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W alka o prawo wyborcze

Mowa referenta wniosku Z.P.P.S.
tow. M ieczysław a N iedziałkow skiego
Na wczorajszem posiedzeniu
Komisji Konstytucyjnej Sejmu
tow. M. Niedziałkowski przema
wiał, jako referent projektu
Z. P. P. S., po zakończeniu de
baty generalnej. Mowę tow. Nie
działkowskiego podajemy w
streszczeniu.
Red.
Jestem, jako referent projektu
Z.P.P.S., w położeniu dość trudnetn; przedstawiciele różnych kie
runków polskiej myśli politycznej,
przedstawiciele społeczeństwa ży
dowskiego i społeczeństwa ukra
ińskiego wypowiedzieli się tutaj
za tezami naszego wniosku. Klub
BBWR — jedyny wyraziciel pro
jektu przeciwstawnego — milczał,
Tak, jak w starej anegdocie: jed
na strona ma wszystkie argumen
ty, a strona druga ma zato i ma
tylko... większość głosów. Nie są
dzę, by to była najlepsza meto
da,..' wychowawcza.
.. P. referent Pndorki będiie ri-.ówił za ohwilę. Postawiono pod
jego adresem szereg postulatów.
Postulat pierwszy dotyczy kwe
stii zgodności koncepcji BBWR z
nową Konstytucję. Ten postulat po
dćjmuję.
PRAWO
Żądacie, by ta zgodność zosta
ła uzasadniona jest niętylko naszem prawem; jest naszym obo.
wiązkicm. Obowiązek dbania o tę
zgodność obejmuje i Sejm, i Sennat,. i p. Prezydenta Rzeczypospo.
litej. Konstytucja, uchwalona wszak
przez Panów, podpisana przez .p.
Pręźydenta, stanowi powszechne,
równe, tajne i bezpośrednie prawo
wyborcze. Ks. poseł Szydelski okreśiił wcale słusznie projekt B.B.
W.R-, jako „kompromis" pomiędzy
zasadą bezpośredniego • a zasadą
pośredniego prawa wyborezgeo.
My nie jesteśmy wcale uprawnieni
proszę księdza, do robienia „kom
promisów" tego rodzaju. Stoją one
poza prawem. Tu leży sens owego
oierwszego postulatu,
„SĄ PRAWDY..."
Ale Panowie wysunęli ponadto
pod adresem p.. pos. Podoskiego
jeszcze inne żądanie; Panowie ebeą,
bv p. Podoski dał Panom uzasad
nienie polityczne' i państwowe
projektu ĘBWR. Tego p. poseł
Podoski uczynić nie może. Jest ta
ki, epigramat Mickiewicza;
' „Są prawdy, które mędrzec po
wierza tłumowi, są takie, które
mówi przyjaciołom domu, są praw
dy, których mędrzec nie mówi niPrawdy o tern, dlaczego BBWR.
opracował taki właśnie pian ordy
nacji_ wyborczej, p. Podoski nie

może wszak „powierzyć tłumowi".
Zbyt cenię jego... mądrość, bym
przypuszczał taką z jego strony
szlachetną naiwność. Tę prawdę
p. Podoski powiedział, jak sądzę,
„przyjaciołom domu" na posiedze
niu grupy konstytucyjnej BBWR.
Nam jej nie powie. Jej formuła—to
monopol na Polskę dla BBWR. Nie
jest to prawda... zachęcająca.

my kościelnej, proszę księdza, już
przed wiekami zapowiadali „bank
ruotwo" katolicyzmu. O .bankruc
twie" Socjalizmu czytamy i słyszy
my od dziesiątków lat. Dam Pa
nom inny drobniutki, przykład z
nhszego życia,- bo widzę właśnie
przed sobą. p. sen. Rostworowskie
go. Adolf Nowacżyński opisywał w
grudniu r. 1918 „dwuch Wojtków"
p. posła BBWR. Malinowskiego
O „BANKRUCTWACH"
Ks, poseł Szydelski wspominał i p. set.'. BBWR, Rostworowskie
o „bankructwie" demokracji par go. Przewidywał, że p. poseł „Woj
lamentarnej... Moi panowie, ja je tek" Maunowski jeszcze kiedyś
stem trochę historyk... Te zapo-1 będzie ministrem, ale p. senator
!„Wojtek" Rostworowski nie dźwi
więdzi czyjegoś „bankructwa"
powtarzają się do znudzenia na gnie się już nigdy z pod gruzów
przestrzeni dpiejów; twórcy refor-1 Rady Regencyjnej. A dziś?... Pan

poseł „Wojtek" Malinowski spo
żywa gorzki chleb... ZZZ, a p. se
nator „Wojtek" Rostworowski ob
darował nas szczeliwie nową Kon
stytucją...
Wolę więc być ostrożnym z prze
powiedziami. I do takiej samej
ostrożności namawiam szczerze ks.
Szydelskiego.

żna iść do wyborów i przegrać

na imię mu będzie; Gro
Idnak;
dno, Suwałki, Ropczyce, „pol je, gdy się skupiło zbyt mało gło
sów. Ale człowiek przyzwoity

ski strajk"... Moi Panowie, tu
wchodzi w grę odpowiedzialnoćś nie przyjmie m andatu z rąk lu
równie wielka-, jak wielką jest dzi, którzy myślą inaczej, niż on,
dążą do celów przeciwstawnych,
Wasza lekkomyślność.
są wrogami jego dążeń, jego
„IMPONDERABILIA".
idej. jego pracy. A W y ta k właś
Poseł Czapiński powiedział, Cie organizujecie Waszą ordy
że my, że polski ruch socjalisty nację wyborczą, by każdy kan
FIKCJA I RZECZYWISTOŚĆ. czny — zastanowić się będzie dydat muśiał się zastanawiać,
czy je st „do strawienia" dla
Ale tu chodzi nie o żarty; cho my musieli gruntownie, czy brać Was. Kandydat „do strawienia"
dzi o rzeczy poważne, i to bar udział w takich, „wyborach", ja
kie Wy. przygotowujecie. Bo wy dla W as przestaje być „do stra
dzo poważne.
wienia" dla..; siebie samego. Nie
Panowie chcecie stw orzyć fik stępuje na scenę czynnik, który
doceniacie Panowie faktu, że są
cyjne życie polityczne w Polsce. powinien być bliski niektórym jednak w Polsce ludzie, dla któ
To będzie rola piątego Sejmu; przynajmniej spośród W as —
rych mandat poselski nie jest
Zycie rzeczywiste pozostanie jer czynnik „iniponderabjliów". Mo
celem samym w sobie.
Pos- Wojciechowski (BB.):AL
co Panów łączyło z „Piastem" i
z „Centrolewem"?
Tow. M. Niedziałkowski! Od
powiem Panu analogicznetn py
taniem; co łączyło z „Piastem '
p. Miedzińskiego wtedy, gdy
"WOJSKA JAPOŃSKIE PRZEKRO PIERWSZE WIADOMOŚCI BYŁY CHINY NIE PRZYJĘŁY ŻĄDAŃ kandydował do Sejmu z jego ra- :
KONCENTRACJA WOJSK
ZBYT DOBRE ABY BYŁY PRAW
.JAPpŃSKICH.
CZYŁY „WIELKI MUR".
mieńia? Przypuszczam, że pJAPOŃSKICH W CHINACH.
W oficjalnych kolach, pekińskich Miedziński wyznawał wtedy ide
DZIWĘ.
Z miarodajnych źródeł chiń
Dziennik „North.Ciupa Press"
Agencja Reutera donosi z Szang zaprzeczają, że 12 b. m. Chiny ológję i doktrynę „Piasta". My
podaje, że w rejonie Tientsinu wy skich donoszą,. że kilka, oddzia
przyjęły żądania Japonji, lecz je zaś szliśmy z '„Piastem" w ,-,Cen
łów
japońskich
z
prowincji
Dżehaju:
ostanie
wypadki
w
Chinach
lądowały przywiezione morzem li
hol posunęło się 4 mile poza Wiel Północnych nie zaskoczyły więk dnocześnie oceniają sytuację, jako trolewie" szmat wspólnej drogi
czne oddziały japońskie.
ki Mur chiński. Przybycie tych szości cudzoziemców, gdyż pierw bardzo krytyczną. Kola waszyng ńa pewnym odcinku.
Wojska przybyły bezpośrednio
tońskie. sytuację na Dalekim
z Japonji, a mianowicie z Sunaga- wojsk oraz innych oddziałów ja sze wiadomości o załatwieniu Wschodzie oceniają bardzo pesy Przewodniczący prof. Maków
ski; proszę nie przeryw ać refe
wa pod Tokio dwa pułki I-ej dy pońskich, według powszechnego sporu były zbyt dobre, ażeby by mistycznie.
’
rentowi.
wizji, z Miidzi oddziały-12-ej dy mniemania, wskazuje, że Japonia ły prawdziwe.
DALSZE ZAOSTRZENIE
Cale Chiny oczekują w wielkiem
.przygotowuje
się
do
ataku
na
wy
wizji i,z Osaki oddziały- 7-ej i 4
SYTUACJI. ,
naprężeniu rozwoju wypadków i
padek,
gdy
żądania
jej
nie
zosta
dywizyj. Zmianę garnizonów ja
ODPOWIEDZIALNOŚĆ,
W nocy ze środy na czwartek
ną
szybko
i
całkowicie
uwzględnie
będzie
rzeczą
niespodziewaną,
pońskich. znajdujących się. w Chi
w sytuacji chińsko-japońskiej za
jeżeli dojdzie do starcia.
Kończę.N asz projekt daje nie
nach odwołano. W ten sposób w
szła zmiana wskutek aresztowania Panom i nie nam, ale Polsce
rejonie Pekin — Tientsiń zostały
w prowincji Czahar czterech ofi Szansę wyjścia^ Koncepcja Pa
skoncentrowane
znaczne
siły
cerów japońskich przez władze nów' tę szansę zamyka, W na
wojsk japońskich.
,
.
chińskie. Chiński minister wojny, szym orójckcie jest nasze poczu
gen. Ho-Ing-Czin wyjechał nagle cie odpowiedzialności. Odpowie
GARNIZONY JAPOŃSKIE OBSA
z Pekinu do Nankinu, NIE ODPO dzialnóść ża projekt W asz sna
DZIŁY WSZYSTKIE PUNKTY
WIEDZIAWSZY NA NOWE UL dnie na W as wszystkich bez r e 
STRATEGICZNE.
TIMATUM JAPOŃSKIE.
Ruch
wojsk japońskich w kierunku Pe szty.
Jeden z członków chińskiej ra
Na końcowem posiedzeniu kon niejszem zagadnieniem, Ł j. uchwa kinu i Tientsinu znacznie wzmógł SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU
dy wojennej oświadczył przedsta
WCZORAJSZEGO POSIEDZENIA
się.
Według
kół
dobrze
poinfor
gresu
francuskiej
partji-socjaiistycz
leniem rezolucji w kwestji objęcia
wicielowi Reutera, że liczba wojsk
KOMISJI KONSTYTUCYjiNEJ japońskich w Chinach północ nej w Mitozie przyjęto szereg wnio władzy. Komisja programowa par mowanych, Japończycy mieli za
NA STR. 2-ej.
nych stale wzrasta. Garnizon ja sków komisji programowej, okre tji nie mogła ustalić jednomyślne żądać zmiany regime'u politycz
poński w Tienfeinie został pówięk ślających zasadniczą linję taktyki go wniosku w tej sprawie i przed nego w Chinach północnych.
szony. Spodziewane jest przyby partyjnej na przyszłość. Kongres stawiła do wyboru kongresu 5 od JAPOŃSKIE SAMOLOTY NAD
PEKINEM.
cie nowych oddziałów japońskich jednomyślnie przyjął zapropot.owa rębnych rezohicyj. M. in. grupy
Komisja
Na dzień dzisiejszy zapowiada
do Czin - Wang - Tao w piątek, ną przez komisję rezolucję, wy Żyromskiego i rezolucję federacji
a do Tangku w sobotę. W tym kluczającą z partji dep. Frossarda, północnej, reprezentującą poglądy na jest nad Pekinem japońska de Programowa Partji
czasie liczba żołnierzy japońskich który wbrew woli partji objął tekę znacznej większości kongresu, któ monstracja lotnicza, w której we
Posiedzenia Komisji Programo
w prowincji Cziii wzrośnie do 4 ministerialną w- gabinecie- Lavala. ra uzależnia objęcie władzy przez źmie udział .od. 12 do 17 samolo wej Partji zosiają' zwołane defini
tys. Od poniedziałku przez Szan Następnie kongres upoważnił socjalistów od pozyskania większo tów. Ruch wojsk japońskich /trwa tywnie na sobotę 22 czerwca 1 na
Kai - Kwąn przeszło 12 pociągów stałą komisję administracyjną par ści kraju dla idei Socjalizmu. W w dalszym ciągu.
niedzielę 23 czerwca do Warsza
W
Szanghaju
—
jak
donosi
apancernych z wojskami japońskie tji do zbadania problemów dewa każdym razie z chwilą usiłowań
wy — lokal sekretariatu general
mi. Japończycy przygotowują się luacji monetarnej oraz do ustale zamachowych faszystowskich par- gencja Reutera — nie zdziwiono- nego CKW. przy ul. Wareckiej 7.
do demonstracji - analogicznej do nia potiTyki partji socjalistycznej tja będzie upoważniona do działa by się, gdyby Japończycy utwo
Pierwsze posiedzenie — o g. 5
rzyli nowe państwo buforowe w
tej, jaka odbyła się w r. 1933.
w tej dziedziire.
nia bezpośredniego.
pp. punktualnie w sobotę d. 22-go
prowincji Kwafung. (PAT).
Kongres przyjął dalej rezolucje,
Władze chińskie zostały powia
W głosowaniu wniosek federacji
czerwca. Posiedzenia będą trwały
JAPONIA OSTRZEGA.
domione, że dziś eskadra 17 sa wypowiadającą się za utrzymaniem północnej uzyskał znaczną więk
Według wiadomości, pochodzą przez całą niedzielę. Towarzyszemolotów japońskich przeleci z dotychczasowego stanowiska par szość, bo 2025 głosów, gdy wnio cych z kół zagranicznych, Japo- czlonkowie Komisji proszeni są
Pekinu do Dżeholu celem spraw tji co do równouprawnienia poli sek grupy Żyromskiego — 777, a nja miała ostrzec Chiny, ażeby stanowczo o niewyznaczanie sobie
dzenia ruchu wojsk, ewakujących tycznego kobiet.
inne wnioski zebrały jeszcze mniej nie liczyły na pomoc ze strony żadnych innych zajęć w ciągu tych
Pekin.
(PAT). państw obcych. (PAT).
Kongres dalej zajął się najistot- głosów. '
dwuch dni.

C h i n y i J a p o n ia
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Stanowisko

socjalistów francuskich

Robotnicy! Chłopi! ludzie pracy umysłowej!

W obronie powszechnego prawa głosowania
Bi
p o d a j c i e s o b ie w s z y s c y

Bi
re c e
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Walka o prawo wyborcze

Rzeźnia niemowląt
10.000 niemowląt zginęło w Atenach

Grecka opinja jest do głębi
wstrząśnięta szczegółami, jakie
wyszły na jaw podczas rewizji,
Na dziś na godz. 5 pp. zwołane przeprowadzonej przez burmi
zostało posiedzenie Komisji Kon strza miasta Aten p. Kotziasa w
stytucyjnej Senatu w... sprawie miejskich zakładach społecznych,
nowych ordynacyj wyborczych.
Jak donosi „Eleutheros Antropos"
Projektami tych nowych ordy z 11.786 niemowląt oddanych do
nacyj zajmuje się w tej chwili sej miejskiego zakładu dla niemowląt,
mowa Komisja Konstytucyjna. Sejm zmarło 9.341 niemowląt.
jako instytucja państwowa, nie po W roku 1921 oddano do zakła
wziął jeszcze żadnej decyzji. Ale du 1.300 niemowląt, z których przy
Komisja Konstytucyjna Senatu ma życiu pozostało tylko jedno dzie
się zająć — wbrew Konstytucji, cko, w roku 1922 oddano 1.170 a
regulaminowi, wbrew wszelkiej lo
gice — sprawami, które w tej j
chwili leżą całkowicie poza gra
nicami jej uprawnień,

Komisja Konstytucyjna Sejmu Obyczaje
uchwaliła głosami B.B.W.R. wziąć projekt B.B.W.R. za podstawę
dla dyskusji szczegółowej

pozostało przy życiu tylko dwoje
W celach oszczędnościowych
chowano po dwoje dzieci w jednej
trumience. Wzmiankowane pismo
nazywa zakład „rzeźnią niemow
ląt". Prezydent związku lekarzy
Vlavianos w piśmie skierowanem
do prezydenta miasta, nazwał przy
tułek ,,Herodeonem“, a dyrektora
zakładu „drugim Herodem". Spra
wą zajęły się władze prokurator
skie.
(PAT)

Wczoraj Komisja Konstytucyjna leniem, którego rękami Piłsudski troska o nową Konstytucję?
Sejmu zakończyła dyskusję ogólną budował potęgę Polski i że dalej Radziwiłł: właśnie!
nad projektami ordynacyj wybor pójdą wytkniętą przez Piłsudskie Stroński. Panowie sądzicie,
wszystkich konstylucyj kolejno
czych oraz wysłuchała końcowych go drogą.
przemówień obu referentów: tow. Miało się wrażenie, że p. Podo we r stęży się trzymać, a |;> sądzę
Niedziałkowskiego, referenta wnio ski chcia! sugerować Komisji, że 1 że wszystkich kolejno należy się
skit ZPPS. i pos. Podoskiego, re projekt BB — ten wzór „niechluj trzymać, więc nigdy się nie spotnej roboty" — jest także opraco
ferenta wniosku B. B.
Ks. Szydelski domaga się okrę
STANOWISKO UKRAIŃCÓW wany za' zgodą Piłsudskiego.
gów 3-mandatowych. Liczba po
Przed tern ostatni w dyskusji osłów wynosiłaby w ten sposób
gólnej przemawiał pos. Chrucki.
Następnie pos. St.
O proteście sen. J. Woźnickie312.
Projekt BB. powiada pos. Chruc ..................
roko
Pos. Biiak żąda 3 mandatowych go przeciwko takiemu procedero
ki — zmierza do tego, by z Sejmu niony o przejściu do porządku okręgów dla ziem zamieszkałych wi pisaliśmy osobno. Sen. Woźnicteren dziaiań-wojennych w GranKOMISJA NEUTRALNA.
uczynić ciało doradcze. Sejm, który dziennego nad projektem BBWR. przez ludność ukraińską.
Chaco udała się, jak donieśliśmy
ki wystosował odnośny list prote Z Buenos Aires donoszą: Po
wyjdzie z wyborów dokonanych Wniosek ten upadł głosami „sa Pos. Chrucki przyłącza się do stujący do marsz. Senatu p. Wł. arciu układu przedwstępnego po osobno, neutralna komisja wojsko
na podstawie ordynacji wyborczej nacji".
wa celem wytyczenia granicy. Ko
między
Paragwajem
i
Boliwją
Raczkiewicza.
wniosku ks. Szydelskiego.
B. B. nie będzie wykładnikiem sił Upadły również dwa wnioski,
misja składa się z dwuch przedsta
społeczno - politycznych w kraju, zgłoszone przez Klub Narodowy o
wicieli Argentyny, trzech przed
lecz konglomeratem osób politycz powołaniu Komisji rzeczoznawców
stawicieli Chili i dwuch przedstawi
nie ze sobą nie związanych. W ’ o zwróceniu się do Rządu o do
cieli Brazylji. Według doniesień z
stosunku do narodu ukraińskiego starczenie materjałów statystycz
La Paz (Boiiwja) wiadomość o za
koncepcja BB. oznacza n<_
nych.
warciu zawieszenia broni została
nienia Ukraińców. Cały system Zgłoszono wniosek o odrocze
przyjęta z uczuciem ulgi w całym
wyborczy opiera się na samorzą nie posiedzenia do następnego
kraju. W kościołach odbywają się
dzie terytorialnym, tymczasem wia dnia, by dać możność posłom onabożeństwa dziękczynne. Również
domo, jakich Ukraińców dobiera pracowania poprawek. Ale i ten Przygotowania wojenne Włoch Rzeszy we Włoszech Hassel przy należy, że włoskie sfery miarodaj w Buenos Aires panuje wielkie za.
no do samorządu. Według projek wniosek obalony został głosami trwają w dalszym ciągu. Gazeta wieźć miał ze sobą z Berlina
ne powstrzymują się od udzielania dowolenie z powodu likwidacji dłu
towanej przez BB ordynacji wy
urzędowa Włoch ogłasza dekret, stępujące propozycje, które, przed jakichkolwiek wyjaśnień o prze gotrwałego zatargu o Gran Chaco,
borczej żaden Ukrainiec nie przej
ustalający wspólne dowództwo sił stawi! Rządowi włoskiemu:
biegu rozmów z Rzeszą Niemiec Prezydent Argentyny, gen. Justo
dzie bez zgody organów władzy
dał wyraz temu zadowoleniu w mo
lotniczych, zgromadzonych w So 1) Niemcy wyrażą gotowość ką.
lub większości polskiej. Mówca
wie wygłoszonej do uczestników
KŁAMLIWE KOMUNIKATY
mali i Erytrei. W stolicy Erytrei, niepopierania Abisynji i niestwazapowiada głosowanie
Assmarze, podjęto budowę lodow rzania trudności Włochom w Af
konferencji. Prezydent zaznaczył,
WŁOSKICH AGENCYJ
jektem ZPPS, gdyby zaś projekt
ni, celem przechowywania więk ryce Wschodniej.
Poselstwo etjopskie w Rzymie że dzień zawieszenia broni jest je
ten upadl, to klub mówcy będzie
szych zapasów żywności. W bu
komunikuje, że wiadomości wło dnym z najszczęśliwszych w histo.
zgłaszał poprawki do projektu BB.
Przed przystąpieniem do dys dowie znajduje się też drugi wo 2) Niemcy proponują rozejin pra skie o przygotowywanym ataku rj' Ameryki współczesnej i będzie
Następnie przemawiał jako refe kusji przewodniczący oświadczył, dociąg długości 19 kim., wiodący sowy, celem połączenia kresu o- Abisynji na kolonje włoskie są obchodzony jako święto. Wszyst
rent projektu ZPPS. pos. tow. że dyskusja toczyć się będzie nad do portu Massaua, dzięki czemu strym polemikom dziennikarskim. całkowicie pozbawione uzasadnie kie dzienniki argentyńskie wydały
Niedziałkowski, Mowę jego poda całemi rozdziałami projektu i ogra zapas wody słodkiej w tym por 3) Rzesza Niemiecka gotowa nia. Gdyby istotnie takie byty za lecjalne dodatki o zawarciu ujemy osobno.
niczyi czas przemówień do 15 min. cie zwiększy się o miljon litrów jest zawrzeć paromiesięczny ro- miary Cesarza, zaatakowałby
adu. (ATE).
Poseł Rataj domagał się pod dziennie. Projektowana jest rów zeim w sn/awie propagandy w Au Erytreę i Somali wówczas, gdy
REFERAT KOŃCOWY
wyższenia liczby posłów do 300, nież budowa wielkiego wodocią strji.
W PARAGWAJU
kraj fen byt obsadzony przez kil
POS. PODOSKIEGO
zaznaczając, że nie chodzi mu o gu długości 18 kim. do miasta
Pierwsze
dwa
punkiy
spotkać
kuset ludzi. Ale nawet wędy Rząd
Miał słuszność tow. Niedział względy zasadnicze, lecz praktycz
się miały z przychylnem przyję cesarski nic żywił żadnych agre MinisteiTum spraw
kowski, nie wierząc, by p. Podoskl ne. Mianowicie posłowie w Polsce portowego w Assab.
Paragwaju
ogłosiło krótki komu
We
Włoszech
w
dalszym
ciągu
ciem ze strony włoskiej, natomiast sywnych zamiarów wobec posiazecheiał udzielić Komisji istotnej odgrywać muszą taką rolę, jakiej
’ i włoskich. Jedynie w odpo nikat, w którym powiedziane jest
prawdy o motywach państwo gdzieindziej nie mają. Są instruk odbywa się koncentracja sit zbroj w kwestji austrjackiej, klóra jest
wych i politycznych „sanacyjne torami ludności w sprawach pu nych, przeznaczonych do Afryki przedmiotem ożywionych rozmów wiedzi na olbrzymia przygotowa m. in., że „bohaterski żołnierz pa
go" projektu ordynacji wyborczej. blicznych, są obrońcami ludności Wschodniej. Z Genui odpłynęło włosko - niemieckich, nie osiągnię nia wojenne Włoch; Cesarz zmu-' ragwajski wywalczył w zwycięslóei
Motywów tych nie przytoczył p. przed nadużyciami lokalnych wczoraj na okręcie „Atlanta" 1200 to poważniejszych wyników, gdyż szony był wydać zarządzenia ob wojnie dla ojczyzny pokój. Zakon
robotników portowych. Do Brindl- pojęcie niemieszania się w sprawy ronne, które stały się niezbędne, czenie walki z Boiiwją podpisane
Podoski ani w referacie, ani w koń władz i t. d.
cowem przemówieniu prawdy tej Pos. St. Stroński wnosi o skre zi napływają pierwsze oddziały Austrji wciąż jest przedmiotem zwłaszcza po ostatnich niedwuzna zostało w środę o g. 12 w Buenos
nie wyjawił. Dotknął tylko drob ślenie art. 1 w tern pojęciu, że od ochotnicze zmobilizowanej dywi poważnej różnicy zdań pomiędzy cznych' wystąpieniach Wioch wo Aires".
Cały korpus dyplomatyczny udał
nych szczegółów. Zmniejszenie licz rzucenie art. 1 uważa się za od zji czarnych koszul, noszącej mia Rzymem i Berlinem. Zaznaczyć bec Abisynji. (PAT.się do prezydenta Paragwaju Ayby posłów uzasadniał tern, że nie rzucenie całości ustawy. Z nowej no „21 kwietnia". Z Turynu wy
dóremu złożył gratulacje spo
ilość stanowi, lecz jakość. O tej konstytucji nie wynika wcale ko jechał oddział artylerii alpejskiej.
Z
Cagliari
odplynąt
do
Afryki
wodu
zakończenia wojny.
„jakości" społeczeństwo rychło nieczność uchwalenia nowej ordy
sztab dywizji Sabatimyśl podpisanego zawiesze
przekona się, gdy dokonane zosta nacji. Tern więcej, że stara ordy-’ wschodniej
da.
nia
brom,
działania wojenne mają
ną wybory na podstawie ordyna nacja jest zgodna z nową Konsty
HITLER
„SPRZEDAJE"
być przerwane w piątek w połu
Senat amerykański przedłuży!
cji BBWR. i wejdą do Sejmu par tucją, a nowa byłaby niezgodna.
ABISYNJĘ MUSSOLINIEMU.
tymczasowo moc obowiązującą po
dnie, lecz wojna w Gran Chaco
tykularne wielkości „sanacyjne". Pos. Radziwiłł: To jest rozczu Według
iiiformacyj,
jakie
przestanowień NRA.
toczy się tymczasem dalej, gdyż
Zresztą — powiada p. Podoski — lające!
-. . „
niknęły do prasowych Kół franpaTagwajczycy spodziewają się, że
w okresie przedrozbiorowym ilość Pos, Stroński: Co? czy moja cuskich w Rzymie, ambasador. Za przedłużeniem głosowało
senatorów — przeciwko zaś — 13.
posłów wynosiła od l’6Oza czasów
nia broni uda się im zająć jeszcze
jagiellońskich do 200 w XVIII w.
(PAT).
Głosy: A wiele było wówczas
W wyniku zajść antysemickich miejscowość Ravelo.
ludności w Polsce?
w Grodnie,
osoby umarły,
Pan Podoski uważa, że obecny
kilkanaście odniosło rany. Prezy
samorząd wcale nie jest narzę
dent miasta wydał odezwę do lud Cały Paragwaj znajduje się pod
dziem wyłącznem w ręku BBWR,
ności. W mieście panuje nastrój
gdyż w samorządzie są także
trwoźny. Dokonano licznych are i broni. Ludność stolicy u
dniach
hitlerowskie pisma, lecz dosłow Pracy skrócenia czasu pracy v
przedstawiciele opozycji. Nie uwa
sztowań.
y wydomość o
ża, by ustawa była niezgodna z obradowała w Ger.ewie Egzekuty- nie zakatowany podczas śledztwa nictwie do 6-godzin dziennie w ouiice, gdzie dawała wyraz
Międzynarodówki Górniczej, w urzędzie śledczym przez hitle
konsfyucją, a pozafem — i tu p.
swej radości spowodu tak doniossobnej
dla
górników
konwencji.
obradach wzięli udział przed rowskich zbirów. Zmasakrowanego
W SUWAŁKACH zauważono tego wydarzenia. Wieczorem miaPodoski zdobył się na szczerość —
W
toku
dyskusji
nad
skrżceriem
świat przechodzi do systemu mo- stawiciele górników Angiji, Fran ciała tow. Husemana nie wydano czasu pracy w górnictwie poinfor szereg wystąpień antysemickich. o zostało specjalnie iiuntilowane,
cji, Polski, Belgji, Czechosłowacji, rodzinie, lecz potajemnie pochowa
nopartyjnegp.
mował tow. Stańczyk przedstawi Aresztowano 23 osoby.
Kongres uchwalił wniosek o na
Nie brakło w przemówieniu p. Hoiandji i Szwecji.
no przez samych morderców, — cieli górników innych krajów o ak
danie gen. Estigarribia, główno
Podoskiego i zwrotów demago Przed porządkiem obrad zabrał Członkowie Egzekutywy wysłucha cji, jaką prowadzi Polski Central
gicznych, jak np., że partje stano głos sekr. Międzynarodówki to li strasznej opowieści o mordzie ny Związek Górników za skróce- Wypadki, o których wspomina- dowodzącemu w wojnie z Boliwją,
y, postaramy się omówić do najwyższe odznaczenie — tytułu
wią tylko nikłą część społeczeń Edwards (Angija) i przedstawi!
tow. Husemana w skupieniu, stojąc.
:asu pracy w Polsce,
„marszałka Paragwaju". (PAT).
kładniej w czasie najbliższym.
stwa. Nie zbrakło też wycieczki jakich warunkach i w jaki sposób Uchwalono rezolucję, potępiając
zaproszenie szwedzkiego
pod adresem di
rdowaii hitlerowcy byłego mord i wyrajającą współczucie i Związku górników do wzięcia uWARUNKI.
go „kowentu senjorów".
przewodniczącego
Międzyi.aro- dżinie tow. Husemana i niemie, działu przedstawicieli Egzekutywy
P. Podoski fest dumny, że on dówki i Związku niemieckich Gór klej klasie robotniczej.
Warunki zawieszenia broni są naw ich Zjeździe i zarazem 40-letnim
i jego starsi i zasłużeni koledzy od ników tow. Husemana. Tow. Huse- Potem przystąpiono, do właściwe jubileuszu istnienia Związku wy W fabryce sygnałów kolejowych itępujące: demobilizacja obydwóch
zarania młodości spełniali wolę in nie został zastrzelony podczas go porządku obrad, a mianowicie: delegowała Egzekutywa tow. tow. ,Ropag" w Szopienicach (Górny irmij stron wojujących w przecią
Józefa Piłsudskiego, że byii poko
ieczki, jak to kłamliwie donosiły Uchwalono protest przeciw od- Edwardsa i Stańczyka w charak- Śląsk) wybuchł strajk załogi z po gu 90 dni, zmniejszenie obu armij
tucer.ru przez Komitet gospodar
do 5.000 lys. żołnierzy każda, zo
szentantów Międzynaro- wodu niewypłacania zarobków.
czy przy Lidze Narodów wniosku
Strajk zakończył się powodze bowiązanie nienabywania nowego
Sekretariatu Międzynarodówki t Wreszcie Egzekutywa wzięła u- niem, gdyż już na drugi dzień ro materjalu wojennego i zawarcie uzwołanie Międzynarodowej Konfe dział w konferencji delegatów ro botnicy otrzymali swoje zarobki. kladu o nieagresji. (PAT.).
rencji węglowej w składzie przed botniczych na Międzynarodową
stawicieli górników, właścicieli ko Konferencję Pracy celem poinforpalń i rządów, celem uchwalenia
tych delegatów o stano Zjazd Zrzeszenia Prawników Socjalistów w Polsce
Według doniesień z Moskwy, we gardą odsuwającym bezpartyjnych utworzenia międzynarodowego po
zaczyna się w sobotę
wczorajszej „Prawdzie" ukazał się Przyrzekamy Tobie — zapewniają rozumienia węglowego, któreby wisku górników w sprawie skróce
zbiorowy list członków moskiew autorzy listu — że z honorem apel przy współudziale przedstawicieli nia czasu pracy i co do żądania o godzinie 11 r. w małej sali Domu Górników w Krakowie.
Obecność towarzyszów prawników z wszystkich środowisk obo
skiej organizacji komunistycznej nimy twoje wskazania i nie dopu górników regulowało w skali mię osobnej dla górnictwa konwencji
wiązkowa.
do Stalina. W liście tym, zaczyna ścimy, aiby wróg wyrządził szko dzynarodowej podział rynków zby
jącym się stówami „Kochany nasz dę państwu sowieckiemu i zaszko tu i ceny węgla eksploatowanego,
W NIEDZIELĘ, 16 CZERWCA O G. 10 R. W PODWÓRZU DOMU PRZY UL. WARECKIEJ Nr. 7
Stalin" podkreśla się, że najwięk daił realizacji tegorocznych zbio- przez co polożonoby kres zaciekłej
W WARSZAWIE ODBĘDZIE SIĘ
szą zaletą komunisty w obecnej
walce konkurencyjnej, prowadzo
chwili jest umiejętność rozpozna List komunistów moskiewskich nej przez poszczególne kraje mię
wania zaczajonego wroga wewnątrz do Stalina jest odgłosem niedaw dzy sobą kosztem obniżek płac,
partji, czuwanie na każdym kro nych tarć wewnętrznych na tle
prawie rewizji konwencji o
ku, t. zn. to, do czego wzywał oJenukidze i manifestacją
pracy w górnictwie i skró- PRACOWNIKÓW MIEJSKICH I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ STOLICY W SPRAWACH ZAWODO
staitnio Stalin członków partji. lojalności wobec Syilina najsilniej
czasu pracy w górnictwie, WYCH I OGÓLNO - POLITYCZNYCH, NA KTÓREM PRZEMAWIAĆ BĘDĄ PRZEDSTAWICIELE
Członek partji komunistycznej
' partyjnej organizacji moskiew uchwalono domagać się na obecnej
RUCHU POLITYCZNEGO I ZAWODOWEGO.
powinien być zarozumialcem z po- sicie.
(ATE). sesji Międzynarodowej Konferencji1 TOWARZYSZE, STAWCIE SIĘ LICZNIE.

P aragw aj i B o liw ją

Koniec wojny?

Przygotowania wojenne Włoch
Dziesiątki tysięcy w ojsk, bazy lotnicze
i żywnościowe w Afryce Wschodniej

Debata szczegółowa

N. R . A .

W Grodnie

U c h w a ły E g z ek u ty w y

Międzynarodówki Górniczej

Zwycięski strajk

W Z .S.S.R .

Demonstracja lojalności
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Na marginesie walki o pełnomocnictwo we Francji

,,KOLEKTURA WARSZAWSKICH

Deficyty budżetowe i potrzeba środków obiegowych
Tow. Daniel Gross w artykule,
który dziś drukujemy, daje krótką
analizę sytuacji objektywnej, jaką
wytwarza polityka deflacyjna, tak
popularna dzisiaj w t. zw. sferach
gospodarczych Polski. Wywody swo
je tow. Gross nawiązuje do faktu,
że właśnie demokracja parlamen
tarna we Francji zahamowała pró
by przejścia Republiki francuskiej
na drogę konsekwentnej deflacji.
Jutro uzupełnimy artykuł tow.
Grossa dalszemi' jego uwagami o
charakterze już pozytywnym. Red.

ry obce, — wszystkie towary wejść do przedsiębiorstw sy
wytwarzane w krajowych war stemem kredytowym, czy też
sztatach — pozostaną w kraju. przez budżet systemem gotów
Konsumentami będą szerokie kowym. Stanowisko dotych
warstwy własnej ludności.
czasowe ekonomistów wypo
Powstaje tedy zupełnie nowa wiada się za dopuszczaniem do
sytuacja, a mianowicie; problem gospodarstwa pieniędzy za po
utworzenia zamkniętych rynków średnictwem kredytu, udziela
wewnętrznych.
„Nakręcanie nego przedsiębiorstwom w y
konjunktury" nie będzie, jak twórczym, czy kupieckim bądź
tąd, uskuteczniane od zewnątrz bezpośrednio, bądź za pośred
przez zamówienia zagraniczne, nictwem banków handlowych.
lecz od wewnątrz przez zamó Zaofiarujmy tedy te monety
wienia państwowe. Utworzenie złote drogą kredytową właści
rynków wewnętrznych, które cielom realności czynszowych,
jest następstwem załamania się celem wybudowania nowych ka
w alki konkurencyjnej poszcze mienie. Czy ci właściciele będą
gólnych przedsiębiorców, wal mogli oddać pieniądze im zakre
czących o uzyskanie zbytu na dytowane, jeżeli nie będą mieli
rynkach zagranicznych — nie lokatorów, którzy zapłacą im
jest rzeczą łatwą. Nastawienie
warsztatów na rynek wewnętrz
ny dla konsumcji własnej lud
ności — wymaga zmiany ustro
ju pieniężnego. Zmiana ta nic
dotyczy kwestji stałości walu
ty, która to stałość jest rzeczą
bezsporną. Zmiana dotyczy spo
sobu wprowadzenia waluty do
gospodarstwa. Zagadnienie tedy
o rozwiązanie, którego się roz
chodzi, jest niezależnem od te- j
go, czy waluta jest papierowa,
czy złota, czy pieniądzem jest
bilon, banknot czy nawet peł
nowartościowa moneta złota.
Weźmy dla przykładu, że w ban
ku emisyjnym znajdują się wiel
kie ilości monet złotych. Mamy
tedy do dyspozycji następujące
elementy gospodarcze; istnieją
w dostatecznej ilości warsztaty
rolnicze i warsztaty przemyslo
we; są ludzie do pracy i są do
dyspozycji wyłącznie pełnowar
tośoiowe monety złote. Ta ostat
nia okoliczność wyklucza chyba
w zupełności możność niesta
łości waluty. Mimo to zagadnie
nie walutowe nadal jest otwar
te. Pozostaje bowiem do załat
wienia zagadnienie, jak wpro
wadzić monety złote do gospo
darstwa, ażeby uruchomić war
sztaty wytwórcze, w szczegól
ności czy mają monety złote

Zarzucają parlamentaryzmo
wi, że nie dopuszcza on do okrojania wydatków, czyli do tak
zw. deflacji. Parlamentaryzm
się 'do tej „winy" przyznaje, bo
uważa, że zmniejszenie wydat
ków państwowych jest szkodli
we, tak dla samego Państwa, jak
i dla ludności.
W nowoczesnem gospodar
stwie Państwo ma bardzo sze
roki zakres działania; może ten
zakres wypełnić tylko wówczas,
jeżeli przedsiębiorstwa wytwór
cze dostarczą mu potrzebnych
na ten cel towarów.
Urzędy państwowe, jak woj
sko, administracja,
sądowni
ctwo, szkoły, szpitale i t. d. wy
magają wielkiej ilości produk
tów rolniczych i przemysło
wych, wreszcie rozbudowa dróg
i innych środków komunikacyj
nych, regulacja rzek, budowa
szkól, szpitali i t. p. jest możli
wa tylko wówczas, jeżeli przed
siębiorstwa wytwórcze, rolni
cze i przemysłowe dostarczą po
trzebr.ej na ten cel ilości towa
rów. Dostarczanie tych towa
rów Państwu w potrzebnej ilo
ści pociąga za sobą wysoki sto
pień zatrudnienia we wszelkich
warsztatach tak wytwórczych,
jak i rozdzielczych, więc tak w
rolnictwie, jak w przemyśle, w
handlu i komunikacji.
Bez zbytu ze strony Państwa
— niema zbytu ze strony ludno
ści, zatrudnionej w rolnictwie,
handlu i przemyśle. Ograniczę,
nie zbytu ze strony Państwa mu
si za sobą pociągnąć ogranicze
nie zatrudnienia czyli wzrost
bezrobocia i zmniejszenie konsumcji ze strony ludności. Dla-i
tego posłowie muszą tak w in
teresie Państwa, jak i ludności,
FRAZESY O „RÓWNANIU
ograniczeniu wydatków budże-l
W DÓŁ".
towyoh się przeciwstawiać, czy
Fakt, stwierdzony przez Dyrek
li przeciwstawiać się jaknajtora Międzynar.. Biura Pracy, Bu
energiczniej deflacji.
Przedsiębiorstwa nie odma tlera, że kraje, chroniące swe wa
wiają nigdy Państwu dostarcza luty przy pomocy deflacji, odczu
nia produktów. Domagają się wają obecnie zaostrzenie klęski
natomiast od Państwa asygnat bezrobocia, nie jest zjawiskiem
pieniężnych, poto, by same mo przypadkowem.
U podstaw polityki deflacyjnej
gły w miejsce oddanych Pań
stwu towarów wytworzyć no leżą bowiem błędne założenia uo
we. A właśnie tych asygnat,, do możliwości przywrócenia rów
czyli pieniędzy, Państwo nie nowagi gospodarczej przez od
jest w stanie dostarczyć przed działanie na zniżkę cen i kosztów
siębiorstwom z powodu przesta produkcji.
rzałych przepisów, któremi się Rozumowanie „deflacyjne" nie
kierują banki emisyjne. Pań. jest „genjalnie proste", lecz wprost
stwo może dostarczyć bilonu, prostackie: Dochody jednostek
czyli pieniędzy z „nieszlachet zmniejszają się — mówią dcfiacjonego" kruszcu, ale papierowych niści — ale jednocześnie maleją
pieniędzy Państwo dostarczyć ceny, wobec czego dana jednostka
‘dziś nie ma prawa. Bez tego u- za swój mniejszy fundusz nabę
prawnienia niema jednak»woż dzie tyle towaru, co dawniej, a na
mowy o podniesieniu konsumcji wet więcej.
na rynku wewnętrznym i o roz
Rozumowanie to pomija fakty,
budowie kraju. Naturalny pro które kolejno rozważymy.
ces rozwojowy doprowadził oROZPIĘTOŚĆ CEN.
becnie do stanu, że eksport to
warów przestał być zyskownym
Przedewszystkiem, jakie to ceny
interesem dla poszczególnego mają być zniżone? Między cenami
przedsiębiorcy. Państwa obce, w hurcie, w detalu, kosztami utrzy
odgraniczają się i nie dopusz mania itp. niema ścisłej łączności
czają do importu takich towa wahań—są odchylenia i rozdźwięrów, które mogą wytwarzać we ki, wywołane nielylko spekulacją,
własnych warsztatach. W na interwencją karteli, ale równteż
stępstwie tego faktu będziemy wpływem wszelkiego rodzaju umieli w miejsce handlu obliczo plal i podatków. Cóż dopiero mó
nego na zysk, prowadzonego z wić o slynnem rozpięciu cen prze
zagranicą przez poszczególnych mysłowych i rolniczych (które chce
przedsiębiorców, wymianę to. się u nas wyrównać, wbrew ogól
warów Bez zysku, którą będą nej zasadzie nie przez „równanie
uskuteczniały Państwa, jako je w dóf", lecz „równanie" cen rolni
dnostki gospodarcze na własny czych „w górę").
rachunek. Finansowanie takiej
Angielski „Economist", opiera
wymiany towarów, powinny u- jąc się na materjalach liczbowych
skuteczniać, nie, jak dotąd, ban i wykresach wykazuje rzecz za
k i handlowe, lecz banici emisyj. stanawiającą: Oto w krajach, sto
ne. Poszczególni przedsiębiorcy sujących „detlację", których kla
nie będą wtedy mogli wysyłać sycznym przykładem jest Francja,
na własną rękę towarów zagra rozpięcie między cenami hurtowenicę. Poza małą ilością towa mi, idącemi w dót, a kosztami urów wysyłanych zagranicę przez trzymania, zniżającymi się bardzo
Państwo dla wymiany na towa opornie, pogłębia się coraz bar

czynsz najmu? A czy właści
ciele przedsiębiorstw handlo
wych, przemysłowych lub rol
niczych, którym bank emisyjny
zaofiaruje kredyt dla rozsze
rzenia warsztatów nie powie
dzą, że skoro nie mogą sprze
dać towarów, które mają na
składzie, to poco rozszerzać
warsztaty i z czego oddadzą
kredyt — jeżeli nie mają zby
tu. Pieniądz tedy czy jest bilo
nem, czy banknotem, czy w re
szcie monetą złotą—musi wejść
do gospodarstwa przez konsum
cję państwową, ażeby utworzyć
zbyt przedsiębiorstw, czyli mu
si wejść do gospodarstwa przez
budżet.
DANIEL GROSS

Trafiło ono do wielu ludzi, któ
rzy nabyli u nas los loteryjny
i umieli czekać swej kolei...
B ie rz c ie przykład z łych
szczęśliwcowi nobadżcie u nas
wy los. Nie zwlekaj-, I

P rzegląd p rasy
POLSKI PAWILON W BRUKSELI

„Ilustrowany Kurjer Codzienny"
zamieszcza korespondencję z Belgji o kompromitująym Polskę pa
wilonie na wystawie w Brukseli.
M. in. zarzutami czytamy:
„W chwili obecnej pawilon pol
ski zamknięto, albowiem podłoga
nie wytrzymała ciężaru ekspona
tów i zawaliła się. W niedługim
czasie jednak zostanie on aiów
otwarty i nadal będzie nas dys.
kredytował w oczach zagranicy.
Wybudowaliśmy pawilon, który
swym lilipucim wyglądem i brzy
dotą kompromituje nas. Nietylko
znajdujemy się na szarym końcu,
lecz właściwie wogóle nie istnieje
my na wystawie. Nie wytrzymuje
my poprostu żadnego porównania

Drugą sprawą jest już sami wy
budowanie i urządzenie pawilonu.
W ciągu czterech tygodni, jakie
dzielą nas od jego otwarcia, ze
ściany poodiatywały wszystkie fo
tomontaże, zawaliła się podłoga, po.
wybijano szyby i t. d."

EGZALTACJA ŻAŁOBNA.
P. Słonimski w „Wiadomościach
Literackich" pisze na temat bra
ku umiaru i egzaltacji żałobnej:

ce, albo wzmożony nacisk podat
kowy (czy inny) na społeczeństwo,
co pozostaje właśnie w sprzeczno
ści z polityką „deflacji", która ma
raczej obniżyć wszelkie opłaty i
TAK TO „DEFLACJA" ZABtJA
SAMĄ SIEBIE.
Niech nam wolno będzie zacy
tować zdanie polityka burżuazyjnego Neville‘a Chemberlain‘a, któ
ry już w r. 1932 surowo osądzti
ści z polityką „deflacji", która ma
raczej obniżyć wszelkie opłaty i
ciężary.
„Ogólna zniżka kosztów prortuk
cji wywiera presję na ceny w ten
sposób, że koszty produkcji i ce
ny stają do wyścigu zniżkowego,
nie osiągając jednak nigdy równo
wagi. Próba realizacji równowagi
przez obniżkę kosztów produkcji
rodzi nędzę nieznośną bez żaanej
szansy powodzenia".
(W.)
— Brykleta gazowo-toksycna— i

„B R Y T O X "

WS. przepisu Państw. Zaltł. Higieny

TĘPI PLUSKWY
9-00-19
Sprzedaż we wszystkich ekładaeh
aptecznych i mydlatnUch.

Jeszcze o zakupach
srebra
Pisaliśmy już parokrotnie, w ja
kim stopniu Rząd St. Zjednoczo
nych przez zakupy srebra spodowodował zakłócenie w szeregu
państw, przedewszystkiem jednak
w Chinaoh.
W okresie 10 miesięcy, zakoń
czonych w dn. 31 majar. b., skarb
Stanów Zjednoczonych zakupił
421.497 tys. uncyj srebra, co o
265 milj. uncyj przekracza produk
cję światową srebra w tym okre-

„AL JO T "

J. H O R O D Y S K A i S-ka
Senatorska 37

Gdy Polska gra obecnie na tere.
nie międzynarodowym rolę jednego
z światowych mocarstw europej
skich, nie możemy brać udziału w
podobnie niepoważny sposób w wy
stawie, by tam dyskredytować

Ślepy zaułek „deflacji"
dziej. W Anglji, przy walucie „zde
precjonowanej" krzywa kosztów
utrzymania zbliża się do krzywej
cen hurtowych i idzie z nią prawie
równolegle.
KOSZTY PRODUKCJI.
Zniżka cen ma się dokonać przy
pomocy zniżki kosztów produkcji.
Ale deflacji towarzyszy zacieśnia
nie się sfery działalności gospodar
czej. Produkcja przemysłowa kur
czy się. Są zaś koszty, które nie
maleją ze zniżką produkcji, lecz w
miarę jej kurczenia się — udział
ich w jednostce towaru wyprodu
kowanego rośnie. Pozatem deflacja — to drogi pieniądz, a więc
zwiększony ciężar długów, ciążą
cych na warsztatach przemysło
wych, rolniczych, rzemieślniczych
11. p.
Pozosiajc, gdy chodzi o prze
mysł, pójście po iinji najmniejsze
go oporu — redukcja plac, ale jest
to oszczędność nietylko nieludzka
—również znikoma. Robocizna sta
nowi skromny odsetek kosztów
produkcji. Powiedzmy, że wyniesie
30%. Obniżka plac o 10% da rap
tem jakieś 3% redukcji kosztów
produkcji.
Nie trzeba chyba dodawać, że
redukcja plac i zarobków dopro
wadza do redukcji zdolności na
bywczej i do dalszego pogłębie
nia kryzysu zbytu. Jest to jedno
z wielu „błędnych kół" deflacji.
RÓWNOWAGA BUDŻETOWA.
Podobnie błędne koło powstaje
dokoła problemów budżetowych,
które ma deflacji uzdrowić: stop
niowo postępujący, lub — conajmniej — trwający bez zmian bez
wład gospodarczy pomniejsza pfzy
chody Skarbu. Już to samo sfaje
na przeszkodzie „generalnej" de
flacji, przez obniżkę wszelkich
opłat i taryf. Tern samem „chaos
cen" nie może być usunięty, skoro
poziom ich zależy również od tych
opłat.
Pozostają dalsze „oszczędnoś
ci", które mają jednak swe grani

MILJ0NER0W“

wieczorem z ciężkim zapachem
mroku... coś wygarnie, wyszuka,
przypomni, oczy spojrzą smutnie,
nieprzytomnie, żal... zarzępoli, za
skomli najciszej, wtedy łzy się wy.
płakane usłyszy, żal... przyhołubi,
przytuli najsmętniej, wtedy serce
mało z bólu nie pęknie, żal".... Jak
widzimy, niema rytmu, niema ry
mu, niema sensu. Cogorzej, jest
w tern marny podstęp. Czytelnik
może przypuszczać, że żal, co za
rzępoli, jest spowodowany śmiercią
Marszałka, może sądzie, że jest
to wiersz okolicznościowy a niesta
ry grafomański wypsztyk, dobrany
przez Kadena pod kolor do żałob
nego numeru. Wobec tego redak
cyjnego niechlujstwa dość nieprzekonywająco brzmi patetyczne za
pewnianie o wytężonej pracy, o
„stylu'" który jakoby wychował w
Kadenie Marszałek, a który to styl
najmłodszym. Jeśli ten „styl" ma
obowiązywać, to mógł Kaden przysiedzieć fałdów i napisać coś nor
malnym ludzkim stylem. Niestety,
wybitny ten pisarz zajęty jest w
ostatnich czasach zbyt wyłącznie
teatrem i Akademją".

ZALEŻNOŚĆ LUDNOŚCI
OD ADMINISTRACJI
„Czas" zamieszcza artykuł, w
którym pisze, że bieda prowin
cji jest powodem daleko idącej apatji i inercji społeczeństwa. Pro
wincja z wyjątkiem tych, którzy
mają apetyt na fotel poselski czy
senatorski i którzy „w dość swoi
sty sposób o ten mandat zabiega
ją" — nie Interesuje się zbliźająceml się wyborami. Wreszcie
„Czas" pisze o zależności ludności
od administracji:

„Przeżywaliśmy okres „kiczorodny“. Wśród powodzi utworów pro
zaicznych i wierszowanych zdarza
ły się monstra, grzeszące przeciw
wszelkiemu artyzmowi. Były wier
sze o wielkiej sile uczuoia, Jak
wiersz Klakowiczówny w „Gazecie
„W Warszawie człowiek ginie w
Polskiej", ale przeważały wyprace.
wania chłodne i poprawne. Jerzy nuljonowem zbiorowisku ludzi. Mo
Wyszomiraki cytuje w „Słowie" że dlataego nie odczuwa zbytniej
„opieki"
funkejonsrjuszćw admi
wiersz jakiejś poetki wfleńsSdej,
który się kończy zdaniem: „Gdy nistracji państwowej. Na prowin
z Belwederu odjeżdża proch naj cji, gdzie bezpośrednia Kontrola
jest
prawie
niemożliwa, dzieje stę
większego Mężczyzny". Najszezersze nawet uczucia nie usprawiedli pod tym względem znacznie go
wiają takiego poetyckiego prze rzej. Przeciętny obywatel jest tak
skoku. Na temat egzaltacji żałob zahukany, że boi sic kichnąć bez
pozwolenia władzy. ’A już najwię
nej i braku umiaru napisał feljekszą plagą są osobistości, które z
ton Zygmunt Nowakowski...
„Prasa prowincjonalna i przy tych, czy innych względów ucho
dzą za ludzi zaufanych lokalnych
godni poeci bardzo grzeszyli przez
dygnitarzy państwowych, względ
ostatnie tygodnie, ale przyznać trze
ba, że nikt nie przelicytował nie Bloku. Tacy panowie przed
„działu literackiego" „Gazety Pol-1 nikim nieodpowiedzialni pozwalają
sobie na wprost niewiarygodne
skiej", redagowanego przez Kadena. W numerze z dn. 19 maja Ka
Podkreślmy, że pisze to dzien
den w swoim dodatku literackim po.
mieścił wiersz „Żal". Wiersz nik prorządowy, a nie opozycyjny.
S-ek.
brzmi tak: „Przyjdzie znienacka

„Polski" strajk w Białymstoku
„czynności tragarskich". Wezwano
policję, która delegatów tragar.
skieh uspokoiła i odprowadziła do
komisariatu..."
Według otrzymanych’ przez Uas
wiadomości zatarg w czasie straj
ku powstał nie naskutek pracy
właściciela i jego synów, gdyż straj
kujący tolerowali tę pracę, lecz na.
Echo podaje, że dnia 11 b. mi:
skutek przyjęcia do pracy łami
„trzej delegaci strajkujących strajków.
tragarzy stwierdzili, że przy łado
Robotnicy fabryki „Białol". soli
waniu worków pracują sami wła
daryzując
się z tragarzami, na
ściciele. Uważając to za konku
rencję z tragarzami, delegaci straj, wieść o zatrudnieniu łamistrajków,
kujących wszczęli awanturę, zmu ogłosili strajk .polski" i nie opu
szając właścicieli do zaniechania szczają zakładu prasy.

W Białymstoku wybuchł strajk
tragarzy, zatrudnionych przy łado
waniu wózków i beczek w fabry
ce „Białol" na tle postulatu obniż
ki płac.
Pismo „Echo" podało w formie
nieścisłej zatarg, jak powstał na
tle wyładowywania i naładowywania towarów w czasie strajku.

Z trudności
„Trzeciej Rzeszy”

Sytuacja budżetowa

Sprawozdanie Banku Rzeszy z
dnia 7 czerwca wykazuje spadek
depozytów o 125,7 do 4.416,9, przy
czem stan papierów wartościo
wych, użytych do pokrycia, spadl
o 0,4 do 337,3, stan zaś bonów
skarbowych o 52,5 do 10,4; obieg
banknotów zmniejszył się o 77,7
do 3.732,3; obieg „Rentmarek"
spadł o 8,5 do 268,6; obieg bilonu
spadł o 1,9 do 1.550,9; zapas zło
ta zmniejszył się o 0,7 do 83,1, pod
czas gdy zapas dewiz utrzymał się
naogół na poziomie b. niskim — 4.

W, maju r. b. dochody budże
towe wyniosły ogółem 161,9 milj.
zł. wydatki — 182,8 milj. zł.
Niedobór w maju r. b. wyniósł
20,9 milj. zł., wobec 23,3 milj. zt.
w kwietniu 1935 oraz 25,5 milj.
zl. w maju r. 1934.
Wpływy z danin i monopolów,
dały w maju r. b. 132,4 milj. zł.
wobec 133,0 milj. zł. w kwietniu
roku bieżącego, a zatem utrzy
mały się na poziomie kwietnio
wym z lekką obniżką.

w maju
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„Sanacji* spieszy sią. 40 godz. tydzień pracy
Stanowczy protest sen. Woźnickiego

Uchwała Międzynarodowej Konferencji

Przewodniczący komisji kontucyjncj Senatu sen. Targowski
zwołał posiedzenie komisji na śro
dę o godz. 6 popoł. celem wyzna
czenia sprawozdawców tymczaso
wych wniosków dotyczących ordynacyj wyborczych i ustawy o
wyborze Prezydenta, zgłoszonych

Plenum Międzynarodowej Kon
ferencji Pracy w Genewie obrado
wało w czwartek w dalszym cią
gu nad sprawą 40-godzinnego ty
godnia pracy, przyczem zazna
czyły się dalej znaczne rozbież
ności zdań między pracodawcami
pracownikami.

Na wniosek sen. Perzyńskiego,
przekazano referat wniosku do
tyczącego ordynacji wyborczej do
Sejmu sen. Loewenherzowi, do
Senatu sen. Romanowi, zaś dotycszące ustawy o wyborze Prezy
denta sen. Jundziłłowi. Przewod
niczący Targowski zapowiada, iż
zamierza na piątek 14 b. m. zwo
łać posiedzenie komisji dla rozpo
częcia obrad nad wnioskami zgło
szonemi w Sejmie.
Sen, Wożnicki z powołaniem się
na brzmienie art. 51 regulaminu
Senatu oświadcza, że odbycie te
go rodzaju obrad nie jest dopu
szczalne, gdyż komisje Senatu są
powołane do rozważania uchwał
Sejmu, nie zaś wniosków w Sej
mie zgłoszonych.
Sen. Perzyński powołuje się .na
precedens, obserwowany od sze
regu lat w stosunku dó prelimina
rza budżetowego, na co sen. Woź
nięki odpowiada, że precedens ten
terminami prekluzyjnemi uzasad
niony nie da się żadną miarą za
stosować w danym wypadku. Se
nat nie jest powołany do rozwa
żania wniosków, lecz tylko legal
nych ustaw Sejmu. Mówca nie
weźmie udziału w komisji, zwoła
nej przed powzięciem uchwał
przez Sejm, a obrady jej mogły
by się z równym skutkiem odby
wać także w bufecie.
Sen. Perzyński ze względu na
ton, jaki dyskusja przybrała, wno
si, aby ją rozstrzygnąć zapomocą
głosowania.

Sen. Wożnicki protestuje prze
ciwko temu, ażeby zapomocą glo
sowania rozstrzygać kwestje, ustalone w regulaminie.
Przewodniczący Targowski oznajmia, iż termin następnego po
siedzenia komisji-poda do wiado
mości członków w drodze pi

semnej. Sen. Wożnicki zaś zapo
wiada, że gdyby ten termin wy
pad! przed powzięciem przez
Sejm uchwał, natenczas zwróci
się do marszałka Senatu, jako
stróża regulaminu, uprawnionego
według art. 12 do jego wykładni.

wycofujących się ku południowi.
Dla ewakuacji tych oddziałów
zarekwirowano wszystkie będące
w dyspozycji wagony kolejowe.
Oddziały armji gen. Szang-Czen
mające zastąpić wojska gen. JuhSue-Czanga, usuniętego ze stano
wiska gubernatora prowincji, obej
mują już swe posterunki.
Dwa szwadrony kawalerji chiń
skiej, przybyłe z Tang-Ku, wyco
fały się, gdyż dowódca straży ja
pońskiej uznał ich obecność za
zbyteczną.

Agencja Reutera donosi z Peki
nu: Panuje tu przekonanie, że no
we żądania japońskie, jeżeli zo
staną przyjęte, przyniosą w wy
niku przekształcenie ogromnej czę
ści Chin Północnych w prowincję
japońską. Liczni urzędnicy chiń
scy wypowiadają pogląd, że żą
danie Japonji odwołania Sung Cze-Yuana stanowi pierwszy krok
w kierunku aneksji prowincji mon
golskiej Czahar przez groteskowy
Rząd Mandżuko.
Kierownicy polityki chińskiej obradnją stale nad sytuacją. Jedni
z nich wypowiadają się

rozpoczęły się rokowania o podział Abisynji
nad Morzem Czerwonem. Taka
koncesja kolejowa miałaby być
wzorowana na dawnej koncesji
rosyjskiej na kolei wschodnio chińskiej, t. zn. kolej wioska pozo
stawałyby pod kontrolą w sferze,
obsadzonej przez wojska włoskie.
Cala administracja kolejowa spo
czywałaby w -ękach włoskich.
Równocześnie Rząd wioski go
tów jest jakoby udzielić W. Brytanji gwarancji co do całkowitego
desinteressement Włoch w spra
wie źródeł Nilu, a zwłaszcza jezio
ra Tsana.
A WOJSKA PŁYNĄ W DALSZYM
CIĄGU DO AFRYKI
W czwartek opuści! port w Ne
opolu w drodze do Afryki Wschód
niej parowiec „Urania" z trans
portem wojsk i robotników,
porcie Spezia na nokład parowca
„Adalanta" wsiadło 300 robotni
ków z Livorno.

Dopiero obecnie
Rząd amerykański
0 • Rząd amerykański, jak wynika
z oświadczenia sekretarza stanu
Hula, uznał obecnie de jurę Rząd
murzyńskiej republiki Liberji. —
Stany Zjednoczone odmawiały
dotychczas uznania Liberji spowodu panującego w tym kraju
niewolnictwa. Gabinet waszyng
toński uznał jednakże, że wysiłki
obecnego prezydenta Liberji, Bar
claya, w sprawie zniesienie nie-

Japonia przeciwko
ubezpieczeniom

: dnia

Chiny północne stają się drugą Mandżurią

Na linii Londyn - Rzym
Z Londynu donoszą, że napręże
nie stosunków włosko - brytyj
skich wywołuje z obu stron ten
dencję czynników oficjalnych do
załagodzenia obecnej sytuacji.
Aczkolwiek nie wysunięto jesz
cze żadnych oficjalnych propozycyj, to jednak odbywać się już ma
nieoficjalne sondowanie opinji co
do ewentualnego kompromisu. Am
basador włoski w Londynie Grandi, który bawi obecnie w Rzymie,
czynić ma wiele wysiłków w tym
kierunku. Sugestje, jakie ze strony
włoskiej poczynione być miały wo
bec ambasdora brytyjskiego sir
Erick Drummonda, polegać niaią
na tem, że Rząd brytyjski wyraził
by zgodę na włoską koncesję ko
lejową poprzez Abisynję, celem
połączenia włoskiego Somali
rytreą. Kolej taka miałaby biec
ze stolicy włoskiego Somali Mogadiascio poprzez zachodnią część
Abisynii do Massowoh w Erytrei

Fracy

W wyniku dyskusji przyjęto 51
głosami przeciw 43 rezolucję, zgło O BOISKO NA MARYMONCIE.
szoną przez grupę robotniczą. Re tm. przyjaciół Marymontu, Bielan
wystąpiło do Funduszu Prazolucja przewiduje przyjęcie przez v/okolic
o wypłacenie kredytów przyzna
konferencję konwencji ogólnej, nych jeszcze w roku zeszłym
opartej na zasadzie 40-godzinne
przy zbiega ul. Gdańskiej 1
go tygodnia pracy z utrzymaniem
____ na Marymonde. Teren ten
stopy życiowej robotników.
wymaga wykonania uprzednio robot

Historia jednak się powtarza
CAŁE CHINY PÓŁNOCNE
W RĘKACH JAPONJI.
Prasa francuska poświęca wiele
uwagi wypadkom, rozgrywającym
się obecnie na terenie północnych
Chin. Japończycy usadowili się
mocno — pisze „Temps" — w pół
nocnych Chinach. Polityka, którą
rozpoczęli 4 łata temu w Mukdenie, rozwijając się etapami przez
utworzenie państwa Mandżuko,
osiągnęła obecnie swój cel. Zda
niem dziennika, nie ulega wątpli
wości, że W NAJBLIŻSZYM CZA
SIE CESARZ KANG - TE ZOSTA
NIE OSADZONY NA TRONIE CE
SARSKIM W PEKINIE.
Japończycy w ten sposób przez
zajęcie Pekinu i Tien-Tsinu staną
się panami całych Chin północ
nych.
Dziennik przypuszcza, że wielkie
mocarstwa nie zareagują na wyoadki inaczej, jak na fakt dokona
ny w Mandżurji. Nie należy sobie
robić żadnych w tym wypadku iiuzyj. Trzeba wziąć pod uwagę trud
ności i niezgodę, w jakiej pogrą
żony jest cały prawie świat.
WOJSKA CHIŃSKIE WYCOFUJĄ
SIĘ NA ROZKAZ JAPONJI.
W prowincji Hopei panuje oży
wiony ruch oddziałów chińskich,

WŁOSKIE SIŁY LOTNICZE
W AFRYCE
Włoskie siły lotnicze w Erytrei
kraiu Somali zostały połączone
pod wspólnem kierownictwem i
będą bezpośrednio podlegały na
czelnemu wodzowi wojsk wło
skich w Afryce Wschodniej.

Poselstwo etjopskie w Rzymie
ogłasza komunikat, polemizujący
z twierdzeniami prasy włoskiej o
niewolnictwie w Abisynji. Zda
niem komunikatu, niewolnictwo,
które bardzo energicznie zwal
czane jest przez rząd etjopski, zo
stanie niebawem zniesione z po
wierzchni życia społecznego. Da
lej komunikat zwraca się prze
ciw pewnej jednostce, która
zwłaszcza we Francji prowadzi
propagandę przeciw Etjopji. Je
dnostka ta zrobiła w swoim cza
sie majątek na handlu niewolni
kami na wybrzeża Yemenu.

ZA POŁĄCZENIEM SIĘ Z ZSSR,
W CELU STAWIENIA CZOŁA
POWSTAŁEJ SYTUACJI.
Inni natomiast nie widzą moż)ści uchylenia się od przyjęcia
nowych żądań japońskich, choć
pozbawione są one słusznoś-

Wedlug póiurzędowej wiadomo:i, Japonja odpowiedziała odownie na zaproszenie ambasa
dora brytyjskiego do wzięcia udziału w konferencji, która ma się
odbyć we wrześniu w Nankinie.
W konferencji tej mają uczestni
czyć rzeczoznawcy wtoscy, amery
kańscy i francuscy oraz minister
angielski Leith-Ross. Zadaniem
konferencji ma być zbadanie moż
liwości uzdrowienia finansów chiń
skich. Zastępca ministra spraw za
granicznych Szigemitsu wyjaśnił
szczerze, że udział Japonji w tej

2 lotników zginęło pod Olkuszem
Na polach wsi Braciejów w odle sem pasażerskim, celem przewiegłości 15 km. od Olkusza spadł sa
' i do szpitala w Olkuszu, jedmolot wojskowy. Jeden lotnik, nie
w drodze zmart. Ze znalezio
ustalonego narazie nazwiska, po nych przy nim dowodów wynika,
niósł śmierć na miejscu. Drugiego,
jest to Jan Dzialak, lat 25. Apa: został zniszczony. (PAT)
ciężko rannego, zabrano autobu-

Nareszcie zawieszenie broni

Peltzer podejrzany jest o wykroenia przeciwko par. 175 niemieckie
go kodeksu karnego.

Tenis
NA TENISOWYCH MISTRZO
STWACH POLSKI rozegrano w
środę spotkania następujące:
Liebling v. o., Zbyszowski — Grzesiok 6:2. 3:6, 6:0, 4:6, 6:0, Tartowski — Navratil v. o.
gra podwójna panów: Tarłowski I
Bratek — Goldstein i Tomczyńsid
« pojedtróazej pafi rozegra...
_ ćwierćfinały, a mianowicie:
Jedrzeiowska — Fryszczynowa 8:0,
6:2, Neumanówna — Rudowska 6:4,
7:5. W trzecim ćwierćfinale wygrała
-cdtem Volkmerówna — Jacobsera, a w czwartym największe szan
« nosiada Lilpopówna.

-- -7:5,
- -6:3
- - i sporna się w —
pól.

i zwycięzcą spotkania SpyKorezak. W drugim pćłftczą Ksawery Tłoczyński t

W pól/inalaak 9/V podwópwj ju.
nlorów para Gotschalk — Strzelecki
pokonała parę Kurman — StaszeS:
8:6, 6:2. a para Ksaw. Tłoczyński —
Połoński pokonała parę Korczak —
Kiełkowski 4:6, 8:6, 6:2.
FRANCUZI ZDOBYLI PUHAR
BONARDEL'A. Reprezentacja Frań
cii w transię^ zawodowym wykładzie
nardeTa.
Puhar BonardePa jest dla tenist-

likwidacji. Neutralna komisja woj ów zawodowych odpowiednikiem
skowa udała się jeszcze w czwar lharu Davisa, rozgrywanego przez
tek wieczór samolotem na tery- natorów.
W meczu finałowym, odbytym w
torjum Gran Chaca celem wyty New
Yorku, reprezentacja Francji
czenia granicy.
w składzie, który podaliśmy wyżej,
mtację Stanów Zled
nych w składzie Tilden i Bar-

.Sanacja" a Żydzi
Prezes Rady Ministrów pik. Wa
lery Sławek przyjął we środę na
dłuższej konferencji posła dr. Ros
marina i b. posła adw. Hartglassa.
Na środowem posiedzeniu Ko
misji Konstytucyjnej pos. dr. Rotenstreich pom. in. powiedział:

GDZIE SKŁADAĆ EGZAMINY
UMIEJĘTNOŚCI WIOSŁOWA
ŁA. Następujące towarzystwa wioiarskie są upoważnione do przepro;
„Zbyt często czym się z
wadzania egzaminów z umiejętności
" 'owania: 1) Warsz. tow. wioslar
kozła ofiarnego- i zbyt często
(Wioślarska 6) w poniedziałki
stety w wypadkach ekscesów po
2) Klub wioślarski „Wi
licja spóźnia się o wiele godzin'- sła" środy,
(Wioślarska 4) we wtorki i
Część przemówienia pos. Rotten piątki, 3) Warsz. Klub wioslarek
(Wioślarska 2) tylko dla pań w śro
streicha z przyczyn od mówcy
dy, 4) Klub „Syrena" (Solec 10) we
zależnych nie znalazła się w d;
.-zwartki i soboty, 5) Wojskowy klub
juszu sejmowym.
-•portowy „Żoliborz'' w poniedziałki
i czwartki, 6) Miejski urząd wycho,-ania fizycznego (plaża, wybrzeże
laskiej Kępy 34) codziennie, we
wszystkich klubach wyłącznie od
godz, 16 do 18.
.
Mający zaświadczenia od tych
łubów z umiejętności wiosłowania,
,»siadają prawo uprawiania sportu
pracy, zapłacił mu tylko po zł. wioślarskiego w obrębie Wisły bez
kajakami, do czego
1.20, odsyłając go po wyższą za prawa jeżdżenia
jest jeszcze zaświadczenie
płatę do Ministerjum Opieki SpO- potrzebne
umiejętności pływania. Zaświad:enic takie wydają te same kluby.
Dotyczy
to
wszystkich
niestowaPonieważ glosy robotników w
:yszonych w poszcególnych klubach,
tych sprawach pozostają bez e- których
mają prawo n:o może na życzenie p. ognio prawianiaczłonkowie
sportów wodnych na pod;
mistrza Ministerjum zainteresuje •tawie legitymacji członkowskich i
się dolą młodocianych, którym bander klubowych.
Na egzamin należy zgłaszać się.z
dzieje się nieraz krzywda, gdyż dowodem
osobistym lub legitymacją
przytoczony powyżej fakt nk
dodatkową fotografią. Legitywcale faktem odsobnionym.
, i wioślarska kosztuje 5 zł„ ka
jakowa 3 zł. Bezrobotni, za okaza
niem poświadczonych dowodów P.
” " P., otrzymują legitymacje bez
Nasza rubryka
płati....
. . . .
Legitymacje mewykupione wr. z.
ZDOLNA BIURALISTKA, biegła .4 ważne i można je otrzymać w
laszynistka poszukuje posady biu sekretariacie komitetu wioślarskiego
(Wioślarska 4, przystań Klubu wio
rowej, wychowawczyni lub pokojo- ślarskiego
„Wisła" w godz, od 16
Świadectwa i referencje. Zgło- do 19).
i do Redakcji lub tel. 10.16-12. KURSY ŻEGLARSKIE NA WI
ŚLE. Począwszy od 20 ub. m. trwają
na Wiśle praktyczne kursy żeglar
skie, zorganizowane przez Akademi
Zamordowanie
cki Zw. Morski.
mają do dyspozycji 2
proboszcza ukraińskiego Uczestnicy
ve jolki. Kurs obejmuje dwie gru
li dla niezaawansowanych, 2) dla
W czwartek został zamordowa
tych,
którzy v
ny w Łucku przez nieznanych

Wyzysk młodocianych
w G ó r z e K alw arji
Donoszą nam o następującym

Miedzianowski Maksymilian, ogniomistrz 1 p. art. naj., przyjął
do pracy Zawadzkiego Mieczysła
wą, lat 14, któremu zgodził się
płacić dziennie zł. 1.50 za tłucze
nie gruzu.
Po skończeniu przez chłopca

Kontrola dewiz w Gdańsku

Urodziła 17 dziecko

W gminie Lungani koło Jass
pewna 46-letnia wieśniaczka na
zwiskiem Hlisca urodziła 17-te
skołei
dziecko.
Dewizy oraz należności w
łucie obcej mogą być wymienia Należy nadmienić, że wszystkie
ne na guldeny jedynie przez emi dzieci żyją i cieszą się dobrem
syjny Bank Gdański, lub też za zdrowiem.
jego pośrednictwem.
W okresie trwania kontroli de
wiz będzie zamknięta gdańska
giełda dewizowa.
W dalszym ciągu finałowych
W przyszłości Bank Gdański walk o mistrzostwo świata odbywa
ustalać ma kursy dewiz.
jących się w Cyrku warszawskim
Prasa gdańska pisze na temat Krauser w 38 min. pokonał Szymkowskiego, Tornow zwyciężył- Oli- sprawców proboszcz prawosław
pomocy, jaką władze polskie
ny w Poddębcach pow. łuckiego, ski AZM., Polna 50 m
Bank Polski udzielają guldenowi veirę, Coleff wygrał z Fullando.
Grabowski wycofał się z turnieju. Paweł Piataczenko. (PAT).
gdańskiemu.

Kryzys guldena pogłębia sią

Japońska tajna rada cesarska w
obecności Cesarza odrzuciła kon
wencje genewskie, dotyczące przy
musowego ubezpieczenia pracow
ników, oświadczając, że nie mogą
być one zastosowane w warun Surna, dla której nie są wyma
gane specjalne zezwolenia, wyno
kach japońskich. (PAT).
si zaledwie 20 gul. gd. miesięcz-

niwelacyjnych. Komisarjat Rządu
’
stanowiący własność pafl.
........ zgodził się już oddać w użyłkowanie Tow.
" ' ' mogłoby być wykończone i
______ o użytku jeszcze w rb. Jest
to tembardziej pożądane, że na terunie Marymontu brak Jest jakichkol.
iek urządzeń sportowych.
SZWAJCARJA NIE CHCE WY.
SYŁAĆ ZAWODNIKÓW NA BER
LIŃSKĄ OLIMPJADĘ. Rada Naro.
dowa Szwajcarii odrzuciła wniosek
o przyznanie kwoty 36.000 franków
szwajcarskich na rzecz przygotowań
" ipijskich do igrzysk 1936 roku

S aorty w o d n e

W Rzymie krążą pogłoski, ż(
wzmiankowaną w komunikacie
uznał Liber je
etjopskim osobą, która prowadzi
wolnictwa są wystarczające
propagandę antyetjopską na tere
dobra wola Rządu iiberyjskiego nie Francji, ■jest Henri de Monnie może być kwestionowana. frid. (PAT).
(ATE)

Senat Gdański wydal rozporzą
dzenie wprowadzające przymuso
wą gospodarkę dewizową. Zada
niem specjalnego tego urzędu de
wizowego będzie udzielanie po
zwoleń na wywóz zagranicznych
środków płalniczych, złota i me
tali szlachetnych oraz czuwanie
nad wykonywaniem rozporządze-

konferencji byłby sprzeczny z po
lityką, prowadzoną przez Japonję
w stosunku do Chin. (Mówiąc ja
sno, Japonja nie potrzebuje współ
ników).
EWAKUACJA
FIRM ZAGRANICZNYCH.
Z Szanghaju donoszą: Dziennik
„Sun-Bao“ podaje, że w związku
z zajęciem Chin Północnych przez
armję japońską, rozpoczęta się ma
sowa ewakuacja firm zagranicz
nych. Najpoważniejsze firmy an
gielskie likwidują swe biura w Pe
kinie i Tien-Wnie.
KRUPP BUDUJE FABRYKI DLA
JAPOŃSKIEGO PRZEMYŚLU
CHEMICZNEGO
„te Populaire" podaje informa
cję z Tokio, według której nie
miecki koncern Kruppa postano
wił wybudować w pobliżu Tokio
wielką fabrykę budowy maszyn,
przeznaczonych dla rozwijającego
się coraz bardziej japońskiego
przemysłu chemicznego. (PAT).

Katastrofa lotnicza

Z Buenos Aires donoszą: Po
rannej odmowie Paragwaju, zwoposiedzenie konferen
cji pokojowej na którem nastąpi
ło podpisanie zawieszenia broni
pomiędzy Boliwją a Paragwajem.

W iadomości
g portowe

Walki w Cyrku

Stf. 5

W a lk a

o demokratyczne prawo wyborcze

Życie ludzkie jest tanie...
Nieludzki sekwestrator strzelił do człowieka

Chłopski, który jedynie mo Niedbalstwo zarządu gminy doprowadziło do tragedji
że wyprowadzić bid pracujący i
(Korespondencja własna)
energicznie protestuje przeciwko Państwo Polskie z kryzysu i nęzakusom faszyzmu w Polsce, prze
Dnia 5 czerwca r. b. zgłosił się placit, a tylko przez niedbalstwo się wypadki strzelania ..przez Seciwko zamachom na demokraty- Zgromadzeme zakończono o- o wsi Rossosz, pow. bialskiego, Gminy i upór Sekwestratora dopro kwestratorów do ludzi, pożądaie prawo wyborcze, oświadcza, krzykami na cześćPPS. i odśpie sekwestrator Urzędu Skarbowego wadzono Kuzawińskiego do ka nem jest, by Ministrowie Skarbu,
walczyć będzie o Rząd Robotni waniem „Czerwonego"!
i Spraw Wewnętrznych zainterei
Białej Podlaskiej, Feliks Wala- lectwa.
da, celem dokonania sprzedaży za
Ponieważ na P odlasiua szcze sowali się podobnemi sprawami.
jętego inwentarza żywego u drob gólniej w pow. bialskim zdarzają
nego rolnika Karola Kużawińskiepokrycic podatku gminnego
wyrównawczego i opłaty drogo
Protestują przeciwko zamachowi na wej Sejmikowej za lata 1930-32
było dokonane w lutym
prawa obywatelskie klasy robotniczej r.(zajęcie
b.).
dniu 11 b. m. została zwoła Po wysłuchaniu referatu i ob
Ob. Kużawińśki okazał formalne
Praed dwoma laty pisaliśmy ob kiięgi kasowe, okradał bezrobof-.
na konferencja zarządów oddzia szernej dyskusji, w której zabiera pokwitowanie Zarządu Gminy Ros
łów Zw. Rob. Przem, Spożywcze ło głos 14 mówców, uchwalono re- iosz z dnia 22 marca 1935 r. Nr. szernie o defraudacjach naczelni nych: z zasiłków itd.
P. Kania był naturalnie „sana;
go w Polsce
roluoję, którą w skróceniu podaje- 194, stwierdzające, że podatek, ków wielu gmin w pow. pszczyńtorem". Taka jest moda, że zło
Na ogólną 1’czibę 13 oddziałów ny.
który jest przedmiotem egzekucji
n. wymieniliśmy jako defrau dzieje szukają przytułku w obozie
Konferencja Żarz. Oddz. Zw. został opłacony w całości, lecz se
warszawskich reprezentowanych
danta
naczelnika
gminy
Piasek
„sanacyjnym".
Teraz po kilku la
Rob.
Przem.
Spożywczego
w
Pol
było 11.
kwestrator nie zwrócił na to uwa
sce, odbyta w dn. 11 b. m. w loka gi I nie raczył egzekucji zaniechać Franciszka Kanię, który zdefrau- tach czekania sąd -nareszcie spra
wę rozpatrzył i zasądził Kanię hą
przy ul. Długiej 21, stwierdza,
wyjaśnienia zaszłej po dował 5.975, 64 zl. Kania kradł
Uchwała robotników budowlanych w Augustowie lu
pieniądze
publiczne,
fałszował
rok
więzienia.
Lepiej późno, niż
iż faszyzm w okresie swego 9-cio myłki (pomyłki takie zdarzają się
nigdy!
letniego panowania niszczył krok
każdym kroku); nie wyjaśni!
Na ogóltem Zebraniu Związku ganizacyj została odczytana
za krokiem ciężko wywalczone zdo sprawy, a przystąpił z całą bez
Robotników Przemysłu Budowlane
bycze klasy robotniczej.
względnością do fantowania in
go, Drzewnego, Ceramicznego i
1) W ten sposób zmniejszono wentarza na pokrycie zapłaconego
Pokrewnych Zawodów w Polsce
place urlopowe, zniesiono sobotę podatku.
(oddział w Augustowie), odbytem
angielską, obniżono zasiłki choro Widząc to syn Karola Kuzawińbowe, obniżono zarobki robotni skiego, Jan Kuzawiński, nic mo
Przed tygodniem zgłosił Zarząd skich. W bieżącym tygodniu zo
kom przez utrudnianie im możli gąc pogodzić się się z utratą dłu huty Piłsudskiego w Chorzowie stanie uruchomiony dalszy piec
wości walki, podniesiono normy goletniego dorobku, zwrócił się wniosek do komisji demobilizacyj- martynowski, tak że łączmie pra
nej
o redukcję 350 robotników. cować będą cztery piece na trzy
do Sekwestralora o zaniechanie
tysiące r&botnikóyr na bruk i t. p. tej czynności, powtarzając, ze po Wniosek ten wywołał wielkie zdu zmiany. Również walcownia ma
2) Pozbawiono robotników wpły datek jest opłacony, a tylko pomyl mienie u załogi huty, której wia pełne zatrudnienie, otrzymawszy;
u na Samorządy w Kasach Cho ka doprowadziła do egzekucji.
domo, że sytuacja w hucie uległa
UTOPIONA PRZEZ SYNOWĄ. Szottowa była na Walach Szpi- rych, które zmieniono na Ubezpie
7 i pół miijona zł. (1700 szyn ko
Sekwestrator, nie usłucha! stów pewnej poprawie.
W studni na podwórzu jednego tajnych w towarzystwie jakiegoś czalnię Społeczną, nie dającą nic Kuzawiriskiego. zarepetowal broń
Według ostatniego sprawozdania lejowych itd.). Zamówienie to Za
z domów w Ustrzykach znaleziono jegomościa, nadszedł jej mąż, któ robotnikom, a obarczającą ich.no- i bez namysłu strzeli! wprost w Ku nastąpiła, wskutek rozpoczęcia se pewnia pracę na kilka miesięcy..'
zwłoki staruszki ze zmasakrowa ry wyjął szablę i porąbał żonie wemi ciężarami.
budowlanego, znaczna poprą Dlaczego więc dalsze redukcje?
zawińskiego, raniąc go w lewe raną głową.
głowę. Ofiara zazdrości męża wal- 3) Niszcząc robotników,'rodzimy
z oddziale pieców martynowe śmien
Denatką okazała się Katarzyna
faszyzm stara się zniszczyć i ich
po takiem
Kwaśniewicz, właścicielka ohvej
•awa obywatelskie.
NAPAD NA POCZTYLJONA.
mięta
posesji, mieszkająca wspólnie ze
4) Zniszozono Samorządy Gmin,
We wsi Ęieńki niema stałego
wprowadzając Komisarzy, skrę się, a władze wkroczą w niewła
swą synową, również Katarzyną.
Syn starej Kwaśniewiczowej pocztyljońa, tylko na zmianę mie powano wolność słowa i druku, ściwe czynności organów egzeku
jednego z policjantów i pobił go.
przebywa w Ameryce. Pod ża szkańcy wsi, a nawet nieletnie wreszcie po! okresie zńańyóh „brze cyjnych i z miejsca zawieszą se Policji w Chorzowie donieśli kon Wywiązała się z tego bójka, w. któ
rnu tem morderstwa aresztowano ' sieci, przenoszą pocztę.
sldch" wyborów przyszła kolej na kwestratora, a następnie wdrożą fidenci. że na terenie podmiejskim
bezrobotni znowu szukają węgla rej większa ilość bezrobotnych za
jej synową i kochanka tejże. An Jest to stan rzeczy bardzo nie- Konstytucję i ordynację wyborczą. dochodzenie przeciwko winnym do
jęła wobec policjantów wrogie sta
w
biiedaszybach,
pomimo
zakazu
•zpieczny.
prowadzenia
do
zajścia.
Tymcza
5) W obronie egzystencji pracutoniego Bortkowskiego z UstjaNa powracającą, z Makowa dc . icych robotników, w obronie re sem stało się inaczej. Gdy Kuza policji. Władze policyjne wysłały nowisko. Zajście zlikwidowano tak
‘ oni biedaszfbów grupę poli jak zwykłej a Stachowicza aresz
si Bińkówka, niejaką Wikto- sztek zagrożonych praw robotni wińskiego odwieziono do szpitala
ROZPRAWA NA ZABAWIE.
towano.
cjantów,
którzy
przyłapali
przy
ko
w
Białej
Podlaskiej,
sekweslralor
rję Korek, lat 21, pełniącą w tym czych, konferencja Zarządów Od
W Markach podczas Zielonych dniu służbę pocztyljońa, napadl działów podnosi jaknajenergiczniej pomimo wszystko oddal go pod ■paniu węgła bezrobotnego Karola
Zatargi bezrobotnych z. policją
Świąt bawił na urlopie żołnierz 21 nieznany osobnik, który podbieglsą coraz częstsze. Ilość tych za
dozór Zarządowi Gminy Rossosz Stachowicza.
p, p. Antoni Mank. Mank poszedł szy od tylu w butach gumowych, szy protest i wzywa wszystkich ro
W toku powstałej szarpaniny targów wzrastać będzie w miarę
botników zawodu spożywczego,
ną zabawę, gdzie tańczył z jedną przeciął pasek od torby i zabrał
fał wniosków egzekucyjnych z U- rzucił się rzekomo Stachowicz na wzrastania bezrobocia.
z miejscowych piękności, kiedy ją, ociekłszy w las. W torbie znaj zorganizowanych i dezorganizowa rzędu Skarbowego po zapłaceniu
podszedł do niego rywal Nowak i dowała się gotówka w kwocie 723 nych, do podjęcia energicznego Takie postępowanie Sekwestra■otestu,
.
chciat mu odbić tancerkę.
az korespondencja.
6) Konferencja wzywa wszyst-. ira Urzędu Skarbowego w BialejNowak, uzbroiwszy się w nóż,
kich robotników spożywczych do Podlaskiej i Zarządu Gminy Ros
da Rościszewskiego, skazanego w
SĄD NAJWYŻSZY
natarł znienacka na żołnierza i cię OBŁĄKANA POKĄSAŁA KOBIETĘ
sosz może tylko wzbudzić nie
Na jednej z ulic Lwowa jakaś przybycia «a olbrzymi wiec, który chęć w stosunku do. władz skar
swoim czasie na półtora roku wię
ZATWIERDZIŁ.
żko go pokrajał.
odbędzie się w dniu 23 czerwca o
kobieia rzuciła się nagle na
V Sądzie Najwyższym rozpalry- żenia .za przynależność do ONRbowych i gminnych.
chodzącą chodnikiem Bronisławę godz. 10 rano w podwórzu przy ul.
przechowywanie kilkuset egzem
r.O
wczoraj
sprawę
adw.
WitolPrzecież
Kuzawiński
podatek
oBatz i pokąsała ją dotkliwie w rę Wareckiej Nr, 7.
plarzy „Tajnej sztafety".
Jak wiadomo, adw. Rościszewski
W Hanzlówce pow. łańcuckiego kę. Okazało się, że napastniczką
był aresztowany w sierpniu r. ub.
nieznani sprawcy wymordowali była umysłowo chora.
siekierą całą rodzinę Kisalów.
W mieszkaniu jego rewizja nie uBEZ DOZORU.
'Ofiarą morderców padl 53-lelnl
jawnila żadnych egzemplarzy pis
Dziesięcioletnia córka dróżnika
ma, natomiast znaleziono na pod
Jan Kisala, żona jego Tekla, oraz
dwoje małych dzieci w wieku od Matuszka, na szlaku Mieszków—
wórzu paczkę z kilkuset egzempla-Jarocin w Bogusiowie, bawiąc się, W fabryce Wyborów Szamotowych Wł. Klepackiego
rzami pisma. Adw. Rościszewski
E do 4-ch lat
usiadła
na
szynach.
W
kilka
minut
bronił się twierdzeniem w sądzie
i Podobny do powyższego
w Ostrowcu
(Kor. własna)
okręgowym, iż paczka ta została
pad wykonany był w Hanzlówce później nadjechał pociąg. Maszy
Trzynaście dni walczą robotni-1 Pan lnsp. Pracy 20. Obwodu n a 1 zatrudnienia jaknajwiększej Ho mu napewBo podrzucona. Adw.'
\w roku 1933. Sprawcę morderstwa nista, widząc dziecko na szynach,
podówczas schwytano i wyrokiem zahamował gwałtownie. Mimo te cy niezłomnie o prawo do życia i konferencji z delegacją w dn. 7.6. li robotników.
Rościszewski apelował.
Należy dodać, że fabrykant — Sąd Apelacyjny zmniejszył mii
o ludzkie traktowanie w fabryce br. wykazał również stronniczość.
Badu doraźnego w Rzeszowie śka go jednak lokomofywa wpadta
zano na śmierć. Nazywał się on- dziewczynę. Poniosła ona śmierć wyrobów szamotowych taż. Wł. Gdy delegacja w imieniu robotni chcąc zmusić robotników do o- karę do 10 miesięcy więzienia.
Sąd Najwyższy odrzucił skargę'
Jan Kunlsz I zawisł na szubienicy. na miejscu.
Klepackiego w Ostrowcu.
ków oświadczyła p. lnsp. Pracy, puszczenia murów fabrycznych,
W Krakowie (ul. Sławkowska
że nie zgadza się na żadną reduk wstrzymał wypłatę, by głodem kasacyjną, wniesioną przez obroń-'
nr. 30) w czasie zabawy 8-letni Jak już. nadmieniliśmy,.w po
PORĄBAŁ ŻONĘ SZABLĄ.
złamać
jedność
robotniczą.
Chciat
cę
adw.
Rościszewskiego,
adw.
cje
robotników,
gdyż
wie
doskoprzedniej korespondencji, walka
Przed kilkunastu miesiącami chłopiec, Kubuś Kursa, wychylił toczy się o utrzymanie zarobków
Niedzielskiego, zatwierdzając tem
■ że nie leży w interesie Pań- i wypłacać... w spółce rolnej!!
przydzielony został z Tarnopola się nieostrożnie za balustradę 1 ru cennikowych, o zniesienie nad
tworzenie coraz to więk
Kiedy na konferencji delegacja samem wyrok skazujący.
POLICJANT
kapral
Stanisław
Szotl
do ną! z trzeciego piętra na pierwsze. miernego nadrobku, o nięreduko- szych kadr, bezrobotnych i że ra zwróciła uwagę p. inspektorowi
Dozna!
złamania
podstawy
czasz
C2-go pułku ułanów w Bro
ue robotników i uznanie Zw. czej robotnicy zgodzą się na la jego bierność, stwierdzając, że NA ŁAWIE OSKARŻONYCH.
kach. Żona Szotta podejrzewała, ki, złamania uda lewego i ran Klasowego, oraz przedstawiciel zmniejszenie ilości dni pracy, by o, co robi fabrykant, jest szykaSąd Okręgowy rozpatrywał
ciętych twarzy. Stan groźny.
Sż mąż zdradza ją, tembardziej,
stwa robotników. Dziwne wprost zatrudniona była cala załoga — fą i że art. 33 o umowie o pracę wczoraj sprawę posterunkowego Ite jest on obecnie poza Tarnopo
SPOWODU NIEDOSTATKU. stanowisko zajmują władze admi p. inspektor oświadczył, że nie ma ezbrania wypłacania zarobków Stanisława Oryla, oskarżonego o
lem. Postanowiła więc za wszel Anna Filipowska, lat 20, z Toń nistracyjne i lnsp. Pracy 20 Ob prawa zmusić fabrykanta do za v sklepach, jadłodajniach i"
nieumyślne ułatwienie ucieczki z aką cenę przeprowadzić się do uśmierciła swe dziecko bezpośre wodu wobec strajku i strajkują trudnienia całej załogi nawet na >. inspektor oświadczył, że
zymanemu w areszcie Benedyk-::
Swego męża do Brodów.
•
dnio po urodzeniu, w grudniu ub. cych robotników. W słusznej wal warunkach, wysuniętych przez ro noże zmusić fabrykanta do wy .wi Pastorowi.
Post. Oryl pełnił wartę przy a?-.
SżóHowa, która miała preten roku. Sędzia Bartynowski skazał ce robotników o place i przestrze botników, natomiast radzi, by ro płacania w biurze fabrycznem, bc
;szcie
17 kom. p. p. i odprowa
botnicy,
którzy
pozostają
w
pra
sje do męża, że ją zdradza, sama ją na 10 miesięcy więzienia z
ganię obowiązujących przepisów,
dziś istnieje ustrój kapifalistyczwieszeniem
wykonania
kary
dzi!
z
aresztu
do
ubikacji
areszto-'
cy,
opodatkowali
się
po
5
proc,
nie była mu wierną. D. 12 bm. po
miast bronić prawa, dopomagają
l i nic na to poradzić nie moż-anego, podejrzanego o kradzieżpołudniu o godz. 15-ej, kiedy lat 5.
fabrykantowi do łamania, go. Miej od zarobku na rzecz zredukowa
scowa policja od początku odgry nych, a on wyda zarządzenia, by
Fabrykant
Klepacki
jest
człon
Pastor pozostawiony sam w ubi
wa rolę agitatorów fabrykanta do fabryka potrącała z zarobków te em BB., więc cóż może mu przi
łamania strajku. Niejednokrotnie 5 proc, i przekazywała do Związ szkodzić w deptaniu ustaw socjal kacji, zdołał zbiec. Post. Oryl, prze
rażony groźbą sprawy, która mu
straszy się robotników wyrzuce- ku, który będzie rozdziela! pomię
groziła, rzuci! się w pościg za os
z fabryki. Nie dopuszcza się dzy rodziny zredukowanych. Ukarżonym i W ciągu niespełna 24
to wyjście Za najlepsze, lub
delegacji z poza fabryki, chcącej
godzin zdotal ująć zbiega.
• należy zgodzić się na pro
Codziennie prawie donosi kroni ska sity. Cóż kiedy
skomunikować się ze strajkujący
los?
Pastor został skazany za uciecrka o wypadkach śmierci i cięż groza m
mi robotnikami; przeprowadza się ponowaną przez fabrykanta 10
kę na 3 tygodnie aresztu, a za kra
kich chorób z powodu kompletne
gruntowną rewizję w koszykach proc. Obniżkę zarobków, a wówas będą zatrudnieni wszyscy.
dzież na 10 mieś, aresztu.
go wycieńczenia fizycznego bezro
z obiadami; o widzenia muszą
Posterunkowego postawiono w
W
tym
momencie
zwróci!
uwa
Na
fundusz
prasowy
dżiny zwracać się do policji i i
botnych.
stan oskarżenia. Oskarżony tłuma
mowa odbywa się pod Czujnem gę p. Inspektorowi Pracy sekre
W Chorzowie III stracił przy
czył się tem, iż po-całonocnej służtomność na ulicy bezrobotny i bez „Robotnika"
okiem posterunkowego, który sta tarz pow. Centr. Zw. Rob. Przem.
Zebrane
przez
Komitet
PPS.
w
Chem.,
tow.
Grudzień,
że
Związek
STAN POGODY w|g PIM
ra się- przekonywać zainteresowa
‘domny Ernest Hoffman. Jak stwier
stanie znieść zaduchu w ubikacji tnie pójdzie na koncepcję
SŁONECZNIE i CIEPŁO.
nych, że..." robotnicy niesłusznie
'dził przywołany lekarz, nastąpiło Kałuszu zł. 2.—.
dlatego czekał na więźnia pod
Dziś pogoda słoneczna i ciepła
omdlenie z powodu wycieńczenia. NA ROB. TOW. PRZYJ. DZIECI strajkują (!). Uważamy, iżpolicjil
Bronisława Kulmanowa w
słabych wiatrach południowo - zr drzwiami. Obronę wnosił adw. Wł.
powinna bronić pokrzywdzonych,
Hoffman nie jadł już kilka Ali. Od
Węglewski
I.K.
chodnich.
wieziono go do szpitala, gdzie odzy nislawowie za maj i czerwiec zl. 10. a nie dopomagać krzywdzicielom.

Zgromadzenie w Skarżysku-Kamiennej

)

W Skarżysku - Kamiennej, w
li ZZK, przy ul. Limanowskiego 65,
odbyło się zgromadzenie publicz
ne przeciwko ordynacji wyborczej
BBWR-, przeciwko faszyzmowi.
Na zgromadzenie przybyły dość
liczne grupy z okolicznych wsi.
Większość uczestników zmuszona
była pozostać Ba uKcy, gdyż lokal
mógł pomieścić zaledwie małą
cząstkę obecnych, i przemówienia
wysłuchali przy otwartych oknach
przed domem.
Zgromadzenie zagaił tow. No
wakowski Leon. Po przemówieniu
przeszło półtoragodzinnem tow.
d-ra Kelles - Krauza', z Radomia,
oświetlającem obecna sytuację po
lityczną, przyjęto rezolucję, która

jrajstii spoiwu wW
arszawie

„Sanacyjny” defraudant
Skazany na rok w ięzienia

Pomimo milionowych zamówień
Nowe wnioski redukcyjne

Wiadomości

W obronie swego kawałka Chleba

Z sali sądowej w stolicy

Trzynaście dni „strajku polskiego"

Głód na ulicach miast śląskich

Str. 6

K R O N IK A K R A K O W S K A
Straszny pożar przy ul. Juliusza Lea

Z m ia s ta

NAKŁADEM SYNDYKATU
DZIENNIKARZY KRAKOWSKICH,
ukaże się w bieżącym miesiącu „Ilu
strowany Skorowidz Miasta Krako
wa", który rozdawać się będzie po
całej . Polsce, za pośrednictwem
Zycie robotnicze
wszystkich biur podróży—bezpłatnie.
Uznając celowość takiego Skoro
POSIEDZENIE OKR. PPS.
Kraków miasto. Odbędzie się widza, tak Izba Przemysłowo - Han
w piątek dn. 14 bm., o godz. 6.30 dlowa jak i Krakowska Kongregacja
wiedź., przy ul. Dunajewskiego Kupiecka, do- podjętej przez Syndy
kat .Dziennikarzy Krakowskich im
nr. 5.
prezy, odniosły się z całą życzliwo
ścią, zalecając jego praktyczną war
Samobóistwo
tość sferom przemysłowo - handloW czwartek o godz. 8.30 rano
na ulicy św. Agnieszki 10 z 111
piętra rzuciła się na bruk 38-let- OBÓZ LETNI POLSKIEJ YMCA
W MSZANIE DOLNEJ
ńia Natalowa, żona kupca.
Lekarz pogotowia stwierdził zła rozpoczyna się z dniem 21.VI i- trwać
manie podstawy czaszki i ogólne będzie do 16 sierpnia, dzieląc się na
dwa czterotygodniowe okresy. Przyj
obrażenia.
...... -•
W agonji przewieziono despe- muje się do obozu młodzież szkolną
w wieku od 12 do 18-tu lat. Wpisy
ratkę do szpitala św. Łazarza.
Powód samobójstwa nieznany, i informacje w sekretarjaeie Polskiej
YMCA, Kraków, ul. Krowoderska 8,
Tel. 124-36, codziennie od 15—21.
K in o te atry
PÓŁKOLONJE DLA DZIATWY
APOLLO: „Żywy zastaw".
KRAKOWSKIEJ
ATLANTIC: „Tajemnica malej
Krakowskie Towarzystwo Przeciw
Shirley" i „Ich noce".
gruźlicze
przyjmuje w dalszym cią
ADRIA: „Kapitan Karkoron i
gu w Wydziale Zdrowia Publicznego
Wonderbar".
PROMIEŃ: Pogrzeb Marszałka — Ratusz, pl. WW. świętych, od go
dziny 5—7 wieczorem dzieci do pólPit.sudskiego.
kolonji w parku Dra Jordana i w
ŚWIT: „Golgota".
SZTUKA: „Czar wiedeńskiego wal- Podgórzu na Krzemionkach.
Półkolonje te rozpoczną się 1-go
UCIECHA: „Księżniczka przez30 lipca b. r., zbiórka publiczna po
mieście na ich prowadzenie odbędzie
dni“.
WANDA: „Niewolnica z Man- się dnia 15 czerwca, t. j. w sobotę.
daley".
UKRADŁ TYTOŃ
SŁONKO: „Julica*.
Fischer Markus, kupiec, zam. przy

pożar przy ul. Lea 112, prawdopo drewniany domek parterowy.
dobnie od tlącego się niedopałka.
Straż pożarna po 1% godzinnej
Powstał ogień w drewnianej stodo walce z żywiołem ogień ugasiła.
le, który wskutek silnego wiatru

Dyżury lekarskie
1. Dr. Bóhmerwald Henryk, Długa
41, tel. 181-81.
2. Dr. Glasner Ignacy, Potockiego
5, tel. 119-24.
8. Dr. Magiera Tadeusz, 1 Osiedle
ofic. 54, tel. 188-16.
4. Dr. Walewski Stanisław, Łob
zowska 27, tel. 155-50.

Repertuar
TEATR im. SŁOWACKIEGO: W
piątek „Nauczycielka" D. Nicodemi‘ego z p. Jaroszewską w roli
W próbach pod kierunkiem reż.
J. Karbowskiego sztuka Antoniego
Waśkowskiego p. t. „Gwiazda Wa
welu". która ukaże się w najbliższą
sobotę. Rolę tytułową odtworzy p.
Taida Granowska.
W PIĄTEK WYSTĘP HANKI
ORDONÓWNY I IGO SYMA W BA
GATELI. Najświetniejsza pieśniar
ka Hanka Ordonówna i czołowy arty
sta stołecznych scen Igo Sym wy
stąpią tylko jeden raz w najbliższy
piątek 14 czerwca w teatrze „Baga
tela". Znakomici artyści odtworzą
pieśni i piosenki najnowszego reper
tuaru, nieznanego dotąd w Krako-

Plaga bandytyzmu w żywiecczyźnie
ul. Długiej 1. 26 zgłosił organom P.P.,
że dnia 11 b. m. o 'gódż. ■7.80' przy
szedł do jego sklepu nieznany osob
nik i zażądał sprzedańia mu tytoniu
za kwotę 44 zł.
Po zapakowaniu żądanego tytoniu
Fischer odwrócił się . do przybysza,
by mu podać kawałek papieru, co ten
ostatni wykorzystał i zbiegł ze skle
pu, zabierając ze sobą tytoń..,. Do
chodzenia prowadzi się.
AMATOR ZAMKÓW
Żebrowska Marja, zam. przy ul.
Grzegórzeckiej 17 zgłosiła organom
P. P., że dnia 10 b. m. nieznany
sprawca skradł na jej szkodę z nowobudującego się domu przy ul. Brodowieza ,— 16 zamków wraz z klucza
mi i klamkami. 1 piłkę ręczną do
drzewa i 1 do żelaza, łącznej warto
ści 50 zł. Dochodzenie prowadzi się.
NA „PALESTYNĘ"
Bienenstock Samuel, i kupiec, zam.
w Krakowie przy ul. św. Wawrzyń
ca. L. 24 zgłosi! organom P. P., że
dnia 11 b. m. og odz. 11-ej, idąc uli
cą Dietla, został zaszczepiony przez
jakiegoś osobnika, który zapytał: go
o biuro palestyńskie, a następnie
wda! się z nim w rozmowę, w trak
cie której namówił P.inenstocka, by
mu pożyczy! kwotę 24 zł.< za: co po*
zostawi mu w zastawie pierścionek,
wartości kilkuset złotych..,
...
Binenstóck ha propozycję niezna
nego osobnika zgodził śię. Jak się
później przekonał, padł on ofiarą ószustwa, gdyż pierścionek był ze
zwykłego 'metalu.

. Z różnych wystąpień policji w
żywieckiem wobec głodnych de
monstrujących chłopów i robotni
ków, wiemy o jej er.crgji. Ale jak
dzieje się na innym terenie; tam,
gdzie chodzi o tępienie złodziej
stwa i' bandytyzmu ?
Donoszą nam, że we wsi Bierna
pow. Żywiec, oddalonej o 2 kilom,
od posterunku Pol. Państw, w Ło
dygowicach, grasuje od zgórą 2-ch
lat złodziejstwo, napady i krajanie
nożami spokojnych mieszkańców,
wybijanie okien i t. p.
Wymienionemu posterunkowi ze
si. przód. Jakubem Dragaczem i
post. Kastelnikiem jest wiadomem,
którzy to gospodarscy synowie tra
dnią się rozbojem, chociaż i rodzi
ce tych wykolejeńców cierpią od

swych dzieci. I Pow. Kom. P. P,
w Żywcu nie obce są nazwiska szu- !
mowin tej wioski i innych okolicz
nych wsi. Co czynią , by zabezpie
czyć życie i mienie mieszkańców,
którzy plącą duże podatki aa utrzymanie pólicji? Pijatyki, złodziej
stwo i bandytyzm szerzy się ciągle.
Ze swej strony apelujemy do
Władz Wojewódzkich i Central
nych, by wejrzały w ten stan rze
czy i zmieniły kogo należy, by za
pewnić bezpieczeństwo życia i
mienia mieszkańców Bierny i oko
licy. Nadmieniamy, że mieszkańcy
Bierny wysiosowali odpowiednie pi
sma — z obawy przed zemstą ze
strony bandytów anonimowe — do
zwierzchnich władz o zaintereso
wanie się ich położeniem.

Sprostowanie urzędowe

, a przeznacza się ich
i też ogranicza się ich’
użycie tylko : a pewnych linjach. —
Prawdą natoi iast jest, że prawa o*
bywatelskie r

W związku z zamieszczonym w Nr.
148 czasopisma „Naprzód" z dnia 16
maja r. b. artykułem p. t.: „W obro
nie praw obywatelskich" na zasadzie
art. 21 dekretu w przedmiocie tym
czasowych przepisów prasowych z
dnia 7.II.1919 r. (Dz. Pr. 1919 roku
Nr. 14, poz. 186) proszę o zamieszczę
nie poniższego sprostowania:
'„Nieprawdą jest, że w Dyrekcji
Okręgowej Kolei Państwowych we
Lwowie na skutek jakiegoś poufnego
zarządzenia, nie ma się zaufania do
konduktorów i kierowników pociągów
wyznania grecko. - katolickiego i moj
żeszowego i wyrzuca, się ich z ogól
nych turnusów służbowych drużyn

lani do
zapotrzebowania i wymogów
służbowych, przyczem władza kieruje
się wyłącznie kwalifikacjami służbowemż pracowników i dobrem służby,
a nie przynależnością ich do tego lub
innego związku czy partji.
Za Komisarza Rządu
A. WysofcińoW.

W IA D O M O Ś C I Z E S L Ą S K A
Sensacja na świątecznej wycieczce
R.K.S-ów na Babią Górę
Uczestników wycieczki na Ba
bią Córę podczas Zielonych Świą!
napełni! zdumieniem widok sta
ruszka, maszerującego w pierw szch szeregach wycieczkowiczów
Staruszkiem tym był 70-letni tow.
Pawlok z Katowic, który już po
raz trzeci zwiedził szczyt Babiej
Góry. Wrócił z wycieczki opalo
ny i we wtorek o godz. 9-ej rano
zjawił się u nas w biurze czerstwy
i zdrowy, by omówić szczegóły

nowych, dłuższych wycieczek w
gody. Tow. Pawlok pracował całe
życie ciężko jako robotnik. Ale
zamiast wolne chwile spędzać w
knajpie, spędzaj je na świeżem po
wietrzu. Dzięki tej metodzie mo
że dziś jako 70-letni starzec brać
udział w wycieczkach młodzieży
aż na Babią Górę. Tow. Powłok
zamierza urządzić sobie wycieczkę
pieszą aż do Tatr. Życzymy mu,-by

S p r a w a R a d lic z a

Zycie robotnicze
ZEBRANIE C. Z. G. DNIA 16
CZERWCA 1935 r.
Łagiewniki o godz.10-tej u p.
Dymka, ref. tow. Stańczyk.
ra-Wieś o godz. 10-tej u -p.
Góreckiego, ref. tow. Krzywoń.
Nikiszowiec o godz. 10-tej u p.
Knosale, zebr. C. Z. G. i P. P. S.,
ref. tow. Janta.
towięc o gódz. 10-tej u p.
Heśzki, ref. tow. Chrószcz.
leSie o godz. 14-tej u p.
Brzózki zebr. C. Z. G. i niem. Zw.
lasów., ref. tow. Chrószcz i Kowol.
Pawłów o godz. 15-tej u p. Le
wi zebr. C. Z. G. PPS. Inwalidów i
sportowców Bielszowic, Pawłowa i
Kończyc, ref. tow. Stańczyk.
Orzegów o godz. 14-tej (lokal na
afiszach), ref. tow. Janta.

Dnia 22 b. m. rozpocznie sią dra* I sultató^ — takich lub innych.
gi z rzędu proces Radlicza. Zbio
Jak się dowiadujemy p. Radlicz
ZEBRANIA INWALIDÓW.
rową Skargę wytoczyli p. Radliczo- chce bronić się sam przed sądem
wi pp. Witczak, Przedpełski, w drugiej rozprawie, nie zamierza
Chmielewski i Kapuściński. Donie zrezygnować ze świadków i chce
sienia prasy, jakoby p. Radliczowi mówić wszystko, co wie.
Niewyjaśniona jest dotychczas roń.
wytoczyli skargę pp. Dr. Kocur i
Grzesik, nie odpowiadają praw rola Witkowskiego, znanego z Godula • Chebzie: o godz. 3-ej u p.
dzie. Natomiast prawdą jest, że w pierwszego procesu. Osoba ta nie Miarki. Ref. tow. Marek.
dnia 16 czerwca r. b. (niedziela).
sprawie memorjałów dotyczących jest nawet znana p. Radliczowi.
Imielin: o godz. 3-ej u p. Szewct>«pp. Grzesika i Kocura toczą się do
Po zakończeniu procesów napichodzenia urzędowe. Po ich ukoń. szemy kilka słów o kulisach tego kowej. Ref. tow. Marek.
Borowia . WieS:
u Mapczeniu należy się spodziewać re- procesu.
•Ja wiec inwaiidór

S ą d y z a b ie r a ją s ię

WIEC P. P. S.
dnia 14 czerwca r. b.
Nowa Wieś: o godz. 4-ej u Gó
reckiego
wiec
publiczny. Ref. tow.
Sąd w Bielsku Zasądził niejakie-1 wał 91 zl. na 2 miesiące więzienia,
Janta.
go Franciszka Gutana z Czechowic, I oraz zwrot sprzeniewierzonych pie
kolportera gazet, który zdefraudo- *niędzy. Wyrok bardzo słuszny!
ZEBRANIE P. P. S.
dnia 16 czerwca r. b, (niedziela).
Ruda Południowa: o godz. lOej w
salce zebrań. Ref, tow. dr. Ziólkle-

Do oszukańczych kolporterów gazet

Chluba „sanacyjnego" Zw. Powstańców

Przed sądem w Lublińcu na G.
Śląsku ij^byta się przed kilku diami rozprawa przeciwko niejakiemu
Fr, Muszkowskiemu, który, wra
cając 8. marca z pijatyki, w poczu
ciu swej bezkarności jako wzoro
wy „sanator", przystanął ua środ
ku rynku m. Lublińca i zaczął wo.
lać: „Niech żyje Hitler", „Niech
żyjc Polska, ale bez długu", a za
raz polem. „Zbankrutujecie z Wa
szą Polską".
Przed sądem oskarżony tlomaczył się, żc jest polskim patrjotą i
już 10 lat jest członkiem „sanacyj
nego" Zw. Powstańców Śląskich,
na co przedłożył dowody. Sąd je
dnak nie dal się przekonać do te-

„Polonia" w służbie zacofaństwa i wstecznictwa
Katowicach odbyt się przed
kilku dniami odczyt znanego pro
fesora uniwersytetu Poznańskiego
Ułaszyna o „Wolnej Myśli". Od:yt cieszył się dużem zaintereso
waniem. Dowodem tego było, że
zatka, przeznaczona na odczyt, okazala się zbyt szczupłą, by zmie
ścić przybyłych słuchaczów. Kie
dy zwrócono się do Zarządu „Do
nu Oświatowego" przy ul. Frat.cu.
skiej o odstąpienie na ten cel wielriej sali wykładowej, .inicjatorzy,
odczytu spotkali śię z odmową, Od
czyt miał się odbyć o godz. 8-ej
wieczorem, lecz dopiero o godz.
9-ej udało śię uzyskać wielką salę
Konserwatorium Muzycznego na
odbycie odczytu. Sala była przepeł
ntana; wykład prof. Ułaszyna,
trwający przeszło 2 godziny, cie
szy! się wielkiem uznaniem.
Wykład prof. Ułaszyna stal na
wysokim poziomie naukowym, to
też dla wielu słuchaczów naukowe
uzasadnienie „Myśli Wolnej" było
poniekąd rewelacją. Ogólnie bo
wiem każda, dewotka męska i żeńska przedstawia Wolnomyślicieli
za bezbożników i t. p. Na poziomie
takiej dewotki stanęła także „Polonja", która w artykule „Bezboż
nicy ma Śląsku" zaatakowała w
prymitywny sposób tak prof. Ulaszya, jak też inicjatorów odczytu.
Pozatem przekręcSa „Polónja" w
kłamliwy sposób treść przemowie,
nia, wkładając w usta prof. Utaszyna słowa, których ten nie wy
powiedział.
Kłamie też „Polonja", jakoby na
odczycie „50 proc, słuchaczy sta
nowiła inteligencja żydowska, po
zatem trochę inteligencji polskiej,
oraz grupka bezrobotnych, nasła
nych z Świetlic. W rzeczywistości
procent inteligencji żydowskiej był
bardzo nikły, zaś nasłanych z Świe

patrjoty „sanacyjnego"
Powstańców i skazał go na 7
Choroby zakaźne
śięcy więzienia.
Takich „patrjotów" posiada Zw, W czasie od 26 maja do 1 czer
>wstańców jeszcze więcej.
ca zanotowano na terenie Województwa śląskiego następujące wypadki
chorób zakaźnych: Dur brzuszny 8,
Do uzdrowiska
czerwonka 1, płonica 14, błonica 15, Podziękowanie
zapalenie opon mózgowych 3 (dwie Wszystkim uczestnikom pogrze
W poniedziałek 17 czerwca
wyjeżdża 120 uczniów, zakwalifi śmiert.), odra 75 (1 śmiert.), róża bu naszego zmarłego Męża i Ojca,
kowanych przez lekarzy szkolnych 4, krztusiec 2, zimnica 2, gruźlica tow. Józefa Płaczka, przedewsz?do uzdrowisk, na 30-dniową kura otwarta 23 (16 śmiert.), jaglica 1, stkiem zaś placówkom PPS, które
cję do uzdrowiska miejskiego w wodowstręt 1. .-•
przybyły z sztandarami na po
Gorzycach śląskich.
grzeb, oraz tow. Jancle za jego
serdeczne przemówienie nad mo
Dzieci, udające się do Gorzyc, Nowy starosta
winne stawić się wraz z rodzicami Nowym starostą pow. taraogór- giłą, składamy tą drogą najser
w dniu 17 czerwca o godz. 11-ej skiego został mianowany wiced'-- deczniejsze podziękowanie.
rcktor policji w Chorzowie PiWtl |
Rodzina Płaczków.
na dworcu w Katowicach w
dawnej IV klasy.
Chorzów, dnia 13 czerwca 1935.

Redaktor odpowiedzialny: STANISŁAW NIEMYSKL

tlic bezrobotnych nie było wcale,
lecz byli tam uczestnicy kursów oświatowych TUR-a.
„Polonja" wymienia nazwiska
niektórych słuchaczów. Niedyskre
cja ta jest celowa. Wytyka się ie
osoby palcem, by ułatwić nagonkę
na te osoby. W końcu „żąda stano,
wczo „Polonia", by w przyszłości
nie pozwolić na odbycie takiego
odczytu ani w TCL. ani w innych
zakładach naukowych i stawia za
wzór Lublin, gdzie odczyt taki musia tsię z powodu nagonki kiera
odbyć w kinie!

Ho, hol Katowice to nie Lublinl
Możemy „Polonię" zapewnić, że
Śląsk nigdy nie spadnie do pozio
mu Lublina, tej wysepki zacofań
stwa i wstecznictwa klerykalnego.

Samobóistwo
inwalidy górniczego
Z powodu ciężkich warunków
materjalnych powiesił się koło kolonji „Zuzanna" (Górny Śląsk) 66
letni inwalida górniczy Józef Giem

Nienormalne warunki pracy
Przy regulacji Czarnej Przemszy pud Mysłowicami
Przy regulacji Czarnej Przem
szy pod Mysłowicami, prowadzo
nej prżez fundusz pracy, zatrudnio
nych jest około 380 bezrobotnych
z Zagłębia.
Robotnicy z Zagłębia swego cza
su zaprotestowali przeciwko ni
skim -płacom i dzięki interwencji
inspektora Wesołowskiego pod
wyższono im zarobki na 3.30 na
dniówkę, przyczem taką samą sta
wkę otrzymali robotnicy ze Śląska.

Radjo
PIĄTEK, 14 czerwca.
6.30 Audycja poranna. 12.05 Dzień
nik południowy. 12.15 Koncert w
wyk. ork. kameralnej. 13.35 Czaj
kowskiego symfonja patetyczna.
15.30 Kącik młodzieży muzycznej.
16.00 Odczyt p. t. Jedzmy na kolonje letnie. 16.15 Koncert. 16.50 Co
dzienny odcinek prozy — „Kocia
Wacława Grabińskiego. 17.00 VIII
koncert z cyklu „Pięć wieków muzy
ki kameralnej". 17.30 Muzyka z płyt.
18.00 Piękno i brzydota polskiego
miasteczka — reportaż. 18.15 Cala
Polska śpiewa. 18.30 Piękno glosa
ptaków. Słowik zaczyna dyszkan
tem—odczyt z cyklu „Przyroda 1 Jej
ochrona". 18.45 Arje i pieśni. 19.31
Recital fortepianowy. 19.50 Frag
ment poematu J. Słowackiego „KrólDuch" w wyk. Stefana Jaracza. 20.00
Porady radiotechniczne. 20.10 Kon
cert. 20.45 Dziennik wieczorny.
21.00 Koncert popisowy klasy orkie
strowej- Konserwatorjum -Warszawkoncertu.
skiego. 23.

Odbito w drukarni Sp. Nakładowo-Wydai

Zdawałoby się, że sprawa ta zostar
la ostatecznie załatwiona. Nieste
ty obecnie zawiadomiono robotni' ’ z Zagłębia, że po Zielonych’
Świętach nie przystąpią do pracy,
gdyż otrzymają dwutygodniowy
urlop turnusowy. Na miejsce tych'
robotników, rzekomo na okres dwu
tygodni, przyjęta została nowa partja robotników.
Robotnicy nic zastosowali się do
rozporządzenia i chcieli przystąpić
do dalszej pracy, zostali Ijednak
przez policję usunięci z terenu ro
bót regulacyjnych.
Wśród robotników panuje duże
rozgoryczenie i szerzą się pogło
ski, jakoby bezrobotni ci idę mieli
już wrócić do pracy. Ciekawe jest
co skłoniło kierownictwo robót do
zarządzenia 2-tygodniowego urlo
pu dla pracujących robotników?
Niewątpliwie sprawą tą zajmie się
inspektor pracy w Sosnowcu i
wniknie w niemoralne postępowa
nie kierownictwa robót, trudno, bó
wiem przypuszczać, aby w robo
tach sezonowych dla bezrobotnych'
stosowano urlopy tumusowe.

Śmierć na kopalni
Na kopalni „Maks". (G. Śląsk)
przygnieciony został wózkami do
ściany węglowej górnik Alojzy
Wrona. Doznał on złamania pod
stawy czaszki i zmart w kilka go
dzin później w szpitalu.

Warszawa, Warecka 7.

