 r. do 9 wiecz. Niedz. do 3 pp. rzu i Stow. Przemysłowców i Kup tej komisji oraz jaką m iejscow ość siedzibę komisji Rząd mongolski dziennika, Delest. O baj oni zo tion Franęaise".
proponuje
Tainsyk
Sume
na
te
ry
proponow ałby na siedzibę tej ko
ców m. Pabjanic.
W pierwszym dniu procesu Ma
* *
torjum mongolskiem i G andzur na stali oskarżeni o podżeganie do
Dr.med. K . K R A JE W S K I
misji.
*
urras
wygłosił przemówienie, w
zabójstw
a.
M
aurras
opublikow
ał
M inister Gendun odpowiedział, terytorjum M andżukuo, z tern, aby
Po zreferowaniu tych spraw,
choroby weneryczne, płciowe, skóry
przyjmuje w swojej prywatnej Lecz tow . W alczak w ezw ał zebranych że zgodnie ze sw ą no tą z dn. 29 obrady komisji odbyw ały się w je w e w rześniu ub. roku artykuł, za którem usprawiedliwiał sw ą akcję
w ierający groźby śmierci pod adre względami „na dobro kraju". W y
nicy Warszawa, CHMIELNA 56, od do objektywnego ustosunkowania lutego Rząd mongolski proponuje dnym z tych punktów .
8 r. do 9 w. W Niedz. do 1 (tel. 267-52)
sem
140 deputowanych lew ico rok zostanie ogłoszony za tydzień,
się do wyniku przeprowadzonych uw ażać za zasadnicze zadanie ko
od 6 — 7.30.
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Pracownicy umysłowi

Rady Naczelne] Str. Ludowego i
Posiedzenie
Rady N aczelnej
Stronnictw a Ludowego zw o łan i na
dzień 15 m arca 1936 r. zag aił pod
nieobecność chorego obłożnie P re
zesa Rady N aczelnej i Kongresu,
ob. St. T h u g u tta — urzędując? pr°
zes Stronnictw a Ludowego, ob. M.
R ataj, o godz. 11-ej przy pełnej
obsadzie członków Rady Naczel
nej. Ob. G raliński odczytał list cbo
rego prezesa T hugutta, skierow any
do Rady, w którym ob. prezes T hu
g u tt wzyw a do pom nożenia w ysił.
ków w w alce o interesy chłopa i
wolność człowieka w Polsce, o
uczciwe rządy i p raw a dla nar-.du.
Do Prezydjum Rady Nacze'-jej
w ybrano jednom yślnie n a w !ceprezesów ob. ob.: G ruszkę i dr.
P utka, na sekretarza pow ołano ob.
T eppera.
P o odczytaniu listów z życzenia
mi, pochodzących od ob. dr. K ier.
nika i od niektórych organizaeyj
Stronnictw a Ludowego — wygło
sił ob. R ataj referat polityczny.
REFERAT OB. M. RATAJA.
Dzień 15 m arca b. r. zam yka okres pięciolecia od chwili połącze
nia dawnych trzech stronnictw lu
dowych w jedno Stronnictw o Lu
dowe.

N ieubłagana śmierć zab rała ś.p.
Średniaw skiego i DąbskiegO,

pod naciskiem wymowy faktów.
P . min. Kwiatkowski słusznie
pow iada, że nie może być mowy o
popraw ie gospodarczej bez progra
mu realizow anego przez entuzjazm
społeczeństw a. Jednak tego entu
zjazm u nie są w stanie wywołać
ci, którzy dzisiaj ponoszą odpo
wiedzialność za losy P ań stw a (oklaski).
N astępnie referent przedłożył
Radzie N aczelnej rezolucje, w y
pływ ające z jego referatu.

Stronnictw o Ludowe stoi nie
złomnie na stanow isku przymierza
polsko - francuskiego, w ścisłej
w spółpracy z tymi wszystkimi, któ
rzy d ą żą do poszanow aina tra k ta 
tów i utrzym ania pokoju. Demokra
cja Francji może być pewna, że w
ciężkich chwilach zm agań o bez
pieczeństwo Ojczyzny i utrzymanie
pokoju zaw sze może liczyć na na
• *
szą pomoc. Odmienna polityka do
*
prow adzić musi Polskę do całko
Naczelny sekretarz Stronnictw a
witego odosobnienia i zależności.
Ludowego, ob. Grudziński, złożył
Lud Polski gotów je st dać wszy
spraw ozdanie z pracy Naczelnego
Komitetu W ykonawczego i stanu stko, co je st niezbędne dla obrony
organizacyjnego Stronnictw a Lu narodow ej, która w inna być nale
dowego. Cechuje go potężny ro życie przygotow ana pod każdym
zwój i sam ow ystarczalność orga względem. A to w ym aga również
nizacyjna. Ciekawy objaw to jeśli nie przedewszystkiem, ze
wzmocnienie sam ow ystarczalności spolenia obywateli z Państw em i
i ekspansji członków Stronnictw a wolności, bowiem tylko wolni opo rozw iązaniu poselskiego Klubu bywatele po trafią obronić kraj.
Ludowego.
NOWY N. K. W .
Imieniem Komisji Rewizyjnej ob.
P o referatach i spraw ozdaniach
Iżycki złożył spraw ozdanie w raz z
w yw iązała się długa i głęboka
wnioskiem udzielenia absoluto- dyskusja, która przeciągnęła się
rjum ustępującem u Naczelnemu do późnego wieczora. Po zakoń
Komitetowi W ykonawczemu.
czeniu dyskusji uchwalono rezolu
REFERAT
cje.
OB. Z. GRALIŃSK1EGO.
Do Naczelnego Komitetu W yko
R eferat w spraw ie polityki z a nawczego zostali wybrani n astępu
granicznej wygłosił ob. Graliński. jący członkowie:
O statnie miesiące wykazały nie
1) Bagiński, 2) Kiernik, 3) Bal.
zbicie, że dyktatury faszystow skie cerzak, 4) Bobek, 5) Bogusławski,
są stałą groźbą dla pokoju. Bez
6) Czapski, 7) Graliński, 8) Gru
karność z ja k ą spotkał się M usso dziński, 9) Gruszka, 10) Jaworski,
lini w swej napaści na Abisynię, 11) Kot, 12) Mierzwa, 13) Miko
pociągnęła jakby autom atycznie
łajczyk, 14) Rek. W charakterze
krok agresyw ny ze strony Niemiec. zastępców członków N. K. W. we
Łam anie bowiem bez represji u sta  szli: 1) Kosmowska, 2) Miłkowski,
lonych zasad mści się zawsze. Gdy 3) Jedliński), 4) Dąbrowski, 5)
p. Laval w Genewie czynił możliwe Gesing.
wysiłki, by skłonić A nglję do z a 
Ob. M. R ataj wchodzi do N. K.
niechania stosow ania surowszych
W.
w charakterze prezesa, w ybra
sankcyj w stosunku do M ussolinienego
przez Kongres.
go, nie zdaw ał sobie spraw y, że w

Niema także i niektórych z tych,
którzy przyczyniwszy się do stw o
rzenia dzieła — próbow ali je p rze
kreślić, ale w ola ludu przekreśliła
ich sam ych i d la ruchu ludowego
nie istnieją.
Pięć la t — to długi okres walki,
ofiar i wysiłków złożonych przez
mnogie szeregi działaczy ludo
wych na ołtarzu w alki o byt chłop kilka tygodni później jego następ
ski i Państw o. W ostatnim szcze ca będzie o te sankcje w Angiji w
gólnie czasie instynkt organizacyj zastosow aniu do Niemiec, z tak ą
ny chłopa pow oduje m asow y ruch zabiegał energją.
i w zrost jednolitego Stronnictw a
Ludowego n a terenie całej Polski.
Stronnictw o Ludowe może się
dzisiaj — po upływie 2 y2 miesię
cy now ego roku kalendarzow ego
pochw alić w iększą ilością wykupio
nych legitymacyj członkowskich,
aniżeli w całorocznych okresach
lat poprzednich, stą d i w arunki
m aterjalne Stronnictw a zapew niają
mu możliwość pracy organizacyj
nej — mimo braku składek posel
skich, których niema.
W pracy organizacyjnej przodu
je M ałopolska, ale ostatnie szcze
gólnie czasy przyniosły silny roz
rost pracy na terenie b. Kongre
sówki, która obecnie ryw alizuje o
pierwszeństwo.
Komuniści podchodzą do niektó
rych organizaeyj terenowych S. L.
i pragnęliby hasło w spółpracy chło
p a i robotnika w ykorzystać na swo
ją korzyść.
Komuniści na propozycję współ
pracy ze Stronnictw em Ludowem
mogą oczekiwać tylko jednej od
powiedzi — N IE (to oświadczenie
referenta przyjęła R ada N aczelna
gorącem i oklaskam i).
N atom iast innym dem okratycz
nym organizacjom robotniczym
możemy oświadczyć, że gotow i je 
steśm y z niemi w spółpracow ać.
W każdej w spółpracy będziemy
jednak przedew szystkiem sobą, to
je st Stronnictw em Ludowem i bę
dziemy żądać traktow ania nas, ja 
ko partnerów , a nie za żad n ą przy
budówkę.
Przechodząc na teren polityki
zagranicznej — referent podkreśla,
że w ydarzenia ostatnich miesięcy
na arenie św iatow ej — przekonują
nas, że jednym z pow odów konflik
tów, które grożą nową zaw ieruchą
w ojenną, są dyktatorzy, którzy ła 
m ią tra k ta ty i dokonyw ują gw ał
tów.
W rac a jąc na teren polityki we
w nętrznej — ob. R ataj stw ierdza,
że każdego, który śledził tok obrad
Sejm u i Senatu, uderzyła nietylko
ogrom na pustka, ale w yraźne
stw ierdzenie oderw ania się od spo
łeczeństw a, które idzie obok. Fak
tu tego nie mogły zaprzeczyć n a
w et pism a „sanacyjne".
N adzieje na norm alizację sto 
sunków w Polsce — jeżeli gdzie
kolwiek istniały — prędko prysły

Faszyzm winien dostać należytą
odprawę, jeśli demokracja chce atrzymać pokój.

N a tern w yczerpano porządek
dzienny i zamknięto posiedzenie
Rady Naczelnej.

Główne punkty uchwał
Główne punkty uchwał Rady
Naczelnej Str. Ludowego poda
jemy poniżej. Punkt pierwszy
dotyczy jedności ruchu ludowe
go.

R ada Naczelna S. L., obradują
ca w dniu 5-letniej rocznicy zjed
noczenia ruchu ludowego, stw ier
dza, że zjednoczenie to przypie
czętow ane w spólną w alką i wspoL
nenii ofiaram i, jest bezcennem
dobrem wsi, którego m asy chłop
skie nikomu w ydrzeć nie pozw olą.
T ak, ja k dotychczas, tak I w
przyszłości każdy, ktoby próbow ał
poderw ać wielkie dzieło zjedno
czenia, spotka się ze strony chło
pów z odporem , potępieniem i mia
nem zdrajcy.
R ada Naczelna z radością stw ier
dza, iż na w si rozw ija się nieby
w ała dotąd p raca organizacyjna,
prow adzona ofiarnie i bezintere
sow nie przez działaczy w terenie.
W idząc w tern objaw dojrzałoś
ci i zrozum ienia swoich interesów
przez szerokie m asy chłopskie,
R ada Naczelna w zyw a wszystkich
działaczy ludowych, by nie spo
częli w sw ych w ysiłkach, póki
cała w ieś polska nie zostanie zor
ganizow ana
pod
sztandaram i
Stronnictw a Ludowego.
Punkt drugi ustala stanowis
ko Stronnictwa wobec położenia
międzynarodowego.
W ydarzenia z dni ostatnich do
wiodły raz jeszcze, na jak kru
chych podstaw ach opiera się po
kój Europy. Jakkolw iek wszystko
w skazuje, że tym razem jeszcze
pokój może być uratow any, to je
dnak w skutek w ielkiego w yścigu
zbrojeń, w skutek całkow itego po
derw ania pow agi i w artości umów
m iędzynarodow ych oraz bezkarno
ści, naw et prem jow ania tych, któ
rzy um ow y te lam ią, sytuacja m ię
dzynarodow a pozostaje nadal nie
bezpieczna, między innemi dla
Polski ze w zględu na jej geogra
ficzne i polityczne położenie.

wszystko chcą się poczuw ać do
w spółodpow iedzialności za P ań 
stw o i na które spada główny cię
żar obrony Państw a, m a pełne
zrozumienie dla potrzeb arm ji —
rów nocześnie jednak w skazuje z
całym naciskiem, że: a) polska
polityka zagraniczna porzucić m u
si dotychczasow e obce dla społe
czeństw a drogi i oprzeć się na n a
turalnych i w ypróbow anych soju
szach z państw am i zainteresow anemi w obronie traktatów , b) że
w polityce w ew nętrznej nastąpić
musi
jaknajprędzej gruntow na
zmiana.
Punkt następny, po bardzo
ostrej krytyce „sanacyjnego" sy
stemu rządzenia, zawiera oświad
czernie następujące:
Rada Naczelna ośw iadcza, iż
obecnego ustroju politycznego i
obecnego system u rządów nie
może uznać za nienaruszalną 1
niezmienną św iętość i nikt nie
może odm ówić obyw atelom praw a
żądania zm iany ustroju. Masy lu
dow e, zorganizow ane w Stron
nictwie Ludowem, przeć i dążyC
b ędą nadal całą siłą do takich
zmian w obecnej konstytucji, któreby z jednej strony zapewniały
siłę Rządu, z drugiej g w aran to w a
ły obyw atelom konieczne w olno
ści, a narodow i w pływ na Rząd
1 kontrolę nad nim.
**

•

Punkty następne om aw iają po
łożenie gospodarcze kraju i sp ra 
wę am nestji dla b. więźniów brze
skich.

Uból rytualny
w nowym Sejmie

N a dzisiejszem plenarnem posie
dzeniu nowego Sejmu rozpatryw a
ny będzie w niosek posł. P rystorowej o zniesieniu uboju rytualnego.
Ponadto na porządku dziennym
znajdują się projekty ustaw o p ra
wie w ekslowem i praw ie czekoR ada Naczelna, jak o reprezen wem.
ta c ja m as chłopskich, które, mimo

Klasa robotnicza

Nasza rozmowa z tow. J. Kwapińskim, przewodniczącym
Komisji Centralnej Związków Zawodowych
W związku z odbytemi niedawno
zjazdami
pracowników umysi-wych, zwróciliśmy się do tow. J.
Kwapińskiego, który z ramienia
Komisji Centralnej Związków Za
wodowych obecny był na zjeździć
„Unji‘‘ pracowników umysłowych
o wypowiedzenie swojej opinji na
temat prądów, nurtujących ruch
pracowniczy, oraz na temat sto
sunku tego ruchu do ruchu robot
niczego.
Tow. J. Kwapiński udzielił nam
następujących wyjaśnień:
W ostatnich czasach zauw ażyć
można dużą zmianę w nastrojach
m as pracow ników umysłowych.
W ymownem świadectwem tych
nastrojów był
drugi kongrej
„Unji“ pracow ników umysłowych,
a następnie kongres pracow ni
ków państw ow ych.
V/ obu w ypadkach stw ierdzo
no konieczność w spółpracy związ
ków pracow ników umysłowych
ze zw iązkam i robotniczem i. Tę
konieczność zrozumieli kierownicy
związków pracow ników umysło
wych, patrząc na załam anie się
gospodarki kapitalistycznej.
O statnia „narada gospodarcza"
oświetliła w bardzo jaskraw ych
barw ach nędzę ideologiczną św ia
ta kapitalistycznego. Ruch robot
niczy z jednej strony, a ruch pra
cowników umysłowych z drugiej
strony muszą w tych w arunkach
zespolić sw oje wysiłki nietylko
dla celów doraźnych w obronie
płac i zdobyczy socjalnych, lecz
muszą te ruchy, w spółdziałające z
sobą, mieć am bicję wysunięcia
w łasnego prbgram u gospodarcze
go, jako drogow skazu na przy
szłość. Nie w ystarczy w tej chwi
li negatyw nie ustosunkow yw ać się
do gospodarki kapitalistycznej;
należy uprzytom nić sobie, że go
spodarka kapitalistyczna nie dzia
ła w oderw aniu od polityki, lecz
przeciwnie — kapitaliści m ogą się
pochw alić „w spółpracą z Rzą
dem" w imię swych egoistycznych
poJrzeb i potrzeb ustroju, który
reprezentują. Miljony znękanych
głodem na wsi i w mieście czeka
ją na nowe zbaw cze słowo, na
nowy program , któryby wziął za
podstaw ę potrzeby nękanych gło
dem ludzi pracy, środki zaradcze

sfer ■ burźuazyjno - kapitalistycz legie do ruchu zaw odow ego robot
nych nie dają najm niejszej g w a niczego, jako niezależna i sam o
rancji społeczeństwu, że cokol dzielna organizacja.
wiek się zmieni na lepsze.
Komisja Centralna Zw iązków
Z tern większym naciskiem n a Zaw odow ych w ita objaw y zain
leży krystalizow ać opinję m as ro teresow ania pracow ników umy
botniczych i pracow niczych w du słowych zagadnieniam i ustrojochu w spólnej walki o w spólne wemi i starać się będzie ze swej
cele. W alcząc obok siebie, uznaje strony lojalnie wcielać w życie za
my, że ruch zaw odow y p racow  sady tej w spółpracy, o której mó
ników umysłowych działa równo- wiłem poprzednio.

Przegląd prasy
I ROZUM i INSTYNKT.
Niezwykle naprężona sytuacja
polityczna w Europie w ym aga ja 
snych decyzyj i w yraźnego okre
ślenia przez każde państw o swego
stanow iska w t. zw. koncercie eu
ropejskim. W szelkie lawirowanie,
wszelkie niedom ówienia lub nieja
sne precyzow anie sw ego stanow i
ska może stać się powodem nie
obliczalnych klęsk i zaw odów .
N a szczęście w społeczeństwie
polskiem niema w tej chwili takie
go rozbicia i bez przesady można
stw ierdzić, że bez różnicy przeko
nań politycznych w szystkie ugru
pow ania polityczne w Polsce wy
pow iadają się przeciwko rewizji
traktatów i za dalszym ścisłym so
juszem z Francją.
Pan B. K. dowodzi w „Kurjerze
W aiszaw skim ", że sojusz polskofrancuski podyktow any jest nie
tylko
zimnem w yrachow aniem ,
ale za sojuszem tym w ypow iada
się również „doskonały instynkt
polityczny narodu".
Pan B. K. pisze:
„Frankofilizm polski jest uczu
ciowy. Jest on także wyrazem do
skonałego instynktu politycznego
narodu. Solidarność in teresów pol
sko - francuskich w św iece jest
przez społeczność polską może
mniej rozumiana, a więcej odczu
wana*.
A teraz strona rozum ow ana:
„Gdyby Francja miała być od
cięta od wpływów na wypadki środ
kowo- i wschodnio - europejskie,
gdyby się powiódł szatański plan
przymusowego skoncentrowania jej
uwagi wyłącznie na Zachodzie, gdy

Otyłość szpeci i postarza,
a powstaje wskutek złej przemiany
materji lub też zaburzeń czynności
gruczołów dokrewnych. Zioła magi
stra Wolskiego na przemianę materji
ze znak. ochr. „Degrosa" zawierają
jod organiczny, znajdujący się w
morskiej roślinie Yahanga, który

pobudza organizm do spalania nad
miernego tłuszczu. Stosuje się je
przeciwko otyłości bez specjalnej
diety.
Wytwórnia: Magister Wolski, War
szawa, Złota 14.

Rzeczy nieprawdopodobne

Dzień wczorajszy
na Politechnice Warszawskiej
Z kół warszawskiej młodzieży
akademickiej otrzymaliśmy wia
domości następujące:
Z drada wodzów ONR. na Poli
technice w arszaw skiej w yw ołała
w śród szerokich kół społeczeństw a
akadem ickiego falę szczerego oburzenia.
N adzw yczajny dodatek „Robot
nika", ostatni num er „W alki Mło
dych", oraz studencki wiec antyopłatow y, zw ołany przez w szyst
kie, z wyjątkiem „narodow ych",
organizacje akadem ickie, zdem a
skow ały w łaściw e obłicze „Nary".
Nic też dziw nego, źe z chwilą otw arcia uczelni, gdy sw obodna kry
tyka zdradzonych m as akadem ic
kich, m ogła odsunąć od ONR. po
zostającą pod jego wpływami mło
dzież, „N ara“ w raz z... Rektora
tem Politechniki postanow iły so
cjalistycznej i ludowej młodzieży
akadem ickiej n a uczelnię nie w pu
ścić.
Dnia 16 m arca ustawili się u
wejściu n a Politechnikę w espół z
bojów ką endecką urzędnicy i w o
źni Politechniki, nie dopuszczając
do w nętrza antyfaszystów . S toją
cy u w ejścia intendent nie w pusz
czał do uczelni w skazyw anych
przez bojów kę studentów . N a ich

ostre protesty urzędnicy i bojów 
ka odpow iadali zgodnie, że robią
to w myśl rozporządzenia Rekto
ra. Z apytyw any o to sekretarz
Politechniki pan inż. Zacharew icz,
oświadczył, że Rektor rzeczyw iś
cie dał w olną rękę „grupie mło
dzieży" co do w puszczania lub nie
w puszczania studentów do Poli
techniki.
Studenci nie wpuszczeni na P o
litechnikę m ogą spraw y sw oje za
łatw iać za pośrednictw em w oź
nych.
Interpelow any zaś w tej spraw ie
p. m inister św iętosław ski ośw iad
czył, że istnieje na uczelniach autonom ja i w obec tego R ektorat ma
praw o w ydaw ać zarządzenia we
własnym zakresie.
**

*

Jeżeli nie zachodzi tu jakieś dzi
w aczne nieporozumienie, w takim
razie opinja publiczna musi jaknajostrzej zastrzec się przeciw ko
postępow aniu rektoratu Politech
niki stołecznej. Cóż to za m eto
dy, w zięte żywcem z praktyk hi
tlerow skich w „T rzeciej" Rzeszy?
A utonom ja wyższych uczelni nie
polega w szak w cale n a tolerow a
niu czyjejkolwiek BEZPRAWNEJ
sam owoli.

by Francja przestała być partne
rem w grze równowagi ogólno
europejskiej — to jakaż stałaby
się sytuacja Polski? Położona mię
dzy Niemcami a Rosją, niejako
skazana geo-politycznie na wybie
ranie między tem a tamtem, nie
mając żadnego silniejszego popar
cia zewnętrznego w swej polityce
rozumnej neutralności — czemby
się koniec końców stała, jeśli nie
satelitą mocarstwa silniejszego, so
jusznika materjałnie potężniejsze
go?
Rola Francji jest dla fundamen
talnych interesów tak wielka, tak
zasadnicza, tak dobroczynna, że nie
może być kierunku politycznego
w Polsce, któryby takich oczywi
stości nie dojrzał, choćby kosztem
chwilowych wędrówek po błędnych
szlakach".
KOMISARYCZNA
TYMCZASOWOŚĆ.
„Czas" w yraża zadow olenie, że
Rada M inistrów uchw aliła szereg
projektów ustaw odaw czych, doty
czących ustroju stolicy, ale jedno
cześnie boleje nad tem, że okres
urzędow ania kom isarycznego za
rządu stolicy przedłużono do 30
w rześnia 1937 roku, a w ięc jeszcze
na półtora roku.
„C zas" pisze:
„Pan Prezydent Starzyński ma
więc jeszcze półtora roku czasu dla
dalszego, politycznego i gospodar
czego sanowania gospodarki miej
skiej. Być może, że się z tego cie
szy. Nie będziemy w to wnikać.
Natomiast bez głębszych nawet ba
dań można z całą pewnością stwier
dzić, że pozatem nfkt się z tego pro
jektu nie ucieszy".
Dlaczego nikt się nie ucieszy?
Na to „Czas" odpow iada:
„Twierdzimy z całą stanowczo
ścią, że stan finansowy stolicy po
garsza się coraz bardziej. W czasie
dyskusji budżetowej w Sejmie je
den z posłów zwrócił uwagę na
wzrost zadłużenia stolicy. Wywody
jego nie zostały przez nikogo spro
stowane. Widocznie więc fakty, któ
re cytował, odpowiadają prawdzie".
Autor
artykułu dowodzi, że
w brew wskazów kom w ładz nad
zorczych, które zaleciły zmniej
szyć przelewy z przedsiębiorstw
miejskich na rzecz ogólnego bu
dżetu m iasta z 24 milj. na 22 zł.,
w staw iono na nadchodzący rok do
budżetu 26 milj. zł., a więc o 2 mil
jony więcej, zam iast o 2 miljony
mniej.
T e przelewy dokonyw ają się ko
sztem funduszów am ortyzacyjnych
i renow acyjnych przedsiębiorstw
miejskich.
Autor artykułu przytacza jako
przykład elektrownię tram w ajow ą,
gdzie zachodzi potrzeba zakupie
nia nowych kotłów, gdyż dotych
czasow e są zużyte i pracują nie
ekonomicznie, ale na to niema pie
niędzy, gdyż tram w aje muszą
płacić na utrzym anie rozrośniętych
biur zarządu miejskiego oraz roz
rośniętych emerytur.
G ospodarkę obecnego kom isary
cznego zarządu miejskiego „C zas‘*
nazyw a dew astacyjną oraz prze
widuje, że postaw i ona w niezwy
kle trudnem położeniu przyszły za
rząd miejski.
O braz, który odmaluje przyszły
Kwiatkowski w arszaw skiego za
rządu miejskiego, nie będzie mniej
ponury od obrazu, jaki nam alow ał
w iceprem jer Kwiatkowski po ob
jęciu rządów po okresie radosnej
tw órczości pp. pułkow ników w
Państw ie.
X. Y. Z.
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Dwie aKademje

Ulgi czy... kpiny ze zdrowego rozsądku?

Pamięci bojowników „Proletariatu"
P rzed kilkoma dniam i odbyły
się w P abjanicach i w Z gierzu
piękne uroczystości, poświęcone
pamięci bojow ników „Proletarjatu “. W obu miejscowościach sale
były przepełnione.
W P A B JA N IC A C H zag aił ak adem ję tow. A. Szczerkowski, p rze
m aw iali w itani owacyjnie tow. M.
Niedziałkow ski, tow. Kowalski,
działacz „ P ro le ta rja tu 11, który w
niezm iernie ciekawej i dowcipnej
form ie opisyw ał w łasne przeżycia «
w spom nienia z tam tej epoki, w resz
cie tow. Szczerkowski, który naw ią
zał w alki tam tych la t do w alk dzi
siejszych.

Chór młodzieży odśpiewał bar
dzo ładnie szereg pieśni: „Czerwo
ny S zta n d ar11, „W arszaw iankę11,
„S ztan d ary polskie w Kremlu11 i
„M iędzynarodówkę11.
Doskonała
technika chóru zasługuje na n aj
większe pochwały i dla uczestni
ków i dla kierownika. Burza okla
sków całej sali była tu zupełnie
zasłużoną nagrodą. W końcu m a
lutki Zdzisio Płaski, synek b. w ię
źnia politycznego, tow. Płaskiego,
deklam ow ał tak umiejętnie i z ta 
ką sw adą, że wywołał pod swoim
adresem praw dziw ą owację.
W Z G IE R ZU zagaił tow. H Teo
dorczyk. Po nim przem aw iał tow.

Obrona Francji
pod kontrolą parlamentu
Na
pograniczu
wschodniem
Francji baw i obecnie 9 członków
komisji w ojskow ej Izby D eputo
w anych, którzy przybyli tu celem
przeprow adzenia szczegółow ej in
spekcji p asa fortyfikacyjnego na
linji Renu, oraz w Lotaryngji.
D eputow ani ci złożyć
mają
spraw ozdanie z dokonanej in
spekcji na plenarnem zebraniu ko
misji w ojskow ej Izby w przyszłą
środę. (PAT)
*•
*

W kołach parlam entarnych z zado
woleniem
kom entują
uchwalenie
przez Senat projektu, dotyczące
go przedłużenia czasokresu służby
służby wojskowej. N askutek te j uch

wały rozwiązano w normie praw nej
problem t. zw. pustych roczników, to
znaczy słabych liczebnie roczników,
złożonych z poborowych, urodzonych
w czasie wojny.
Uchwalona przez Senat ustaw a na
daje form ę praw ną prowizorycznej
decyzji, powziętej przez Rząd Flandi
h 'a w dniu 15 m arca ub. r. o zatrzy
maniu w szeregach tych żołnierzy,
którzy powinni byli być zwolnieni po
odbyciu rocznej służby wojskowej.
N askutek uchwalenia przez Senat tej
ustaw y, arm ja francuska w ciągu b.
roku dysponować będzie kontyngen
tem 280.000 żołnierzy, odbywających
służbę w szeregach, zam iast 145.000
jak w roku ubiegłym.
(PAT)

Sytuacja międzynarodowa

M. Niedziałkowski, pow itany przez
salę z ogrom ną serdecznością
Tow. Niedziałkowski tak samo, jak
w Pabjanicach, nakreślił tło histo
ryczne pracy i walki „ P ro letarjatu“, poczem rzucił św iatło na pers
pektywy dzisiejszych zm agań się
Socjalizmu z faszyzmem. Młodzież
T. U. R. odegrała fragm enty ze
sztuki J. Krzesławskiego: „Ludwik
W aryński11. Młodym artystom dzię
kowano burzliwemi oklaskami.
Obie Akademje pozostaw iły po
sobie niezatarte wspomnienie

w ość w yrażania swej woli.
Akt ratyfikacji paktu francuskosowieckiego przez Senat „Izwiestja 1* określają, jako demonstrację
polityki, m ającej na celu konsoli
dację frontu m ocarstw , w alczących
wspólnemi siłami o zachow anie
pokoju, zarzucając Rządowi nie
mieckiemu zerw anie dobrowolnie
podpisanego układu, w celu przy
gotow ań do wojny. Urzędowy o r
gan Rządu sowieckiego twierdzi,
że w ystępując przeciw ..o wypowie
dzeniu Locarna „ZSSR broni praw
dziwych interesów niemieckich mas
ludow ych".
(PAT)

Wyrok o zajścia z bezrobotnymi
Z ostał ogłoszony w yrok w p ro 
cesie o zajścia, spow odow ane
przez bezrobotnych w Żninie w
styczniu r. b. Spośród 32 oskarżo
nych przew ażnie
bezrobotnych

skazanych zostało 21 uczestników
zajść na kary więzienia lub aresz
tu od 6 tygodni do 14 miesięcy,
11 zaś oskarżonych sąd uwolnił
od winy i kary. (PAT)

Nowy Rząd grecki
wreszcie utworzony
Skład nowego gabinetu Demertzisa jest następujący: Demertzis premjer i sprawy zagraniczne, Metaxas — wicepremjer i min. wojny i
lotnictwa, Paparigopulos — min. ma
rynarki, Logotetis — sprawy w e
wnętrzne I tymczasowo — sprawie

dliwość, — Montawinos — skarb i
tymczasowo opieka społeczna, Benakis — rolnictwo, Degazos — gospo
darka społeczna, Ekonomus — ko
munikacja, Luvaris — oświecenie.
Nowy gabinet złożył w sobotę o
godz. 18-ej przysięgę na ręce króla.

Z wydawnictw i książek
W ażne w y d a n ic tw o
A. PRÓCHNIK: „Ku Polsce So
cjalistycznej. Dzieje polskiej my
śli socjalistycznej".
Z arząd Gł. TUR-a, który w bie
żącym sezonie rozw ija dużą dzia
łalność w ydaw niczą, w ydał o b 
szerną, ilustrow aną broszurę tow.
A. P róchnika pod powyższym ty 
tułem . Jest to— oczywiście w zw ię
złym zarysie — historja ideologji
socjalistycznej w Polsce. T ego w
polskiej literaturze socjalistycznej
jeszcze nie było: znane dzieło Resa jest doprow adzone tylko do za
łożenia PPS (1892 r.), p raca W a
silew skiego uw zględnia w yłącznie
historję PPS i nie uw zględnia cza
sów ostatnich itd. Dziełko Próch
nika rozpoczyna dzieje socjalisty
cznej ideologji w Polsce od utopizmu, przedstaw ia św iatopogląd
poszczególnych w ybitnych m yśli
cieli socjalistycznych, śledzi ideo

logiczną ewolucję poszczególnych
partyj. Nie ogranicza się do sa
mej PPS, lecz np. dość obszernie
przedstaw ia dzieje KPP — pol
skiego komunizmu. Ewolucja ideo
logiczna PPS. jest śledzona przez
auto ra aż do lat ostatnich.
W ten sposób czytelnik otrzy
muje niezmiernie w ażny m aterjał
niezbędny zw łaszcza dziś, w do
bie debat program ow ych. Praca
jest utrzym ana w charakterze po
pularnym — a w ięc dostępnym
także wyrobionem u robotnikowi.
Nasze przeróżne liczne kursa,
obozy, szkoły partyjne otrzym ują
w ażny podręcznik-skrót. Jako li
te ra tu ra podręcznikow a, praca t.
Próchnika staje obok niedawno
w ydanej broszury tow . M. Karniola — „Z asady socjalizm u" oraz
tow . K. Czapińskiego — „Zarys
dziejów myśli socjalistycznej w
Europie”. W ten sposób, dzięki
TUR-owi, otrzym ujem y
najnie

Z różnych części kraju otrzym u
jem y alarm ujące wiadomości o
w ystaw ianiu na licytację przez
Państw ow y Bank Rolny m ałorol
nych gospodarstw za niezapłacone
raty długu zaciągniętego na kupno
ziemi z parcelacji. Jak już wielo
krotnie ostrzegaliśm y, zastosow ane
przez Państw ow y Bank Rolny ulgi
ustawowe dla parcelantów są abso
lutnie niedostateczne. Upłynął za
ledwie rok od czasu w prow adzenia
w życie ulg dla parcelantów co do
ich zadłużeń w Państwowym Ban-

I ku Rolnym i Funduszu Obrotowym
Reformy Rolnej, a już zaległości
| długu należne P. B. R. po zastoso
waniu ulg ustawowych idą w setki
i tysiące złotych. P. B. R. z energją
godną lepszej spraw y przystąpił
do przymusowego ściągania no-,
wych zaległości. Idą nakazy, w y
roki, licytacje. Niszczy się chło
pom ostatni dobytek, ostatni w ar
sztat pracy na roli. Przysłowiowy
„wóz D rzym ały11 sta je się zjaw i
skiem coraz częstszem.

N asuw a się pytanie, jak parcelant (kolonista) może zapłacić kil
kaset złotych szybko narosłego no
wego zadłużenia? Skąd ma on
>esł nieraz przyczynq pow stawania najrozmaitszych chorób 1 tworzy wziąć pieniądze przy dzisiejszej
złq p rze m ian ą maferji.
nieopłacalności gospodarstw a wiej
skiego, gdy przew ażnie nie je st na
Z I O Ł A
Z G Ó R
H A R C U
D-ra L A U E R A
stosuje się przy zaparciu; sq łagodnym środkiem przeczyszczającym, wet należycie zagospodarow any, a
•egulujq to lq d e k , usuwajq substancje gnilne, zatruw ajqee organizm.
ze wszystkich stron atakow any jest
Z I O Ł A
Z G Ó R
H A R C U
D-ra L A U E R A
o płacenie podatków, długów pry
stosuje się również w cierpieniach wqtroby. nerek, kamieni żółciowatnych i t. p.? N ajw iększa dziś
wych, cierpieniach hemoroidalnych. artretyźm ie 1 innych chorobach
nędza na wsi istnieje w śród kolo
no tle złei przem iany materii
nistów (parcelantów ), ich dzieci
bose i nieubrane, nie m ogą marzyć
o kupnie podręczników szkolnych,
rozpacz i beznadziejność spowodu
rosnących nowych długów ab so 
lutnie niespłacalnych... Skąd ko
loniści m ają znaleźć pieniądze na
spłatę długów bankowych przy de
Policja aresztow ała naczelny ko myśl przepisów, prow adzone p o  ficytowej gospodarce wiejskiej?
mitet faszystow skiej „Falangi Hisz winny być przez każde stow arzy Może nam powie w szechpotężna i
pańskiej” złożony z Jose Antonia szenie, co uniemożliwiło policji uPrimo de Rivera, syna b. dykta zyskanie dokładnej listy człon
tora Hiszpanji, Ruiz de Aida, Au ków. W ładze uznały „Falangę
gusta B arrado i Fernandeza Cue- H iszpańską11 za stowarzyszenie
sta.
nielegalne.
Podczas kilkakrotnie przepraw a
Policja w ykryła tajną naradę
dzanych rewizyj przez policję w partji praw icowych. Aresztowano
Ostatnie wypadki śmierci zawodni
siedzibie „Falangi H iszpańskiej” 80 osób. (PAT)
ków bokserskeh na ringu odbiy się
nie znaleziono książek, które, w
szerokiem echem w polskiem świecie

Chory żołąd ek

WalKa z fa sz y z m e m

w Hiszpanii

[wszechw iedząca w ładza P aństw o
w e g o Banku Rolnego.
O statnio zostaliśm y zaalarm o
wani licytacjam i P. B. R. w Biało
polu (kolonji) pow. hrubieszow 
skiego i w kol. Udrycze pow. za
mojskiego. Do czego to doprow a
dzi? Do jeszcze większej nędzy
na wsi i zbiorowych aktów roz
paczy. P . B. R. grozi, że wyrzuci
kolonistów z rodzinami, a w b ra 
ku reflektantów na kupno z licy
tacji, obejmie osady chłopskie w
posiadanie i w łasną adm inistrację.
Czy z tego P . B. R. będzie m iał ja 
kąś korzyść? Napewno tylko więk
szy w ydatek na adm inistrację.
Podnosiliśm y już wielokrotnie,
że jedynem wyjściem z tej trudnej
sytuacji je st skreślenie nierealnych
zadłużeń kolonistów. Skoro nie umiano przywrócić opłacalności go
spodarstw chłopskich, to z tego
muszą być w yciągnięte realne i
logiczne konsekwencje.

Misja poufna
Reuter donosi z Addis - Abeby:
Były charge d’affaires Abisynji w
Rzymie Afework udaje się do Ge
newy z doniosłą misją poufną.
(PAT)

W »atfómości S portowe

Śmierć na ringu

l i n min. M o s M i

w ocenie prasy sowieckiej
Kom entując ratyfikację paktu
francusko-sow ieckiego przez Se
n a t francuski „Izw iestja" zamiesz
czają artykuł w stępny, w którym
bardzo ostro atak u ją Niemcy spow odu w ypow iedzenia traktatów
lokarneńskich.
Stw ierdzając, że istnieje ścisła
w spółpraca pom iędzy ZSSR, Fran
cją oraz państw am i m ałej i bałkań
skiej ententy — pismo nietylko ata
kuje Niemcy za „podarcie układu
m iędzynarodow ego, jak sw istka
pap ieru ’1 — lecz dodaje, że narado
wi niemieckiemu faszyzm odebrał
w szystkie p raw a i w szelką możli

Bank Rolny licytuje małorolnych dłużników

P. m inister W. R. i O. P. prof.
Świętosławstó wygłosił w dn. 14 bm.
przez radj.o przemówienie do mło
dzieży akademickiej, w którem oświadczył, że sy tu acja budżetowa
M inkterjum Oświaty je st w yjątko
wo ciężka. W tych w arunkach nie
mogło być mowy, aby n a szkoły aka
demickie znaleść większą sumę kre
dytów, niż to obecnie zostało osta
tecznie ustalone. Dalsza zniżka ogól
nej kwoty — oświadczył p. m inister
— wpływów z opłat studenckich by
ła niemożliwa bez zachwiania równo
wagi w pracy szkół akademickicn.
Ogólna zniżka opłat — zdaniem p.
m in istra — spowodowałaby odpływ
ze szkół akademickich młodzieży naj
niezamożniejszej, wiejskiej, robotni
czej, której nie wystarczyłaby obniż
k a ogólna w tej wysokości, w jakiej
możnaby ją było zastosować.
W ybrano — oświadczył p. mini
ste r — drogę ulg w wysokości 25
proc., 50 proc. i 100 proc. zniżki
opłat. 7 proc. młodzieży skorzysta z
drugiej form y t. j. ze stypendjów, a
tylko 28 proc. ogółu młodzieży nie
korzystałoby z pomocy.
Potem przeszedł p. m inister do
spraw y Tow arzystwa Przyjaciół Mło
dzieży Akademickiej. Zastrzegł się
przeciw „niezdrowej agitacji, która
rozszerzała fałszywe wiadomości o

jakoby m ającem miejsce trw onienni
grosza, pobranego z funduszu opłat
studenckich”.
N astępnie p. m inister zaznaczył,
że dotychczas z małemi w yjątkam i
kontyngent ulg nie został w yczerpa
ny i tłomaczył celowość zastosowa
nia ulg w form ie pożyczek zw rot
nych.
Obecnie prowadzone są prace nad
przyjściem z pomocą tej młodzieży,
któ ra mimo_ przyznanych ulg n:e
je st w stanie zapłacić naw et zredu
kowanego czesnego. P. m inister w y
raził się potem, ja k następuje:
„Czas jest najwyższy, aby młodzież,
oceniwszy ohjektywnie stan rzeczy,
sama spostrzegła, że padła ofiarą
demagogji i prowadziła walkę przeciw-opłatową, opierając się n a sze
regu nieporozumień, tracąc czas i
siły ze szkodą dla siebie i społeczeń
stw a".

Zbrojenia
S tan ów Zjednoczonych

Komisja Senatu uchw aliła kre
dyt w sumie 600 miljonów dola
rów na potrzeby departam entu
wojny. Jest to najw iększa suma,
jaką asygnow ano na arm ję od cza
sów wojny.
Suma ta przeznaczona jest na
utrzym anie
armji,
złożonej
z
165 000 ludzi. Początkow o przewi
dywano skład arm ji w liczbie
Nikczemny fałszerz po Hrabia nasz
150.000 ludzi. (PAT)
KREM OD P I E G Ó W
O statni termin zgłoszenia się dó
w takich samych pudełkach. Praw rejestracji upływ a z dn. 15 kw iet
dziwy tylko z napisem
nia 1936 roku.

Dr. O R G L E Y , L ondon

podręcz logji w badaniu eksperym entalC.
nem”) i in. Lirykę reprezentują —
Jan Brzękowski, Józef Czechowicz,
Wśród czasopism
A rtur Rzeczyca. Poza tem : recen
„LEWY TOR” (Nr. 4/18). Nowy zje z nowości literackich, kronika,
numer poczytnego dw utygodnika
przegląd prasy. Dział „W iadom o
przynosi ciekaw e artykuły społe
ści — kom entarze11 przeładow any
czno - polityczne
A. Próchnika został niepotrzebnie tem atam i ra(„Podłoże faszyzm u”), H. Żółtow djowemi; trzy artykuły tego ro
skiego („Socjalizm i w ojna"), St.
dzaju w jednym numerze 16-stronRtidniańskiego („Zagadnienie ra  nicowego czasopism a — to sta 
cjonalizacji pracy umysłowej") i nowczo za wiele.
in. W dziale literackim — poezje
* *
*
E. Szemplińskiej i M. Buki, sp ra
w ozdania z książek, tłum aczenia.
Sygnały (Nr. 15). Miesięcznik.
Całość — ja k zaw sze — żyw a i ak Spraw y społeczne — literatura —
tualna.
sztuka. Lwów. — Mimo pewnych
*
ech partykularyzm u w doborze
„Budowa” (Nr. 2). Czasopismo autorów , a poniekąd i tem atów ,
literacko - artystyczne. Łódź. — w ydaw ane już od szeregu miesię
Na czele numeru umieszczony zo cy »>Sygnały“ lwowskie przedsta
stał gorący artykuł E. Ajnenkla — w iają się naogół interesująco i so
„W 50 lecie śmierci Proletarjatczy lidnie. Niektóre artykuły m ogą
ków ", w raz z szeregiem godnych w praw dzie nasunąć w ątpliwości
uw agi przytoczeń z program ow ej co do ideologicznego oblicza „Sy
odezw y „P roletarjatu11. W dziale gnałów” ; w ątpliw ości te jednak
literackim artykuły: R. Lena (na rozprasza w dużym stopniu ko
m arginesie „Soli ziemi” W ittlina), m entarz redakcyjny do jednego z
T. Sarneckiego („Oblicze eufono- artykułów , zaw ierający m. in. ta 
zbędniejsze elem entarne
niki

sportowem, lecz wszystkie wzmianki
na temat w prasie ograniczyły się do
stwierdzenia samego faktu śmierci za
wodnika na ringu, braku winy orga
nizatorów, walki prowadzonej w myśl
przepisów i t. p. brak natomiast ja
kiejkolwiek dyskusji, któraby porhszyła sprawę unikania podobnych wy
padków na przyszłość lub szukania
przyczyn tak tragicznego zakończe
nia zawodów sportowych. Wydaje
mi się, że obecnie winne odpowiednie
czynniki a przedwszystkiem PITWF.
jako władza nadzorcza nad wychowanem fizycznem obywateli, zająć
się tą sprawą i wyjaśnić tajemnicę
wypadków śmierci na ringu.
Naturalnie zdajemy sobie wszy
scy sprawę z tego, że nieszczęśliwe
wypadki tak jak w życiu codziennem
i w sporcie są nieuniknione, lecz je
żeli chodzi o wypadki w sporcie, wie
my o tem, że np. w piłce nożnej jest
ich więcej niż w boksie, lecz są one
możliwe tylko na skutek nieuwagi
jednego z graczy lub nieumiejętnego
kopnięcia, podczas gdy ostatnie wy
padki w boksie są wynikiem prawi
dłowo wykonanych ciosów, a tem sa
mem przepisy, które zezwalają na
używanie takich czy innych ciosów.
Równocześnie umożliwiają w boksie
wynadki śmierci.
Winniśmy pamiętać o tem, że sport
pięściarski należy obecnie do tych ga
łęzi sportów, które obecnie są maso
wo uprawiane i jako taki posiada wiel
kie rzesze zwolenników, lecz posiada
też i dużo przeciwników, którzy będą
mieli poważny argument przeciw uprawianiu boksu, jeżeli sprawa wy
padków na ringu nie zostanie wy
świetlona.
Przedewszystkiem muszą w tej
sprawie zabrać głos lekarze sporto
wi, którzy winni wydać swą opinję,
czy prawidłowo wykonane uderzenie
pięścią w rękawicy 8-mio uncjowej
w jedno wrażliwszych a dozwolonych
na uderzenia miejsc, może spowodo
wać śmierć zdrowego osobnika do
puszczonego do zawodów i jeżeli by
łoby to możliwem, czy nie należałoby
wystąpić z wnioskiem używania rę
kawic tylko 10—12 uncjowych. Rzecz

kie sform ułowanie: „Bez zmiany
obecnego ustroju na ustrój socjali
styczny nie może być rozw iązany
uczciwie żaden problem ideowy,
społeczny, literacko - artystyczny
czy moral no-etyczny11.
W numerze marcowym „Sygna
łów ” znajdujem y w dziale prozy
artykuły i fragm enty M. Promińskiego, W . Protschkego, SŁ Kawyna i in. W dziale poezji—w ier
sze J. Zagórskiego, J. Putramenta,
T. Hollendra. Poza tem rubryki:
teatralna, filmowa, sztuk plastycz
nych, spraw ozdaw cza. Z „Niedyskrecyj teatralnych" dow iadujem y
się m. in. o bardzo osobliwych
„stosuneczkach”, panujących w
teatrach lwowskich. M ocną stroną
starannie redagow anych „Sygna
łów " jest należyte uw zględnianie
w treści każdego numeru — tw ór
czości i kultury mniejszości naro
dowych.
bd.

zrozumiała, nie można winić za wy
padek zawodnika zadającego cios, o
ile naturalnie cios był prawidłowo
wykonany, gdyż nie inożna żądać od
danego zawodnika, by dążył tylko
do zwycięstwa na punkty i unikał
ciosów silnych, ale można natomiast
osłabić siłę tych uderzeń przez uży
wanie rękawic tylko 10-cio uncjowych
Również ważną kwestją jest samo
prowadzenie walk przez sędziów rin
gowych. Będąc na zawodach tuż przy
ringu, gdzie miał miejsce wypadek
śmierci zawodnika, widziałem nieste
ty szereg uderzeń przedramieniem,
co jest wzbronione a naco sędzia nie
reagował. Podobno uderzenia można
częściej zauważyć tam gdzie prowa
dzą w a lk i m łodzi sęd zio w ie.
Nie rzadko też można być świad
kiem walki zawodników z dwóch róż
nych kategorji wag, — niestety w za
wodach gdzie chodzi o punkty działa
cze klubowi nie przebierają w środ
kach prowadzących do celu I często
nakazują zawodnikom lżejszym wal
czyć w wyższej kategorji wagi.
Sędziowie zawodów winni zwrócić
też baczniejszą uwagę na sprzęt, czę
sto używa się do zawodów rękawic
tak wybitych i zniszczonych, że o wy
padek nie trudno. Zdarzają się też
wypadki złego wykonania rękawic
(brak odpowiedniej wagi) przez nie
solidne firmy. W tym wypadku winna
być przeprowadzona jakaś kontrola
wyprodukowanego sprzętu przez wła
dze P. Z. B.
Jestem przekonany że wyjaśnienie
nieszczęśliwych wypadków na ringu
i zapobieżenie podobnych na przysz
łość, przyczyni się do uspokojenia
opir.ji i przyczyni się do dalszej po
pularyzacji tego pięknego męskiego
sportu jakim jest boks.
„BOS“.

P iłk a n o ż n a
W MECZU PIŁKARSKIM Legja
ligowa pokonała Gwiazdę 4:1 Q :0).
L egja w ystąpiła w kombinowanym
składzie.

P in g -p o n g
NA PING - PONGOWYCH MI
STRZOSTWACH ŚWIATA w Pra
dze czeskiej Polska pokonała Łotwę
5:0 i Holandję również 5:0.

w ZSSR. opracow ał plan w ydaw 
nictw na r. bieżący, przewidujący
w ydanie przeszło 920 dzieł o na
kładzie zgrórą 23 miljonów egzem
plarzy.
Klasyków, do których Sowiety
zaliczają także Gorkiego, a dalej
Brusow a, Bielińskiego, Dobroljubow a, Tołstoja, Szczedryna, Gogo
la, Lerm ontowa, T urgeniew a, Ostrow skiego, Balzaka, Goethego,
Flauberta, D antego, B ajrona, Di
derota, M aupassanta i in., wyjdzie
do 8 m iljonów egzemplarzy.
Ok. 9 miljonów egzem plarzy po
chłoną 560 dzieł współczesnych pi
sarzy sowieckich, m. in. „Kreml"
'w an o w a „D roga do oceanu" Leo
now a,
„D ojrzewanie
ow oców ”
Pilnjaka, czw arta część „Cichego
D onu" i druga część „Zoranego
ugoru” Szołochowa, „O statni z
U dege" Fadiejew a (część 3 i 4) i in.

Z pisarzy cudzoziemskich w yda
ne będą dzieła B arbussa, RomainRollanda (8 książek), A ndrzeja Gi
„G osiitizdat”, czyli Państw ow y da (2 tom y), M alraux, D reisera,
Instytut W ydaw nictw Literackich Brechta, Feuchtw angera i in.

Sowieckie w y d aw n ictw a
literackie
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Listy z Zagłębia Dąbrowskiego
ULICA LUDWIKA WARYŃSKIE
GO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
Rada M iejska na wniosek Klubu
radnycn l ’PS postanow iła dla upa
m iętnienia 50-ej rocznicy stra 
cenia bohaterów „P roletarjatu",
nazw ać jedną z ulic imieniem Lud
w ika W aryńskiego. Uchwała ta
przeszła jednomyślnie.
Na m arginesie dodać należy, że
niektórzy urzędnicy m agistratu,
chcąc w ykazać sw oją „lojalność",
sam orzutnie nazw ali jedną z ulic
imieniem Zbigniew a M adeyskiego,
b. prezyd., posła „sanacyjnego";
doszło do tego, że już na domach
pow ywieszali tabliczki z tym napi
sem. Rada M iejska m iała na w nio
sek „sanatorów " usankcjonow ać
praw nie tę nazw ę, lecz w ostatniej
chwili zabrakło odw agi „lojalnym "
radcom i ulica ta zam iast nazwy
Zbigniew a M adejskiego otrzym a
ła nazw ę ulicy POW .
Ale poco w ydano pięniądze na
tablice uliczne, które trzeba teraz
z domów zdejm ow ać?
SAMOCHWALSTWO POSŁA
I PREZYD. KACZKOWSKIEGO
Prezydent Sosnow ca poseł Kacz
kowski w ygłosił w Sejmie pierw 
szą sw oją m owę a poniew aż sto
łeczna p rasa pom inęła ją milcze
niem, usłużni radni „sanacyjni" po
stanowili nadać tej nieznanej mo
w ie historyczne znaczenie. N a Ra
dach Miejskich w Będzinie i w So
snow cu kluby radnych BBWR zgło
siły wnioski w yrażająe uznanie dla
p. K aczkowskiego za jego mowę
w Sejmie.
Radni P.P.S. taw tow. Angier,
Bielnik i M achura w Sosnowcu w
ostrych słow ach napiętnow ali tego
rodzaju reklam iarstw o i mowami
swojemi popsuli mocno sielanko
w y nastrój „sanatorom "
Jak w idać, Zagłębiow cy „sanatorzy" skrom nością nie grzeszą.
KOMISARYCZNA GOSPODARKA
SNOWCA W OGNIU KRYTY
KI RADNYCH PPS
Komuniści i radni żydzi glosują za
komisarską gospodarką
W tych dniach Rada M iejska w
Sosnowcu rozpatryw ała spraw oz
danie z w ykonania budżetu za rok
1934-35. Spraw ozdanie to obej
mowało 9 miesięcy gospodarki ko
m isarycznej i 3 miesiące gospodar
ki „sanacyjnej". Przy badaniu tej
gospodarki radny z PPS tow. G.
Staśko, członek komisji rewizyjnej
w ykazał całą m asę przekręceń, nie
dokładności, niechlujstw a itp.nieporządków w gospodarce miejs
kiej, uw agi sw oje usiłow ał tow.
Staśko w nieść do protokułu Kom.
Rewizyjnej, jednak członk. Komisji
solidarnie: — „sanatorzy", żydzi
i kom unista postanow ili uw ag na
szego tow arzysza do protokułu nie
w pisyw ać. W ów czas tow. Staśko
w postaci „votum separatum " do
protokułu je dołączył.
N a Radzie Miejskiej nad „votum
separatum "
prow adzona
była
gw ałtow na dyskusja do godz 2-ej
w nocy. Radni w iększością głosów
„sanatorów", Żydów i komunistów
kom isarskie spraw ozdanie przyję
11 do zatw ierdzającej wiadom ości
Klub PPS. głosow ał przeciw ko spra
wozdanhi i podtrzym ał w piśmien
nem oświadczeniu w całej rozciąg
łości „votum saparatum ,, tow. Sta
śki; przem aw iali w dyskusji tow.
Bielnik, Bień, Angier, Staśko, Ku
ra* M uchara i P ająk.
Należy zaznaczyć, że spraw oz
danie zam yka się blisko 600 tysię
cznym deficytem; ta k samo charak
terystyczne jest to, że cały czas
spraw ozdania kom isarskiego od
kwietnia do października 1934 r.
Komisarz m iasta p. Kuźniak nie urzedował, był na płatnym urlopie
(choć był zdrów), a zastępow ał go
vice-kom isarz Almstaedt, który,
jako „specjalista", przeprow adzał
wybory do Rady Miejskiej.
T ak to „sanatorzy" oszczędzali
grosz publiczny!
BOHATERSKA WALKA GÓRNI
KÓW „KAZIMIERZA" I PROWO
KACJA PRZEMYSŁOWCÓW
GÓRNICZYCH
Przez 11 dni trw ała bohaterska
w alka górników kop. „K azim ierza"
i „Juljusza", w liczbie 2000, w pod
ziemiach kopalń, przeciwko obniż
ce plac; — w w alce tej swoich mę
żów i ojców dzielnie w spom agały
żony i dzieci, pierw sze przez g ro 
madzenie się przed biurem T o w a
rzystw a, drugie przez strajk w szko

łach; burżuazyjna prasa usiłowa
ła w alce tej nadać posm ak „komu
nistyczny", lecz opinja społeczeń
stw a Zagłębia nie dała się wziąć
kłamliwym wieściom prasy kapita
listycznej i całem sercem była z
walczącymi masami i tow arzysza
mi. W ymownym przykładem tego
jest fakt, że sosnowiecka Rada M.
o „sanacyjnej" większości uchwali
ła na wniosek klubu PPS jednomy
ślnie w yasygnow ać 2000 złotych
na rzecz dzieci walczących górni
ków.
Po obietnicach p. W ojew ody
kieleckiego i Inspektora Pracy z
Sosnow ca , górnicy dw unastego
dnia walkę przerw ali, wierząc, że
płacę nie będą im obniżone. Nieste
ty. N adzw yczajna Komisja Roz
jem cza wyrokiem swoim w W arsza
wie upraw niła Z arząd kopalni do

Skandal!

obniżki płac o 5 proc. Decyzja ta
w ywołała w śród górników „Kazi
mierza" i „Juljusza" wielkie rozgo
ryczenie. D otąd jeszcze Zarząd
kopalni z upraw nień swoich nie
skorzystał.
Na praw dziw ą prow okację kapi
talistyczną natom iast w ygląda za
rządzenie właścicieli kopalń w po
zostałych kopalniach w których
Komisja N adzwyczajna ustaliła utrzymać płace bez obniżek; na ko
palniach tych, jak na komendę, ma
sowo w ypow iada się pracę górni
kom, m asowo w yrzuca się ich na
bruk.
Nie potrafiono dotąd tego prowo
kacyjnego buntu baronów węglo
wych złagodzić — Czyż górnicy
sami m ają się z nimi rozprawić?

Strajki w Będzinie
S trajk czeladników
kraw ieckich

Czeladnicy krawieccy w Sosnow
cu m ają zwołać sw oją konferencję,
na której ma zapaść uchwała, aby,
W Będzinie od kilku dni strajku o ile zajdzie tego potrzeba, po
je zgórą 250 czeladników krawiec
przeć żądania kolegów z Będzi
kich. Strajkujący czeladnicy do na i w raz z nimi przystąpić do
m agają się podwyższenia zarob strajku.
ków, oraz obniżenia godzin pracy.
Czeladnicy krawieccy zarzucają
swoim pracodawcom, że są wyzy Solidarność z aw sze
skiwani 1 m uszą pracow ać po zw ycięża
15 — 18 godzin dziennie.
Właściciele fabryki części rowe
W czoraj odbyła się konferencja rowych „M aiweg" w Będzinie wy
porozumiewawcza pomiędzy pra mówili pracę wszystkim robotni
codawcami a czeladnikami. Konfe kom, w liczbie około 80 ludzi. Ro
rencja nie dała jednak pomyślnych botnicy na znak protestu zastrajko
wyników. N a konferencji tej cze wali, a pozatem zwrócili się w tej
ladnicy powołali do życia specjal spraw ie do inspektora pracy, któ
ną komisję, która zwróci się do ry zwołał konferencję. Na konfe
inspektora pracy w Sosnowcu, aby rencji po kilkugodzinnych rokowa
interw enjow ał w ich sprawie u pra niach właściciele fabryki oświad
codawców.
czyli, że wymówienia zostaną cof
nięte.
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K ąc ik

W brew uchw ale Rady M iejskiej niezm ienione nazw y
ul. Lw ow skiej na ul. B o lesław a L im aow skiego
W ubiegłym roku Rada m. Kra
kowa dla uczczenia świetlanej pa
mięci Bojownika o Niepodległość
i Socjalizm, tow. Bolesława Lima
nowskiego, uchwaliła jednomyśl
nie nazwać ul. Lwowską Jego imie
niem. Uchwała ta była wyrazem
hołdu i czci całej ludności Krako
wa dla Tego, który przez kilka
dziesiątków lat nieugięcie i bohater
sko walczył o wyzwolenie polity
czne i społeczne Ludu polskiego.
Zdawało się, że taka uchwała
nie napotka żadnego sprzeciwu i

będzie natychmiast zrealizowana.
Niestety, województwo do tej po
ry nie załatwiło tej uchwały spowodu sprzeciwu lulku kupców z ul.
Lwowskiej. DOPRAWDY SKAN
DAL I WSTYD! Dla kilku han
dlarzy urząd wojewódzki wstrzy
muje załatwienie jednomyślnej uchwały Rady miejskiej. Gdziein
dziej nie byłaby taka rzecz wogóle
do pomyślenia. To jest poniewie
ranie pamięci W ielkiego Człowie
ka!

Wiadomości

ŚMIERTELNY WYPADEK MON
TERA.
Ze Stanisław ow a donoszą: Mon
ter radjow y Mojżesz Self, chcąc
zainstalow ać w swem mieszkaniu,
przy ul. W ołczynieckiej Nr. 182, aparat radjow y, wyszedł na dach
domu, celem napięcia anteny. W
pewnej chwili drut antenow y spadł
na nieizolowane przewody sieci elektrycznej. Seif, nie zorjentow aw szy się widocznie, że antenów ka
znajduje się na prądzie, podniósł
ją, w tym momencie uległ on po
rażeniu prądem , ponosząc śmierć
na miejscu. Zwęglony trup spadł
z dachu na ziemię.
WYKRYCIE WIELKIEJ AFERY.
Kołomyjska
straż
graniczna
w padła na trop wielkiej afery
przemytniczej.
M ając już dane w ręku, w ykry
to praw ie całą organizację prze
mytniczą. Okazuje się, że szajka
miała po stronie rumuńskiej sw e
go zaufanego człowieka, tak zw.
składnika, z którym porozumiewał
się baw iący w Polsce przem ytnikfinansisła, m ający jeszcze w służ
bie swej starego przem ytnika, tak
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O peretta pr/ez radio
Dn. 17 m arca Polskie Radjo
nadaje operetkę polskiego kompozy
to ra Michała ŚWierzyńskiego p. t.
„Czar m unduru". Ju ż z samego
ty tu łu wynika, że główną rolę od
g ry w ają tu reprezentanci arraji i to
różnego gatunku broni i różnych
stopni. Piechota i kaw alerja, zw ykły,
żołnierz - ordynarna i oficer, młodsi
! starsi’, wszyscy p o trafią zdobyć
serca niewieście, zawojować płeć
piękną. Trzy p ary przechodzą po
przez rozmaite perypetje miłosne,
by wkońcu połączyć się nazawsr*.
Bogata wdówka Mira i szykowny
porucznik Boniuś, pokojóweezka Ha
nia i' ordynans Józef, i z starszego
nieco pokolenia kuzynka Basia i
Szczęsny. Miłą tę operetkę n ad a
je Polskie Radjo 17 marca o g. 20.10.

Koncert jugosłowiański
W torkowy koncert Polskiego Radja o godz. 18-ej poświęcony będzie
P olsk i * muzyce
jugosłowiańskiej. W progra

zw. przew odnika, a ten zorganizo
w ał sieć przem ytników, którym
płacił 5 — 10 zł. za przenoszenie
około 25 kg. tow aru przez około
10 km.
Równocześnie zarządzono wiele
aresztow ań na Pokuciu i w kilku
większych m iastach Polski.
ŚMIERTELNY POJEDYNEK.
W piątek późnym wieczorem
Pabjanice stały się terenem krw a
wej zbrodni.
W resursie rzemieślniczej odby
w ała się stypa pogrzebow a po po
chowaniu zmarłego rzeźnika. W
stypie brali udział inni rzeźnicy
m. in. Ant. Lenart i Mich. Serafinowicz, pomiędzy którymi pano
w ała nienawiść, bo Lenart zajm o
w ał w rzeźni w yższe stanow isko
od Serafinowicza.
Ten ostatni kilkakrotnie n ag a
bywał Lenarta, aby odstąpił mu
sw e stanow isko. W czasie stypy
obaj oddalili się do innego pokoju,
poczem huknęły strzały rew olw e
rowe. Lenart, ugodzony kilku ku
lami, padł trupem na miejscu, a
Serafinowicz zbiegł. Zarządzono
pościg i ujęto zbrodniarza,

mie koncertu reprezentow ane będą
wszystkie kierunki muzyki jugosło
w iańskiej — od starszych aż do naj
nowszych. Przedstawicielem jugosło
wiańskim muzyki współczesnej bę
dzie przedewszystkiem Serb Milose
vic. Pieśni tych kompozytorów usły
szą radiosłuchacze w wykonaniu
znanej świetnej sopranistki, M arji
Sokół, k tó ra po dłuższej przerwie,
stanie znów przed mikrofonem Pol
skiego Radja. Akompanjować je j bę
dzie znakomity pianista Rudnicki,
który pozatem wykona n a fo rtep ia
nie utw ory Tolooviea i Milojevica.

Humor Sle?ava
Popularna je st w Polsce ucdeszna
postać tęgiego starszego pana, gra
jącego komiczne role w wiedeńskich
filmach. Ten sam Leo Slezak znany
je st licznym melomanom z wielkich
scen operowych, z estrady, a najb ar.
dziej z płyt—jako fenomenalny wa
gnerowski tenor, pozatem naloty ««j
do najdowcipniejszych ludzi XX wie
ku. D nia 17 m arca o godz. 20-ej po
znają się słuchacze bliżej z humorem
Ślęzaka w świetnej in terp retacji ce
nionego, popularnego Teofila Trzciń
skiego, dyrektora i reżysera teatral
nego, niezastąpionego piosenkarza,
z którym niejednokrotnie mieli już
możność spotkać się przy mikrofonie.
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Krwawy epilog bójki rodzinnej Skutki scen rodzinnych

SKarga inwalidy
Przed dw om a dniami sąd grodz
ki oddział S-my rozpatryw ał spra
wę niezmiernie charakterystyczną
dla naszych czasów .
Oskarżycielem w procesie był
inw alida wojnny, Czesław Nowod
czyński, b. sierżant lotnictw a, pi
lot mechanik, który w roku 1920
odbyw ał lot aeroplanem , pilotow a
nym przez pr. Gogolińskiego. Ae
roplan został zestrzelony. Por. Gogoliński zginął na miejscu. Ciężko
ranny Nowodczyński ocalał dzięki
temu, że w ojska polskie pow róci
ły w krótce na tę samą placówkę.
W r. 1931 Nowodczyński jako
inw alida zwrócił się z podaniem
do odnośnych w ładz m inisterjalnych z prośbą o skapitalizow anie
mu jego renty inwalidzkiej na za
kup autobusu i udzielenie koncesji.
Zarów no Min. Op. Społ., ja k i
Min. Komunikacji przychylnie od
niosło się do jego podania— a mi
mo to Nowodczyński, który auto

bus kupił, koncesji przez długi
czas nie otrzym yw ał. Przyczyną
tego miał być list b. prezesa
P. O. W., a obecnie posła Doglasiew icza do W ojew ództw a w ar
szaw skiego, w którem Nowodczyń
ski był przedstaw iony jako pijak
i aw anturnik.
Inw alida kilkakrotnie urządzał
głodów kę w swym
autobusie
przed gmachem Min. Komunikacji.
O statecznie koncesję autobusow ą
otrzym ał, jednak nie na tę linję o
którą prosił, a na linję na której
stale ma deficyty.
Nowodczyński w ystąpił obecnie
na drogę sądow ą przeciwko posło
wi Duglasiewiczowi, skarżąc go o
zniesław ienie w liście do w oje
w ództw a.
Proces uległ odroczeniu dla po
w ołania św iadków ze strony posła
D uglasiew icza.
I. K.

U Marjem Lancmanowej, żony
kraw ca, (Zamenhofa 41), zam iesz
kiwał od kilku lat brat Jakób Tucb
band, subjekt, od 4-ch lat bez pra
cy. Tuchband pow raca późno w
nocy, budząc dom owników. Na
tern tle dochodziło między nim a
Lancmanami do częstych aw antur.
Gdy ostatnio Tuchband pow ró
cił również późno do domu, siostra

zwróciła uw agę, na co Tuchband
odpow iedział stekiem wymysłów.
W obronie żony stanął Lancman, który rzucił się na szw agra.
Pobity dostał krwotoku i po chwili
stracił przytom ność. Lekarz Pogo
towia stwierdził rany tłuczone czo
ła, nosa i tw arzy. Poszkodow any
zam eldował o zajściu w 5 komis.

Egzaminy maturalne

Kronika o^anU cC yina

odtiędą się wcześniej
K uratorja szkolne zam ierzają
w r. b. przyśpieszyć termin egza
minów m aturalnych w szkołach
średnich. Pierw szy term in egzam i
nów piśmiennych dla m aturzystów
projektow any jest na dzień 4 m aja,
drugi zaś termin na dzień 18 m aja.
W ten sposób egzaminy dojrzałości
zakończone będą do czerwca, za
lat ubiegłych trw ały one aż do zam
knięcia roku szkolnego.

E le k tr y fik a c ja

Akcja dożywiania
dzieci zagrożona

W arszawskiego w ęzła kolejowego

Dożywianie dzieci w szkołach
pow szechnych zapewnione jest tyl
ko do dnia 1-go kwietnia. Rada
szkolna czyni starania o uzyska
nie nowych funduszów. D otąd ak
cja op arta była na w płacie Z arzą
du miejskiego (96 tys. zł.), Fundu
szu Pracy (73 tys. zł.), oraz Min
Opieki Społ. (44 tys. zł.).
Akcja ta musi być bezwzględnie
utrzym ana a fundusze na dożywia
nie dzieci muszą się znaleźć!

N astąpiło
podpisanie umowy
przez w icem inistra komunikacji,
inż. Piaseck tg o , działającego w
imieniu P. K P., z jednej strony
z drugiej p*ztz m inistra inż. Kiihna, działającego w imieniu elektrowni w arszaw skiej, oraz p.p. S
L andaua i dyrektora inż. K. S tra
szewskiego, występujących w imie
niu elektrowni Pruszkow skiej, w
spraw ie dostaw y energji dla elek
tryfikacji w arszaw skiego węzła ko
lejowego.
Umowa je st zasadniczo zaw arta
na 15 lat z prawem rewizji na je
sieni 1937 r.
Tegoż dnia między obydwiema

elektrowniami zaw arto drugą umowę .dotyczącą połączenia prze
wodem kablowym tych elektrowni
Łącznie roboty m ające na celu
połączenie obydwueh elektrowni,
kosztować będą przeszło 4,000,000
złotych.
Połączenie powyższych elektrow
ni będzie miało doniosłe znaczenie
dla dalszej elektryfikacji samej
•Warszawy, gdyż pozwoli lepiej
wyzyskać obydwie elektrownie i
zwiększy bezpieczeństwo obsługi
m iasta, w razie uszkodzeń z jakich
Kolwiek powodów jednej z elek
trowni.

Zauw ażono, iż w skutek
kiej taryfy kolejowej coraz czę
ściej do przewozu drzew a używ a
ne są furmanki. Furm anki konku
rują z koleją naw et na odcinkach
100-kilometrowych. T raci na tern
nietylko kolej, ale i robotnik, któ
W acław M’uduszewski, robotnik
ry zarabiał przy naładunku i roz
lat 22 (W ołom ińska 50) otruł się
ładunku tow arów . Pozatem rozw i
kwasem solnym. Pogotow ie prze nął się handel anonimowy drew 
wiozło desperata do szpitala Prze nem obrobionem i nieobrobionem.
mienienia Pańskiego.
W iększe firmy w większych ośrod
kach w ystąpiły do Min. Przem. i
Handlu, w skazując na niebezpie
czeństwo konkurencji furm anek z
kolejami.
rektor żle się obchodził z robot
nikami. Sam zawinił zajścia, a te
raz mści się.
Koncert, urządzony staraniem Pol.
W spraw ę tę powinny wkro
czyć w ładze przedsiębiorstw a i u- Związku Muz. Pedagog, w Sali sa
krócić samowolę p. Bruczynera. skiej pod egidą prez. Grodzickiej,
Kto prowokuje, ten musi ponosić przedstaw ił licznie zebranemu audykonsekwencje prowokacji. Nale t-orjum „Trio c-mol“ Brahm sa w
żałoby w łaśnie ukarać p. Broczy- świetnem wykonaniu utalentow anej
nera, który brutalnem postępow a pianistld dr. Eibenschiitzowej, skrzyp
niem doprow adził do reakcji ze ka St. Eibenschiitza i prof. Macalika.
fortepianowe
strony robotników. W .imię słusz Własne kompozycje
ności i sprawiedliwości należy świadczą o talencie autora, a g rał z
przyjąć spowrotem do pracy wy polotem prof. Miksztein. Stronę wo
dalonych robotników. Przez je kalną wykonała utalentow ana śpie
dnego człowieka nie m ogąc cier waczka estradow a p. M. Dołężanka
pieć robotnicy i ich rodziny głód przy akomp. prof. Dr. K. Koniora, z
właściwą sobie starannością i u ję
i nędzę.

Zemsta „wywieź onego" dyrektora
Niedawno p isała p rasa o p.
Broczynerze, dyrektorze „Żeglugi
P olskiej", którego robotnicy wy
wieźli na taczkach za bram ę fir
my. P. Broczyner za dużo sobie
pozw alał. Lżył robotników w yra
zami nie nadającem i się do pow tó
rzenia.
P rzebrała się wreszcie
m iara. P. dyrektor dostał porząd
ną nauczkę. Zdaw ało się, że po
takiej szpetnej historji p. Broczy
ner zm ityguje się i zmieni swoje
postępow anie. N iestety p. Broczy
ner zap ałał żądzą zemsiy. Z miej
sca wydalono 5-ciu robotników
bez jakiegokolw iek odszkodow a
nia za okres wypowiedzenia. Lu
dzie ci znaleźli się bez środków do
życia. A wszystko za to, że p. dy

Co

gra^ą

Z Sali Koncertowej

ciem artystycznem , śpiewając pieśni
kompozytorów krakowskich.
K. M.

w

T EA TR A T E N E U M : W przyszłą
sobotę prem jera sztuki W. O. Somin a „Zamach" w reżyserji Stanisławy
Perzanowskiej z udziałem S tefana
Ja ra cz a 1' reny Eichlerówny.
T E A T R W IELK I - O PERA : W
dniu 24 b. m. odbędzie się w Operze
W arszaw, uroczystość 25-lecia p ra 
cy A. Dołżyckłego. Dla uczczenia ju 
bileuszu dana będzie opera „Tannh au ser‘‘ W agnera.
T E A T R NARODOW Y: Dziś „Był
sobie więzień'*. Ju tro po raz 8-my
„Mieszczanin szlachcicem" Moljera.
T EA TR PO L SK I: Dziś i w czwar
tek „Zburzenie Jerozolimy*'. Ju tro
„W ieczór Trzech K róli" Szekspira.
T E A T R MAŁY: — Dziś komedja
A chaida „Koko".
T EA TR NOW Y: Dziś w reżyserji
W ęgierki św ietna „T essa" („W ier
n a nimfa'*).
T EA TR L E T N I: Dziś komedja
„Raz się tylko żyje** Kiedrzyńskiego.
TEA TR M A LICK IEJ
(Karowa
18) daje co wieczór cieszącą się olbrzym.em powodzeniem „T rafikę p a 
ni generałowej'* Bus-Feketego.
TEATR WIELKA REW JA. Dziś
komedja muzyczna „Całus i nic wię
cej".

w rad io ?
t e a t r a c i \ ? Co usłyszymy
W TOREK, 17 m arca.

T EA TR KAM ERALNY. Codzien
nie „M atura" z Adwentowiczem, A n
drzejew ską i Gryw.ńską.
CYRULIK W ARSZAW SKI: Dziś
i codz.ennie św ietna saty ra politycz
na „Mycie głowy".
TEATR ROSYJSKI: (Nowy Świat
19) w piątk., soboty^L-niedziele gra
sztukę Brunona F ran ck a „W tera
sęk".
STOŁECZNY T E A T R PO W SZE
CH N Y : Dziś przy ul. Elbląskiej 51
o godz. 7 wiecz. „Chory z urojenia'.
R EC ITA L STANISŁAW Y KOR
W IN - SZYM ANOW SKIEJ. Po dłuż
szej przerw ie i po nowych trym faeli
zagranicą, w ystąpi w W arszawie
światowej sławy śpiewaczka S ta n i
sław a Korwin - Szymanowska. Reci
ta l Szymanowskiej odbędzie się dziś
o godz. 20.15.
STO W ARZYSZENIE
M IŁOŚNI
KÓW D A W N E J M UZYKI w WAR.
SZA W IE organizuje ostatni Wieczór
Muzyki K am eralnej R. Schumanna
we w torek dm. 17 m arca o godz 8.15
w sali K onserw atorium . W p ro g ra
mie I I k w artet smyczkowy, sonata
a-moll n a fortepian i skrzypce oraz
cykl pieśni „Miłość poety**.

O d pow iedzialny re d a k to r: S ta n isła w N iem yskl

6.30 „Kiedy ran n e w stają zorze'.
6.34 Gimnastyka. 6.50 Muzyka z płyt.
7.20 Dziennik poranny. 7.50 Odczy
tan ie program u. 7.55 P arę inform acyj. 8. A udycja dla szkół. 11.57.
Sygnał czasu. 12. H ejnał. 12.03.
Dziennik południowy. 12.15 Audycja
dla szkół (dla dzieci młodszych).
12.30 K oncert z udziałem solistów
(płyty).
13.25 Chwilka gospodar
stw a domowego. 13.30 Z rynku p ra 
cy. 15.15 Wiadomości o eksporcie
polskim.
15.20 Przegląd giełdowy.
15.30 Muzyka operetkowa w wyic.
małej orkiestry P. R. 16. Skrzymca
PKO. 16.15 Muzyka lekka w wyk.
orkiestry salonowej „Victoria*' i pio
senki w wyk. Jean ette Mac Donald
(płyty).
16.45 „Cała Polska śpiew a“. 17. „Piękno polskiego k rajo 
b razu" wygłosi dr. J. Smoleński.
17.15 „K rajobrazy w muzyce" wyk.
o rk iestra kam erlna A. H erm ana.
17.50 „Encyklopedja mówiona*—inż.
St. Broniewski^ 18. K oncert muzyki
jugosłowiańskiej. 18.30 „Ekscelencja -lite ra t" (hr. Wojciech Dzieduszycki), szkic literacki wygłosi A.
Piskor. 18.45 Odczytanie program u.
18.50 Skrzynka rolnicza. 19. Zbioro
w a audycja żołnierska. 19.50 Poga
danka aktualna. 20. „H um or Leona
Ślęzaka" — monolog w wyk. T rzciń
skiego. 20.10 „C zar m unduru" —
operetka M. ŚWierzyńskiego., W
przerw ie I — Dziennik wieczorny.
W przerw ie I I — „Obrazki z Polski
współczesnej**. 22.15 Wiadomości spor
towe 22.25 K oncert reklamowy. 22.45
Odczyt w języku esperanckim.

dziaw szy się, że syn przebyw a u
Majewskich, udała się tam i w o
bec wszystkich spoliczkowała syna.
nakazując mu natychm iast wyjść.
W sieni w trąciła się do zajścia j a 
kaś kumoszka, która uderzyła
chłopca w głowę.
Chłopak wyszedł na ulicę i sk ie
rował się na most. ks. P oniatow 
skiego, z którego rzucił się do W i
sły.

godz. 7 wiecz. w lokalu Dzielnicy od
M atka ,pomimo, iż znała dobrze
będzie się ogólne Zebranie Młodzieży
Majewskich, z którymi sąsiadow a
PPS'. Dzielnicy „Rakowiec**.

mm

ła poprzednio, zw racała kilkakrot

O. K. R. WARSZAWA — POD nie uw agę synowi, aby zaprzestał
M IEJSKA. Dziś t. j. 17 b. m. punktu dalszych odw edzin u M ajewskiej,
alnie o godz. 6 wiecz. odbędzie się lecz to nie poskutkowało.
Odprawa
Delegatów
organizacyj
W ub. sobotę Żurkowa, dowie
miejsc. Okręgu podm. Spraw a pilna,
obecność wszystkich konieczna.

uum..?

Co wyświetlają Kina?

WARSZAWSKI WYDZIAŁ KO
BIECY PPS. Dziś we wtorek o godz.
7 wiecz. D ługa 21 posiedzenie W y
ADRIA: „M anewry miłosne".
działu wraz z delegatkam i dzielnic.
APOLLO: „Jego wielka miłość**.
ATLANTIC: „Kapitan Blood".
AMOR: „Katjusza** i „Cienie Broad
wayu".
ZWIĄZEK PRACO W. KOMUNAL ANT1NEA: .Tancerki z Buenos Ai
NYCH I INSTYTUCYJ UŻYT. PU 
res".
BLICZNEJ WARECKA 7. Wzywa AKKON: „Idziemy po szczęście" i
„Nowi ludzie**.
swych członków i sympatyków na
AS: „Rapsodia Bałtyku".
Sprawozdacze Zebranie w dniu 17 BAŁTYK; „W cieniu gilotyny".
m arca r. b. na godz. 9 rano i godz. CAPITOL; .Wielki czarodziej* (film
sowiecki).
17 wieczór w lokalu W arecka 7.

H ELJO S: „M ała m ateczka" z Er.
Gaal.
ITA LJA ; „Becky Sharp".
KOMETA: „O statnia serenada" i rewja.

Ruch zawodowy

T. U. R.

Furmanki konkurują
z kolejami

Siedem nastoletni ciiłopak skoczył do Wisły

Eugenjusz Zdzisław żurek, lat
17 (P ań sk a 112) bywał często go
ściem u Józefy Majewskiej (w ła
ścicielki budki z gazetam i), która
ma córkę, 24-letnią W ładysławę.
Żurek chętnie przebywał w tow a
rzystwie M ajewskiej i koleżanki
jej, Czesławy Pałęckiej.
W izyty Ż urka widocznie kcmuś
były nie na rękę, gdyż rodzicom
Żurka doniesiono, iż syn ich prze
Dzielnica „Rakowiec" ul. P ru sz bywa „w nieodpowiedniem tow a
kowska 6. Dziś we w torek 17 b. m. o rzystwie".

Wykłady w Stow. b. Więźniów Po
litycznych (Bielańska 9). W czwar
tek 19 m arca o godz. 6 wiecz. tow.
J. M aliniak wygłosi odczyt n a tem at
„Szw ajcarja" (z cyklu „Świat i lu
w yso dzie*,). W tep wolny.

Zamachy samobójcze
E ugenja A rciszew ska, lat 22,
przy mężu (G rzybow ska 56) otru
ła się sublimntem. Pogotow ie prze
wiozło despeiatkę do szpitala Wol
skiego.

H R. 8 6

„R O BO TN 1H "

H rabia
Wojciech Dzieduseycki
był przed w ojną jedną z najw ybit
niejszych postaci życia politycznego
i kulturalnego w zaborze au striac
kim. Ten m inister au strjacld, św iet
ny figlarz- i dowcipniś, czarno - żół
ta ekscelencja, był literatem i filo
zofem, pisarzem utalentowanym i
wielostronnym. O tej mało znanej
stronie działalności Dzieduszyckiego
będzie mówił młody znawca i badacz
czasów, p. Aleksander Piskor, dnia
17.111 o godz. 18.30 w szkicu, zaty tu 
łowanym „Ekscelencja - literat*’.

CHRZEŚCIJAN KA

W Y iW ÓRNU

SPRĘŻYN

OGŁOSZENIA DROBNE |

R e ży s eria J A M E S T IL L IN G

R E W J A
LOS; „K w iaciarka z P rateru ".
MASKA: „U wielbiana" i „Melodjc
cygańskie".
M A JESTIC: „Poznali się w Monte
Carlo".

p n sa fe stie p*

CASINO: „Dzisiejsze czasy" (film
Chaplina).

Nowy Świat 50

J ilstJ

P o cz. 4, 6, 8, 10

L ilia n a

w uroczym filmie

P O Z N A L I SI Ę
W MONTE CARLO

CHARLIE CHAPLIN
w filmie

DZI SI EJ SZE

MEWA: „Sequoia" i „Księżniczka
przez 3 0 dni".
METRO: „Szir-H aszirim "
„Osaczona" i M IE JSK I: „Arcylokaj".

COLOSSEUM (duże);
atrakcje cyrkowe.
COLOSSEUM (M ałe): „Wielkie wy
darzenie".
CORSO: „O statni posterunek* i rewja.
CZARY: „Człowiek i wilk".
ELITE, „Rapsodja B ałtyku" i „W
lasku wiedeńskim".
EUROPA: „Złotowłosy brzdąc" z
Shirley Temple.
FILHAKMON J A : „M azur" film nie
miecki z Połą Negri.

i&ixo M IE J S K IE
Poez. 6—8—10 —
w święta 4—6—8 —10.

CHARLES LAUGHTON
w kapitalnym ihm ie

ARCYLOKAJ
DOZWOLONY
Ceny miejsc od 50 gr.

kino „ Fl LHARMON J A “
Kupon ulgowy ok azać w kasie

MAZUR

MUCHA: „Sing-Sing“.
NOWA TOMBOLA: „Sonata" i „No
ce wiedeńskie".
OKO PR A SK IE : „Noc weselna" i „Urojony św iat".
PAN : „P an Twardowski".

T H
parter

OS)

połą

NE GRI

balkon
reżyserii
g en ia ln eg o
WiLLI
F O R S T ’a

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

FAM A; „M arja Baszkircew**.
FLORIDA: „P at i Patachon" i „8
higjeniczne, autom atyczne patento
godz. dr. Morgana".
wane 3722, złotych 50, oraz nowo FORUM. „B urza nad światem ".
czesne kozetki, otomany. Warunki HOLLYWOOD: „Cyrk B arnum a" i
dogodne. Wyg
rew ja z Karolem Hanuszem.
Tel. 247-67.
rwóm ia: Twarda

A.A.TAPUANY, OTOMANY HOLLYWOOD
Pocz. w dni pow. 5.45

wszelkie wyroby tapicerskie najnow 
sza fasony niedoścignionej trwałości
jedyna
M F R F I K 9 i”
Chlo‘
wytwórnia jjl L C L L I t u
dna 42
fro n t tel. 5-38-46. U w aga: Przed
kupnem wyrobów tapicerskich —
sprawdź opinję firm y!!!
C C I f 7 E D Edward Stulich przyjmuI Ł L I .Ł L I 1 je Al. Jerozolimskie 24.

M C C I F należy kupować solidne.
I I Ł U L L Ceny nieco wyższe, jak na
Bagnie, lecz solidne meble o pięknycń
linjach, sypialnie, gabinety, jadalnie,
saloniki, poczekalnie, najróżnorodniej
sze wykwintne fotele klubowe, nowo
czesne tapczany higjeniczne, oraz t a 
picerskie. Piękne kuchnie lakierow a
ne, mebelki gięte. Ceny najniższe fa 
bryczne. Nowy Świat 30, wprost
Chmielnej. ST. RADELICKI.______
Funduszu P racy poleca służbę
6 iuro
domową do pracy stałej i doryw

czej: gospodynie, kucharki, pokojów
ki, posługaczki, pomywaczki, praczki;
prasowaczki. Pośrednictwo Pracy Słu
iby Domowej. Ciepła 21, tel. 2-53-27,
godzina 8—15 oraz 16— 18.

24 gw iazdy filmu i teatru p o lsk ie g o

CYRK B A R N U M A
W A LLA CE
BERRY

NA SCENIE R E W J A
C EN Y M I E J S C od z ł . j j o o

Nasza RuDryKa
ABSOLW ENTKA
m atem atyki,
wieloletnia nauczycielka, udziela m a
tem atyki, polskiego, niemieckiego w
zakresie 8-iu klas. Przygotow uje do
egzaminów externa. Telefon 2-00-35.
STUDENTKA pedagogiki, rutyno
w ana nauczycielka, uczy dorosłych
oddzielnie oraz w kompletach, przy
gotowuje do egzaminów externa. Te
lefon 11-72-21.
PA N IE N K A ukończyła szkołę Wie
czorov,,ą Handlową, poszukuje p ra k 
tyki biurowej. Tel. 870-50.

Drukarnia Sp.

N a k Ł - W ydawniczej

W niedzielę
pocz o g. 12

TWARDOWSKI

w niedz. i św ię ta 3.45

W roli gf.

HARVEY

i T U L L I O CARM9NAT1

Genjainy komik

B -c'a P O Ł E Ć
ul. Grochowska 96c, l e i . 1 C-04-37

„OSTATNIA •
SERENADA”

PRZEBÓJ tg 1
SOWIECKI HQ 1

CZASY

Hrćbia— figlarz

Wielkie arcydzieło

Pocz. 4, w n le d z . o 12
I 2 popul. PORANKI

TA C lU n

K KOMETA —
ul. Chłodna 49, tel. 6.48-51.

mmi
CZARODZIEJ
WIELKI

STAN POGODY w |j PIH
Przewidywany przebieg pogody:
Pogoda o zachmurzeniu zmiennem
zwolna malejącem począwszy od dziel
nic północno - zachodnich. W dal
szym ciągu opady zwłaszcza n a połu
dniu i wschodzie kraju. Nocą przy
mrozki, w ciągu dnia tem peratura
nieco powyżej 0. W górach lekki
mróz. Umiarkowane w iatry północ
no - zachodnie i zachodnie.

-

PET IT TRIANON: „Oczy czarne" i
„To lubią mężczyźni".
POPULARNY: „Legjon nieustraszo
nych" i rew ja.
PROM IEŃ: „Pozwól się kochać" i
„Mały pułkownik".
PRAGA- „Anna K arenina" i rew ja.
R A J: „Królowa K rystyna".
RIALTO: „Oskarżam Cię Matko —
M atternelle".
R1V1ERA: „W acuś" z Dymszą.
ROMA: „Chopin — piewca wolności"
(film niemiecki).
ROXY: „Chińskie morza".
SFINKS: „Dawid Cooperfield" i
rewja.
STYLOWY: „W cieniu gilotyny".
SOKÓŁ: „K arjera" z M artą E eggerth
i „A m erykański Jazz".
ŚWIATOWID: „Koenigsmark".
TON: „Piekło".
UCIECHA: „K atarzynka" z F r. Gaal.
U N JA : „W alczę o życie" i rew ja.

„R obotnik", .W arszaw a, W arecka

