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0 deklaracji nowego Rządu
Prasa „sanacyjna" wyrządza
swem rekłamiarstwem złą przy
sługę nowemu Rządowi p. Kośoiałkowskiego, budzi bowiem
nadzieje, które się nie spełnią.
Co do tego, już pierwsze wy
stąpienie nowego Rządu — de
klaracja premjera Kościałkow
skjego — nie pozostawia w ąt
pliwości.
W deklaraq'i tej należałoby
wyodrębnić dwa momenty: go
spodarczy i polityczny. Nowy
Rząd ma być Rządem naprawy
gospodarczej i już z tego tytu
łu prasa „sanacyjna” udziela mu
zgóry nieograniczonego kredy
tu. Ale mieliśmy już w okresie
pomajowym, już w czasie kry
zysu, rządy „gospodarcze" p.
Prystora i p. Kozłowskiego,
k tó ry nie mówił o niczem,
prócz spraw gospodarczych. Re
zultat tych rządów — wiadomy.
Czy nowy Rząd będzie szczęś
liwszy?
Nie chcemy bawić się w pro
roctwa, ale zapowiedź „unika
nia wszelkich
niedojrzałych
eksperymentów gospodarczych"
brzmi zupełnie tak samo, jak
owe „nic nowego”, użyte jako
harfo naczelne w pierwszej mo
wie programowej p. Kozłow
skiego.
Bez eksperymentów! Słyszy
my to od dziesięciu prawic lat,
sytuacja gospodarcza kraju jest
coraz gorsza, a każdy Rząd „i
nacyjny" pociesza nas zapowie
dzią: bez eksperymentów! Jak
że ma nastąpić naprawa gospo
darcza, jeżeli się wreszcie nie
podejmic eksperymentu i nie
wkroczy się na inne, niż dotąd,
tory? Dlaczego w polityce są
dozwolone różne eksperymen
ty, naw et takie, co do których
zgóry wiadomo, że się źle skoó
azą, a tylko w gospodarstwie
eksperymenty mają być wyłąA może nowy Rząd unikać
będzie
tylko „niedojrzałych
eksperymentów": skorzysta zaś
z dojrzałych już eksperymentów
w innych krajach?
Zobaczymy. P. Kościałkowski zapowiedział „jednolity i ja
sny program" gospodarczy. Po
panu Sławku, który traktował
Program jako głupstwo, jest to
bądźcobądź pewien postęp, a
zarazem przyznanie racji —
świadome lub mimowolne —
•partyjnikom".
A jak się przedstawia strona
Polityczna deklaracji?
.Je że li wysiłki
społeczeń
stw a idą w jedną stronę, a Rzą
du w inną, to rezultaty tego są
Oczywiście ujemne".
Słowa te powiedział p. Ko
w alkow ski do dziennikarzy,
którym odczytał deklarację rzą
dową. Słowa zupełnie słuszne.
Ale cóż, kiedy już deklaracja
Przeczy tym słowom!

dną, a społeczeństw o w inną
stronę.
Deklaracja mówi o „skrysta
lizowanej woli Rządu zachowa
nia pokojowych stosunków mię
dzy narodami". Pięknie. Ale
społeczeństwo — naprzekór p.
Beckowi — nie wierzy, by przy
jaźń z Hitlerem sprzyjała za
chowaniu pokojowych stosun
ków między narodami.
Deklaracja mówi o wspótdzia
laniu
Rządu ze społeczeń
stwem, jako o „jedynej rzetel
nej i niezawodnej drodze" do
popraw y
gospodarczej. Ale
„rzeczowa i harmonijna współ
praca" z obecnym Sejmem i Se
natem, a „rozumne i nacecho
wane dobrą wolą współdziała
nie społeczeństw a i Rządu" —
to dwie różne rzeczy, które nie
dadzą się pogodzić ze sobą.
Każdy z Rządów „sanacyj
nych" apelow ał do społeczeń
stw a o współpracę, ale temu
społeczeństw u stopniowo odbie

Echa zmiany Rządu
Wieki zdziwiło się, że nie mia
nowano ministra oświaty, lecz tyl
ko kierownika. Jak nas informują,
stało się to wskutek machinacyj

rano praw a obywatelskie i im
głośniejsze było nawoływanie
Kler nie chce się zadowolić wi
do współpracy, tem trudniej by ceministrem, ks. Żongolłowiczem i
ło społeczeństwu poruszać się, Potockim. Chce on zagarnąć tekę
a tem samem i... współpraco ministra i oświatę do reszty spro
wać z Rządem...
wadzić do — ciemnoty. Mianowa
Deklaracja Rządu p. Kościał- nie kierownika świadczy, że walka
kowskiego uważa ten proces nie jest ieszcze rozstrzygnięta, że
odsuwania społeczeństw a od
ostatnie okopy „liberalizmu" wśród
wpływu na Państw o za ukoń „sanacji" bronią się jeszcze. Ale
czony i ostatecznie „rozstrzy
osoba nowego kierownika Min
gnięty", a jednooześnie również Ośw. symbolizuje raczej zwycię
się zwraca do społeczeństwa
stwo kleru.
wsoółdziałanie z Rządem.
Jeżeli informacie nasze są praw
Nie kwestionuiemy dobrej
woli nowego Rządu do współ dziwe — a zdaje się, że tak jest —
działania ze społeczeństwem. to nasuwa się uwaga, źe kier rzą
Ale konstytucja 1 ordynacie wy dzi Polską, że wbrew konstytucji,
borcze muszą zniweczyć najle która mianowanie rządu oddaje wy
pszą nawet wolę. Niewola dzie łącznie w ręce p. Prezydenta, kler
dzictw a pozostawionego po rzą staje się czynnikiem „nadrzędnym”
dach poprzednich, ciążyć b ę w sprawach, do których on rości
dzie nad wolą każdego nowego sobie monopol. A „sanacja" coraz
Rządu. I dopóki nie przełamie I częściej kapituluje przed klerem '
się tej niewoli, daremne będą | daściwśe żadnego już nie stawia
wszelkie wysiłki dobrej woli.
(jmb.).

Niemcy odzywają sie przychylnie
o nowym Rządzie polskim
Prasa niemiecka ocenia utworzenie
nowego gabinetu polskiego jako
niosle wydarzenie polityczne.
Zmiana na stanowiskach ministrów
skarbu, przemysłu i handlu — pjeze
„Boersen Zeitung" — dowodzi, łe
istnieje zupełnie poważny zamiar
przezwyciężenia w drodze energicz
nych zarządzeń dotychczasowej sta
gnacji, jaka panowała w życiu gos
podarzem kraju, a równocześnie od
zyskania kredytu w kołach finanso
wych zagranicą.
„Frankfurter Zeitung", jak i inne
dzienniki niemieckie zgodnie podkre
ślają, że zmiana gabinetu polskiego

Miażdżąca klęska konserwatystów
W poniedziałek odbyły się w
Kanadzie wybory powszechne,
które przyniosły rządzącej partji
konserwatywnej klęskę Konser-

Świat robotniczy wypowiada walkę faszyzmowi
konferencja żąda podjęcia natych
miastowych 1 skutecznych sankcyj,
Konferencja wyraża życzenie,
które położyłyby kres przestępstwu by w kategoryczny sposób oznaj
przeciw prawu międzynarodowe- miono Włochom, iż w ostatecznym
traktacie pokojowym nie będą im
przyznane żadne korzyści,
Konferencja przyrzeka Lidze Na napastnikowi.
rodów poparcie swoich organiza
Reprezentowane na wspólnej
cyj przy zastosowaniu wszelkiego
konferencji organizacje potwier
rodzaju sankcyj, które zostaną po dzają uchwały, przyjęte w Gene
djęte w celu powstrzymania wojny wie dn. 6 września i w Paryżu d.
i szybkiego przywrócenia pokoju.
27 września. Organizacje te poczy
Konferencja domaga się, by bez niły wszelkie przygotowania do
zwłocznie ustalono szczegóły sank wprowadzenia uchwał tych w żyoraz sposób ich przeprowa-

cie i dla obrony pokoju i prawa
stawiaja do dyspozycji Ligi Naro
dów siłę moralną klasy robotni
czej i całą moc jej organizacyj".
Konferencja wysłała depeszę do
Benesza, jako przewodniczącego obec
nej sesji Ligi Narodów i do tow.
Hendersona, przewodniczącego konfe
rencjj rozbrojeniowej.

watyści, którzy rządzili pod kie
rownictwem premjera Bennettą,
posiadali w dawnym parlamencie:
133 posłów, liberali 93 i pozostali
16. Obecnie absolutną większość
uzyskała partja liberalna. Dotąd
wybranych jest 165 liberałów, 41
konserwatystów i 5 posłów nale
żących do innych grup: pozostaje
jeszcze 15 mandatów, których po
dział nie jest znany.
W ten sposób partja Kon
serwatywna
została
poprosta
zmiażdżona przez dotychczasową
opozycję liberalną, której przy
wódca Manckenzi King zostanie
teraz prem jerem. 11 ministrów z
dotychczasowego Rządu konser
watystów przepadło w wyborach.
(PAT.).

Wiadomości z Abisynii na str. 2 I 4-eJ

Za karykaturę Hitlera

Robotnicy w walce z faszyzmem dostaje się u nas miesiąc więzienia
SOCJALIŚCI AUSTRJACCY
PRZECIW RZĄDOWI.
Wobec odmowy przedstawiciela
:ądu austriackiego przyłączenia
się do sankcyj przeciw Wiochom,
socjaliści austrjaccy wystosowali
do Egzekutywy Międzynarodówki
Socjalistycznej deklarację, w któ
rej piętnują postępowanie faszy
stowskiego rządu austriackiego, ja
ko niegodną służalczość wasali fa
szyzmu włoskiego: oskarżają rząd,
który reklamuje się jako ohrześci-

Na co skarży się b. poseł Sanojca

Lwowa donoszą agencji
Press:
Protest wyborczy b. posła Józe
ia Sanojcy, prezydenta miasta Ko
lomyi, przeciw wyborom sejmo
wym w okręgu kołomyńskim za, liczne zarzuty przeciw pra
D eklaracja mówi o „harmo- widłowości wyborów r.ą HuculszJ!>inej i rzeczowej współpracy"
''ząd u z Izbami ustawodawczeB. poseł Sanojca twierdzi, iż w
iJi. A przecież izby te nie są :asie głosowania dokonano licz
' vyrazem społeczeństwa. W ięk nych i ciężkich nadużyć, przyczem
niektórych obwodach było wię
sza część społeczeństwa wogóle
lch nie w ybierała Grozi więc, cej glosujących, aniżeli wogóle nRząd i Izby będą szły w je prawnkmych do głosowania oby

Wszyscy nowi ministrowie odznacza
ją się wybitnenri zdolnościami, jako
fachowcy w sowim zakresie i posia-

Wybory w Kanadzie

Jednomyślna zgoda na „sankcje wszelkiego rodzaju**
Jak już donieśliśmy, dnia 12 b. m.
obradowały w sali Matteottiego DoLudowego w Brnkseli Międzyna
rodówki Socjalistyczna 5 Zawodowa.
Obecni byli przedstawiciele 14-tu
międzynarodowych sekretarjatów za.
wodowych i 12 central krajowych w
ogólnej liczbie 60; dalej 34 delega
tów, reprezentujących 17 partyj so
cjalistycznych, przedstawicielka mię
dzynarodowego komitetu kobiet - socjalistek oraz przedstawiciel Między
narodówki Młodzieży Socjalistycznej.
Na tej wspólnej konferencji wy
słuchano sprawozdania Rady GlówMiędzynarodówki Zawodowej,
które złożył tow. Leon Jouhaux, oraz
rozdania Egzekutywy Między
narodówki Socjalistycznej, które zło.
:ył tow de Bronckere.
Po długiej i wyczerpującej dysku
sji, delegaci obu Międzynarodówek
Jednomyślnie przyjęli następującą
rezolucję:
.Wspólna konferencja socjalis
tycznej Międzynarodówki Robotni
czej i Międzynarodówki Zawodo
wej, odbyta dnia 12 października
1935 roku w Brukseli, daje wyraz
swemn zadowoleniu z uchwały Li
gi Narodów, która w konflikcie
włosko-abisynskim określiła Wło
chy jako stronę napastuiaca:
W imię ludzkości i cywilizacji

tychczasowem stanowisku świadczy,
jak stwierdzają pisma niemieckie, że
poKtyka zayronKsno ottatnitgo dwuleeia uzyskała aprobato głowy pad-

wateli. Autor protestu wyborcze
go wnioskuje stąd, iż do urn bez
ceremonialnie dosypywano głosói domaga się unieważnienia wybo
rów w okręgu kołomyjskim.
P. Sanojca rozporządza obfi
tym materiałem
dowodowym,
obejmującym zwłaszcza obwo
dy wyborcze w Kołomyi, Pistyniu, Kosowie, Żabiem i Rosocha

jański. za solidaryzowanie się z
masowem mordowaniem Abisyóczyków; oświadczają, że polityka
ta jest w rażącej sprzeczności z in
teresami Austrji, która winna stać
w obronie krajów słabych przed
napadem państw silnych, stwier
dzają, że conajmniej 4/5 ludności
Austrji są oburzone spowodu za
chowania się samozwańczego rzą
du austriackiego w Genewie: oświadczają, że warunkiem niezbęd
nym wyzwolenia ludu austrjackierządów szubienic i więzień
jest zerwanie zależności Austrji od
Włoch i pozyskanie należnego iei
miejsca wśród rodziny narodów,

Przed sądem okręgowym w Ka
towicach odbyła się rozprawa
przeciw redaktorowi odpowiedział
nemu „Polonji", Pustelnikowi, oskarżonemu o zniewagę Adolfa Hi
tlera, przez zamieszczenie karyka

tury kanclerza. Sąd skazał oskarźonego na miesiąc więzienia bez
zawieszenia kary. Pozatem sąd
zatwierdził konfiskatę zajętego
wówczas nakładu „Polonji".
(PAT.)

W Meksyku porwano
5 bankierów amerykańskich

Bandyci porwali w Sierra Madze
w stanie Sonora w Meksyku 5-ciu
bankierów amerykańskich, którzy
przybyli tam na polowanie. O po
rwaniu finansistów zawiadomił po
licję jeden z redaktorów nowojor
25 TYS. KORON NA AMBULANS skich, który zdołał zbiec bandyW ABISYNJI.
Wedtug informacyj prasowych
Szwedzkie związki zawodowe porwanymi przez bandytów ban
ofiarowały 25 tys. koron na ambu kierami są: wice-prezydent „Na
lans Czerwonego Krzyża w Abisy- tional City Bank" w Nowym Jor
ku — John Durrel, Bruce z „Cha-

0 6 godzin pracy w górnictwie

se National Bank", Pauli i Sr.
WheeHng z zachodniej Wirginji oraz Jack Durrel reprezentujący
„Chase National Bank" w San
Francisco.

Abisyński poseł
opuszcza Rzym
iż otrzyma! rozkaz
od swego ministra, by powróci! do
Addis AbebjL Włoskie miniterjum
spraw zagranicznych przyjęło do wia
domośd notę charge d‘affaires posła
abisyńsldego i pozostawiło jego uzna
niu datę odjazdn, jak i wybór drogi

Tyle ag. „Press". P. Sanojca
Komitet Wykonawczy Między-I narodówki, aby działały wobec
dostrzegł nadużycia wyborcze do narodówki Górników uchwalił swoich Rządów na rzecz ratyfika- ’ Poseł włoski w Abisynji Vind opu
piero wtedy, kiedy — przepadł! wniosek, wzywający wszystkie or- cji konwencji 0 6-cio godzinnym ści Addis Abebę prawdopodobnie we
Iganizacje, należące do tej Między- I czasie pracy w górnictwie.
środę.

Str. 2

W Afryce i Genewie
G e n e w a u c h w a liła

s a n k c je e k o n o m ic z n e i fin a n s o w e .
A n g lja za b lo k a d ą

Sytuacja na froncie T e k s t s a n k c y j
Po zajęciu Aksum przez wojska
włos
e się
■ przestrzeni ok. 100 kim. od Ak
sum przez Aduę, Adigrat, Adago
do Sokoto. Na tym froncie, leżą
cym w odległości 40 kim. od gra
nicy, Włosi skoncentrowali prze
szło 100,000 żołnierzy. Po umoc
nieniu się na zdobytych terenach,
armja wioska prawdopodobnie ru
szy na Makalle, gdzie Abisyńczycy
zgromadzili znaczne siły pod doW ciągu wtorku na froncie pół
nocnym panowała cisza. Prawdo
podobnie działania wojenne zosta
ną wznowione dopiero za tydzień.
NA FRONCIE WSCHODNIM
sytuacja Włochów pogorszyła się
znacznie. Część armii abisyńskiej

przedostała się do Erytrei na pół
noc od francuskiego Somali. Naskutek tego znaczne oddziały
wojsk włoskich, które posunęły się
wgląb terytorjum abisyńskiego na
południe od Mussa Ali, zostały
odcięte. Włosi znaleźli się w nie
słychanie krytycznej sytuacji w
bezwodnej pustyni Danakie bez
łączności z punktami zaopatrzeNA POŁUDNIU ofensywa wło
ska utknęła w Gerlogubi, niedale
ko Ual-Ual. Padające bez przer
wy ulewy uniemożliwiają ruchy
wojsk. Jedynie samoloty bomba,
dowały niekóre miejscowości, po
łożone w odległości 150 kim. od
Harraru.

Odcięte wojska włoskie na pustyni
Wojska abisyńskie przedostały
się do Erytrei na północ od Somali
francuskiego. W ten sposób, we
dług Harasa, została odcięta po
ważna kolumna wojsk " włoskich,
która wkroczyła na terytorjum abi

syńskie na południe od góry Mussa
Ali. Kilka tysięcy żołnierzy wło
skich jest całkowicie odciętych od
PROPOZYCJA Nr. 2.
podstawy operacyjnej i znajdnji Celem ułatwienia Rządom państw
się na pozbawionej wody pustyni. członków Ligi Narodów wykony

Syn Mussoliniego o mało nie zginę!
„Daily Telegraph" w depeszy z I ciskami. Bruno Mussolini zdołał
Asmary donosi, że w czasie lou jednak szczęśliwie zawrócić i wywywiadowczego nad Makale sa- lądować po stronie włoskiej,
rnolot, pilotowany przez Bruno
(PAT.).
Mussoliniego, został trafiony 4 po-1

Na froncie południowym
Z Addis Abeby donoszą: Na
froncie północnym panuje względ
na cisza. Uwaga opinii publicznej
jest skoncentrowana na [roncie po
łudniowym, na którym, według po
głosek, przygotowują się doniosłe
wydarzenia. Abisyńczycy przygo
towują wielką kontrofensywę, ce
lem odparcia Włochów z pod Harraru. Wojska abisyńskie zamie
rzają również wyprzeć Włochów z
łożyska rzeki Webi Szebeli. Walki
pod Gerrogub' nie posiadają więk
szego znaczenia strategicznego.
Wolska abisyńskie będą stawiały
opór dopiero na płaskowzgórzu
Harraru. Temniemnicj ataki po
wietrzne Włoohów mają wielkie
znaczenie psychologiczne. Krążą

pogłoski, źe aeroplany włoskie
zrzuoają bomby z gazami. Według
•tych doniesień, w prowincji Ogaden zginęło od gazów trojących
około 10,000 ludności. Akcja lotni
cza, prowadzona przez Włochów,
wywołała niezwykłe rozgoryczenie
wśród ludności. Dowództwo wojsk
abisyńskich rozpoczęło zaopatry
wanie swydh oddziałów w maski
gazowe. Sfery rządowe podkre
ślają, że wojna będzie prowadzona
do końca. Cesarz H&iłe Selassie
dowiedział się o zdobyciu święte
go miasta Aksum ze łzami w oczach .również wśród ludności
strata miasta Aksum wywołała
przygnębiające wrażenie.

Przygotowania do kontrofensywy
Wszystkie przygotowania do a-l Addis Abeby obozuje przeszło 50
bisyńskliego kontrataku zostały lyisęczna armja, stanowiąca drurzekomo zakończone. W pobliżu gą rezerwę.

Dezerterzy włoscy w Jugosławii
Rząd jugosłowiański uruchomi)
specjalny obóz koncentracyjny dla
dezerterów włoskich. Obóz urzą
dzony został w okolicach Belgra
du.
Na terytorjum jugosłowiańskie
zbiegło dotychczas około 4 tysię
cy Włochów, którzy uchylili się
od służby wojskowej.

Wcbec szerzącej się dezercji wla
dze włoskie wzmocniły kontrolę
nad granicą włosko - jugosłowiań
ską. W Mediolanie zakazano wy
dawania paszportów zagranicz
nych obywatelom, których roczni
ki mogą być powołane pod broń.
(Press).

W ło s i w e F ra n c S i
uchylają się od służby woiskowel
We Francji przebywa wielu oby
wateli włoskich, w tern njema’o
emigrantów politycznych, których
roczniki zostały zmobilizowane.
Powstała obawa czy rząd francuski
nie przystąpi na żądanie Wioch do
wydalenia tych obywateli wło
skich, którzy uchylili się od obo
wiązku służby wojskowej.
Na prośbę lcolonji włoskiej w
Paryżu wiceprezes komisji spraw
zagranicznych izby deputowanych,
poseł Guernut. zwrócił się do pre-

Tekst propozycyj sankcyj, uchwa
lonych przez Komitet 18-tu:
PROPOZYCJA EDENA Nr. 1.
Celem ułatwienia Rządom państw
członków Ligi Narodów wykonaa ich zobowiązań, wynikających
art. 16 paktu, należy stwierdzić,
: wszelkie propozycje, dotyczące
zarządzeń, które mają być wyda
na mocy art. 16, powinny być
sformułowane na podstawie na
stępujących postanowień tego ar
tykułu:
„Członkowie Ligi Narodów zga
dzają się nadto udzielać sobie wza
jem poparcia w przeprowadzeniu
zarządzeń gospodarczych i finan
sowych, które będą przedsiębrane
mocy niniejszego artykułu, aby
możliwie zmniejszyć wynikające z
łych zarządzeń straty i niezgodno
ści. Również wspierać się będą
wzajemnie w oporze przeciw spe
cjalnym środkom, jakie wobec je
dnego z nich stosować będzie pań
stwo, które złamało pakt".

mjera Lavala o wyjaśnienie w tej
mierze. Premjer Laval oświad
czył, iż nie istnieje między Francją
a Wiochami żadna konwencja, któ
ziemi francuskiej obywateli wło
skich do poddania się prawom woj
skowym swego kraju.
Oświadczenie prcmjera Lavala
usunęło wszelkie obawy
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faktem jest, ie w latach H U SI
przywóz do Wioch spodl z 91,6 miIjardów na 7,6 miljardów, ale na
stępnie, w r. b. występuję poważny
wzrost przywozu, na skutek tego, że
Rząd wioski szykuje zapasy wojenne.
Jednocześnie zaostrza sif saldo ujem
ne obrotów z zagranicą, co wpływa
na bilans płatniczy (którego saldo
dodatnie osiągnięto dopiero w r. 1939.
a który ostatnio zaczyna sif kształ
tować niepomyilnie również spowodu
spadku dochodów z turystyki i prze,
sylek emigrantów).
Widzimy z tego, ie — jeili Wio
chy zmniejszyły poprzednio import—
„koniunktura wojenna," zmusiła do
jego zwiększenia.
Nie mówiąc jui o bawełnie (11,3%
przywozu w r. IMS), Wiochy musze
wwozić masę węgla, nafty i metali
Coprawda wiele mówi sie o rozsze
rzeniu własnych iródel encrgji (elek
tryfikacja, benzyna syntetyczna), ale
jest to muzyka przyszloici i przytem
trzebaby ogromnego nakładu, na
jaki nie stać. 1 tak już wydano bar
dzo wiele na „walkę o zboże", na o-

iągniącie „samowystarezalnośei" zbo
W r. IMS węgiel stanowił 9J%
wwozu (Wiochy produkują zaledwie
% milj. tonn, wwożą kilkanaieie),
wcina — «,3%, żelazo — 1,7%, ma
szyny — 1,9%. Włochy wwozić mu
rzą ealkowieie niezbędne dla wojny
surowee: kauczuk, miedi. nikiel, tung
sten, mikę, chrom, nie mając oni
żelaza, ani innych podstawowych
metali i surowców w dostatecznej
ilości. Muszą wwozić masą produktów
naftowych (193it 1.800.000 tonn).
Mając własny przemysł chemiczny,
muszą jednak Włochy w znaczne;
mierze pokrywać zapotrzebowanie
tewozem (% w r. IMS z Niemiec)..
Włochy, zmuszone polegać na za
granicy pod względem surowcowym
(68,9% wwozu stanowią surowce),
odczułyby wstrzymanie dowozu, jak
cios śmiertelny.
Oczywiście wstrzymanie importu z
Włoch zaostrzyłoby jeszcze spowodo
wany przez eankeje kryzys.
W przywozie Włoch, przywóz z
franeji (1983) etanowi 54%, » A»qlji 9,8%, St. Zjedn. 18%, z Niemiec
U.7% (razem ÓS%), w wywozie
Włoch zakupy franeji stanowią
7,7%, Anglji 114%. St. Zjedn. 8,7%,
Niemiec 19,9 %(razem i0%).
Pozatem w grf wchodzi szereg
mniejszych krajów — członków Ligi
Narodów. Członkowie Ligi, co podkreślą „Daily Herald", dostarczają
Wiochom 70% importu i Morą 80%
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RUDOLF WACH
te chnik budo w la n y

zmarł w Gdyni dnia 10 października 1915 r.

ZAR ZĄ D
Społecznego Przedsiębiorstwa Budowlanego

Korespondenci genewscy dwuch
dzienników paryskich donoszą, że
przedstawiciel Rosji sowieck:ei,
Potiomkin, miał oświadczyć, źe Ro
sja wykona polecenie Ligi wstrzy
mania wywozu nafty do Włoch,
ale Rosja nie zgodzi się, by inne
państwa, jak Polska i Rumunja.
wywoziły naltę bezpośrednio do
Wioch, lub pośrednio poprzez
Niemcy i Austrję.

Uwagi o sankcjach
ZALEŻNOŚĆ WŁOCH OD ZA
GRANICY. Angielskie pismo ekono
miczne „The Statist**, omawiając
sprawę ewentualnych sankcyj wobec
Wioch, załatwia si( przedewssysikicm z argumentem, że Wiochy pod
panowaniem faszyzmu stały się kra.
jem „samowystarczalnym**, reduku
jąc do minimum zależność swą od
zagranicy.

Prasa francuska omawia ponow
nie sytuację w Genewie w związku 2
uchwaleniem sankcyj finansowych
wobec Wioch.
„Oeuvre" pisse: Najwainiejt
,-ydarzeniem poniedziałku jest udiwa
lenie rezolucji, opartej na p. 3 art.
paktu, w myśl której wszystkie
państwa są obowiązane do wzajemej pomocy przy wprowadzaniu sankeyj. żądanie, skierowane przez Anglję do Francji w sprawie wspót’ nia flot obu państw, jest właś
nie oparte na tych podstawach. Na
leży mniemać, że wszyscy delegaci w
Genewie zrozumieli doniosłość uchwa
lanej rezolucji, jak również Mussoliił.
nąt. Rząd angielski nie zgodzi się 0eenie na przyłączenie trzech pro- ROZMÓWKI DWÓCH PRZYJA
incyj abisyńskich: Tigre, Harraru
CIÓŁ.
Ogaden do kolonij włoskich. W To co się odbywa między p. Ma
końcu „Oeuyre" dor.osi, że Rząd tuszewskim a p. Stpiczyńskim tae
może być nazwane polemiką na
'.ymski zapytywał w Paryżu,
loże liczyć na ewentualną pomoc tematy gospodarcze. To są naj
Francji wrazie zagrożenia granicy z w y c za jn ie j wymysły i ataki oBrenneru. Podobno odpowiedź Fran- sobiste, przyczem obaj panowie
:ji jeszcze nic nastąpiła... Korespon licytują się wzajemnie w wynajdy
dent genewski „Edio de Paris-' no waniu co bardziej wyszukanych i
tuje podobną pogłoskę, zaznaczając. soczystych wyzwisk. W wesoły
Rząd włoski zwródł się do Rządu ten spór wplątany został i Mar
francuskiego w sprawie gwara
szałek Piłsudski, na którego auto
dotyczących Brenneru.
rytet i słowa powołują się zacie
Korespondent genewski „ioura
trzewieni redaktorzy.
podkreśla znaczenie uchwalonej
P. Matuszewski nietyłko zarzu
locji, nakładającej obowiązek
cił p. Stpiczyńskiemu płytkie uj
darności na uczestników sankcyj. mowanie zagadnień, ale nazwał
Dziennik zapytuje, jakie rozmi
go „Joachimkiem". Joachimek—
przybierze ta solidarność i stwierdza, to kuchcik, o którym opowiadał
że Anglja dąży konsekwentnie do blc Marsz. Piłsudski Ów kuchcik za
kady. Podkreślając znaczenie lrwe- pytany dlaczego wali w mosiężną
stjonarjusza angielskiego, skierowa miednicę i psuje takt wszystkich
nego do Ouai d'Orsay, „le Journal' ' harmonijek odpowiedział: „byle
wyraża opinję, że solidarność mo szum, byle szum". Takim „rozhu
carstw, uczestniczących w sankcjach, kanym Joachimkiem", robiącym
będzie się równała niemal przymierzn „byłe szum", ma być p. Stpiczyńśki.
P. Stpiczyński nie pozostał dłu
żny i dosiadając ognistego ruma
ka karci p. Matuszewskiego, źe
„ucieka od dyslcusji zasadniczej ł-b
podwóreczko osobistych swarów,
że używa chwytów polemicznych
„nie przynoszących mu zaszczy-

Sankcje a nafta
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wania ich zobowiązań, wynikają
cych z art. 16 paktu, należy wydać
zaraz następujące zarządzenia'
Rządy państw, będących człon
kami Ligi Narodów, powezmą
tychmiast wszystkie ' potrzebne
środki, aby uniemożliwić dokony
wanie następujących tranzakcyj:
1) wszystkich pożyczek bezpo
średnich lub pośrednich dla Rządu
włoskiego i wszystkich subskrypcyj pożyczek emitowanych we Wło
szech lub gdziekolwiek indziej bez
pośrednio lub pośrednio przez
Rząd włoski:
2) wszelkich kredytów banko
wych lub innych kredytów handlo
wych, przyznanych bezpośrednio
lub pośrednio Rządowi włos
kiemu, jak również późniejszego
wykonywania w postaci zaliczek,
otwarcia kredytów lub innym spo
sobem wszystkich umów o pożycz
kach, udzielonych bezpośrednio
lub pośrednio Rządowi włoskiemu;
3) wszelkich pożyczek, przyzna
nych bezpośrednio lub pośrednio
instytucjom publicznym lub
bom fizycznym i moralnym 2
dzibą na terytorjum włoskiem,
jak również wszelkich subskrypcyj tych pożyczek, emitowanych
we Włoszech lub gdziekolwiek in
dziej;
4) wszystkich kredytów banko
wych lub innych, przyznanych bez
pośrednio lub pośrednio instytu
cjom publicznym lub osobom fi
zycznym i moralnym z siedzibą na
terytorjum włoskiem, jak również
późniejszego wykonywania w po
staci zaliczek lub jakimkolwiek
innym sposobem wszystkich umów
o pożyczkach, przyznanych bez
pośrednio lub pośrednio na ich ko
rzyść;
5) wszelkich emisyj akcyj i in
nych wkładów kapitału na korzyść
instytucyj publicznych lub osób fi
zycznych i moralnych z siedzibą
na terytorjum włoskiem, jako

szelkich subskrypcyj na emisję
takich akcyj lub wkładów kapita
łów, dokonywanych we Włoszech
lub gdzieindziej;
6) Rządy przedsięweznią wszel
kie potrzebne zarządzenia w celu
uniemożliwienia operacyj, wymie
nionych pod alinea 1-5, bez wzglę
du na to, czy byłyby one wyko
nywane bezpośrednio lub pośred
nio.
Wzywa się Rządy, aby zastoso
wały natychmiast te z zalecanych
dzeń, które mogłyby być
stosowane bez wydawania nowycli
' i podjęły wszystkie zarzą
dzenia, aby zabezpieczyć praktycz
wykonywanie zaleceń, począw
szy od 31 października 1935 r.
Rządy, które nie mogtyby zasto
sować się do tej daty, proszone są
o poinformowanie Komitetu za po
średnictwem sekretarza general
nego Ligi o terminie, w którym są
dzą, że będą mogły to uczynić.
Wzywa się Rządy do zawiado
mienia w jaknaikrótszym (
Komitetu za pośrednictwem sekrearza generalnego Ligi Narodów
urządzeniach, które te Rządy wy
dały. stosownie do zaleceń niniejZyC OPINJA FRANCJI.

Rząd holenderski zabronił . ,
wozu benzyny. Stało się to wsku
tek nadmiernego w ostatnich
dniach popytiu benzyny ze strony
Niemiec. Rząd przypuszcza, że
benzyna jest przeznaczona dla
Włoch.
Czy i jakie kroki poczynił rząd
polski w sprawie sankcyj antywłoskich — nic nie słychać.

p. Stp. redaktora bratniego orga
nu zarzuca on mu małoduszność,
brak rycerskości, niezrozumienie
Marszałka i t. p.
Przywoływanie Józefa Piłsudskie
go do pomocy w zaspokajaniu ma
łodusznych paeyj osobistych nie
cerskiej. Ważąc się na ten krok,
p. M. obnażył sam siebie, a nie
mnie. W polemice tej stwierdził on
również, że choć obficie cytuje, je
dnak nie rozumie Marszałka
Dalej panowie! Śmiało tak da
lej, a dowiemy się interesujących

ZMIANA RZĄDU.
„Gazeta Polska" nadal chłodno
i milcząco przyjmwe nowy Rząd
i jego enuncjacje.
P. Cat w „Słowie" wyraźnie
kręci nosem. Ubolewa, że p. Ma
tuszewski nie został ministrem,
płacze, że p. Sławek, do którego
„lgną serca ludzkie" (domyślamy
się, źe nie serca ludzkie wogółe.
a jedynie serca protegowanych
przez b. premiera konserwaty
stów), cierpko raczej pisze o „li
beralizmie" p, Kościałkowskiego.
nie zachwyca się pp. Kwiatkow
skim i Góreckim.
Natomiast pozostawienie p. Bec
ka wita p. Cat z entuzjazmem,
„Kurier Poranny" odnosi się
W odpowiedzi na „Joachimka" ciepło do Rządu. Spedalnłe po
p. Stpiczyński dedykuje p. Matu doba mu się, że natychmiast ogło
szewskiemu również opowiastkę szona została deklaracja rządowa,
co świadczy o „dbałości o zaufa
Marszalka o zabaweczce:
wyobrażającej figurkę wypięte nie obywaetli".
go w pewnym naturalnym choć dy
P. Stpiczyński, jak byśmy nie
skrętnym geście człowieczka, któ przeżyli 9 lat rządów „sanacyj
ra, puszczona w ruch obrotowy, nych", i nie wiedzieli nic o do
wydaje dziwne dźwięki jednocze tychczasowych praktykach, pisze,
śnie dwoma otworami — jednym że po śmierci Marszałka.
sprzodu, a drugim stylu. Dowcip
Minister milczący jest nie do po
polega na tem, że nie wiadomo któ myślenia w nowej sytuacji. Poli
ry otwór produkuje te dźwięki. P. tycy uważający słowo za wroga
rządzenia, parlament za nieszczę
M. napewno pamięta komiczną
ście, a prasę za plagę, gorszą od
choó niezbyt cenzuralną nazwę tej
zabaweczki, a analogji z nią do- siedmiu biblijnych plag egipddch,
sźuka się łatwo w swojej filipice nie mogą być więcej powoływani
poświęconej mojej osobie, w której do władzy.
istotnie trudno rozróżnić czy prze
Z powyższego wynika, że ,Xot"
mawia demagog czy myśliciel, a jer Poranny" potępia dotychczaso
już absolutnie niepodobna zgadnąć I we metody rządzenia, które do
kiedy do głosu dochodzi pierwszy, I statnich czasów popierał i WY'
a kiedy drugi.
Nietyłko o demagogię oskarżaj
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Październik miesiącem propagandy zawodowej

Wyzysk I poniewierka klasy robotniczej
Wezwanie Komisji Central
nej do wstępowania do związ
ków zawodowych powinno zna
leźć silny oddźwięk w jaknajszerszych masach robotniczych.
Wzmocnienie
siły łłazebnej
związków jest dla klasy robot
niczej nieodzowną koniecznoś
cią. albowiem klasa robotnicza
popada w coraz większą nie
wolę, stacza się na dno paupe
ryzacji, niszczeje fizycznie i mo
rolnie.
Największy już czas, aby ude
rzyć na alarm i zmobilizować
wszystkie siły do walki ze
złem. Zło rośnie i potęguje się
z dnia na dzień. Oto kilka przy
kładów:
PŁACE ROBOTNICZE W
POLSCE ZACZYNAJĄ SIĘ OD
10 GR. ZA JEDNĄ GODZINĘ
PRACY, czyli za 8 godzin 80
gr. Za taki zarobek robotnik
nie może kupić nawet jednej
paczki papierosów. Już w 1933
r. prawie 23% robotników za
rabiało poniżej 10 zł. na ty
dzień („M ały Rocznik Statysty
czny" 1935). Jeśli zważymy, że
na przestrzeni r. 1934 i 1935-go
proces obniżania płac posuwał
się nadal, to niewątpliwie dziś
około 30 % robotników zarabia
poniżej 10 zł. na tydzień.
W tej liczbie bardzo dużo ro
botników, a szczególnie robot
nic, zarabia po 8 i 10 gr. za go
dzinę pracy.
Place robotników w Polsce
stoją na poziomie płac koloro
wych robotników w kopalniach
na Filipinach, w Chinach i w In
djach.
P. R. Łomnicki w książce
p. t. „Proletarjat kolorowy w
koloniach" podaje, że kolonial
ni robotnicy ze swych zarob
ków wydają na tak zw. „mini
mum egzystencji" w Indjach —
81 do 86%, w Chinach — 83%,
na Filipinach — 87%, a w War
szawie — 82.8% (dane z r. 1927
— 1928). w Łodzi — 84.6%.
Taki stosunek był w r. 1927 —
1928, dziś niewątpliwie przed
stawia się znacznie gorzej, gdyż
od tego czasu płace były nadal
obniżane.
Równocześnie z obniżeniem
płac postępuje naprzód proces
podnoszenia wydajności pracy
przez przedłużanie czasu pracy
ponad normy ustawą zakreślo
ne i przez wyżyłowame pracy.
Potwornie niskie zarobki za
wyzyskiwaną do ostatnich gra
nic pracę, wykonywaną w skan
dalicznych warunkach sanitar
nych!
Maszyny szatkują i miażdżą
ciała robotników w sposób 9tra
szKwy. Wypadki nieszczęśli
we przy pracy doszły do po
twornych rozmiarów. Czy spo

łeczeństwo wie, że dziennie ce praw i godności robotników
stają się w większości wypad
ków bezwartościowe, albowiem
robotnik w obawie strasznej
groźby — redukcji nie ośmieli
się skorzystać z obowiązują
cych praw ochronnych.
Istnieje Inspekcja Pracy, ale
liczba Inspektorów jest śmiesz
nie niska wobec bezmiaru nad
użyć. Nadto wielu Inspekto
rów źle, niedbale spełnia swoje
obowiązki. Wrogie nastawienie
tych inspektorów do klasowych
związków zawodowych, jedyna
dbałość o to, aby nie było straj
ków bez wizględu na sposób za
łatwienia żądań robotniczych,
albo, aby trwające strajki jaknajszybciej likwidować — rów
nież bez względu na załatwie
nie spraw robotniczych, spra
wia, że praca Inspekcji Pracy
W fabrykach, zatrudniają w bardzo małym stopniu przy
cych kobiety, szerzy się strasz czynia się do zmniejszenia zła.
liwa demoralizacja. Zmusza się
Tylko w klasowych związ
je do uległości, oporne prześla kach zawodowych znajdą robo
duje się lub wręcz wydala. W
niektórych fabrykach zdarza
się, że już 18-letnie dziewozęta są chore na choroby wenery3-ch zabitych i 60-cin ciężko
rannych z powodu wypadków
nieszczęśliwych 7
(Dane z Kalendarza Bezpieczeń
stwa Pracy na r. 1934).
1000 zabitych i 19.000 ciężko
rannych robotników rocznie!
1000 wdów i parę tysięcy sie
rot przybywa co roku!
Około 100.000 inwalidów pra
cy pobiera renty inwalidzkie,
nadto zgórą 12.000 wdów po
biera renty pośmiertne!
Oto straszliwa statystyka, bu
dząca grozę! Przemysł zaczyna
produkować trupy, kaleki, wdo
wy i sieroty.
Wypadki te kosztują 500.000
z!, dziennie gospodarstwo spo
łeczne, czyli 180 miljonów zł.

mncsliDnależylanai

Aby otrzymać pracę, lub uCzy amnestja wogóle zostanie
trzymać się przy pracy musi ro ogłoszona?
botnik przejść piekło cierpień,
Zdaje się, że wcześniej czy
musi przekreślić swoją god
później rząd będzie zmuszony
ność, aby dopiąć celu. Musi on
do takiego kroku samym bra
zabiegać i zdobyć protekcję ró
żnych wpływowych czynników, kiem miejsca w więzieniach.
lub administracji fabrycznej. W Pojemność naszych więzień nie
tym celu trzeba nieraz wbrew odpowiadała jak dotąd nigdy rze
własnym przekonaniom wstę czywistym „potrzebom". Sy
pować do licznych organizacji tuację ratowała zawsze amne„sanacyjnych". Następnie musi
Znaczniejsze amnestje, które
gorliwością zasłużyć na polece
nie go do pracy. Aby wykazać odciążyły więzienia o dziesątki
swoją gorliwość, trzeba biegać tysięcy więźniów, takich, któ
na różne ćwiczenia, zbiórki, de rzy karę swoją już odbywali i
Kłady; trzeba opłacać różne or takich, którzy mieli ją dopiero
ganizacje. Jedni muszą składać odbyć w przyszłości, mieliśmy:
różne prezenta, poczęstunki, w 1919 r. spowodu zwołania
kurczaki, gęsi, jaja, owoce, in pierwszego Sejmu, w 1921 r.
ni muszą po pracy w fabryce spowodu uchwalenia Konstytu
acować darmo u zwierzchni- cji, w 1923 r. spowodu uznania
w jego prywatnem gospodar wschodnich granic państwa, w
stwie. W pewnej hucie szkla1928 r. z racji dziesięciolecia nie
nej młode żony robotników mu
podległości, w 1932 r. spowodu
szą chodzić na noc do zwierzch wprowadzenia nowego kodek
ników; dzieje się to z wiedzą su karnego.
mężów, którzy muszą milczeć
Już pięciokrotnie więc wy
w obawie utraty pracy.
Osobną kartę martyrologii ro miar karny szukał w amnestji
botników stanowi traktowanie odciążenia dla więzień ,i to w
robotników podczas pracy. Naj latach, w których zaludnienie
gorsze wyzwiska są stale w u- więzień zarówno w cyfrach bez
życiu, nieraz bicie podczas pra względnych, jak i w procentach
cy. N ikt nie może się poskar pojemności nie da się nawet w
żyć w obawie utraty pracy; przyblżeniu porównać do sy
nikt nie może zaskarżyć do są tuacji obecnej.

E

du fabrykanta lub zwierzohnika, bo natychmiast groza mu
wydalenie z pracy, a zatem nę
dza i głód.
Całe ustawodawstwo ochron
ne i wszystkie przepisy bronią

Sas-Harewicz
„Słynny prowokator, Sas - Ha
rewicz, zosta! wczoraj zastrzelony
aa ulicy Montwilla - Mirecldego w
Żyrardowie". Wiadomość ta wstrzą
snęła mną do głębi. On, smutny
bohater mojej sztuki „Montwiłł,
••kończył swoje marne życic.
A jak dziś pamiętam rok 1927,
dzień 25 maja. W Teatrze Odro
dzonym na Pradze odbyła się uro
czysta akademja ku czci Jńzeti
Greckiego. Teatr przepełniony
Wzruszoną publicznością. Przema
wiają: Tomasz Arciszewski, Lud
wik śledziński, Medard Downaro* i« . Wśród widzów widać wzru^oną twarz wdowy po Mireckim i
'drki, urodzonej w więzieniu, któf8) Mirecki nie miał nigdy ujrzeć
0 które) przed egzekucją powic2^’zł, żegnając się z żoną: „daj jej
g a rnie Ulję białą... niechaj bęjak Elsynoe... ucałuj maleńObecni są również: matka
Reckiego i jego bracia. W lożach
0|,aclaw Sieroszewski, Gustaw Dau^waki, pełno przedstawicieli
° * Senatu, generalicji...
| J 'alto autor nigdy nic przeżywa.
takiego wzruszenia i takiej
*°T, mimo, li na idlku próbach

tnicy obronę ludzkich warun
ków bytu i swej godności robo
tniczej.
Związkom tym rzuca się dziś
na każdym kroku kłody pod
nogi, rozbija, prześladuje, teroryzuje, nakłada kary, zakazuje
zebrań i t. d. Gdyby można by
ło na ten temat swobodnie pi
sać, to ujrzelibyśmy całą mi
sternie utkaną koronkową ro
botę szykan i złośliwości do
kuczliwych.
Na polu w alki są sami robot
nicy; poza własnemi zorganizowanemi szeregami nie mają obrońców i przyjaciół, — raczej
wrogów dokoła. Robotnicy sa
mi muszą organizować swoją
własną obronę przez rozwijanie,
rozszerzanie związków zawodo
wych, wspieranie ich finanso
wo, zacieśnianie solidarności i
jedności.
Wszyscy robotnicy do klaso
wych związków zawodowych!
ZYGMUNT BOCIAN.

byli obecni i służyli mi radami i
wyjaśnieniami: kochany i czcigod
ny Tomasz Arciszewski, oraz spe
cjalnie przez niego z Borysławia
wezwana przemiła pani Marja,
wdowa po Montwille. Nie zapom
nę próby generalnej, kiedy, sie
dząc przy pani Marji, zauważyłem
jak w czasie ostatniego aktu po jej
twarzy spływały duże łzy.
Trudno mi, jako autorowi, mó
wić coś o swojej sztuce, wolę za
tem zacytować kilka zdań ze spra
wozdania z akademji, napisanego
przez obecnego akademika Litera
tury, Karola Irzykowskiego.
„Ostatnia scena: pożegnanie Mi
reckiego z żoną przed egzekucją,
przebaczenie prowokatorowi, któ
ry go wydał — wywarła duże wra
żenie; dla mojej córeczki, która,
jak wogóle dzisiejsze pokolenie,
nie lubi smutku, było to pierwsze
prawdziwe wzruszenie teatralne,
„katharsis" — nigdy nad książka
mi nie płacze, a wtedy miała łzy
w oczach, tak samo zresztą, jak
połowa widzów...
,.Zaiste, niezwykłe to przedsta
wienie, gdy na scenie występuje
narzeczona, a z widowni przypa

Kryzys parlamentaryzmu
w carskiej Rosji
Zwolennikom nieodpowiedzialnych
i niekontrolowanych rządów, którzy
wynaleźli „kryzys parlamentaryz
mu", warto przypomrńei, ie już przed
wojną, jak naprz. w roku 1908, kry
zys parlamentaryzmu istniał już
wszędzie tam, gdzie klika rządząca
wołała, by im nikt do talerza nie za
glądał.
Oto leży przed nami numer „Gońca" z przed 81 lat, z dnia 88 paź
dziernika 1908 r. z korespondencją p.
Z. B. K. (Zygmunt Bohdan Kmita)
o pracy III Dumy w Petersburgu:
„Rok ubiegły dowiódł, że Izba
nie jest parlamentem (niepotrzeb
nie Mę też w swoim czasie oburza
no na p. Kokowcewa), nie jest niezałeżnem dałem prawodawczem,
jeno jedną z wielu instytucyj biu
rokratycznych. Nazywany „wujas z k W p. Chomiakow, zrozumiał
to oddawna i biadał nad brakiem
planowośri i celowości w pracach
Izby, leez zaradzić złemu nie umiał, może nie był w stanie".

odw
iezmow

1928
29.796
73%
1932
34.648
90%
1934
55.895
142%
Sytuacja obecna jest więc na
dłuższą metę nie do utrzymania,
nawet gdybyśmy przyjęli, że
można ludzi układać w więzie
niu, jak sardynki w puszce
Czy jednak amnestja obejmie
więźniów politycznych?
Sądząc z głosów prasy rządo
wej — coprawda nie całej więźniowie polityczni mają po
zostać poza ramami amnestji.
Dlaczego? Czy przestępca kry
minalny zasługuje na więcej
względów, niż polityczny? Dziw
ne, jaka rozpiętość dzieli odczu
cie społeczne w tych sprawach
od doktryny tych, co rządzą pań
stwem. Społeczeństwo patrzy
na rozdawcę ulotek inaczej, niż
na opryszka. Kogokolwiek się
zapytać: — jak się ma stać, kto
ma wyjść na wolność, na wypa
dek amnestji, kryminalny prze
stępca czy polityczny — każdy
odpowie: — więzień polityczny!
Rządy są przeważnie innego zda

Jeżeli weźmiemy sytuację w
latach, w których ogłoszono am
nestje, i porównamy ją, na pod
stawie danych Min. Sprawiedli
wości, z sytuacją obecną, otrzy
mamy taki obraz:

Tłumaczą, że niebezpieczeń
stwo, grożące organizacji spo
łecznej ze strony przestępcy po
litycznego przewyższa znacznie
stopień zagrożenia ze strony
przestępcy kryminalnego. Ale
też same rządy podkreślają
wciąż, że żyjemy w okresie sil
nego państwa i ustabilizowane-

truje się temu wdowa — tam le
genda, tu już dalsza rzeczywistość..
„W opracowaniu dramatycznem
najlepiej wyszły figury uboczne,—
sama postać Mireckiego pozostała
jakby w cieniu. Chwali się to au
torowi, jako pietyzm i delikatność;
wszak to jest raczej kronika dra
matyczna, niż dramat, raczej łotograija, niż obraz. Zbyt wielu jesz
cze żyje świadków owych zdarzeń,
aby jakikolwiek autor, choćby naj
bardziej wtajemniczony, mógł so
bie pozwolić na odgadywanie du
szy Mireckiego, na poetyckie re
tuszowanie faktów. Tak można
byio czynić tylko z bohaterem fik
cyjnym (jak Czarowic z „Róży"),
nie z rzeczywistym".
Jako autor śledziłem z bijącem
sercem twarze widzów i wszędzie
widziałem wielkie wzruszenie i
łzy, dyskretnie nieraz ukrywane.
Jednej tylko rzeczy nie mogłem
przewidzieć, mianowicie, że na sali
mógł być także Sas - Harewtcz,
że i on, przysiadłszy gdzieś w ką
cie, mógł śledzić akcję z zapartym
tchem.
Dopiero teraz dowiedziałem się,
że z Rosji przybył do Polski i...
uzyskał posadę na Pradze, w Dy
rekcji Kolejowej.
Akademja odbyła się na Pradze
i długo zapowiadały ją afisze, czyż
zatem możliwe, aby nie wiedział

o niej Harewicz, i, wiedziony cie
kawością o swej roli w sztuce, nie
przybył i on? A jeśli nie odważył
się przyjść na premjerę, to czyż
wytrzymałby, aby nie zobaczyć
„Montwilla" w ciągu 30 dni wy
stawiania go na scenie praskiej?
Wszak pracował na Pradze i mo
że codziennie przechodził koło
teatru. A mówią, że natura prze
stępcy ciągnie go na miejsce po
pełnionej zbrodni. Czy mógł się oprzeć tej sile Sas?
A jeśli byl na sztuce, co myślal
ten zdrajca, patrząc na scenę ostatnią, w której Montwiil przeba
cza prowokatorowi?... Przyznani
się, że długo się namyślałem, czy
umieścić w akcji scenę przebacze
nia. Studjując materiały do napi
sania „Montwilla" i prowadząc na
ten temat rozmowy z byłymi nczest
nikami pamiętnyćh dni, współto
warzyszami Montwilla, uwierzy
łem, że zdrajca Harewicz nie ży
je. Mówiono, że zasztyletowano
go we Włoszech, dokąd udekł, I
że ciało jego przysłano w koszu
do kraju, pod adresem żandarme
rii rosyjskiej.
Nie mogąc zrozumieć duszy Po
laka - studenta, który zdradza par
tię i wydaje w ręce żandarmów tak
piękną i szlachetną postać, jak
Montwiłł, wysnułem myśl, że, jeże
li to uczynił, to stało się to tylko

go ustroju. Gdzież konsekwencja?
Niedość tego.
Rzecz niezmiernie charakte
rystyczna, że siła represji w
sprawach politycznych wzrasta
równomiernie ze zmniejszaniem
się stopnia zagrożenia. Oto cy
fry urzędowe:

1925
315 25%
75%
1928 1.200 —
—
1932 2 334 69 %
31%
1933 3.125 73%
27%
Mimo, że cyfry te nie dadzą
się porównać ze względu na
zmianę kodeksu karnego w 1932
roku, to jednak tendencja ogól
na do wzmożonej represji pozostaje oczywista ,W związku z
tą wzmożoną represją w spra
wach politycznych pozostaje
wzrastający stosunek procento
wy więźniów politycznych do
ogólnej liczby więźniów. Stosu
nek ten przedstawiał się według
danych urzędowych w latach
ubiegłych:
Rok
Więźniów politycznych
w procentach
1926
7.3
1928
8,3
1930
9,2
1931
11,5
W następnych latach nie ogłaszano już danych, dotyczą
cych ilości więźniów politycz
nych, nietrudno jednak o od
tworzenie tego obrazu na pod
stawie podanych wyżej cyfr wy
roków skazujących, zapadłych
naskutek fizycznych męczarni, za
stosowanych przez ochranę, ze
słynnym Aristowem na czele. W
lym więc sensie zakończyłem sztu
kę, wkładając w usta Sasa błaga
nie o wybaczenie, w usta zaś Mi
reckiego — słowa przebaczenia.
I dziś, dowiedziawszy się, że
Sas - Harewicz zakończy! swoje
marne życie, myślę, że jeśli byl
na sztuce i widział ją, to chyba

„Plan" Chomiakowa, prezesa (matę
szalka) trzeciej Dumy, polegał na tern,
żeby Duma odbywała trzy posiedze
nia tygodniowo. Jak na obecne sto
sunki są to nader Śmiałe wymagania
i trzeba podziwiaó cywilną odwagi
„wujaszka" Chomiakowa, który nie
chcial byó prezesem malowanej Du
my.
' Oburzenie, o którem korespondent
„Gońca" wspomina, wybuchło wów
czas, gdy Kokowcew powiedział w Du
mie: ,J)zięki Bogu, ie my nie mamy
parlamentu".
Dalej czytamy w tejże korespon
dencji:
„Wszystko się odbywa poza lu
bą, bez jej udziału. Co będzie do
konane, to zrobią tani. Izba jeno
przyjmie fakt już spełniony do
swej wiadomości. Izba jakby się
przeżyła, nie zdoławszy rozkwitnąć
ani wydać owoców.
Wszystkie najdonioślejsze wnlo"
ski ustawodawcze opracowano W
ciszy kancelaryjnej i Izbie nie po
zostało nic innego, jak zgodzić się
bez szemrania".
Jakież podobieństwo do niektóryóH
współczesnych nam parlamentów!
Nawet statut usńwersyteeki. eoS W
rodzaju „ustawy szkolnej". Duma
uchwaliła, wbrew opinji prof. Fojnickiego, a nawet niektórych prawi
cowych paidziernikoweów, jak zon
Anrep i Kapustrn.
Politykę zagraniczną prowadził M
wiosną rękę p. Izwolskij. Jeździł po
Europie, a Austro-Węgry tymczasem
zaanektowały Bośnię i Hercegowinę.
A Izba — jak pisze dalej korespon
dent ..Gońca" —
„ciekawość swoją będzie mustała zaspokoić paroma okrągłetni fol
zesami p. IzwoWdego".
'
W końcu korespondencji znajdujm
my niezmiernie ciekawy passus:
„Członkowie komisji budżetowej,
których p. Kokowcew nie dopuścił
do narad cuki owsików, zamierza
ją zgłosić do prezydium Izby pro
test, sami oni jednak nie wierzą
w jego skuteczność".
A więo już wówczas rządy porozu
miewały się z cukrownikami poufnie,
bez kontroli Izby.
I niech kto powie, że Ben Akiba
nie byl mądrym Żydem, gdy mówił,
ie „wszystko to już było".
X. Y. Z.
rOTO-MAPRAWA
Instrumentów optycznych
pwcyzyinych UNIESZOWSKl

w poważniejszych sprawach po
litycznych. Więźniowie poli
tyczni stanowią więc dzisaj po
ważną liczebnie część zaludnie
nia naszych więzień.
Od nich trzeba zacząć stoso
wanie amnestji.

DR. JÓZEF LOOS. *
żony — Wielogórekicj, lub też u ku
zynki Majewskiej w Starych Budach.
żona Harewicza, PlebankównaOlówleowa, zmarła przed rokiem, osie
rocając swego i Harewicza syna.
Chłopice otrzymał staranne wycho
wanie i najwidoczniej nie wiedział o
hańbiącej przeszłości ojca, gdyż sta.
rai się o pozyskanie jego nazwiska.
Od ehwili zdemaskowania Harewicz byl bez Środków do żyda i zna
lazł przytułek u rodziny żony.
Krytycznego dnia, w piątek o godt.
8.30, w chwili, kiedy w mieszkaniu
znajdowała aią oala rodzina Wielogórskich, któż zapukał do drzwi. IPwłogórski uchylił drzwi. Weszło dwóch
nieznajomych mężczyzn. Śmiałym kro
kiom zbliżyli się do Harewioza, sie
dzącego przy stole.
— JesteSmy z tajnej policji.
Nie ozekając na odpowiedź, eięgnęU do kieszeni Harewicza, skąd dobyli
rewolwer. Prowokator nie rozstawał
się nigdy z bronią, jakgdyby przeezu-

kie tylko może przeżyć człowiek
któremu sumienie nie daje apać.
Czyż mógł przypuszczać, że za
swoje winy polegnie kiedyś w od
rodzonej Polsce, na ulicy robotni
czego miasta Żyrardowa, na ulicy,
nazwanej imieniem tego, którego
on, Harewicz, oddal w ręce ka
ta?
Zginął i nie wyjaśnił prawdziwej
przyczyny, która go do zdrady na
kłoniła. Złoto carskie? Czy nie
chęć do walki i utrata wiary w od
zyskanie niepodległości Polski?
— Idziemy do komiearjatu — po
Hm... wielu ludzi straciło tę wia
rą, lub wcale jej nie miało, wier wiedział jeden z nieznajomych.
Harewicz bez słowa wstał i autonie służąc caratowi, a dziś zajmu
ją nieraz poważne stanowiska w matyczmnn krokiem zmierzył ku
drzwiom.
Odrodzonej Polsce...
Pod pozorem, ie mają wstąpió je
Szczegóły zabójstwa są następu- szcze do Majewskiej, nieznajomi wy
prowadzili Harewicza na drogę do
iące:
Od roku Harewicz ukrywał się w Starych Bud i tam go zastrzelili.
Żyrardowie u siostry swej nieślubnej

Depesze nocne z poniedziałku na wtorek

C is za n a froncie

34 godz. tydzień pracy

W Atlantic City amerykańska Jczący Green po uchwaleniu oświad
Federacja Pracy uchwaliła jedno- czył że nic nie powstrzyma Fedemyślnie wniosek o 34-o godzin- racji od wprowadzenia uchwały
nym
tygodniu pracy. Przewodni-' w życie.
Poselstwo angielskie poleciło
wszystkim obywatelom angielskim
oraz cudzoziemcom, znajdującym
się pod opieką Anglji, opuścić w
najbliższej przyszłości stolicę. Po
dobno decyzja w tej sprawie zapa
dła naskutek żądania władz abi Zakaz udzielania Włochom kredytów
syńskich. Plemiona bowiem przy Komitet koordynacyjny Ligi Na jat generalny Ligi Narodów, że
byłe do Abisynji uważają wszyst rodów przyjął wniosek o odmo Rząd angielski uchylił już zakaz
kich białych za... Włochów.
wie udzielania Włochom kredytów wywozu broni i amunicji do Abi
i pożyczek. Delegaci Austrji 1Wę synji.
gier zapowiedzieli powstrzymanie
się od udziału w tych sankcjach. W związku z uchyleniem zaka
W poniedziałek wieczorem przy UCHYLENIE ZAKAZU WYWOZU zu wywozu broni i amunicji do
był do Asmary szef sztabu generał
BRONI DO ABISYNJI.
Abisynji „Even!ng Standard" do
nego marszałek Badoglio.
Min. Eden zawiadomił sekretar- nosi, że Rząd abisyński złożył
Banku Egipskim 600.000 funtów
na natychmiastowy zakup mater
iału wojennego.

Abisyńczycy opuścili bez walki Aksum
Z Addis - Abeby donoszą: osta
tnie wiadomości z placu boju, za
równo na północy, jak i na połud
niu mówią tylko o drobnych po
tyczkach.
Na północy Włosi umacniają
wciąż swoje pozycje i przygoto
wują nową ofenzywę na Makalle.
Na południu dowództwo armji
abisyńskiej przygotowuje się go
rączkowo do obrony Harraru. Woj
ska, nadchodzące do Addis - Abe
by, są natychmiast wysyłane na
południe. Ataki powietrzne Wło
chów miały wzbudzić wielkie roz
drażnienie wśród lundości prowin
cji Ogaden, która jest zdecydowa
na bronić się do ostateczności. Narazie walki w prowincji Ogaden
nie przybrały poważniejszego chaABISYŃCZYCY NIE CHCIELI
DOPUŚCIĆ DO BOMBARDOWA
NIA AKSUMU.
Z Addis • Abeby donoszą: Do
wództwo armii abisyńskiej posta
nowiło wycofać woiska z święte
go miasta Aksum. W sferach woj
skowych oodkreślafą z naciskiem,
że głównodowodzący frontem Ras
Seium nie chciał dopuścić do zbom
bardowanla tei Mekki wszystkich
Ah;svńczyków przez samoloty wło
skie.
Po wycofaniu wojsk abisyńskich
wojska włoskie bez oooru ze stro
ny Abisyńczyków zajęły Aksum.
ATAK WŁOSKICH SAMOLOTÓW
NA MAKALLE.
Lotnicy włoscy dokonali raid po
wietrzny na Makalle i miejscowo
ści pobliskie. Jedna z eskadr wło
skich zrzuciła szereg bomb, m. in.
na miasto Hausien. Podobno są li
czne ofiary w ludziach.
ABISYŃSKI SAMOLOT NAD
ERYTREĄ.
Z Asmary donoszą: Samolot abisyński podczas lotu wywiadowcze
go dotarł do miasta Assab nad

morzem Czerwonem, gdzie znaj
duje się włoskie lotnisko wojsko
we. Trzy włoskie samoloty my
śliwskie puściły się w pogoń za sa
molotem abisyńskim, który jednak
że zdołał się skryć.

Z Addis - Abeby donoszą: Ze
wszystkich stron kraju nadciągają
do stolicy codziennie masy tubyl
ców uzbrojonych i prowadzonych
przez naczelników. Na wzgórzach,
okalających Addis - Abebę two
rzą się całe obozowiska.

D alsze sa n k cje

Bez eksperymentów.

Ras Gugsa

Dymisja gub.Kłajpedy

izególno
ług jednej wersji, hr. Vi
powrócić do Rzymu, w obawie
przed gniewem Mussoliniego, któ
rego fałszywie informował o sytua
cji w Abisynii. Druga werwa twier
dzi, że hr. Viuci pragnie pozostać
znać*^ iakńaTfeWleTz^ą
w Addis - Abebie, aby móc pro
-sami Państwa i z zada*
wadzić rokowania pokojowe w
chwili nadejścia odpowie"’" '- '- ' mo damentów Polski dzisiejszej i przy.
mentu. (ATE).
yna rzetelna i niezawodna dro) poprawy ogólnego położenia
gospodarczego Polski wiedzie

Fortyfikacja brzegów Arabii

Z Adenu donoszą: Rząd Imana zki przepłynął transport, zawis
Jemenu rozpoczął prace nad forty jący 600 włoskich żołnierzy, r
fikacją kilku wysp, oraz wzmocnił tych w Afryce wsch ' ' ' “
załogi w miastach portowych Hoddeida Mokka i Szech Said. Z Por
Said donoszą, że przez kanał SueI H U L B E R T FO O TN ER 87

Z upow. autora przełożyła

L e k k o a tle ty k a
ATAK NA REKORD GODZINNY
FREYERA. Na boisku AZS roze
grane zostały zawody lekkoatletycz
ne z udziałem zawodników AKS, ZKP
i Makabi o drużynowe mistrzostwo
Warszawy w klasie B.
Najciekawszym punktem zawodów
był atak zawodnika Skry, Przybyt
ki, mistrza Polski w Maratonie, na
rekord godzinny, ustalony w swoim
czasie przez Freyera. Przybylko prze
biegł w dągu godziny 16 kim. 76730
— Uzyskał zatem wynik zaledwie e
511 n

BELGJA ZA SANKCJAMI.

Belgijska agencja urzędowa do
nosi, że zgodnie z wnioskiem uchwalonym w dniu 11 b. m. w
W poniedziałek popołudniu stwowego rozwoju Polski, a przede- ności do współdziałania, zdolności do Genewie odtąd udzielane będą po
odbyło się posiedzenie Rady Ga wszystkiem dbałość o jej silę obron ofiar i do pracy, tem prędzej i łatwiej zwolenia na wywóz towarów i bro
ma być nadal kontynuowane; ró. przebijemy się ku lepszym warunkom
binetowej pod przewodnictwem ną,
wnocześnie wysiłki nowego Rządu ” życia, tem pewniej zabezpieczymy e- ni do Abisvnji.
premjera Kościałkowskiego.
oparcia o hamonijną i rzeczow; grzystencję dla wielu miljonów cier
dziś nędzę obywateli.
Na posiedzeniu tern omawiono współpracę z Izbami Ustawodawcze, piących
Rząd jest świadomy swej wielkiej
mi mają być obecnie skierowane nr
program prac nowego Rządu na front
podniesienia życia gospodarcze- odpowiedzialności i swych zadań, któ
najbliższy okres.
go i łagodzenia skutków powszechne. re nakłada ciężka sytuacja gospodarcza.
Ale
o wartości narodów deryiln. Losy zdra|cy
Po skończonem posiedzeniu p.
Rządu Jest, by do tej walk 'e wytrwałość i spokój w przeewyPremier wyszedł do zaproszonych o Wolą
rozwój gospodarstwa narodowego iężanin trudności przez samo spoleZ Asmary donoszą: W kolach
do Prezydjum Rady Ministrów przyciągnąć
wszystkie zdrowe, twór zeństwo. Jeżeli te cechy i wartości
przedstawicieli pensy, którym od cze i aktywne czynniki społeczne, a naidą szeroki oddźwięk w społeczeń- włoskich dementują, jako złośliwą
twie, to nietylko zostanie ułatwione pogłoskę, wiadomość o zam
czytał następujące oświadczenie: zarazem by stępić lub usunąć działa lależyte
wywiązanie się Rządu z cią ogłoszenia przez Włochów,
nie tych wszystkich hamulców, któf
„Po rozstrzygnięciu podstawowych przez oddziaływanie z zewnątrz lub żącej na nim odpowiedzialności, ale
równocześnie zostanie dany realny wy Gugsy cesarzem Abisynji, jako
zagadnień z zakresu ustroju i organ'
mieliśm;
kontrkandydata obecnego Negus
zacji Państwa przez Rząd Premjei potrzebnie rozwój życia gospodarcze
Sławka, po ukonstytuowaniu się Ii go, rozwój zarówno zadań gospodar odczuliśmy głęboki
W poniedziałek wieczorem r
Ustawodawczych, Pan Prezydent Ri_ stwa publicznego, jak i zdrowej, pry które w Polsce pozostawił na przy, zeszły się pogolski, że na Rasa
szłość
Jej niezapomniany Wódz Mar.
czypospolite) powołał nowy Rząd pod watnej inicjatywy.
Gugsę dokonano zamachu. Zdraj
mlek
Józef
Piłsudski*".
Rząd jest zdecydowany uczynić
mu, jako zadanie główne na najbliż wszystko, by nie utracić nic z dotych Po tem oświadczeniu p. Premjer ca podobno jest ranny.
szy okres, pracę nad rozwojem sił e- czasowych osiągnięć politycznych i z iznaczył, Iż chcialby przez prasę
konomicznych społeczeństwa i Pań sukcesów gospodarstwa polskiego, utrzymać kontakt ze społeczeń
stwa, pracę nad wzmocnieniem or wyrażających się przedewszystkiem
ganizmu gospodarczego, osłabionego w ugruntowaniu znaczenia Państwa stwem i że taki słan rzeczy, gdy
przez skutki długotrwałego kryzyr- na zewnątrz i określenia jego włas społeczeństwo idzie w jedną stro
Z Kowna nadeszła wiadomość,
światowego, a zwężającego podsti nego oblicza w życiu międzynarodo- nę, a Rząd w drugą, daje tylko u- że gubernator okręgu kłajpedzkie
wy bytu ogółu ludności.
go Kurkauskas zgłosił dymisję.
Dzieło życia Wielkiego Budown
i pokojowych stosunków między- (Deklaracje omawiamy
czego Odrodzonej Polski Józefa Pi
1
(PAT).

sudskiego, stwarzające na długą przy skiej, w bezpieczeństwie wkładów
szłość tyle żywotnych i fundamenta!,
wreszcie w unikani
nych elementów - zakresie mocar- bankowych,
wszelkich niedojrzałych eksperymei
tów gospodarczych. Ponadto Rząd i
świadamia sobie w całei pełni koni;
-.zność, by w myśl nieodpartych naka
■ów sytuacji podjąć zdecydc
kę o równowagę budżetu 01
wizować politykę gospodarczą Pańw ło s k ie g o w Abisynii

„Daily Telcgraph" donosi, że za
chowanie się posła włoskiego w
Addis . Abebie hr. Vinci wywoła
ło wielkie zdziwienie wśród kor
pusu dyplomatycznego, akredyto
wanego przy Rządzie abisyńskim.
W kołach dplomatycznych AddisAbeby sądzą, że hr. Viixi, który
od pewnego czasu wykazuje obja
wy wielkiego zdenerwowania, n.......................
. Wed

NIE BĘDZIE LIGI OKRĘGO
WEJ W WARSZAWIE. Dowiadu
jemy się, że zarząd Warsz. Okr. Zw.
P.N. wobec spodziewanych licznych
sprzeciwów, zdecydował się nie wy
suwać sprawy stworzenia w War
szawie, na wzór śląska i Lwowa, pfl
karskiej ligi okręgowej, złożonej x
czołowych 8 klubów klasy A, liczące}
obecnie, jak wiadomo, 21 klubów.

Oświadczenie programowe premiera Kościałkowskiego

Hr. Vinci zwarjowal?
Losy posta

W iadomości
^ portowe

I

Wacława Komarnicka

„Doskonale! Będzie nam dziś potrzebna. Skoro
ły lk o zabiorą ciało, niech pan wsiądzie do niej z dwo
ma ludźmi, na których można polegać, i przygotuje
się do wyruszenia z chwilą, gdy ja zejdę na dót. Belio, ty pojedzie9z z nami".
W kwadrans później wyruszyliśmy znów naszą
motorową szalupą. Mme Storey nie chciafa nam
zdradzić swoich planów, powiedziała tylko, że jedziemy do miasta- Nigdy nie zwierza się ze swych
zamiarów, jeżeli nie jest pewna wyników. Z linij,
tworzących się na wodzie, usiłowała wywnioskować,
z jaką szybkością jedziemy.
„Les, czy to największa szybkość?"
„T ak!"
„ A ile ona może wyciągnąć?"
„Około dwudziestu mil na godzinę".
Panowała jeszcze spokojna, bezgwiezdna, czarna,
jak atrament, noc. Jechaliśmy przez rozległą pła
szczyznę zatoki. Kierowaliśmy się do odległego Narrows, które poznać można było po dwóch -tzędach
świateł — z jednej strony Fort .Wadsworth, z dru
giej Fort Hamilton.

RoSntnyt pn^eraitle
swoie nismo codzienne

OSTATNIE DEPESZE NA STR. 1 i 2

Nowa gra Czang-Kai-Szeka
Koła japońskie zwracają baczną
uwagę na podróż Czang - KaiSzeka, który przyjechał wczoraj
do Tai - Juan - Fu, stolicy pro
wincji Szau - Si i uda się dziś do
Kuei - Hoa stolicy prowincji SujJuan na granicy Mongolji wewnę

trznej. gdzie ma nawiązać kon
takt z pewnemi władzami mongol
skiemi, ujawniającemi nastroje an
tyjapońskie. Prasa japońska twier
dzi, żc Czang - Kai szek usiłuje
wznowić porozumienie z ZSSR.

Fort Bema 5
... _.y. 44:36.
4) Makabi 4 mecz*
36:28.
5) CWS 3 mecz.
21:27.
0 pkt., i
6) Gwiazda 3 m
zw. 4:44.
Do załatwienia pozostał jeszcze
crotest Skodv w sprawie przyznania
walkoweru Polonii. O ”» prrAest
Skody zostanie uwzględniony, wtedy
Skoda, która przypuszczalnie wygra
z Gwiazdą, byłaby mistrzem, o ile
zaś nie — wtedy mistrzem zostaje
drużyna Polonii.
MISTRZ ŚWIATA DOPIERO NA'
6-EM MIEJSCU. „National BoringAssodatian" w Chicago ogłosiła li
stę najlepszych bokserów świata.
Sensacją Jest umieszczenie mistrza
świata Braddodca na 6-em miejeeu.
Na pierwszem miejscu znalazł aę.
Joe Louis, drugie miejsce zajmuje
wciąż Maz Baer, trzecim jest Maz
Schmelling, 4-ym Walter Neussed,
5-ym Steve Harnaś, a dopiero 6-ty
James Braddock.
BARNA WE LWOWIE. W m dzaelę późnym z ‘
się we Lwowie n .
nleł ping-ponga, w 1
wato 41 zawoórWów z mistrzem łwła
Do puli finałowe! zakwalifikowa
ło się po rozgrywkach eliminacyj
nych G zawodników. Wszystkie spot
kania finałowe wygrał Rama bez
trudu. Snotkanie jego z nafgrofnlejszym przeciwnikiem Ebrlićhem trwa
ło nadspodziewanie krótko. Węgier
bvl bersonkn-encyjny. wygrywając
z Ehrlirhem 2:1.
W ostateczne! klasyfikacii turnie"t nierwsze mieisce zajał Bama, 2V
Eh-Uch, 31 Teewenherz. 4) KuM,
5) Flug, 6) Wayda.

Pastuch przygnieciony autobusem T«»nlł
W stronę Warszawy jechaf au
tobus pasażerski „Warszawskiej
Spółki Komunikacyjnej Autobuso
wej" (Bonifraterska 27), prowa
dzony przez kierowcę, Dominika
Babkiewicza (Łuków).
Niedaleko Kałuszyna kierowca
zauważy! przechodzące wpoprzek
szosy stado krów. Pragnąc unik
nąć najechania, gwałtownie zaha

Tak niedawno jeszcze byłyśmy pod zwrotnikami,
że teraz dygotałyśmy mimo ciepłych futer. Mogłyśmy
się schronić do kabiny, ale niepodobieństwem było
siedzieć tam bezczynnie. Pozostałyśmy więc w kokpicie, usiłując przebić oczyma ciemności. Ciekawa
byłam, dlarazego się tak śpieszymy.
Byliśmy już blisko Narrows, gdy spotkaliśmy dwa
szybkie holowniki. Spieszyły one na pomoc Piratowi,
który leżał już na dnie zatoki, o czem nic im nie by
ło wiadomo. Zgasiliśmy światła i zaczekaliśmy aż
przepłyną. Minąwszy Narrows, ujrzeliśmy wyjeżdża
jącą stamtąd motorówkę, znacznie szybszą od naszej.
Była to widocznie łódź policyjna, zawezwana przez
Mme Storey. Usunęliśmy się jej z drogi.
W wewnętrznej zatoce otoczyły nas mirjady świa
tełek. Krążyły tu barki ze Staten Island. Poczułam,
że z serca spada mi nareszcie ciężar strachu. Miejsce
to znałam dobrze. Minęliśmy z jednej strony Posąg
Wolności, zalany potokami światła, z drugiej zaś Govemor's Esland, z jej d.uglemi rzędami baraków.
„Dokąd jedziemy?" zapytał Les.
„North River, wybrzeże A ", powiedziała Mme
Storey.
„Policyjna przystań?"
„Właśnie. Inspektor Rumsey będzie tam na nas
czekał. Lepiej będzie, jeżeli pan pójdzie z nami. Po
licja zaopiekuje się łodzią i zajmie się marynarzami".
Gdyśmy się zbliżali do przystani policyjnej, ujrza

mował, wskutek czego przykniótł
do słupa przydrożnego poganiacza
bydła, 47-1. Stefana Antoniuka
.wieś Profot, gin. Horniki). Auto
bus zwali! się do rowu.
Rannego w stanie ciężkim [
wieziono do szpitala w Mińsku
Maz. Pozatem dwaj pasażerowie
zostali ranni odłamkami szkia.

łam krępą, niską postać inspektora Rumseya. Nosił
cywilne ubranie. Inspektor Rumsey nie ma zbyt po
ciągającej powierzchowności, ale jest uosobieniem
siły Gdy ściskał Mme Storey rękę, ta pytała:

„Czy ma pan tu samochód?"
„Tak", odnzekł, „ i eskortę na motocyklach".
„Doskonale! Chodźmy. Opowiem panu wszystko
po drodze".
„Bardzo nieprzepisowe lądowanie", zauważył z
uśmiechem Rumsey. „Ominęła pani urząd celny i in
spektorat m igracyjny!"
Szalupę i dwóch marynarzy przekazaliśmy życzli
wej opiece polkiji. Ponieważ Rumseyowi towarzyszył
sekretarz i dwóch urzędników tajnej policji, samo
chód nie mógł zabrać nas wszystkich. Lesowi i mnie
polecono wsiąść do taksówki i jechać tuż za samo
chodem policyjnym.
Ruszyliśmy po West Street razem z naszą wyjącą
eskortą. Rozpoczęła się szalona jazda, pięćdziesiąt
mil na godzinę, czy może nawet więcej, przy niemil
knącym akompaniamencie syren. Przepisy ruchu nie
dtta nas teraz nie znaczyły. Zabawny był to widok,
kiedy inne wozy śpiesznie usuwały się nam z drogi,
przez cały czas miałam jednak duszę na ramieniu.
Wyobraźmy sobie, że jakiś samochód wypadłby na
raz z bocznej ulicy! Ale szofer naszej taksówki był
zachwycony.
(D. c. nj.

WYBITNI TENISIŚCI WŁOSCY
WYSŁANI DO AFRYKI. Trzej wybitni tenisiści włoscy Palmicri, Ouin
taoalle i Mangold zostali powołani
do wojska i w najbliższym etosie
mają hy( wysiani na front do AUNAJLEPSI TENISIŚCI DANJI.

______ Jacobsen i Ulrich.
nań listę otwiera oczywiście B
Sperling.

S port w R os|l
S o w ie c kie !
ZNANY LEKKOATLETA SO
WIECKI. Mikołaj Ozołin ustanowił
nowy rekord krajowy w ricoku o
tyczce wynikiem 416 cm.
DO MOSKWY przybyli uczeetni: raidu kolarskiego w liczbie 63.
..iórzy wyruszyli na rowerach z Le
ningradu w dniu 30 maja b. r. i po
przebyciu europejskiej części ZSSR
skończyli bieg w Moskwie, przebysraiąc ogółem ponad 14.000 kra.
Raid odbył się w bardzo dętki®
warunkach terenowych. Raldowef
jechali ogółem 136 dni.
Jest to swego rodzaju rekord
świata w raidach kolarskich, znów
> pod względem przebytego dystani iak i liczby uczestników.
W Moskwie przyjmowano rajdow
ców owacyjnie.

Operetka na [Modne!
Chłodna 49, te'. 504.42.
Od soboty dn. 9 października ISIS

Księżna Czardaszka

Wykonawcy: Kodiawluiwna, Hłl«lrska, Opolska, Dembowski, DomoihwłM
Bogucki, Fotygo, Folański, Sowiński,
Pletruszyrtskl.
Kierownik: M. Oomoslawskl. ,
Kapelmistrz: dyr. Z. WOjClMkOWiklCeny od 49 gr. do 4 »t

Dojazdtram
wajam
i9.1I.15.1K21AŁ
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Wrzód cukrowy" w Polsce Wiadomości* całe^Palsk*

u '
Zyski cukrowni. Pensje dyrektorów a płace robotnicze.
Robotnicy cukrowni w Chełmży (Pomorze) w przededniu walki
(kor. wł.)
O rabunkowe gospodarce karte
lu cukrowniczego, olbrzymich zy•kach cukrowni, Banku Cukrowni
ctwa i wysokich poborach dyrek
torów pisaliśmy uejednokrotnie.
Bilanse poszczególnych cukrow
ni i Banku Cukrownictwa, przyj
mowane przez fachowców z wielką
ostrożnością, w opinji publicznej
utrwalają jeno pogląd o „wrzodzie
cukrowym", jaki toczy organizm
społeczeństwa.
Kartelowa polityka produkcji i
kartelowa polityka cen w przemy
Sic cukrowym, prowadzą — z jed
nej strony — do unieruchomiania
mniejszych cukrowni — a co za
tem idzie — wzrostu bezrobocia
t—z drugiej, wysoka cena cukru na
rynku wewnętrznym zamierza jeTak więc w latach 1913,14 było
czynnych cukrowni w Polsce 86 —
a w latach 1933,34 Główny Urząd
Statystyczny podaje już tylko 62.
Spada również przeróbka bura
ków. Przerobiono buraków (w ty
siącach kwintali) w latach 1913,14
44,688, a w latach 1933/34 18,523.
Zlikwidowanie oałego szeregu
mnieiszych i mniej re-ntujących się
cukrowni, w czynnych — nowe
zdobycze techniczne, mechanizacja

tajmy,
90? załogi robotniczej
Bilar.s ogłoszony da,-e nam
stanowią pracownicy sezonowi, za cie o krociowych zyskach cukro
trudnieni w okresie kampanijnym, wni, w świetle których możemy
który trwa niespełna 5 — 6 tygo- sobie wyobrazić pensje baronów
cukrowych, djety członków Zarzą
Zarobek robotnika sezonowego du i Rady Nadzorczej.
kampanji, w takiej naprzyklad
Dla pełności obrazu dodajmy,
cukrowni w Chełmży (Pomorze)— że 70? akcji znajduje się w rękach
wynosi 129,60 d.
kapitalistów niemieckich. Preze
W stosunku rocznym dzienny za sem Rady Nadzorcze! jest poten
•obek robotnika sezonowego wyno tat finansowy Kurt Feidtkeller, w
n 35 groszy TRZYDZIEŚCI PIĘĆ Zarządzie decydują obszarnicy nie
GROSZY DZIENNIE! Niskie place mieccy: Feldt i Hans Heinrich Loi tani surowiec — w normalnych «»•
warunkach — winny decydować
W tych warunkach nie znajdzie
o taniości produktu. A tymczasem się chyba cynik, któryby akcję ro
w Polsce —- przy strasznym wyzy botników w Chełmży zmierzającą
sku i większej wydajności robotni do podwyższenia płac i zawarcia
ka przepłacamy za cukier, czego umowy ze Związkiem nazwał an
wynikiem jest znany (akt niezwy typaństwową, a politykę panów
kle nikłego spożycia cukru. Zyski Logi i Feldtkellera, ich wyzysk poi
w przemyśle cukrowym, mimo, że skiego robotnika i lokatę w Pol
cukrownie nie wykorzystują swo sce zdobytyoh kapitałów w bar
ich możliwości produkcyjnych oraz kach zagranicznych usprawiedli
pensje dyrektorskie są wprost ol wiał względami na... „dobro Pańbrzymie. Dywidendy panowie ak
cjonariusze otrzymują wysokie, czy
KAZIMIERZ RUSINEK.
sty zysk waha się w granicy 25—
35? kapitału akcyjnego.
Wpadł mi w ręce bilans „Cukro
ni Chełmża" na Pomorzu.
Rachunek strat i zysków cukroni w Chełmży za rok sprawozda
czy 1934,35 zawiera dużo cieka-

A6HIESZKASHEDLEY

Z cyklu „MIGAWKI ŁHIWSKIE"

Historja Kwei-Czu
Z upoważnienia autorki przełożyła B. Kopelówna
Kwea znalazł ten szpital. Pielęgniarka powiedzia
ła mu, że Kico San leżała tam rzeczywiście przez
szereg tygodni, cierpiąc na rozstrój nerwowy. Bar
dzo płakała, gorsząc rodziców i lekarzy, ale budząc
zaciekawienie pielęgniarek, wołała bowiem jego imię
i łączyła je z najbardziej mtymnemi słowami, jakich
używają tylko kochankowie. — Och, życie moje;
och, życie moje — powtarzała wśród łkań.
Ale pielęgniarka nie wiedziała, dokąd przeniosła
się teraz jej rodzina. Poprosiła Kwei, aby został
i porozmawiał z nią, tutaj bowiem nadarzała się rzad
ka okazja do rozmowy. Ale on odwrócił się, ośle
pły od doznanego zawodu i odszedł.
Przez wiele tygodni Kwei szukał Kico San. Cho
dził po ulicach, przyglądając się każdej przechodzą
cej dziewczynie, przeszukując boczne zaułki, mając
nadzieję wbrew nadziei. Całe miasto wydawało mu
®«ęsprzymierzone przeciwko memu, Chińczykowi, usi
łującemu odszukać japońską dziewczynę, którą po
kochał. Często widział w oddali drobną postać; —
Wiatr poruszał długiemi rękawami jej kimona. Kwei
Pędził, póki jej nie dogonił, po to, aby zaraz odwró'ńć się w rozpaczy.
Nadzieja stopniowo wyschła w jego sercu, jak wo

utratę praw wokandzie grudziądzkiego Sądu

obywatelskich przez lat 5.
Okręgowego w Grudziądzu. Na ła
„URLOPOWANY" KŁUSOWNIK wie podsądnych zasiadł uczeń
Państw. Szkoły Budowy Maązyn,
PRZY PRACY.
Konstanty Sadowski z Rejowca
siedział w pace za kłusownictwo.
Nawiązał on jednak dobre stosunki
dozorcą aresztu, który od
aeiał u
orlopu”. Jeden z tych urlopów wy
korzystał Sadowski, by urządz-ć
polowanie na zające.
Kiedy gajowy poznał go i ścigał,
Sadowski zbiegł i schronił się w
a-eszoie. Nie uwolniło go to od dr u
giego wyroku. Dozorca będzie rów

KATASTROFA NA KOLEJCE
MARECKIEJ.
W poniedziałek rano na kolejce
Mareckiej wskutek wadliwego na
stawienia zwrotnicy, lokomotywa i
5 wagonów osobowych uległy wy
kolejeniu.
Pociąg wypełniony był pasażemi .jadącymi z Marek do Warawy do swoich zajęć. Kilka osób
zostało potłuczonych.
WIĘCEJ WYROZUMIAŁOŚCI
DLA MŁODZIEŻY.
Bardzo charakterystyczna i nie
codzienna sprawa znalazła się na

Wiktor Brzozowski, oskarżony o
spoiiczkowinie i zelżenie profesoW świetle przewodu sądowego
okazało się, że Brzozowski jest
chłopcem bardzo wrażliwym i ambitaym Kiedy nie został dopuszczo
ny do egzaminu końcowego, uczuł
się strasznie pokrzywdzonym, przy
popadł w wielką depresję
psychiczną. Podenerwowany do
najwyższego stopnia, zapytał o motywy niedopuszczenia go do egza
minu końcowego. Usłyszawszy od
powiedź nieprzychylną, nie panunad sobą, uderzył profesora w
twarz i obrzucił stekiem obrażliwych wyzwisk.
Przed sądem Brzozowski sprawił
■aknajlepsze wrażenie. Do winy
przyznał się, tłumacząc ze skruchą,
że właśnie ów spoliczkowany pro
fesor moralnie całe zajście sprowo
kował. Sąd po naradzie crzeW
najłagodniejszą karę aresztu przez
jeden miesiąc z zawieszeniem na
przeciąg dwuch lat

RUNĘŁO RUSZTOWANIE:

5 OSÓB CIĘŻKO RANNYCH.
W Stanisławowie przy ul. Roguskiego wędrowna trupa akroba
tyczna dawała na jezdni przedsta
wienie wobec licznie zgromadzo
nej publiczności. Grupa publicz
ności, złożona z około 50 osób,
chcąc dokładniej przyjrzeć się
spektaklowi, udała się na funda
do dnia 15 b. m. Ewentualne spo-1 wicieli robotników i dyrekcji fa- ment nowobudującego się domu
indywidualne, dotyczące zasze- bryki. Wobec załatwienia zatargu przy tejże ulicy. Pod ciężarem tłuzawaliły się deski, przykrywa
regowania robotników, rozpatry- robotnicy niezwłocznie przystąpili
jące otwory piwnic i wiele osób ’
wane będą przez specjalną korni- do pracy.
spadło wdół, doznając licznych
sję, powołaną ze strony przedsta-1
kontuzyj. Szczególnie ciężkich obrażeń doznało 5 osób, w tern
dwoje dzieci.
Na miejscu wypadku zjawiła się
natychmiast straż pożarna i pogo
towie ratunkowe, które zajęty się
w Grodzisku Mazowieckim
akcją ratowniczą.
(Korespondencja własna)

Na froncie w alk robotniczych

zmniejszyły liczbę zatrudnionych
robotników pra
wie o połowę.
Place robotników w cukrów- ciężką sytuacją finansową’’ samo
wolnie wprowadziła obniżkę plac
o 12 procent. „Wiadomości Koś
cielne" ks. prałata Szydzika w
Chełmży skrapliwie skorzystały z
płatnego ogłoszenia cukrowni i na
Sprostowanie urzędowe całej stronicy kościelnego pisemka
W związku z zamieszczoną w Nr. znajdujemy ogłoszenie z nowemi
299 czasopisma „Robotnik" z dnia 27 warunkami płacy. Tak to p. dyr.
września 1935 T. notatką p. t, „Wal Makowiecki, o którym „Zielony
Sztandar" pisał, że pobiera 50 tys.
ka robotnicza w
złotych miesięcznie i ks, prałat
cle tymczasowych przepisów praso Szydzlk.... „z Bogiem zaczynają te
wych z dnia 7.2 1919 r. (Dz. Pr. 1919 goroczną kampanję cukrową".
Kapitał akcyjny cukrowni wy
r. Nr. 14, poz. 18«) proszę o zsn
nosi 9,750.000 zł. Ujawniony ,,czy
Nieprawdą Jest, że policja w Dzia sty" zysk wynosi 1,375.608.17 zł.
"loazj-caćh aresztowała przewodniczą
Ale to leszcze nie wszystko. Na
cego i dwóch członków zarządu Od odpisy amortyzacyjne (także zysk!)
działu Związku Pracowników Kra- odpisano niesłychan e wielką kwo
■ssieekieh naskutek żądania majstri tę, bo aż 1,089.057.37 zł.
Ujawniony zysk i amortyzacja
łfhftfieckiego, natomiast prawdą Jest,
ie zostali oni zatrzymani pod zarz wynoszą więc w jednym tylko ro
tam. wtargnięcia silą do zakładu l
ku 2,464.665.54 zł.
"wieckiogo Icka Cudzynowskiego
Do tej kwoty dochodzi jeszcze
Działoszycach, pobicia pracującego wartość pozostałego remanentu
W tym zakładzie czeladnika Gerszc (3,602.288,04 zł.) i ileś tam buchalna Retmana i zmuszenia go terorer teryjnie ukrytych pozycyj, składa
do porzucania pracy. Popełnione jących się na milionowe wprost do
przoz nich przestępstwo przewidzi: chody cukrowni w Chełmży.
ne Jest w a rt 251 K, K., zaś zatrzy
Charakterystyczne są również ta
manie ich za to przestępstwo oparte kie pozycje, jak: fundusz rezerwo
było na przepisie art. 165 i 167 KPK. wy 1,182.738.99 zł., fundusz dyspo
Nieprawdą jest również, że Komen zycyjny 713,989.82 zł., koszty Zwią
dant posterunku P. P. w Działoszy zku (składka do kartelu) 114.533.90
cach nie pozwalał doręczać zatrzy- d„ koszty handlowe (!) 208.884.77
zł.
Koszta administracji ogólnej i
pensje kilkunastu urzędników wy
noszą 564.219.09 zł., a robocizna:
Za Komisarza Rządu
kampanijna i pokampanijna (2600
Jan Łepkowski
robotników) wynosi 821.591.87 zł.
Nacz. Wydz. Bezr.

w cukrownictwie

ZABICIE
MŁODEGO ROBOTNIKA.
PAT. donosi, iż w Częstochow:
w niedzielę nad ranem na polach
przy ulicy Kaczorowskiej na Zawodziu wystrzałem z rewolweru za
mordowany został 22-letni robot
nik, Mieczysław Jasoowski.
Władze bezpieczeńswta areszto
wały tegoż dnia cztery osoby, w
tej liczbie sprawcę zbrodni, 26-letniego Edwarda Knapika. Wszyscy
aresztowani, jak również zamordo
wany .karani byli za działalność
kcmuaistyczną. Aresztowani, któ
rzy przyznali się do winy, osadze
ni zostali w areszcie śledczym.
ZA FAŁSZOWANIE WEKSLI.
Wczoraj odbyła się rozprawa
przeciwko fałszerzowi weksli, Mak
symiljanowi Waberskiemu, prze
mysłowcowi z Gniezna, lat 53. Wabenski, chcąc ratować się przed
bankructwem .sfałszował przy po
mocy dwuch swoich praoowników,
w czasie od 1931 r. do styczn a
1935 r. 688 weksli na łączną kwo
tę 362,250 zł., z lego część wyku
pił, tak, że w dniu wykrycia afery
w obiegu było 111 weksli na kwo
tę 62,331 zł. Bank Polski strat nie
poniósł. Sąd okazał Waberskieg'

Zwycięstwo s raiku^cych robotników

w fabryce Zieleniewskiego

(Kor. wł.).
Trwający od dłuższego czasu zaang w fabryce Zieleniewski—Fitzcr, Gamper w Dąbrowie został
pomyślnie załatwiony.
Na terenie fabryki odbyło się ze
branie robotników, w którem wzię
li udział: inspektor pracy, inż. We
sołowski, oraz sekretarze Zw. Za
wodowych. Na zebraniu robotni
cy zgodzili się na propozycję ins
pektora pracy i podpisany został
protokuł, który nie zmienia jednak
W odpowiedzi na szereg na
umowy z 1928 r.
Dyrekcja fabryki zgodziła się na szych artykułów o gospodarce bur
podwyższenie zasadniczej dniówk: mistrza, p. Borkowskiego, ostatccz
zaszeregowanie robotników nic przyjechała Wojewódzka Ko-

Komisja rewizyjna

Jeszcze o piekarniach
w Rembertowie
Pisaliśmy kilkakrotnie o strajku
robotników piekarskich w Rember
towie, który pod naciskiem władz
policyjnych częściowo został zli
kwidowany.
Podczas likwidacji strajku p. ko
mendant Thora oświadczył, iż obie
strony winny utrzymywać uzgod
nione warunki i biada temu, kto
się wyłamie i sprowokuje jedną ze
Oczywiście stroną prowokującą
okazali się niektórzy właściciela,
jak np. p. Goc, który z chwilą Xkwidacji strajku przyjął robotni
ków do pracy, lecz zaraz po kilku
dniach usunął ich.
W obronie pokrzywdzonych ro
botników wystąpił Związek, ogła
szając bojkot pieczywa Władysła

wa Goca.
Bojkot dawał pożądane rezulta
ty, lecz znowu wkroczyła policja, i
zamiast zastosować represje w sto
sunku do napastnika, zastosowali je
w stosunku do napadniętych.
W ten sposób zostali aresztowa
ni: M. Świętochowski, Świątkowski,
-lolak, Malec i Malicki; ten ostat
ni przesiedział tylko cztery godzi
ny; dodać należy, że Świątkowski
'. Molak zostali aresztowani pod
czas dostarczania aresztowanym
ciepłej odzieży i pożywienia.
Nadmienić należy, iż wywiadow
ca, który przybył do Rembertowa
w dn. 14 b, m. tłumić bunt, które
go nie było, był w stanie nietrze-

da w źródle. Pewnego dnia poszedł do winiarni i za
czął pić. Potem p ił coraz więcej i więcej — ślepo, de
speracko, pełen nienawiści dla samego siebie i dla
wszystkich innych ludzi, a oaęst-o leżał przy drodze
napół żywy od wina, świadom jedynie mknących
obok ryksz i samochodów. Spędzał dnie i noce w pijackiem odrętwieniu, brudny i nieumyty, a pieniądze
przelatywały mu przez palce jak piasek. Świat ludz
k i ze wszystkiemi jego pojęciami stał się niczem dla
niego — młodzieńca, należącego do rasy, którą na
zywają niższą. A Kico San była symbolem celu ży
cia, który znikł.
Kwei stał się notorycznym pijakiem. Gdy był trzeź
wy, przyjaciele próbowali przemówić mu do rozumu.
Niektórzy wstydzili się, że mógł lak pokochać bez
opamiętania, a w dodatku japońską dziewczynę, gdy
każdy wie, że Japończycy pogardzają ChińczykamiInni opowiadali mu o losach rewolucji w Chinach, —
o konlr-rewolucji, która się rozpoczęła. Czyż obo
wiązkiem jego nie jest położyć kresu wszystkim tym
osobliwym głupstwom—teraz, gdy mordują rewolu
cjonistów? Czyż obowiązkiem jego nie jest brać udział
w wielkich masowych zgromadzeniach japońskich
robotników i studentów i protestować przeciwko
białemu terorowi?
Kwei słuchał w milczeniu wszystkich dobrych rad.
W jego zamglonym umyśle zaświtał promyk dumy,
że powoduje taką sensację wśród przyjaciół i roda
ków. Wszyscy mówili o nim. Nigdy nie odznaczał się
dyscypliną w myślach, ani czynach, ale teraz poz
wolił swoim osobistym uczuciom, by zawładnęły nim
całkowicie, prowadząc go prosto do zagłady. Pewne
go razu L i i dwaj ittni przyjaciele zabrali go na prze

» (!).

KATASTROFA MOTOCYKLOWA
PODPUCKIEM.

misja Rewizyjna, aby zbadać tę go
spodarkę. Korzystając z tej okazji, Przy wymijaniu furmanki na
pozwalamy sobie zwrócić uwagę drodze pod Puckiem zawadził o
Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej nią motocykl z przyczepką, pro
na zwyczaj, jaki został wprowa wadzony przez pilota Kiupsia.
dzony przez p. Borkowskiego, że Skutki zderzenia okazały się fa
wielu resortach za załatwienie talne. Klupś i jego żona wypadli,
jakiejś sprawy inkasuje się pienią odnosząc ciężkie rany. Jadąca w
dze, które urzędnik przez jakiś przyczepce żona bosmana Staczas zatrzymuje u siebie.
KOMORNIK ZAJĄŁ... ZASIŁEK.
Przykłady: za wystawianie świa „Goniec" podaje: W rodzinie
dcctw urzędu stanu cywilnego, za półtoramorgowego
włościanina
opłaty, związane z budownictwem przyszły na świat trojaczki. Chłop
i t. p.
nie miał nawet krowy, tylko kozę.
Jest to zwyczaj niedobry, ponie Nic dziwnego zatem, że z odży
waż to może dawać pole do na wianiem niemowląt (i matki) było
dużyć.. Niestety, dwukrotnie już za krucho.
p. Borkowskiego zdarzyły się ta Dobrzy ludzie napisali prośbę
do pana Prezydenta R. P. o pokie nadużycia.
Od tego, by pobierać pieniądze, oc. Kobiecinie przyznano zasiłek
złotych miesięcznie. Przez trzy
jest kasa Zarządu Miejskiego, do miesiące
zasiłek wypłacano, poktórej powinny wpływać wszyst
zajęło go za zaległe po
kie należności: nie należy ich roz czem...
datki.
Bez komentarzy.
mieszczać w biurkach urzędników.
Również w dziale elektrotech
nicznym niema należytej kontroli
przv czynionych zakupach.
Oło kilka uwag dla Wojewódz
kiej Komisji Rewizyjnej.

jażdżkę łódką po jeziorze za miastem — i tam znowu
zaczęli mu dawać rady. On podniósł się nagle i bez
słowa skoczył szybko za burtę. Jeden z mężczyzn
rzucił się za nim do wody, ale Kwei walczył o
prawo do śmierci — i dopiero, kiedy ktoś ogłuszył go
uderzeniem wiosła w głowę, zdołano dociągnąć go
żywego do brzegu.
Niedługo potem armja japońska zajęła Szantung i
bombardowała miasto Tsinan - Fu. Kwei był trzeźwy,
gdy dowiedział się o tem i słuchał, jak przyjaciele
omawiali sprawę zwołania zebrania protestacyjnego
w tej sprawie. W umyśle Kwei rozpłomieniła się ca
ła gorzka nienawiść do Japończyków, którzy zabra
li mu Kico San. Teraz ci sami Japończycy bom-'
bardują chińskie miasto! Coś silniejszego, aniżeli je
go miłość dla Kico San, owładnęło nim — i od tej
chwili nie pił już więcej. Było to tak, jakgdyby cho
rował przez długi czas i nagle zaczął wracać do zdroGdy zwołano zgromadzenie, Kwei brał w niem czyn
ny udział. Japońska policja znajdowała się w sali, a
nawet na trybunie. A jednak mówcy występowali je
den po drugim: najpierw Chińczycy, którzy utworzy
li „Wielkie Zjednoczenie" ze wszystkich grup swo
ich rodaków, a potem Japończycy, hołdujący „nie
bezpiecznym opinjom". Potem zabrał głos Koreań
czyk. Dwaj policjanci stali po obu jego bokach, ale
on przemawiał, zwrócony do tłumu twarzą, na której
malował się wyraz naprężenia, — wiedząc, tak sa
mo, jak wszyscy obecni, że za nim i za innymi mów
cami pójdzie do ich domów policja, — że może zo
staną pobici na ulicy, do utraty przytomności, a po
tem — aresztowani i uwięzieni.
(D. e. n.).

JEDN O
MĄDRE

POSUNIECIE
lej przyszłości człowie
ka. Dla tysięcy ludzi
szczęśliwem posunię
ciem na szochownicy
życia było nobycie losu
loteryjnego. Fortuno
tych, którzy u mej si

w ich szeregu, nabywa
jąc u nas szczęśliwy los
• ‘
•'
34 Lol
w., które
• rozpoczyna j

B.MfMSKA
Centrala:
Warszawa. Nowy Świat 19.
Oddziały: w Warszawie.
Wilnie i Krakowie.
Zamówienia zamiejscowe
z a ła tw iam y odw rotnieKonio P. K. O. 7192.
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sztandaru malarzy i lakierników
„Nowe potrzeby i nowe prądy* Odsłonięcie
w Krakowie

Odczyt tow. M. Niedziałkowskiego
U niedzielą, 13 b. m. przed południem odbył się odczyt tow. M.
Niedziałkowskiego p. t. „Nowe po
trzeby i nowe prądy". Zarówno te
mat odczy*u, jak też osoba prele
genta, zwabiły ogromną liczbę słtiZagaił tow. Z. Gross, witając
imieniem socjalistycznych organizacyj Krakowa tow. Niedziałkow
skiego, poczem oddał głos pre'.eZ wielką swadą i gruntowną zna
jomodcią przedmiotu tow. Niedz al
kowski przedstawił obecne poi iżenie i wypływające zeń zagadnie
nia
Na wstępie omówił referent kwe
stję ostatnich wyborów, które wy
kazały kompletne bamkructwo prób
zamknięcia rzeczywistości w cia
snych ramach doktryny faszystow
skiej.
Kraj dał wyraźne votum nieufno
ści nietylko Rządowi, ale całemu
systemowi, który nie może, bo jest
organicznie ku temu niezdolny,
rozwiązać narzucających się z ca
łą siłą nowych zagadnień. Obecny
Sejm i Senat nie są reprezentacją
ludności. Tutaj mówca wskazał
na pewne analogie historyczne, mó
wiąc o Radzie Stanu, Dumie rosyj
skiej i t. p., dawno umarłych two
rach nieżywotnych systemów.
Następnie prelegent zanalizo
wał kierunki faszystowskie, które
mimo pewnych, formalnych zresz-

Pochód drożyzny
ZWYŻKA CEN CHLEBA.
W ubiegłą sobotę odbyła się w
biurze wiceprezydenta, d-ra Klimeckiego, konferencja przy współ
udziale delegata urzędu wojewódz
kiego, w sprawie rozpatrzenia żą
dania cechów piekarzy podwyższę
nia cen pieczywa, w łączności ze
znaczną zwyżką cen mąki. Po
przedyskutowaniu kalkulacji, usta
Ione zostały następujące ceny de
taliczne chleba: za 1 kg. Chleba
żytniego z mąki 55%-wej 30 gr.,
za 1 kg. chleba żytniego ciemnego
z mąki 90%-ej 26 gr.
Reprezentanci cechów złożyli na
konferencji oświadczenie, że za 1
kg. chleba żytniego z mąki 55%-ej
pobierać będą ceny hurtowne (do
dalszej odsprzedaży) 27 gr., za 1
kg. chleba żytniego ciemnego 23
grosze.
Ceny powyższe wchodzą w ży
cie z dniem 15 b. m.

tą,. różnic, są w istocie swej jednaFaszyzm znalazł się
pej uliczce i, chcąc wybrnąć, rzustół swoją ostatnią kartę —
wojnę. Na tle powikłań wojennych
prelegent omówił politykę zagra
niczną p. min. Becka, która w re:ułtacie swym przyniosła izolację
’olsl5 i sojusz z hitlerowskiemi
Niemcami. Oczywiście, że taka
polityka musi się spotkać z oceną
ną.
dalszym ciągu swoich wywotow. Niedziałkowski wykazy
wał całą paradoksalność i cały non
lizmu. W dzisiejszych
Socjalizm to już nie
wielka idea, ale wręcz konkretne
i praktyczne zagadnienie.
Klasa robotnicza, która liczebnie
się kurczy wskutek kryzysu, musi
stać się awangardą tych wielkich
mas ludzkich, które cierpią w ustroju kapitalistycznym, których
interesy popadły w sprzeczność
z kapitalizmem.
Prelegent omówił znaczenie drób
nomieszczaństwa i chłopstwa, oraz
ścisły sojusz tych warstw z klasą
robotniczą.
Palącą koniecznością staje się
sprawa konkretnego programu,
któryby wskazał zupełnie prak
tycznie drogi i środki przebudowy
socjalistycznej. P. P, S., jako nosicielka wielkiej Idei i wielkich
tradycyj, przedstawi znękanym rze
szom taki program. Faszyzm wy
kazał bankructwo swoich pomy
słów, których próby realizacji ko
sztowały tak wiele krwi itidzk.' ‘
Wszystkie te siły, które przecii
stawiają się faszyzmowi, należy
skupić pod jednym sztandarem i
pod jednem hasłem. Sztandarem,
pod którym masy pójdą do walk',
będzie czerwony sztandar Socjali
zmu, a hasłem wielki program pla
nowej przebudowy społecznej,
czywistniający ustrój socjalistycz
ny dyskusji, jaka się rozwinęła,
po odczycie, zabierało głos kilku
nastu towarzyszy. Dyskusja stała
na b. wysokim poziomie i wykaza
ła wielkie zainteresowanie się pro
blemami społecznemi i pohtycznemi obecnej doby. M. in. zabierali
glos tow. tow.: inź. Horn, Monczak, dr. Drobner, Pilch, Jaich.
Tow. Niedziałkowski odpowie
dział na poruszone kwestie.
Odczyt niedzielny wykazał paIrzebę tego rodzaju imprez i dis i-

tego O.K.R. P.P.S., jak też i T.U.R.
niewątpliwie w najbliższym ozasie
przystąpią do zorganizowania cy
cu odczytów na aktualne tematy.
Tego rodzaju akcja bezwątpienia
przyczyni się do głębszego uświa
domienia klasowego i społecznego
w klasie robotniczej, co przecież
la olbrzymie znaczenie w pracy
w walce o realizację haseł Socja-

(Korespondencja własna).

W związku z czterdziestoleciem
istnienia organizacji malarzy
kierników w Krakowie, odbyło się
uroczyste odsłonięcie Sztandaru.
Sala Zw. Górników wypełniła się
po brzegi. Przybyli delegaci pra
wie wszystkich organizacyj zawo
dowych w Krakowie, delegaci fa
bryk jak Zieleniewskiego, sygna
łów kolejowych, pomp i t. d. De-

Z miasta

„POPYT" NA TOWARY
KOLONJALNE.

Nieznani sprawcy włamali się przez
sklepu spożywczego przy ul. św. To
masza 30, skąd skradli na szkodę
Zofji Ściejalskiej różne towary kolonjalne na kwotę około 160 zł. Jedne
go ze sprawców, w osobie Mieczysła
wa Madeja, bez stałego miejsca za
mieszkania, przytrzymano.

WYPADEK PIŁKARZA.
Dnia 13 b. m. o godz. 11 wezwano
Pog. Rat. na boisko sportowe „Makabi“ do Kaduka Piotra, lat 20, zam.
w Rudawie pow. Chrzanów, gracza
drużyny „Orlęta”, który w czasie gry
w piłkę nożną zderzył się z przeci
wnikiem i został uderzony łokciem w
lewy bok, wskutek czego stracił przy
tomność i zemdlał Przywieziony do
szpitala, przy zastosowaniu środków
leczniczych, odzyskał przytomność
i odszedł do domu.

POTRZEBNE MU BYŁO.
NAKRYCIE.
Nieznany sprawca, za pomocą do
branego klucza lub wytrychu, do
stał się do mieszkania Władysława
Yamosza, chemika, zam. przy ul. Ba
torego 7, skąd skradł srebrne nakry
cie stołowe, wartości 150 zł.

KOSZTOWNA DRZEMKA. .
Na dworcu osobowym nieznany
sprawca skradł rower, wartości 80
zł. na szkodę Makucha Pana, rolnika,
zam. w Borkach 65 pow. Dąbrowa,
w czasie, kiedy ten zasnął na ławce.
Dochodzenie prowadzi się.

OFIARANAPADU.
Dnia 13 b . m. o godz. 23 wezwa
no Pog. Rat. do Franciszka Krzeczowskiego, technika dentystycznego,
zam. przy ul. Kalwaryjskiej 74, któ
ry w czasie bójki na ulicy Parkowej
został ugodzony nożem przez nleznanogo sprawcę w okolicę brzucha. We-

; Pog. Rat., po zaopatrzeniu,
pozostawiło go opiece domowej.

SŁODKI ŁUP.

Nieznany sprawca dostał się do
zamkniętej piwnicy Wiktorji Nowo
sielskiej, zam. przy ul. Żmudzklej
1, skąd skradł 16 litrowych butelek
różnych soków, wartości ok. 100 zł.

legaci Związku Robotników Budowlanych z wielu miast okręgu
krakowskiego.
Uroczystość zagaił i powitał ze
branych przewodniczący Org. ma
larzy, tow. Wyrodek, poczem udzielil głosu tow. Mularzowi, któ
ry streści! historję Organizacji
malarzy i lakierników w Krakowie.
Historja ta pisana jest krwią i po
tem robotników; mówi o zwycięs
kich i przegranych walkach, a na
wet te ostatnie, po chwilowej apa
tji, dodawały bodźca do dalszych
walk i świadczą o żywotności or
ganizacji i świadoiroś'i, że waka
nasza będzie zwycięska, bo słusz
ność jest po naszej stronie.
Imieniem Zarządu Gl. Centr. Zw.
Rob. Bud. przemawiał tow. Sa
wicki; imieniem OKR PPS Kra
ków — tow. Wroński; imieniem
Rady Zw. Zaw. — tow. Nowak;

Radjo krakowskie
CZWARTEK, 17 października.
6.30 Audycja poranna. 7.50 Pro_ -am oraz parę informacyj. 8.00
Audycja dla szkól. 11.57 Sygnał cza
su, Hejnał. 12.03 Dziennik południo
wy oraz poranek muzyczny dla szkól
powszechnych. 13.00 Sceny chóralne
z oper (płyty). 13.25 Chwilka dla

kobiet. 18/" ...............................

i zespołów z płyt. 15.15 Przegl. giełd.
15.30 Koncert zespołu N. Mańskiej.
16.00 Audycja dla dzieci młodszych:
„Bajka o kogucie w butach” (z nie
spodzianką) opowie ■Stary Doktór.
16.15 Koncert Pantscho Wladigeroffa
z płyt. 16.45 „Cała Polska śpiewa —
koncert chóru męskiego „Arion” pod
dyr. A. Klichowskiego. 17.00 „Walki
o Afrykę w starożytności i średnio
wieczu". Odczyt I-szy wygł. dr. Jan
Dąbrowski. 17.15 Koncert w wyk.
ork. PR. pod dyr. J. Ozimińskiego.
17.45 „O pracy Władysława PobógMalinowskiego: „Józef Piłsudski" —
rozmowę z autorem przeprowadzi
prof. H. Mościcki. 18.00 Recital fort.
S. Nawrockiego. 18.30 „Grupa dzie-

Repertuar

imieniem Zarządu Okr. w Krako*
wie—tow. Klimek.
Imieniem rewolucyjnych litera
tów przemówił tow. Adam Polew*
ka, podkreślając jedność tych lite*
ralów z ruchem robotniczym i
chłopskim w walce o wyzwolenie,
poczem przemawiał jeszcze szereg
delegatów innych związków.
W przemówieniach powitalnych
delegaci podkreślili niezbędność
prawdziwego jednolitego frontu
do walki z faszyzmem i z coraz
bliższą groźbą wojny.
Niezwykle wzruszające było prze
mówienie najstarszego członka
Organizacji malarzy i lakierników,
tow. Holzera, przy odsłonięciu i
wręczeniu przez niego Sztandaru
chorążemu, kiedy wspomniał, jak
za czasów austrjackich, robotnicy
walczyli z policją w obronie swych
sztandarów. Sztandar ten przeka*
zuje dzieciom i wnukom naszym.
Zespół artystyczny, istniejący
przy Organizacji, zainscenizował

(recenzja z wystawy w pala, obraz „Gaz trojący" Juljusza Wi
uk Pięknych) wygł. dr. M. Ma- ta oraz „Elegię o śmierci Ludwika
'
18.40 Dokąd jechać
19.00 Koncert reklamowy. 19.10
gram na dzień następny. 19.20 Wśród
naszych przyjaciół,.." 19.36 Lokalne
—iadomości sportowe. 19.40 Wiadoośd snortowe. 19.50 Pogadanka ak----- ______
cytrę w wyk.
tualna. 20.00 Utwór.
E. Zielińskiej. 20.15 „Rykowisko je
leni" — transmisja z lasów pomor
skich (ze stille'a). 20.45 Dziennik
wiecz. i „Obrazki z Polski współcz."
21.00 Teatr Wyobraźni nadaje siu*
chowisko w rocznicę Fr. Chopina p. t.
„Dzień ostatni" pióra T. Sygietyńskiego i St. Bełskiego. 21.45 „Nasze
pieśni” odśpiewa M. Polińska - Le
wicka przy akemp prof. L. Ursteina.
22.00 IV koncert z cyklu „Kwartety
J. Haydn‘a” w wyk. Poznańskiego
Kwartetu Smyczkowego. 22.35 Si
stry Boswell i brada Mills z pb
23.00 Wiadom. meteorol. 23.05 Mi
zyka taneczna z płyt.

Waryńskiego'.
Odegrane sztuki przyjęte zosta
ły dlugotrwałemi oklaskami na sa
li Uroczystość zamieniała się nf
potężną manifestację na rzecz Or
ganizacji malarzy i lakierników,
która należy do awangardy na
szych związków na terenie Krako*

Nastąpiło wbijanie gwoździ do
drzewca sztandaru. Podczas uro
czystości orkiestra Zw. Zaw. Ko*
lejarzy odegrała szereg pieśni pro*
lelarjackich. Wpisywaniem się o*
becnych do księgi pamiątkowej 1
wspólną fotografją zakończono u*
roczystość, która zostawiła nieza
tarte wrażenie wśród uczestników.
Organizacja malarzy i lakierni
ków dziękuje za wyrażoną soli
Co grają w kinoteatrach darność i udział wszystkim dele
gatom Parfyj i Związków Zaw.,
ADRIA: „Dwie Joasie”.
oraz sympatykom.

TEATR IM. SŁOWACKIEGO,
APOLLO: „Folics Bergere".
środa, 16.X „Iwan Groźny".
ATLANTIC: „Piotruś".
Czwart., 17.X „Stare wino szum
PROMIEŃ: „Weronika".
Pod kierunkiem reż. J. Karbow STELLA: „Katastrofa Czeluskiskiego odbywają się próby z Jume- na" i „Wróg we krwi”.
dji J. Blizińskiego p. t. „Rozbitki"
SZTUKA: „Ostatiia miłość".
która ukaże się w piątek dnia 18 bm
W roli głównej wystąpi K, JunoszaŚWIT: „Wacuś”.
Stępowski.
UCIECHA: „Kocham wszystkie
kobiety".
BAGATELA: „Imitacja żyda"
rewja „Krótkie spięde".
WANDA: „Królewska Faworyta",

Dyżury lekarzy
dnia 16 października — noc:
1. Dr. Bleiweis Józef, Al. Krasiń
skiego 6, teł. 182-10.
2. Dr. Fischel Tobjasz, Krakowska
31, tel. 172-46.
3. Dr. Neuwelt Stanisław, Zamoj
skiego 28, tel. 124-47.
4. Dr. Stanowski Józef, Łozbowska 45, tel. 174-42.

W IA D O M O Ś C I Z E S L Ą S K A
Sprawa kart cyrkulacyjnych
oddają karty w czasie od 16.11 do
30.11 1935, od Nr. 37501 do 50.000
.ją karty w czasie od 1.12 do
15.12 1985, od Nr. 50001 do 62500 od
dają karty w czasie od 16.12 do 31.12
1985 r„ od Nr. 62501 do 75000 od
dają karty w czasie od 1.1 do 15.1
1936, od Nr. 76001 do 87500 oddają
karty w czasie od 16.1 do 31.1 1936,
od Nr. 87501 do 100.000 oddają kar
ty w czasie od 1.2 do 15.2 1936, od
Nr. 100.001 oddają karty w czasie
od dnia 16 lutego do 29 lutego 1936.
czasie od 1 marca 1936 do 15
longaty w Magistracie, względnie w
Urzędzie Gminnym swego miejsca za marca 1936 będą przyjmowane karty
mieszkania. Osoby, zamieszkałe w •yrkulacyjne od osób, które z uzasa
Wielkich Katowicach i w powiecie dnionych powodów nie mogły ich
katowickim, które otrzymywały kar Idać w wyznaczonym terminie.
Po wyżej oznaczonym terminie kar
ty cyrkulacyjne na podstawie art.
270 Konwecji Genewskiej (z niebie r cyrkulacyjne nie będą prayjmowaskim paskiem) składają karty cyr S do prolongaty. W razie niezłożekulacyjne do prolongowania wraz z a karty cyrkulacyjnej do prolonga
uzasadnionym wnioskiem w Dyrekcji ty, karta traci ważność z dniem 31
Policji w Katowicach, w biurze kart larca 1986 r.
cyrkulacyjnych, pokój 105. Po odbiór Prolongata kart cyrkulacyjnych na
prolongowanych kart cyrkulacyjnych ironie pow. tamogórskiego odbędzie
należy się zgłaszać w tym samym się przez oddanie kart cyrkulacyj
Urzędzie, w którym złożono karty nych właściwym urzędom, jak: Zacyrkulacyjne do przedłużenia.
ządowi policji miejskiej oraz Okrę
Oddawanie kart cyrkulacyjnych do towym urzędom według nast. po
prolongaty reguluje się według na rządku alfabetycznego: A, B, C od
stępującego podziału: Osoby, których 15 do 31 października br„ D, F, F,
karty cyrkulacyjne noszą liczby od i, H od 1 do 30 listopada br., I, J,
Nr. 1 do 1000, oddają karty w czasie K, L, M od 1 do 31 grudnia br., N,
od dnia 16 października do 31 paź 9, P, R, S, od 1 do 31 stycznia 1936
dziernika br., od Nr. 1001 do 25.000, •., T, U, V od 1 do 28 lutego 1936
oddają karty w czasie od 1.11 do :., W, Z, od 1 do 15 marca 1936 r.
15.11 1935 r„ od Nr. 25001 do 37500Dodatkowy termin prolongowania
_ Dyrekcja Policji w Katowicach podaje óo wiadomości, że dnia 16
rozpocznie się przedłużanie wat
kart cyrkulacyjnych na rok 1936.
Prolongata trwać będzie do 15 marca
1936. Osoby, zamieszkałe na obsza
rze miasta Wielkich Katowic, sklads
ją karty cyrkulacyjne do prolongaty
wraz z opłatą 2 zł. w Magistracie w
Katowicach przy ul. Pocztowej 7
kój 5, natomiast osoby, zamieś
na terenie powiatu katowickiego,

Redaktor odpowiedzialny: STANISŁAW NIEMYSKL

Baczność Chorzów
i okolice
Robotniczy Klub Sportowy „Na
przód" w Chorzowie urządza dnia
20 b. m. o godz. 17.50 na sali p.
Michalika przy ul. Król. Jadwigi
w Chorzowie III.
Wielkie przedstawienie teatral
ne, połączone z Akademją. Grana
będzie po raz pierwszy na Śląsku
p. t.

„MONTWILL MIRECKI.
Montwill Mirecki zginął zi
sę robotniczą na carskiej szubie
nicy. Zdrajcę Harewicza, który wy
dal Montwilla carskiej policji, za
strzelono w dniu 11 b. m. na uli
cach Żyrardowa.

Rejestracja ubogich i inwalidów S p o r t
w Świętochłowicach
W związku z tegoroczną akcją
ziemniaczaną przystępuje urząd
gminny do rejestracji najuboż
szych inwalidów, wdów i pełnych
sierot, których dochody miesięcz
ne nie przekraczają przy inwaliObelgę rzuconą na rodzinę

Nawrot w Pawłowie odwołuję
i przepraszam

Jadwiga Kos
Pawłów k Bielszowic

Piękny przykład
Na ostatniem zebraniu oddziału
CZG. w Dębiu zapadła uchwała,
że każdy członek musi przymuso
wo abonować prasę socjalistycz
ną, a przedewszystkiem „Gazetę
Robotniczą". Przykład ten winien
znaleźć naśladownictwo we wszy
stkich oddziałach klasowych zw.
Cześć Towarzyszom z Dębią!
w czasie od 16 do 30 marca
r. Właściciele kart cyrkulacyj
nych na podstawie art. 270 Konwen
cji Genewskiej (oznaczone niebie
skim paskiem), winni, celem uzasad' i potrzeby posiadania karty, do
łączyć nowe wnioski.

Nowe ceny u
w Chorzowie

światło

Magistrat m. Chorzowa ustali!
następujące ceny za światło:
W październiku za 20 watów
2.30 zł., 30 watów 3.45 zl., 40 wa
tów 4.60 zł., 60 watów 6.85 zł., 75
watów 8.55 zł., 100 watów 11.40
zł. W listopadzie przy 220 godzi
nach świetlnych za 20 w. 2.50, 30
w. 3.80, 40 w. 5, 60 w. 7.55, 75 w.
9.40. 100 w. 12.55: W grudniu,
>0 w. 2.85, 30 w. 4.30, 40*w'5"70,'
>0 w. 8.55, 75 w. 10.70, 100 w.
4.25. Cena przy licznikach wyno
si 57 gr. na godzinę zasadniczą,
licznikowe godziny 27 gr.

dzie pracy 30 zl., a przy inwali
dzie wojennym 40 zł. miesięcznie.
Zgłoszenia przyjmuje się w hali
gimnastycznej w ustalonym po
rządku alfabetycznym, w czasie
od 14—19 października br. Bez
robotni oraz ubodzy, pobierający
wsparcie z Urzędu Ubogich, me
powinni się zgłaszać.

R a d jo

Ruch W. Hajduki — Polonja War
szawa 2:0 (1:0), Śląsk Świętochło
wice — Garbarnia Kraków 3:1 (1:1)«
Wisła Kraków — Pogoń Lwów 3:1
(1:1), Legja Warszawa — Cracovia
Kraków 3:2 (2:0), Waru Poznań —
LKS Łódź 0:0, Dąb — Czarni —
Lwów 1:2 (0:1), Czarni Chropaczów
— B.B.S.V, Bielsko 2:1 (1:0), Wawel N. Wieś — Naprzód Lipiny 5:8
(0:3), A.K.S. Chorzów — K. S. Cho
rzów III 7:0 (3:0), Koszarowa Ży
wiec 06 Katowice 3:2 (2:0), 07 Sie
mianowice — M. Dąbrówka 2:2
(1:2), 06 Mysłowice — Pocztowy Ka
towice 2:4 (1:3), Policyjny Katowice
— 24 Szopienice 4:2 (1:1), Diana
Katowice — Unja Kosztowy 4:2
(3:0), 26 Nikiszowiec — Ligodnka
3:2 (3:2), Naprzód Załęże — I.F.C.
Katowice 5:1 (1:1), Orzeł Wełnowiec — 26 Bogucice 1:0 (0:0), Po
lonia N. Wieś — Wawel Kochłowice
2:0 (0:0), Naprzód Ruda — Śląsk
Świętochłowice II 2:0 (0:0).

środa. 16 października.
6.80 Audycja poranna. 12.03 Dzień
nik południowy. 12.15 Anna Jablowska — działaczka społeczna wieku
XVIII-tego — pogadanka. 12.30 Kon
cert Orkiestry Kameralnej. 13.25
Chwilka dla kobiet. 13.30—14.30 Melodje Czajkowskiego, Straussa i Ketelbey’a. 15.30 Muzyka salonowa z
płyt. 16.00 Wędrówka dookoła globu:
„Maty Ibrahim z Algieru" — poga
danka. 16.20 Utwory fortepianowe
Jana Sebastjana Bacha. 16.45 Roz
TEATR POLSKI.
mowa muzyka ze słuchaczem radja.
17.00 Nasze zebrania dyskusyjne. Środa 16 października „Brat mar
17.20 Kwintet salonowy Arkadjusza notrawny" o godz. 20.
Flato. 17.50 świat się śmieje (prze
gląd humoru zagranicznego). 18.00 Czwartek dnia 17 października
Koncert solistów. 18.30 Ogrodnik ślą „Muzyka na ulicy" o godz. 20 preski — pogadanka p. t. „W polskim
sadzie na jesieni". 19.50 Reportaż
aktualny. 20.00 Towarzystwo śpie-

R e p e rtu r

muzyczna. 20.45 Dziennik wieczorny.
20.55 Obrazki z Polski współczesnej.
21.00 Koncert Chopinowski. 21.40 Z
liryk Norwidowskich — kwadrans
poetycki. 21.55 Zdobycze medycyny:
„Hormony płciowe — pogadanka dla
lękarzy". 22.10 Muzyka taneczna.
23.05—28.30 Muzyka taneczna.

nasz teatrzyk, który w
bojem zdobył sobie wymagającą ka
towicką publiczność nową premjerą pod frapującym tytułem „EeiePecie".

Odbito w drukarni Sp. Nakladowo-Wydawnicsej „Robotnik”, Warszawa, Wareoks 7.

