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Huk armat nad Madrytem
Nowy atak wojsk n»emiecko-marokaAsK ch został krwawo odparty
Korespondent Havasa donosi, że faszyści podjęli na nowo zatrzy
maną w niedzielę wieczorem ofensywę na drodze la Coruna, pomię
dzy Madrytem i Escurialem. Oddziały powstańcze zaatakowały w
poniedziałek rano wojska rządowe, zajęły la Jahonda i bombardo
wały gwałtownie okopy rządowe dokoła Las Rozas. Na krótko
przed godziną 10 powstańcy weszli do Villanueva del Pardillo. W
południe znaleźli się oni przed Las Rozas, gdzie wywiązała się nie
zwykle gwałtowna walka. We wczesnych godzinach po południo
wych powstańcy podjęli nowy atak na linię, idącą ze wschodu na
zachód od Valde Morillo do Aravaca, przechodząc przez Villanueva
del Parodillo, Villafranca del Castillo i Maja Dahonda. Armia po
wstańcza posuwa się w kierunku północnym. Jej lewe skrzydło po
suwa się w kierunku punktu skrzyżowania dróg la Coruna — Ma
dryt z drogą wiodącą do Escurial. Równocześnie grupa działająca
na odcinku Sierra podjęta dokoła Escurial akcję ofensywną w celu
połączenia się z kolumną, operującą na równinie.
KRWAWE WALKI TRWAJĄ.
Wałki trwały przez cały poniedziałek i wtorek rano. Ofensywa
wojsk powstańczych jest wciąż bardzo gwałtowna. Wspierana przez
oddziały zmotoryzowane ofensywa ta nosi wszelkie znamiona tak
tyki niemieckiej: gwałtowne natarcie, koordynacja wszystkich ro
dzajów broni r użycie znacznych ilości materiału wojennego. Roz
poczęta w okolicach Villanueva del Pardillo i Mnjadahonda rozsze
rzyła się ona w poniedziałek w kierunku Rozas i El Plantillo. Od go
dziny 4-ej rano powstańcy podejmowali ciągle natarcia, którym mi
licjanci stawiali zacięty opór. W niektórych punktach powstańcom
udało się wtargnąć do linii wojsk rządowych, lecz w pozostałych
punktach milicjanci zwycięsko kontratakowali. Atak na la Moncloa
został odparty.
I TEN ATAK ZOSTAŁ ODPARTY.
Rada Obrony Madrytu ogłasza dn 5 b. m. o godz. 12-ej następu
jący komr iikat: Na odcinkach Boadilla — Majadahonda powstań
cy prowadzą zaciekle natarcie od 3 dni. Równie zaciekły atak roz
winięto przeciw naszym liniom na odcinkach Villanueva del Pardil
lo, las Rosas — El Plantio i la Moncloa. Pomimo rzucenia do ata
ku ogromnych liczebnie sił zbrojnych i sprzętu wojennego, wojska
republikańskie nigdzie nie uległy i nie cofnęły się. Z podziwu go
dną planowością obrońcy stolicy i jej linij komunikacyjnych odparli
natarcie oddziałów zmotoryzowanych i piechoty powstańczej. Prze
ciwnik poniósł ciężkie straty w ludziach i w sprzęcie wojennym w
czasie tych operacyj. Prowadząc dalej nasze natarcie na froncie
Guadalajara zajęliśmy miejscowości Matilla, Villafranca de Henares
i Castejon de Denary.
NA ODCINKU GUADALAJARA.
Komunikat nadany przez rozgłośnię madrycką podaje, że wojska
republikańskie w dalszym ciągu posuwają się wśród wielkiego en
tuzjazmu na odcinku Guadalajara. Zajęły one wczoraj dalsze trzy
miejscowości i zmusiły nieprzyjaciela do ucieczki, zdobywając przy
tym 120 karabinów, 4 karabiny maszynowe, amunicję, granaty i 15
Samochodów ciężarowych z materiałem wojennym.
NA FRONCIE PÓŁNOCNYM.
Z Santander donoszą: Wojska powstańcze zaatakowały nowe po
zycje rządowe pod miejscowością Espinosa de los Monteros (w pro
wincji Burgos). Po zaciekłej walce powstańcy musieli cofnąć się,
tracąc 500 ludzi i znaczne ilości sprzętu wojennego.
Wojska rządowe, jak donoszą z Gijon, zajęty Pico del Canto, po
zycję strategiczną na górze Naranco pod Oviedo. Artyleria repu
blikańska rozproszyła skupienia przeciwnika.

Bitwy w powietrzu
Agencja telegraficzna
Rządu
hiszpańskiego donosi: Wczoraj
około południa samolot powstań
czy zjawił się nad Almeria i zrzu
cił 2 bomby, nie wyrządzając ża
dnych szkód. 5 samolotów my
śliwskich rządowych zmusiło sa
molot powstańczy, który bitwy nie
przyjął, do ucieczki. Samolot ucie
kający został uszkodzony ogniem
z karabinów maszynowych samo
lotu rządowego. Na froncie połud
niowym samoloty rządowe ostrze
liwały pozycje przeciwnika pod

Valenzuela, Porcuna, Canete de las
Torres, wyrządzając duże szkody
powstańcom. Na froncie środko
wym eskadry rządowe wydały nad
Madrytem dwie bitwy samolotom
powstańczym. Wszystkie samolo
ty rządowe wyszły z bitwy cało.
Na froncie północnym lotnicy po
wstańczy dokonali raidu na Bil
bao. W bitwie nad miastem 3 sa
moloty powstańcze strącono. Piło"
tami tych samolotów, jak się oka
zało, byli Niemcy.

8 warunków zwycięstwa

Hitlerowscy piraci

Słynna Dolores Iibarrubi, znana
pod nazwą La Passionarja, ogła
sza 8 podstawowych warunków
zwycięstwa:
1) Rząd, posiadający autorytet,
2) obowiązkowa służba wojsko
wa,
3) dyscyplina na tyłach,
4) nacjonalizacja
głównych
przemysłów, w szczególności prze
mysłów wojennych,

grasu;ą dalej na wodach hiszpańskich

5) utworzenie rady koordyna
cyjnej przemysłu i gospodarstwa
powszechnego,
6) prowadzenie kontroli robot
niczej nad ptodukcją,
7) produkcja wystarczająca dla
potrzeb frontu i tyłów,
8) koordynacja produkcji roi
nej i przemysłowej, które powinny
dążyć do jednego tylko celu: wy
grania wojny.

Jutro znowu wojna

Przygotowania wojenne „Trzeciej“ Rzeszy

Niemiecka prasa emigracyjna
informuje o tegorocznym planie
przygotowań militarnych Rzeszy.
Poza budową fortyfikacji i umoc
nień potowych na granicach pań
stwa, budowane będą w licznych
miastach Niemiec hangary na po
mieszczenie samolotów i urządza
ne będą lotniska. W niektórych
miastach na zachodzie Niemiec
powstaną wielkie obozy lotnicze.
W dziedzinie produkcji armat
szczególna uwaga skierowana bę
dzie na wprowadzenie ulepszeń iv
armatach, przeznaczonych do od
pierania ataków lotniczych. Po
dobno inżynierom niemieckim uda
lo się poczynić nowe wynalazki,
które z armat zenitowych czyn:-}
broń istotnie groźną dla lotnictwa
Plan zbrojeń na rok 1937 przewi
duje dalszą motoryzację armii nie
mieckiej i przyśpieszenie dostaw z
zakresu broni pancernej.
Ministerium wojny opracowało
przepisy, dotyczące wyszkoleńic
żołnierzy niemieckich w drugim
roku służby wojskowej. W roku
bieżącym po raz pierwszy od cza
sów wielkiej wojny armia niemiec •
ka ćwkzyć będzie żołnierzy, peł
niących drugi rok czynną służbę
wojskową, gdyż służba 2-letnia
wprowadzona została dopiero »
rbku minionym.
Przepisy ministerialne postana
wiają, że w drugim roku służby

W

Niemieckie Biuro Informacyjne
donosi: Admirał dowodzący siła
mi zbrojnymi floty niemieckiej na
wodach hiszpańskich za pośredni
ctwem krążownika „Koenigsberg“,
wysłał telegram następujący do
władz hiszpańskich w Walencji:
Po ujęciu dwóch parowców „Ara
gon“ i „Marta Juquera“ przez siły
zbrojne niemieckie, żądamy pono
wnie uwolnienia pasażera i części
ładunku parowca „Palos“, wzamian za uwolnienie zatrzymanych
parowców hiszpańskich . O ile do
godz. 8-ej rano dn. 8 b. m. żąda
nie to nie będzie spełnione, parów
ce te będą wydane jedynemu uzna
nemu przez Niemcy Rządowi hisz
pańskiemu za pokwitowaniem i ra
chunkiem. W razie powtórzenia
się aktów korsarstwa(?) przeciw
statkom handlowym niemieckim
Rząd niemiecki będzie zmuszony
do przedsięwzięcia nowych zarzą
dzeń.

żołnierze piechoty mają być szko
leni przede wszystkim na samo
dzielnych wojowników, zmusza,
nych do walki w pojedynkę. Drugi
rok służby ma być nadto wyzyska
ny do przygotowania podoficerów
spośród najbardziej pojętnych źoi
nierzy.
W przepisach dla artylerii i od
działów karabinów maszynowycu
główna uwaga skierowana będzie
na szkolenie żołnierzy w walce z
lotnictwem. Specjalne przepisy re
Reuter dowiaduje się, że przed
gulują szkolenie żołnierzy w od
Bożem Narodzeniem czy też zaraz
działach broni chemicznej.
Do prrygołowań militarnych- po świętach wylądowało w Ka
Niemiec zalicza prasa emigracyj dyksie około 6500 ochotników wło
na również przewidzianą na rok skich. Informacja taka znajduje
1937 budowę specjalnych domów
dla młodzieży we wszystkich gmi
nach Rzeszy. Na zachodzie Nie
miec budowę tych domów prowa
dzono już w minionym roku, obec
nie siecią tyęli domów mają być
pokryte całe Niemcy, a w pierw
szym rzędzie prowincje wschod
Zatarg pomiędzy związkiem pra
nie.
Domy dla młodzieży mogą być cewników przemysłu samochodo
wego i towarzystwem General Mo
każdej chwili przemienione na ma
tors w Ameryce nie został zała 
łe koszary wojskowe. Ludność
twiony. Wczoraj prezes rady ad
Niemiec uważa budowę tych do
ministracyjnej General Motors od
mów za zamaskowaną budowę mówił prowadzenia rokowań z
objektów wojskowych.
przywódcami robotników. W oPrasa przewiduje, że przygoto becnej chwili w stanach Michigan
wania militarne Niemiec pochłoną Indiana, Pensylwania i Ohio oko
w r. 1937 olbrzymio sumy. (Press). ło 40 000 robotników znajduje się
bez pracy. Prezes rady administra
cyjnej General Motors oświadczył,
że o ile nie będzie zawarte natych
miastowego porozumienia, to Ge
neral Motors zamknie wszystkie
swe zakłady. Liczba bezrobotnych
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Agencja telegraficzna Rządu hi
szpańskiego donosi: Parowiec han
dlowy „Soton“, który tonął po ostrzełiwaniu przez krążownik nie
miecki „Koenigsberg“ został wy
dobyty z wody i pod osłoną floty
i lotnictwa republikańskiego do
prowadzony do brzegu do portu
Santona.

10,500 Włochów

wylądowało w ostatnich dniach w Kadyksle
się w rękach Rządu brytyjskiego.
Ogółem liczba ochotników wło
skich, przybyłych do Hiszpanii w
ostatnich 15 dniach,p rzekracza w
ten sposób 10 tysięcy ludzi.

Zaostrzenie strajku
w przemyśle automobilowym Ameryki

„Trzeciej“ Rzeszy

Coraz większa nędza
W ramach walki z „marno
trawstwem“ zwrócono ostatnio
baczną uwagę na niepożądany
fakt, że w hotelach i restauracjach
półmiski z potrawami obkładane
są, w celach wyłącznie dekoracyj
nych, listkami sałaty, pomidorami
i t. p., wskutek czego znaczne ilo
ści warzyw idą na marne.
Stan żywicielski i centralne Zjed
noczenie sadownictwa komuniku
je, że w myśl planu 4-!etniego jest
to niedopuszczalne. W miesiącach
zimowych dla ozdoby półmisków

Miarodajne koła niemieckie oświadczają, że wiadomość podana
przez rozgłośnię w Tetuanie, we
dług której krążownik „Grat von
Spee“ miał uwolnić parowiec rzą
dowy „Aragon“ jest w tej formie
nieścisła. Uwolnienie parowca mo
globy nastąpić jedynie w tym wy
padku, gdyby zwrócono ładunek
i pasażera statku „Palos“. źró
dłem podanej wiadomości mógł
być fakt, iż krążownik „Graf
Spee“, zmusił parowiec „Aragon“
do zarzucenia kotwicy w jednym
z portów powstańczych.

należy używać pietruszki, płatków
kiszonych ogórków, surowych hu
raków i podobnych produktów,
które znajdują się w Niemczech
w obfitości również zimą.
Przemysł hotelarski wzywany
jest również do używania naczyń
stołowych i kuchennych z materia
łów łatwych do uzyskania, jak por
celana, szkło, aluminium i t. p
Należy natomiast unikać w mia
rę możności używania w tym ce
lu srebra, niklu lub miedzi.

wzrośnie wówczas do 135.000 lu
dzi. W razie wybuchu strajku po
wszechnego w przemyśle samocho
dowym, strajk ten obejmie 250.000
ludzi. Prezydent, Roosevelt za
proponował arbitraż.
żądania
strajkujących
dotyczą
przede
wszystkim wprowadzenia 30-go
dzinnego tygodnia pracy oraz
zniesienia płacy od sztuki. General
Motors pragnie przeprowadzić ro
kowania z robotnikami poszcze
gólnych zakładów, ale nie ze związ
kiem robotników, krótko mówiąc
panowie przemysłowcy nie pogo
dzili się dotychczas z istnieniem
związku.

Panuje „zupełny spokój“
tylko parlament obraduje w koszarach
Naprężenie wywołane w Bra
zylii zamachem wysłanników gu
bernatora stanu Matto Grosso na
życie dwóch senatorów, którzy
znaleźli się w opozycji do guber
natora, zostało zlikwidowane w
ten śposób, że Prezydent Republi
ki polecił udzielić ochrony wojsko
wej zgromadzeniu ustawodawcze

mu stanu, które obradowało w bu
dynkach stacjonowanego tam 16
batalionu strzelców. Władzę wy
konawczą powierzył prezydent do
wódcy okręgu wojskowego. W sto
licy stanu Matto Grosso panuje
zupełny spokój. Tak twierdzi ko
munikat policyjny.
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Sejm uchwalił przyjąć Pożyczką od Francji
Porządek dzienny wtorkowego
posiedzenia Sejmu zawierał tylko
jeden punkt, a mianowicie ustawę
o Pożyczce francuskiej.
Referent p. Hołyński powołał się
na deputowanego francuskiego
Louis Marina, który stwierdził w
łbie Deputowanych, iż dojście do
skutku obecnej Pożyczki w dużej
mierze zawdzięcza się temu, iż
Polska lojalnie wywiązała się z po
poprzedniej pożyczki 400-mi!ionowej.
Zabrał glos także minister Beck,
który dał retrospektywnyp rzegląd
stosunków
polsko - francuskich
na tle przemian zachodzących w
Europie. Mowa utrzymana była na
poziomie mów dyplomatycznych,
a więc wygłoszona na zimno, z
zachowaniem rezerwy 1 bez anga
żowania uczuć. Oczywiście za du
żo p. min. Beck nie powiedział,
zresztą reweiacyj nikt się nie spo
dziewał.
Bardziej ciepło wypadły przemó
wienia w toku dyskusji, a p. Su
szyński zwrócił się do obecnych
w loży dyplomatycznej, w której
siedzieli reprezentanci ambasady
francuskiej, prosząc ich o wyraże
nie najserdeczniejszych uczuć Sej
mu I społeczeństwa polskiego dla
Republiki francuskiej i narodu
francuskiego.

Mowa ministra Berka
SUMIENIE PRACUJĄCE DLA
POKOJU.
Wysoka Izbo! Referent projektu
ustawy p. pos. Hołyński przedstawił
wyczerpująco merytoryczną stronę
operacji finansowej, która jest przed
miotem wniosku przedstawionego Izbie. P. Wicepremier, jako Minister
Skarbu, oświetlił to zagadnienie we
wszystkich szczegółach w komisjach
Sejmu i Senatu.
Cel zamierzonej pożyczki jest ja
my. Wszyscy e pewnością cieszymy
Idę każdym nowym karabinem znajłłającym się w ręku naszych żołnie
rzy; nie wywołuje to u mnie w do
datku żadnej kontradykcji z moim
rumieniem ministra Spraw Zagraniteaych pracującego dla pokoju.
Ażeby pokój nie był pustym sło
wem, potrzebne są bowiem dwa wa
runki: pierwszy to szczerość Intencji
Państwa, które to słowo wpisuje do
Swego programu politycznego, a
drugi to afła niezbędna dla zapew
nienia te strony innych należytego
respektu dla programu politycznego
naszego Państwa.
Można by zatym sądzić, że wnio
sek przedstawiony Izbom jest już
wszechstronnie i wyczerpująco umo
tywowany.

warunkach szanse szybkiego porozu
mienia dawały tylko zagadnienia ja
sne i proste — i do takich właśnie
zagadnień zaliczam polsko - francu
skie stosunki, tak jak były one wów
czas ujęte/
ZŁUDZENIA I ROZCZAROWANIA.
Od tego czasu Europa przeżyła
wiele złudzeń i wiele rozczarowań.
W ciągu tych 16 lat było przynaj
mniej 10 lecie, w którym zdawało
się, że wszystkie sprawy tej części
świata rządzone są nie tylko na pod
stawie trwałego kodeksu, ale jakby
i stałej procedury. Polityka mogła
się czasem wydawać zbiorem kance
laryjnych kawałków. Nie obyło się
też bez tendencji, aby nasz prosty
układ, układ dwustronny między dwo
ma narodami ożywionymi zdawna
wzajemną sympatią, ubrać w jakieś
nowe, skmoplikowane i kunsztowne
formy. Przyszły jednak potym czasy
ciężkiej próby. Formy życia politycz
nego w Europie załamały się jeszcze
głębiej niż treść, procedury zawio
dły, a z kodeksu nie wiele zostało.

pić dawne układy lokameńskie.
Jeśli jesteśmy zgodni oo do zasa
dy, to niech mi wolno będzie wyra
zić nadzieję, źe znajdą się i sposoby,
ażeby w świetle nowych ewentual
nych układów sojusz nasz zachował
pełną wartość i fco zarówno jako ele
ment bezpieczeństwa każdego z na
szych dwóch krajów, jak też jako
współczynnik
ogólnej
stabilizacji
Europy. (Huczne oklaski).

Dyskusja
P. Sarzyński wierzy, że zawarcie
pożyczki nie pozostanie bez wpływu
na sytuację polskiej emigracji we
Francji.
P. Sommerstein składa gorący
hołd Francji, jako heroldowi wolno
ści ł sprawiedliwości społecznej,
Francji, która dała światu Deklara
cję Praw Człowieka.
P. Miedziński wystąpił jako ko
mentator przemówienia min. Becka,
Udzielenie Polsce pożyczki
przez
Francję jest przekonywającym do
wodem wiary w szczerość, prawidło
wość 1 twórcze intencje polityki pol
skiej.

WYMIANA WIZYT.
Jesteśmy zatym znowu jakby na
P. gen. Żeligowski, po wyrażeniu
grzełomie dwóch epok. Miedzy kry
sympatji dla Francji, zamacza, że
zysem pierwszej próby
życia, a pcdjecim nowej,
pfy”k.a.
"**«»*
wiście podjąć będzie trzeba. W tym mianowicie, że tyle kapitału włożono
w rozbudowę własnego przemysłu,
inomenc’6 właśnie stwierdzamy ży- j
bardzo
z uszczerbkiem dla inwotność stosunków między Warsza- j
, , często
. ,
wą a Paryżem, która znalazła swój "P* dncózm nam^gospodarld
kulminacyjny punkt w wymianie wi pomimo to nie umieliśmy zorganizo
zyt między gen. Gamelin a Marsza!- wać naszego własnego przemysłu,
ki cm Smigtym-Rydzem. Jednomyślny ^ tak
technicznej
glos francuskiej opinii, niewątpliwi I kraj“- ^ "•«
04 ^nych, chojednomyślność poglądów w Polsce na daźby najbardziej zaprzyjaźnionych
tę sprawę, przypomina dziś światu narodów i ich kapitała.
istnienie naszego sojuszu.
GŁOSOWANIE.
Jakże przewidujący byli twórcy
Ustawę przyjęto jednomyślnie
układu z 1921 r.
w drugim i trzecim czytaniu przy
UKŁAD ZACHODNI.
Wysoka Izbo! Pytanie, które słu
sznie może mi tu być postawione,
brzmieć by mogło: „A co będzie w
przyszłości?“ Mogę panom oświad
czyć, że między Rządem polskim i
Rządem francuskim istnieje całko
wita zgodność poglądów co do

««•Si®»«
jami (Oklaski).
układów czy negocjacji, utrzymany.
INTERPELACJA.
możność
wyjaśnić tę sprawę z moim francueWpłynęła I została przyjęta do
kim kolegą, p. min. Delboa, Mam tu I laski marszałkowskiej interpelacja
w pierwszym rzędzie na myśli toczą p. Szczepańskiego w sprawie osa
ce się Już negocjacje o okład mię dzenia w miejscu odosobnienia w
dzy zachodnimi mocarstwami Euro Berezie Kartuskiej Mariana Jursza
(Huoxru oklaski). Miałem

py, któryby miał ewentualnie zastą- i Albina Organińskiego,

i QertldWioiuWe

W ROKU 1921.
W tym celu trzeba wrócić do źró
deł 1 początku naszych umownych
stosunków z Francją. W lutym w
1921 r. Naczelnik Państwa w towa
rzystwie ministrów Sapiehy I gen.
Sosnkowskiego przybył do Paryża,
gdzie w osobach p. Prezydenta Miileranda, oraz ministrów Brianda 1 Bar
thou spotkał ludzi mających pełne
zrozumienie dla znaczenia jakie po
siada ujęcie naszej starej przy
jaźni w trwała formy sojuszniczego
układu.
Warto tu przypomnieć sytuację i
atmosferę z 1921 r. Mimo, że obrado
wał o wówczas wiele konferemcyj i ko
Tnisyj, w grancie rzeczy był to okres
przejściowego chaosu po rozpadnięciu eię wojennej organizacji świata
f przed krystalizacją pierwszej pró
by organizacji pokojowej. W tych

NIE P02WÖL , ABY DAWANO
Ci INNE , LECZ TYLKt

Venä-Iux

GUM

AMERICAN ST*t6

SZCZYT

JAKOŚCI I

w PEŁNI Ot ZADOWOlMłA

Niepoczytalna dyktatura litewska
Z Kowna donoszą: Litewski
organ rządowy „Lietuvos Aidas“
donosi, źe Polak nazwiskiem Mełnicki, został aresztowany i odda
ny pod sąd za to, że syn jego, za
pytany w szkole, czy poszedłby

zdobywać Wilno dla Litwy, odpo
wiedział: „nie".
Władze llitewskie twierdzą, że
dziecko dało odpowiedź taką, ja
ką je nauczono w domu za co po
nosi odpowiedzialność ojciec.

Oburzenie gdańskich hitlerowców
Znany artykuł b. prezydenta Se
natu gdańskiego, d*ra Rauschinga,
opublikowany w tygodniku kato
wickim „Der Deutsche ln Polen'1,
stwierdzający konieczność stwo
rzenia partii gdańskiej na terenie
Wolnego Miasta i złożenie przez
Senat narodowo - „socjalistycz
ny“ oficjalnej deklaracji w spra
wie ścisłego przestrzegania statu
tu gdańskiego (pisaliśmy o tym;,

wywołał w prasie hitlerowskiej
Gdańska oburzenie.
Organ hitlerowski „Danziger
Vorposten“ żąda od Senatu gdań
skiego zastosowania represyj w
stosunku do d-ra Rauschinga.
„Danziger Neueste Nachrich
ten“ piszą, źe plan stworzenia
partii gdańskiej należy stanowczo
odrzucić.

Czas Panamery kański
Panamerykańska konferencja w
Buenos Aires uchwaliła wprowa
dzić w całej Ameryce dla wszyst
kich stacyj radiowych jeden współ
ny „czas panamerykiński“. Poza
tym uchwalono brazylijski projekt,
dotyczący regulacji immigracji
Uchwalono również wniosek, pod

pisany przez wszystkich ministrów
spraw zagr., aby wezwać Rząd do
wybudowania wielkiej latarni mor
skiej im. Krzysztofa Kolumba,
która będzie świadectwem brater
stwa wszystkich narodów amery
kańskich.
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Przegląd prasy
PANIKA.
W prawicowej prasie trwa pa
nika — na skutek znanej dysku
sji grup demokratycznych na te
mat możliwości współdziałania or
ganizacyj demokratycznych oraz
zniesienia obecnej ordynacji wy
borczej.
„Czas“ nareszcie lojalnie przy
znaje, że chodzi nie o żaden „front
ludowy" (z komunistami włącz
nie), lecz o koordynację żywiołów
demokratycznych. Właśnie ten te
mat poruszył w swym głośnym
artykule „Kur. Poranny“. „Czas"
boi się najbardziej — rzecz zrozu
miała — współpracy ludowców z
lewicą. Po pierwsze, to silnie
wzmocniłoby lewicę demokratycz
ną. Po drugie, to zaktualizowało
by radykalną reformę rolną.

pismo kresowych feudałów wy
ciąga rękę do endecji, proponując
„sztamę". Chodzi rzekomo o wal
kę z „komunizmem“, w rzeczywi
stości o pognębienie demokracji
i
o front antysowiecki w zagra
„Czas" z niepokojem czeka na
uchwały Kongresu ludowców. Pod nicznej polityce.
„Nie możemy sobie pozwolić na
kreśl«, że „Kurier Poranny", pra
to,
aby dojść do tego, do czego do
gnąc koordynacji z lewicą, popro
si u opuszcza grunt reżimu majo szła Hiszpania. Musimy stworzyć
porozumienie narodowe eliminują
wego.
leńcy i członkowie b. Stronnictwa
Chłopskiego. Przymusowa emigra
cja Witosa niewątpliwie sytuację
elementów radykalnych w Stron
nictwie Ludowym ułatwia,

To też konsekwencję „porozumie
nia demokratycznego** trudno ina
czej określić, jak opuszczenie przez

sanacyjną lewicę gruntu pomajo-

ce: 1) wszelkie elementy żydow
skie, 2) wszelkie elementy podpo
rządkowane międzynarodówkom so
cjalistycznym czy masońskim, 8)
wszelkie elementy, na wpół czy na
ćwierć komuniżujące, 4) no ł wre
szcie panów, których i tak można
pozostawić dla tym dokładniej
szych studiów nad Russel em”.

wego reżimu.
To wszystko są konsekwencje
ważne, nad którym! będą musieli
się poważnie zastanowić wszyscy,
którzy rządy lewicowe uważają dla
Jak widzimy, panika wobec
Polski za istotne niebezpieczeń
stwo, a zwłaszcza będą musieli z wzrostu ruchu demokratycznego
tej inicjatywy wyciągnąć właściwe w całej pełni. W porządku—szko
konsekwencje of ludzie, którzy do da tylko, że czcigodny „Czas“ po

Stronnictwo ludowe pod osobis
tym wpływem Witosa, opowiadało
się dotychczas przeciw współdzia
robku rządów Wielkiego Marszal
łaniu z socjalistami. Lecz w stron
ka chcą bronić.
nictwie tym ściera się kilka kie
Tak, dziś „Czas" robi ze siebie
runków. Są wśród ludowców i ta
największego
patriotę sanacji, nai
cy, którym projekt Centrolewu
bardzo dogadza. Są to b. wyzwo większego „piłsudezyka", — aby

przeciwstawić sie demokracji.
Bardzo też biadoli oman wiel
kiego przemysłu „Kurier Polski".
Tego znowu boli nic reforma rol
na. lecz walka klasowa proleta
riatu miejskiego. Obronnie też cis
ka sie na „Kurier Poranny", który
popart socialistyczne postulaty:

zwala sobie na takie kawały, iż
partie demokratyczne „są przeżar
te komunizmem“. Jest to „poziom“
ONR-owskiego „Jutra“, które wła
śnie „dowodzi”, że w PPS „wię
cej znacznie sił przedstawia prąd,
prapTiarv porozumiewa z komuni
stami“ (?).
ENDECJA A KATOLICYZM.
Chadecki „Dziennik Bydgoski“,
stojący na gruncie demokracji,
ostro atakuje endecję; demaskuje
jej rzekomo patentowany „katoli
cyzm":

Nie można się więc zbytnio dzi
wić, że dziś, przyczyniwszy się tak
Nacjonalizm Dmowskiego obez
wydatnie do nawarzenia socjalis
władnił nie tylko Polskę katolicką,
tycznego piwa, pismo to pragnie,
locz obezwładnił także Polskę na
aby wypili je ci, co swój współ
rodową, wysuwając monopol swój
udział w warzeniu ograniczają do
na jedną i drugą.
dawania recept i podsycania ognia, A w innym miejscu —
a usuwają się od picia i Jego skut
Nacjonalizm prześladuje komu
ków: niestrawności.
nizm, to prawda, lecz wiemy, *e
W Inne tony uderza „Słowo"
kto prześladuje, ten naśladuje.
wileńskie, które nawołuje do two
Nacjonalizm nie jest żadną sku
rzenia kontr-frontu, t zn. do wal teczną receptą na schorzałą Euro
ki z demokracją. Oddawna już to
pę. On z tego samego wyrósł pnla,
co komunizm.

hucznych oklaskach,
Marszałek: Wysoki Sejmie! W
tej samej sprawie — przed kilku
dniami — zapadła również jedno
myślna uchwała w Izbie francus
kiej. W tej zbieżności stanowisk
upatruję dobrą wróżbę do dalsze
go kształtowania się przyjaznej f

OSTATNI ROK.
Jeśli mimo tego p. Premier upo
ważni! mnie do zabrania głosu w tej
sprawie, to dlatego, że obok meritum
sprawy winniśmy zarejestrować pe
wne zjawisko towarzyszące jej reaHaacjL Przed paro tygodniami zale
dwie miałem możność w Komisji
Spraw Zagranicznych Senatu przed
stawić pomyślny rozwój naszych sto
Bttnków z Francją w ciągu ab. roku.
Dziś mam na myśli formę, w której
nastąpiła w Paryżu ratyfikacja przed
Stawionego Panom układu, debatę w
obu francuskich Izbach, stanowisko
Zajęte przez Rząd francuski I wresz
cie fakt jednomyślnej ratyfikacji w
parlamencie. Jednomyślność ta jak
podkreślono w czasie paryskiej deba
ty była pierwszą w obecnej kadencji.
Mamy tu zatym do czynienia s wydarzeniem ważkim l niecodziennym,
dlatego też uważam za potrzebne
pewne głębsze naświetlenie sprawy,
konieczne dla właściwego zrozumie
nia wartości i wagi tego zdarzenia.

UBIORY W.%!
iaEi«jtaie.relii3 „RA-DE
wynralna, ceni najniższe, warniki dacoine

MAŁY FELIETON

KLERYKALIZM A TOTALIZM.
Cały szereg pism katolickich
(„Czas" np.) dowodzi, że nauka
katolicka jest wroga totalizmowi
faszystowskiemu. Na innym zgoła
stanowisku stanął klerykalny „Ma
czekać. Tyle już się naczekałam. ły Dziennik“, który pisze (oneg— Tylko bez wymówek, wiesz, daj):
ic tego nie lubię. Wiesz także, ja
Z punktu widzenia chrześcijań
kie miałem ostatnio nieprzewidzia skiego tylko hitleryzm nasuwa za
ne wydatki. Lisa srebrnego bez strzeżenia, podczas gdy faszyzm
względnie dostaniesz.
lojalnie we Włoszech ułożył swój
Panna Jadzia nic nie odpowie stveuutek do Kościoła.
działa, tylko nadąsała się, wie
Ale taszyzm włoski jest tak sa
dząc, źe jest jej z tym do twarzy mo „tuialny *, jak hitleryzm. A
Wczoraj pan prezes wpadł ra więc? jak widzimy, dla kietykano do gabinetu i pjterwszym py łów totalizm jest bardzo sympa
taniem, z jakim zwrócił się dc tyczny — o ile tylko służy klery
panny Jadzi, było, czy już czytało kalizmowi lub dochodzi z nim do
gazety.
porozumienia. Faszyzm i kleryka
— Gazety? Nie, nie -czytałam lizm — dwa bratanki
A co się stało?
BLOKADA HISZPANII?
— A to, źe musimy zrezygno
Ciekawe
rzeczy obserwujemy w
wać z lisa. W lasach na Wileń
„Echo
dc
Paris“,
dzienmku pono
szczyźnie — ciągnął pan prezes •
związanym
ze
sztabem
general
pokazały się srebrne ilsy w dzi
nym hr uncji. De Kcriłlis dalej Do
kim stanie.
piera gci. Franco (w Hiszpanii).
— To chyba stanieją — wtrą
Natomiast pertinax domaga się
ciła panna Jadzia.
ostrej oupow.edzi Niemcom. Ten
— Nie o to chodzi... Widzę, źe ton Pertinaxa zwrócił powszechną
nic się nie znasz na polityce..
uwagę — wobec tego, ic Perti
Otóż wiedz, źe są to z pewnością naxa podejrzewa się o to, iż jest
czerwone lisy, tylko farbowane na echem nastrojów sztabu. Pertir.ax
srebrny kolor.
gotow jest żądać blokady Hiszpa
— O, ja chcę takiego farbowa nii przez flot> l iancji i Anglii, aby
nego!
nie dopuścić go dalszych eksce
— Uchowaj Boże! Dzieciaku ko sów ze strony Niemców. Widocz
chany, nic nie rozumiesz. Prze nie sztuu iranuuski ma niemiec
cież laki lis to zarażony.
kich podstępów dość.
— Zarażony? Czym, dzlabdziu
Bardzo charakterystyczne. Or
siu?
gan sztabu zaczął pisać stylem
— Miazmatami!
skrajnej lewicy.
— Miazmatami?
A nasi endecy, rzekomi franko— Tak, dziecino, miazmatami filo, popie,ują dalej hitlerowską
Wschodu.
politykę, zapewniając, że z tej
— Wschodu?
strony naruszenia pokoju Obawiać
— Tak, tuk, Wschodu. Wyobraź się nie potrzeba...
sobie, ja ci kupuję srebrnego lisa,
K. Cz.
a tymczasem on okazuje się far
bowanym lisem i cały dom zarazi KAfTAWZA fZm.A fAHOCHOOCWR
miazmatami Wschodu.
— Ja nie chcę już farbowanego
lisa. Nie lubię farbowanych li VAU4ZAUZA J6R070LlM$KA2f
sów.
— No, widzisz, co za szczęście,
że się nie pośpieszyłem z tym kup
nem — rzekł pan prezes, a w du Przewidywany przebieg pogody
chu pomyślał sobie: Przecież u- dnia 6 bm. Pogoda o zachmurzeniu
z przelotnymi opadami.
dało mi się zręcznie wykręcić z tej zmiennym
W dalszym ciągu odwilż, nocą i ran
głupiej i niebacznej obiecanki.
kiem przymrozki, silniejsze w gó
ULTIMUS.
rach.

Srebrny lis
Duto jut czasu upłynęło od te
go dnia, kiedy powszechnie znany
i szanowany prezes Towarzystwa
POC. (Pielęgnowania Obywatel
skich Cnót) przyrzekł był swej
osobistej sekretarce, pannic Jadzi,
kupno srebrnego lisa.
Ale łatwiej coś przyrzec, trud
niej natomiast dotrzymać słowa.
Potwierdzą to Wam wszystkie rzą
dy, oraz poszczególni ministrowie.
Panna Jadzia nie upominała się,
ale p. prezes w każdym jej spoj
rzeniu czytał, iv każdym odezwaniti się słyszał niemy wyrzut za
tę nie spełnioną obietnicę.
Zdarzało się, źe prezes pomię
dzy jednym a drugim zdaniem,
dotyczącym jednej z tysiąca spraw
towarzystwa, rzucał mimochodem
„A o lisie pamiętamale z pa
mięci tej nic pannie Jadzi nie przy
szło i lisa, jak nie było, tak nie
było.
Minęły imieniny panny Jadzi
na które pan prezes dał jej upo
minek nie zbyt drogi; minęły świę
ta Bożego Narodzenia i panna
Jadzia dostała „gwiazdkę“ od p.
prezesa, ale ani w pierwszym, ani
w drugim wypadku nie był to srebr
ny lis. Srebrny lis bowiem to ko
sztowna rzecz, a p. prezes POC.-u
wciąż miał jakieś pilniejsze i bar
dziej nie cierpiące zwłoki wydatki.
Prezes stał w oknie, wygląda
jąc na asfaltową jezdnię ulicy, od
której odbijały się wielkie krople
wcale me grudniowego deszczu.
Panna Jadzia szlifowała pilnikiem
różowe paznokietki.
— Co to za zima, co to za zi
ma/ Mówią, że z powodu desz
czów zima została odroczona —
odezwał się prezes.
— Jest zupełnie ciepło — odpo
wiedziała półgębkiem sekretarka
— Myślę, że już teraz nie war
to kupować lisa. Pół zimy już
minęło. Może odłożymy to do przy
szłego roku, co?
— Srebrnego lisa nosi się na
wet latem. Zaznaczam to tylko
dla ścisłości, bo jeżeli chodzi o o
bietnicę, to mogę jeszcze dłużej
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Zamiesanamy artytal ob. WL było lepiej, aniżeli w oftatoich
Dmnd a prawdziwą prayjemnośdą,' 8-fltłu latach,
bo nie ma w nim żadnej ^detoagr»- j Okres przedmą jowy, mimo wiegö“ i są tytia> cyfry i mioald, wy- lu wad, może się poszczycić nieaowane z cytr. Dlatego właśnie ter. j jedną wielką dodatnią pozycją,
artykuł ud en* wyobraźnię i bodli ’ Odbudował on zniszczenia w oj ensamodzielność myślenia wśród cay- ne w gospodarstwie, odbudował
tełmków. Red.
on zniszczenia niewoli, stworzył

własną armię, szkolnictwo, admi
Według opinii M S. Z. trudno nistrację, własne finanse ł t d. Ości społeczne i gospodarcze Polski kres przed majowy powołał do ży
wynikają t tego, że jesteśmy kra da szereg nowych przemysłów, z
jem przeludnionym. Według no jego czasów datuje się też nawet
wego tego „dogmatu“ na rynku inicjatywa budowy Gdyni Wszy
ciąży nadmiar ludności, wynoszą stko to mogłoby uchodzić za oko
cy około 8 milionów głów. Czyż liczność tłumaczącą, dlaczego mc
by?
zdołano opanować już dawniej za
Radziłbym zajrzeć uważnie cho gadnienia „rosnących mas szuka
ciażby do Małego Rocznika Staty jących pracy I nie znajdujących
stycznego na rok 1036, str. 28. możności pracy“. Były sprawy
Znajdziemy tam jedną tylko cyfer pilniejsze. Czym właśdwłc był je
kę, która całą tę teorię obala l ka dnak zajęty okres pomajowy, że i
że nam się wstydzić, że mamy wo- on zagadnienia tego nie rozwiązał,
góle kryzys. Cyferka ta mówi, że że za jego to czasów nabrało ono
już w roku 1014 na obecnym ob tak palącego znaczenia i że za je
szarze Rzeczypospolitej mieszka go czasów tak bardzo się rozro
30J10.000 ludzi. Radziłbym zaj sło? Czy tylko realizacją hasła
rzeć jeszcze do innego wydawm- pułk. Prystora — „Przetrwać“?
Do dziś dnia Polska ma mniej
stwa Głównego Urzędu Stalystycz
nego p. t „Zagadnienia Demogra szą podaż rąk roboczych w poró
ficzne Polski 1895 — 1935“. Na wnaniu z rokiem 1914. Kraj nasz
stronie 15-ej i znowu na str. 28 choruje nie na niemożność wyży
znajdziemy ciekawe cyfry o roz wienia dziatwy, lecz na niemoż
woju liczby ludności w Polsce. ność dostarczenia pracy wszyst
Podam tu tylko kilka z tych cyfr. kich, którzy chcą i muszą praco
wać, aby żyć. W roku 1936 po
Polska liczyła mieszkańców:
raz pierwszy po wojnie zgłasza się
w roku 1902 — 26.275.000
o pracę przyrost ludnpści z czasów
„ 1912 — 29.640.000
niepodległość, Zgłaszają się sie
„ 1914 — 30310.000
demnastoletni chłopcy i dziewczę
„ 1919 — 26.282.000
ta. Jest ich jednak jeszcze 96.000
„ 1926 — 29.740.000
głów zaledwie. Może zgłaszają
„ 1928 — 30.484.000
się także 1 szesnastolatki. Jest
„ 1936 — 33.823.000
Ich na całą Polskę, na wsi i w mia
Poszperajmy dalej. Znajdziemy, stach razem tylko... 140.000 głów.
że w roku 1914 zgłaszał się na ry Dwa te roczniki łącznie są mniej
nek pracy o swoje miejsce wielki sze aniżeli liczba jednego z dwóch
przyrost ludności z lat 1898 i 1897. roczników zgłaszających się do
Uui z uwzględnieniem emigracji pracy w roku 1914. A mimo to
wynosiło to na każdy rocznik po dziś jest źle i wtedy było lepiej.
nad 300.000 ludzi. W latach od Dlaczegóż więc?
3928 do 1936 mi# zgłaszały się ża
Nie mówcie, panowie, że jest
dne przyrosty ludności po pracę. żle dlatego, że niema emigracji,
iW czasie wojny bowiem ludność że Polsce dąży nadmierny przy
Polski spadła nie tylko dlatego, te rost ludności. Gdyby Polska nie
AorośB ludzie ginęli od kul 1 cho potrafiła dać pracy większej licz
rób i nie tylko dlatego, że przez bie zgłaszających się aniżeli w ro
ewakuację wyludniono kraj. Głó ku 1914, nie bylibyśmy godni nie
wny ubytek — to spadek przyro podległości.
Naród niepodległy
stu naturalnego, mniejsza Ilość u- stać na coś więcej niż na to, co
rodzeń 1 większa śmiertelność mu dawała niewola, w każdym ra
[(zwłaszcza noworodków 1 dzieci) zie nie na mniej. Przyczyny zła
* głodu i chorób. W latach od nie należy, nie wolno szukać w
1928 do 1935 powojenne roczniki przeludnieniu i emigracji. Należy
miodzieźy były jeszcze w wieku jej szukać w błędach polityki, w
dziecięcym. Nie zgłaszały się one błędach systemu. Przyczynę tę nie
jeszcze po pracę i miejsce dla sie trudno znaleźć. Od chwili zakoń
bie na rynku pracy.
czenia odbudowy zniszczeń wojen
Zadanie znalezienia pracy dla nych cała polityka tmansowa i go
ludności Rzeczypospolitej było te spodarcza kraju to nieustanny wy
dy w latach od 1926 do 1935 zna sitek hamowania życia, to nieustan
cznie łatwiejsze, aniżeli w roku ne podważanie poczucia bezpie
1914. Podaż rąk do pracy była czeństwa pracy i nieustanny strach
tem mniejsza, że dysponowano mo przed saomwolą, to przedewszystżliwością utrzymania blisko 300 kim nieustanny głód kredytowy i
tysięcy głów więcej niż przed woj połączona z nim lichwa, to po
ną na skutek powstania wojska wolność jurysdykcji, to ciągłe nie
polskiego i polskiego przemysłu spodzianki i zaskakiwania i t. d.
wojennego, dysponowano możli
Hasło forsowania emigracji dla
wością umieszczenia ponad 700 ratowania kraju brzmi w świetle
tysięcy głów w nowo utworzo statystyki nader fałszywie. Od
nych samodzielnych
gospodar kiedy to walczy się o to, aby mo
stwach rolnych (reforma rolna) a żna było trwać przy błędnej poli
nadto powstanie kilku nowych tyce. Od kiedy to wolno mówić
przemysłów 1 działów handlu oraz do obywateli... idźcie precz z oj
komunikacji, jako też powstanie czyzny, aby nam łatwiej było
Gdyni dało do dyspozycji jeszcze rządzić? Hasło forsowania emi
ponad 1/4 miliona nowych miejsc gracji w świetle polskiej urzędo
pracy.
wej statystyki może być albo ta
A mimo wszystko w roku 1914 nią demogagią, nie liczącą się z

Zatarg Wojciecha Kossaka
z synami ś.p. Jana Styki o Panoramą Racławicką
Spór znanego batalisty W. Kos
saka z synami ś. p. Jana Styki o
autorstwo Panoramy Racławickiej
we Lwowie — odbił się silnym e
chem w prasie polskiej. W wy
wiadzie na temat historii tej pa
noramy — stwierdził mianow;.cie
p. Kossak, te całość szkicowa tej
kompozycji została przez niego
wykonana, na co obaj młodzi Sty
ków ie zamieścili w nowojorskim
dzienniku „Nowy św«at“ oświad
czenie, w którym protestują prze
ciw rzekomemu przywłaszczeniu
sobie przez Kossaka autorstwa
wspomnianej panoramy, której
projektodawcą, organizatorem, o
raz wykonawcą, był, ich zdaniem,
*. p. Jan Styka. Na ów list otwar
ty nadesłał znowu W. Kossak do

P.A.T.-a wyjaśnienie, w którym
podtrzymuje w całości swoje wy.
wody, powołując się przy tym na
świadectwo pozostałych jeszcze
współwykonawców tej panoramy,
prof. Axentowicza i Wodzinowskiego.
Ałe istnieje jeszcze jedna, po
ważna osobistość, która miałaby
w tej kwestii nic mało do powie
dzenia. Jest nią nasz generalny
„odkłamywacz gestów41, Boy-Że
leński, który w swym świetnym
felietonie „Psychologia sukcesu %
zamieszczonym w „Kurierze Po
rannym“ z okazji wystawy Sty
ków we wrześniu 1930 r, (w daw
nym Klubie Urzędniczym) — przyznaje jednak zasługę łnicjatorstwa
ś, p. Janowi Styce:

prawdą, albo przyznaniem się do
własnej nieudolności. Jeżeli ktoś
nie czuje się na siłach spełnić
przyjęte na siebie
obowiązki,
niech conajmniej ma odwagę ustąpić 1 zwolnić miejsce dla tych,
którzy się podejmują lepszego ich
wypełnienia. Czas najwyższy, by
zacząć myśleć o odpowiedzialno
ści Żą rok bowiem zgłosi się po
pracę już trzeci rocznik powojen
nego przyrostu naturalnego lud
ności i on dorównywa już przyro
stowi zgłaszającemu się w r. 1914
na rynku pracy, liczy bowiem
już 322.000 głów. Za dwa lata
zgłosi się następny z kolei rocz
nik, łłczący 428.000 głów, za trzy
lata trzeba będzie umieścić przy
pracy już dalsze 520.000 głów
przyrostu naturalnego z r. 1923.
System, który przez 10 lat nie
zdołał sobie poradzić w warun
kach, gdy liczba zgłoszeń o nowe
dziedziny pracy była znacznie
mniejsza, jak w r. 1914, egzami
nu nie zdał. Nic można mieć na
dziei, aby teraz nagle, w znacznie
trudniejszych warunkach, okazał
się lepszym. Ludzie, którzy dotąd
nie rozumieli widocznie swoich
zadań, którzy chcą sobie zadania
swoje ułatwiać przez wypędzenie
z kraju części obywateli, również
nie budzą zaufania na przyszłość.
Zbyt wiele strat poniosła już Pol
ska społecznie, gospodarczo i po
litycznie zbyt daleko pozostała
ona dlatego w tyle w wyścigu
międzynarodowym, by mogła bez
uszczerbku dla swej siły obronnej
i niepodległości tolerować dalej
stan dotychczasowy.
Włd. Dmnd.

„Pariser Tageszeitung' — orgaa
emigracji niemieckiej — przynosi
wywiad swego korespondenta z
to w. Juliuszem Deutsche», b. przy
wódeł austriackiego .Schutzbundu“, a obecnie przewodniczącym
socjalistycznej
Międzynarodówki
Sportowej.
Tow. Deutsch, jak wiadomo, od
dał się na usługi Rządu hiszpań
skiego. Oto co pisze ów korespon
dent:

„Juliusz Deutsch, obecnie w
randze generała Republiki hlsz
pańskiej, przyjął mnie w swym
biurze. Obok niego siedział jego
wierny współpracownik, kapitan
Rewentlow, któremu chyba nikt w
czasie, gdy redagował socjalistycz
ną „Breslauer Volkswacht“, nie
przepowiedziałby obecnej jego ka
riery.
Mały gabinet b. pierwszego mi
nistra wojny Republiki Austriac
kiej, jest ośrodkiem organizacyj
nym. Spełnia on tam specjalne
zadanie, polecone mu przez Rząd
hiszpański, a którego charakter
chętnie ujawnię wszystkim cieką
wym po całkowitym rozgromieniu
rokoszu faszystowskiego. Chcę
jednak stwierdzić, że owo zadanie

POŁOHSA'

Przed wyborami
Prezydenta Finlandii
Po zwycięstwie, jakie socjaliści
finlandcy odnieśli podczas jesien
nych wyborów do Sejmu, czeka
ich teraz nowa walka ze względu
na kończącą się kadencję obecne
go prezydenta Finlandii Svinhu
fvuda i zbliżających się wyborów
nowego prezydenta.
Nazwisko obecnego prezydenta
Finlandii nie cieszy się popularno
ścią ani wśród demokratycznych,
ani wśród postępowych warstw
społeczeństwa fińskiego. Stosu
nek klasy robotniczej do prezy
denta Svinhufvuda jest wręcz
wrogi. Jest on bowiem jedną %
osób odpowiedzialnych za krwa
wą łaźnię, jaką Niemcy bałtyccy
urządzili finlandzkiej klasie robot
niczej podczas pierwszej t. zw.
„antykomunistycznej interwencji*
w roku 1919.
Od tego czasu Svinhufvud ucho
dzi za najbardziej dystyngowane
go przedstawiciela reakcji. Był on
także jednym z gorliwych zwo
lenników t. zw. „Lappowców", t. j.

Pamiętajmy o tern,
samiotami mo
żemy podróżował
taniej niż koleją.

@E

„Niebawem twórca Polonii — pi
szc Boy — «kombinował nową afe
rę w związku ze zbliżającą gię wystawą krajową: panoramę Racła
wic. Nietylko „pinxit", ile „combinavit“ Styka, Malowało ją wielu;
on na szczęście najmniej, i dlatego
panorama była niezła. Wojsko ma
lował Kossak; do pejzażu sprowa
dzono z Monachium specjalistę Boi
lera, tak, że tę „krwią przesiąkłą
ziemię racławicką*4 odrabiał, popi
jając piwo, flegmatyczny Niemiec,
zresztą wyborny praktyk, a po
magał mu młody Jan Stanisławski.
Tetmajer miał wydział kosynierów.
Styka malował mało: cały był po
chłonięty oprowadzaniem zwiedza
jących roboty, dostojników; wów
czas pokazywał, objaśniał, gadał,
przyczym oczywiście on był twór
cą wszystkiego. Pamiętam, jak
Władzio Tetmajer na ciepło odgry
wał te paradne sceny, śmiejąc się
i wściekając potrosze, bo nieraz
zdarzało się, żc Styka pokazywał,

faszystów x pośród zamożniej
szych chłopów, którzy w roku 19J0
zdusili ruch robotniczy, rozwiązali
— wprawdzie tylko przejściowo,
ale z wielkim uszczerbkiem dla
robotników — związki zawodowe,
a socjalną demokracją zapędzili
niemal w podziemia.
Klasę robotniczą kosztowało
dużo ofiar zanim fala reakcji roz
biła się o jej zdecydowany opór.
Jakkolwiek czasy te minęły, to
tkwią one żywo w pamięci klasy
robotniczej, która najostrzej zwal
czać będzie kandydaturę obecnego
prezydenta.
Obok Svinhufvuda kandydują
jeszcze: od socjalistów tow. Tan
ner, od chłopów — Kallio i od po
stępowców b. prezydent Stahl
berg.
Dziś trudno coś kolwiek powie
dzieć o widokach, żałować nale
ży, że ci, którzy przeciwstawiają
się kandydaturze Svinhufvuda, są
rozbici. Gdyby udało się stworzyć
jednolity front chłopów, robotni
ków i postępowych żywiołów, obecny prezydent nie miałby naj
mniejszych szans.
Od osoby przyszłego prezyden
ta zależy też, czy Finlandia przy
stąpi do bloku pokojowego państw
skandynawskich, czy też, wahając
się nadał, ulegać będzie do pew
nego stopnia wpływom Berlina.

jako swoją grupę jeszcze mokrą od
pendzla Tetmajera. Gorzoj było,
kiedy spóbowat wywłaszczać Kos
saka! po wizycie jakiegoś arcyksię
cia, gdy Styka zanadto właził Kos
sakowi w szkodę, temperom en towy
Wojtek gonił go po rusztowaniach
chcąc go obić, aż dopiero spokojny
Niemiec Roller musiał godzić zwa
śnionych racławicczyków".

A więc nie tyle „pinxit“ — Hs
„combinavit“. Niewątpliwie — po
mysł wykonania panoramy był
ś. p. Jana Styki — szkice kom po
zycyjne, Kossaka — a malowali
ją wszyscy potrosze — a więc ów
„temperamentowy Wojtek“, Tetma
jer, Boiler, Axentowicz, Stani
sławski, Wodzinowski — a naj
mniej (na szczęście) sam Styka.
W ogóle Stykowie mają sposob
ność nie po raz pierwszy „napełnić
wrzawą i śmiechem Polskę" (jak
pisze Boy). Każda ich wystawa
— to prawdziwe „cudo“ — nie ma
larstwa, rozumie się, ale sprytnie

koniec końców wypłynęło z inicja ną z najważniejszych jest wciąż
jeszcze odczuwać się dający brak
tywy tego, kto je miał wykonać.
Mówimy rzecz jasna o tym, co broni, wywołany zakazem wwozu.
zaprząta tutaj wszystkie umysły, Zagadnienie broni nie jest przy
o widokach wojny i organizacji tym tylko zagadnieniem ilość.
armii republikańskiej. Deutsch Wskutek tego, że broni dostarcza
ją różne źródła, mamy na froncie
oświadczył mi co następuje:
Wszystkie ważniejsze czynnik np. karabiny różnych kalibrów.
rządowe doszły do przekonania, Niech pan weźmie pod uwagę, jak
że należy się przygotować na woj trudno dostarczać wszędzie wła
nę długotrwałą. Atak Franca na ściwą amunicję i He strat wy
Madryt ugrzązł na martwym punk rządzić może jeden tylko błąd.
Drugą przyczyną był początkocie. Pozycja rokoszan pod Ma
drytem — Deutsch objaśnia mnie wy brak wszelkiej organizacji
na podstawie mapy strategicznej wojskowej. Hiszpanie już od sze
— ma kształt wydłużonej kiszki. regu pokoleń nie prowadzili wiel
Dalsze posuwanie się wydłużyłoby kiej wojny; uczą się jej obecnie.
ją jeszcze więcej 1 pozycja roko Jest to naród wysoce zdolny i za
szan jeszcze by się pogorszyła dziwiająco inteligentny i nauczy
Jest rzeczą prawie wyłączoną, by się wojny, ale wszystko wymaga
Franco w tym miejscu uzyskał czasu.
Korespondent: — Czy ubiegłe
sukces, zwłaszcza, że w walkach
dotychczasowych prawie już zuży1 5 miesięcy nie wystarczyły?
Tcw. Deutsch:—Tak i nic! Nau
najlepsze swe wojska, mianowicie
legion cudzoziemski i Maurów. czono się wiele, pracuje się obec
Jest rzeczą prawdopodobną, żc nie bardzo dużo, zarówno nad wy
zupełny zanik wojska regularnego kształceniem oficerów, jak żołnie
w obozie Franca skłonił Niemcy rzy. Mogę panu pokazać kosza
do lądowania w Algeciras 4,(XX) ry, gdzie załoga poświęca się z do
hitlerowców, ale i oni podzielą los browolną dyscypliną i najwięk
szym zapałem od rana do nocy
legionerów i Maurów.
Z drugiej strony zwycięstwo nauce rzemiosła wojskowego. Nie
Rządu wymaga czasu ł wytrwa którzy nie mogą doczekać się koń
nia. Niewątpliwą jest rzeczą, żc ca nauni i z karabinem w ręku uRząd posiada o wiele większe źró cieką ją na front. Ale jako całość
dła pomocy od rokoszan. Wpraw wyrobienie jest jeszcze niedosta
dzie nie co do obszaru, ale za to teczne i nie pozwala nam na roz
co do liczby mieszkańców, rozpo poczęcie ofensywy.
Dalszą przeszkodą na drodze
rządza on wciąż jeszcze % kraju,
szesnastoma milionami ludzi wo do szybkiego zwycięstwa są dnie
bec 7 do 8 milionów na obszarach, przestrzenie, na których odbywa
zajętych przez rokoszan. O wiele się walka. Wskazując na mapę,
większy jest też potencjał wojen Deutsch wyjaśnia, że front hlszny, wartość gospodarcza, rozwój pański jest dłuiszy, nit front fran
przemysłowy obszaru, nie mówiąc cusko - niemiecki w wojnie świa
już o zapasie złota, znajdującym towej, a broniące go siły o wide
się w rękach Rządu.
słabsze, niż owego frontu z wiel
Na pytanie korespondenta, dla kiej wojny, siły wprost minimalne.
czego nie udało alf dotąd przewa Dlatego też chodzi o to, by przy
gę tę wyzyskać pod względem mł gotować niezbędne masy, nad
litarnym, Deutsch odpowiedział:
czym usilnie się pracuje. Ale i to
Różne są tego przyczyny. Jed wymaga czasu.

Słowa a czyny
Dnia 14 października 1930 roku
frakcja narodowo-,socjalistyczna'
(hitlerowska) Reichstagu zgłosiła
wniosek, w którym powiedziane
było:
„Cały majątek magnatów ban
kowych i g.eldowych zostaje wy
właszczony bez odszkodowania na
rzecz ogółu narodu niemieckiego.
Wielkie banki mają niezwłocznie
przejść na własność państwa“.
W programie zaś N. S. D. A. P.,
czyli narodowo - „socjalistycznej"
parti Niemiec znajdujemy następującc artykuły:
Art 12.
„Ze względu na wielkie ofiary z
mienia i krwi, jakich każda wojna
wymaga od narodu, każde osobi
ste bogacenie się na wojnie musi
być uważane za przestępstwo po
pełnione na narodzie. Domagamy
się przeto całkowitego ściągnię
cia zysków wojennych.
W artykułach 11 i 13 programu
czytamy:
„Wobec tego żądamy zniesienia
wszelkich dochodów nie pocho
dzących z pracy oraz złamania
niewoli procentowej".

„Domagamy się upaństwowię»
nia wszelkich trustów44.
Dyktator, którego wola jest dziś
rozkazem dla 70 milionów Niem
ców, mógłby łatwo urzeczywistnić
te święte punkty programu.
Czy uczyni! to?
Czy wywłaszczył z zysków wo
jennych, Kruppa, Haniela, Thysse
na, Kirchdorta, Klöcknera, Köchlinga,. którzy według hitlerowskiego
programu są przestępcami wobec
narodu?
Czy upaństwowił wielkie trusty
i kartele przemysłowe, czerpiące
zyski nie z pracy, a które w 50%
należą do żydowskich kapitali
stów?
Nie mógł tego uczynić, albo
wiem od pierwszej chwili jest on
zakładnikiem albo zgoła jeńcem
wielkiego kapitału!
Kapitał, który tego „nieznanego
żołnierza" a bardziej jeszcze nie
znanego „robotnika“ wyniósł na
wyżyny władzy, trzyma go moc
no w cuglach. Jemu się zdaje, źe
on prowadzi, a tym czasem jego
prowadzą.

i prawdziwie po amerykańsku zaa
ranżowanej reklamy. Krytyka jest
tu po prostu bezsilna, kiedy tłu
my warszawskiej publiczności,
która — nawiasem mówiąc —
skrzętnie omija najlepsze nawet,
o światowym znaczeniu wystawy
w l.P.S-ie — tłoczą się na poka
zach trzeciorzędnej, stykowskicj
szmiry.

pół wieku grandy malarskiej. A
choć zamknął powieki ten, który
był jej twórcą, s jego kości jest, 1
z jego krwi, i jego to kalibańalri
duch magnetycznie t za grobu
ściąga tłumy. I kiedy stałem na tej
wystawie przed którymś i jego
portretów — są dwa: jeden a Var
tiste, drugi z polska w kontuszu—'
miałem uczucie, że Jan Styka, her
bu W czele, mruży do mnie przy
jaźnie oko i mówi: A co? moje „za
grobem zwycięstwo“... To był typ!
Już tacy się nie rodzą".

„Teraz
rozumiecie — kończy
Boy wspomniany felieton — czemu
my, starzy krakowianie, uśmiecha
my się, czytając biadania warszaw
skiej krytyki? Tej wystawie, na
którą się tłoczy publiczność, patro
nuje duch Jana Styki, niespożytego kombinatora palety, renesanso
wego buffona. Jest tam wszystko,
od przesławnej „Polonii“ począw
szy, Grottgery i Elidy, cycki i oj
czyzna, nagusy i Chrystusy, Joan
na d'Arc i Pola Negri, i Tade ze
swymi szatańskimi dekoltami i Adam ze swoim afrykańskim paaop
tikum, jest cały interes Styków.

Sporu Styków z Kossakiem nie
należy znowu traktować zbyt po
ważnie: ci „oficjalni“ malarze na*
szej plutokracji rozumieją się % so
bą doskonałe i krzywdy sobie nie
wyrządzą — a „pierwszy pomysł“
do Racławic dał lud polski, który
kosą i kijem carskie zdobywał ar
maty..,

K. W.

Depesze i wiadomości, otrzymane w nocy z poniedziałku na wtorek

Krwawa bitwa o Madryt
zakończyła się klęską batalionów niemieckich i marokańskich
Agencja Havasa donosi: Podjęty
w niedzielę przez wojska powstań
cze atak na odcinku Boadilla del
Monte i Valde Morillo byl niezwy
kle gwałtowny. Poprzedziło go in
tensywne przygotowanie artyleryj
skie i bombardowanie przez samo
loty linii nieprzyjacielskich. Kolum
na powstańcza, która atakowała,
składała się w większości
Z BATALIONÓW NIEMIECKICH.
Milicjanci bronili się przez całe ra
no wspaniale, desperacko walcząc
z nieprzyjacielem, ukazującym cię
przed okopami wojsk rządowych.
O godz. 11 rano trzy samoloty
trójmotorowe wojsk powstańczych
1 samolot „Fiat" zrzuciły ponow
nie bomby na Majadahonda. Nie
zwłocznie ukazały się trzy rządowe
samoloty myśliwskie, podejmując
walkę powietrzną. Po kilku akro
bacjach,
SAMOLOT „FIAT" SPADŁ
W PŁOMIENIACH.

pod Villanueva del Pardillo. Zauważono, Iż w samolocie tym było
4 ludzi. Tegoż dnia doszło do no
wej walki powietrznej, tym razem
dokoła samolotu „Junkers", który
również spadł w płomieniach na
linie powstańcze pod Villanueva
de la Canada.
Aparaty rządowe rzuciły się wó
wczas na samoloty, towarzyszące
Junkersowi, z których
3 ZOSTAŁY STRĄCONE,
a zwycięzcy, przelatując bardzo
nisko, ostrzeliwali ogniem karabi
nów maszynowych kolumny nie
przyjacielskie, wyrządzając w ich
szeregach znaczne spustoszenia.
KONTRATAK WOJSK RZĄDO
WYCH.
W poniedziałek o świcie po ca
łonocnej walce wojska rządowe za
jęły zakłady fabryczne Emscalduna, położone w odległości 200 m.
od miejscowości Villaverde Bajo.
Fakt ten ma duże znaczenie, ponie

W Ameryce

Wracają czasy „prosperity“
Zakupy detaliczne na święta wyniosły przeszło 5 miliardów doi.
Minione święta Bożego Naro
dzenia i Nowego Roku znakomi
cie ilustrowały poprawę sytuacji
gospodarczej Stanów Zjedn. Mimo
że ceny detaliczne były naogół bar
dzo wysokie, sprzedaż gwiazdko
wa wzrosła o 10 procent w całym
kraju w porównartiu z rokiem ubiegłym. W Nowym Yorku, gdzie
zanik depresji najwyraźniej się ob
jawił, zwyżka ta sięgała 33 proc.
Dla handlu amerykańskiego był to
najlepszy od 7-ciu lat sezon gwiazd
kowy. Znamiennym było również
wzmożenie frekwencji we wszyst
kich lokalach restauracyjnych w
dni świąteczne, a zwłaszcza w wilię
nowego roku, mimo, te ceny by
ły bardzo wysokie. W pierwszorzę-

dnych kilkudziesięciu lokalach re
stauracyjnych liczono po 15 dola
rów od osoby za wlecz erę oprócz wina, przy czym panował
przymus szampana. Stoliki na noc
Sylwestrową były zamówione co
do jednego na tydzień naprzód.
Doroczna gwiazdkowa składka
„New York Timesa“ na 300 naj
biedniejszych rodzin nowojors
kich, również nieomylny barometr
koniunktury, dała do nowego roku
przeszło 300 tys. dolarów i jeszcze
nie jest zamknięta.
Pisma obliczają, że zakupy de
taliczne z okazji świąt wyniosły w
całym kraju przeszło 5 miliardów
dolarów.

Fantastyczny pom /sł
W łodzi podwodnej do bieguna
W poniedziałek przybył do
Southampton znany podróżnik '
badacz strefy polarnej sir Humbert
Wilkins, który zamierza w lipcu
1938 r. odbyć podróż w specjalnie
w tym celu zbudowanej łodzi pod
wodnej ze Spitzbergu do morza
Behringa poprzez biegun północ
ny. Ekspedycja, według Wilkinsa,
będzie trwała około 2 miesięcy, a
koszty jej wyniosą 35,000 funt.
szterl. Łódź podwodna jest zbudo

wana w ten sposób, iż będzie mo
gła pozostawać pod wodą przez
czas dłuższy, w pewnych wypad
kach w razie konieczności, okres
pogrążenia łodzi będzie mógł
trwać do 5 dni.
Jak wiadomo sir Humbert Wilkins
odbył pierwszą próbę podróży na
biegun północny w łodzi podwod
nej w r. 1931. Próba ta zakończyła
się wówczas niepowodzeniem.

drones, zdobyty w poniedziałek
przez wojska rządowe, położony
jest na wzgórzu w odległości oko
ło 20 km. od Siguetiza i posiada
doniosłe znaczenie strategiczne.
FASZYŚCI BOMBARDUJĄ STRE
FĘ NEUTRALNĄ.
Reuter donosi z Madrytu, że sy
tuacja wojskowa na różnych fron
tach Madrytu mało się zmieniła.
Ani jedna ani druga s trem a nie osiągnęły większych korzyści. Sa
moloty powstańcze zrzuciły 2 bom
by na budynek mieszczący daw
niej szkołę niemiecką ł znajdujący
się w dzielnicy, którą gen. Franco
proponował uznać za strefę neu
tralną. Jest to pierwszy wypadek
dzany jest o to, że podpisując po bombardowania tej dzielnicy, w
rozumienie, milcząco
której też znajduje się ambasada
TOLEROWAŁ WŁOSKĄ INTER
WENCJĘ,
jak również o to, ze mając obecnie
formalne zobowiązanie, iż Włosi i
szanują status quo na Balcarach,
RZĄD BRYTYJSKI SPRZYJA
POWSTAŃCOM.
W Waszyngtonie odbył się
Zwracają także uwagę w doroczny „Gridiron Dinner“ urzą
Londynie na informacje konserwa dzany przez dziennikarzy waszyn
tywnego posła do Izby Gmin Gros gtońskich, na którym według tra
sley'a, który bawił ostatnio w Hi dycji obecny był prezydent Roose
szpanii po stronie gen. Franco i po velt i członkowie jego gabinetu.
wróciwszy do Londynu stwierdził Obecni byli również pokonani kan
że w obozie powstańczym znajdu dydaci na Prezydenta, republika
je się
nin Land on, socjalista Thomas i
14.000 NIEMIECKICH ŻOŁNIERZY. komunista Browder.
„Gridiron
Naogół w kołach politycznych Dinner“ jest rodzajem polityczne
przeważa opinia, że zawarcie wio go „kabaretu“, w którym wszyst
sko - brytyjskiego porozumienia kie docinki pod adresem Prezyden
wydaje się zapowiadać
ta i wysokich osobistości politycz
CICHE POPARCIE PRZEZ W.
BRYTANIĘ AKCJI GEN. FRANCO
przy zachowaniu pozorów niein
terwencji i przy jednoczesnym usuwaniu z Hiszpanii wpływów nie
mieckich, co odpowiadać ma rów
nież interesom włoskim.

brytyjska.,Istnieje obawa, że wy
buch bomb pociągnął za sobą wie
le ofiar.
DALSZE MORDOWANIE KOBIET
1 DZIECI.
Havas donosi, że w następstwie
bombardowania w szeregu budyn
ków na ulicach Barquülo I Ferdy
nanda 6-go wybuchły wielkie po
żary. Najbardziej ucierpiało przed
mieście Madrytu Tetuan las Victo
rias. Bomba trafiła na głównej uli
cy przedmieścia w kolejkę kobiet,
stojących przed sklepem z żywno
ścią. 52 osoby straszliwie okale
czone zmarły na punkcie opatrun
kowym. Komunikat oficjalny stwier
dzlł, że ofiarami bombardowania
padło 35 zabitych I około 200 ran
nych, z których wielu zmarło.

Jak już podaliśmy, w niedzielę od
było adę w Warszawie nadzwyczajne
walne zebranie Polskiego Związku
*
Piłki Nożnej zwołane przez PZPN.
w celu przeprowadzenia zmian statu
towych dążących do wzmocnienia
władzy zarządu PZPN.
Zebranie zagaił prezes PZPN. gen.
Boftcza Uzdowski zarządzając na
wstępie minutową ciszę dla uczcze
nia pamięci zmarłych w roku ubie
Coraz częstsze incydenty na Mo sza przygotowuje się do opubliko głym zasłużonych działaczy majora
rzu śródziemnym budzą w Paryżu wania listy kolonii, które powinny Lotha, dr. Jerzego Michałowicza i
poważne zaniepokojenie. Prasa być zwrócone Niemcom. Awantury por. Puchalskiego.

rządu winien być skierowany na umożliwienie masom uprawiania spor
tu piłkarskiego, zapewnienia im ople
Id I udostępnienia im warunków uprawniania sportu.

waż Viüaverde Bajo stanowi sta
cję węzłową linii kolejowych do
Madrytu z Saragosy i Alicante. Za
jęcie tej miejscowości
ZAGRAŻA WOJSKOM POW
STAŃCZYM,
keóre wkroczyły do Getafe. Zakła
dy Emscalduna produkowały w
wielkich ilościach materiał wojen

ny. Zajęcie tej fabryki przed nie
dawnym czasem przez powstań
ców dało się poważnie odczuć woj
skom rządowym. Obecnie sytuacja
strategiczna wojsk rządowych na
południowym odcinku Madrytu po
prawiła się.
ZDOBYCIE ALMADRONESU.
Havas donos) z Madrytu: Alma-

Dwulicowa gra Anglii
Porozumienie z Mussolinim kosztem Hiszpanii
Brytyjskie czynniki urzędowe
stanowczo zaprzeczają, jakoby pa
rozumienie włosko - brytyjskie za
wierało jakiekolwiek tajne klauzu
le, nie zaprzeczają tu wszakże, że
w toku rokowań dokonano bardzo
szczegółowego przeglądu wszyst
kich spraw, obchodzących W. Bry
tanię i Włochy, przy czym wyjaś
niono i uzgodniono poglądy obu
Rządów na cały szereg kwestyj.
Prasa angielska nie wykazuje
naogói entuzjazmu dla zawartego
porozumienia. Artykuły wstępne
w dziennikach londyńskich są
bardzo wstrzemięźliwe, a w nie
których wypadkach, jak w „Man
chester Guardian", wprost nie
życzliwe.
Komentarze .oficjalne
nacechowane są także wielką re
zerwą. Wysoce ambarasującym
dla brytyjskich czynników rządo
wych jest fakt, że w przeddzień
podpisania rzymsko - brytyjskiego
porozumienia Włochy, jak to ze
strony brytyjskiej oficjalnie po
twierdzono, wysadziły w Kadyksie
4.000 ochotników. W angielskich
kołach lewicowych panuje silne
wzburzenie i Rząd brytyjski posą

„Gridiron Dinner"
Jeden z ciekawych zwyczajów amerykańskich

Wiadomości § portowe

Okręgi przeciwko dyktatorskim zapędom P.Z.P.N.

Prowokacje morskie wstępem do nowego zamachu

zwraca uwagę, iż w ciągu ~4atnich
tylko kilku dni wytworzyły się czte
ry incydenty niemiecko - hiszpań
skie („Patos", „Soton", „Aragon"
i „Marta Juncquera"), dwa incyden
ty rosyjsko - hiszpańskie („Krasnyj Profintern“ i „Postyszew")
oraz trzy inne incydenty, a miano
wicie z angielskimi statkami „Black
Hill" i „Estrib" oraz belgijskim
„Nacex". Te fakty budzą tym
większe zaniepokojenie, iż w nie
których kołach politycznych do
patrują się związku między tymi
incydentami a nową kampanią pra
sy niemieckiej przeciw bolszewizmowi.

hiszpańskie są wstępem do tego
wystąpienia.
Również berliński korespondent
Matin", pisząc o ostatniej kam
panii prasy niemieckiej, twierdzi,
że Rzesza pragnie przygotować w
ten sposób opinię zarówno wew
nętrzną, jak i międzynarodową do
pewnych wystąpień, które nie są
jednak jeszcze teraz znane.
„Echo de Paris" donosi z Berlina,
iż wkrótce zwołane zostanie po
siedzenie Reichstagu celem wysłu
chania orędzia kanclerza Hitlera.
W kołach oficjalnych odmawiają
udzielenia jakichkolwiek informacyj na ten temat.

„Le Capitale" twierdzi, iż Rze
W poniedziałek Komisja Budże
towa Senatu rozpatrywała rządo
wy projekt ustawy o pożyczce
francuskiej.
Ze sprawozdania referenta sen.
Dąbkowskiego poza znanemi już
szczegółami dowiadujemy się, iż
pierwsza rata, jaka wpłynie do 30
września r. b. wyniesie ogółem 665
milionów franków.
Następnie przemawiał p. wice
premier Kwiatkowski, podkreśla
jąc pokojowość polityki zagranicz
nej Polski, instrument obrony roz
budowany nieomal do krańców
możliwości czyni każdą próbę na
ruszenia pokoju innego narodu tak
groźną dla naruszającego, iż ma
leje niebezpieczeństwo ataku. Na
wet Szwajcaria, której nikt nie po
sądzi o cele zaborcze, także zacią
gnęła pożyczkę na cele obronne.
Dalej oświadczył p. wicepremier,
te linia kolejowa Śląsk — Gdynia
jest już obecnie całkowicie ren
towna oraz, że w umowie o po-

Czytajcie prasę
socjalistyczną!

życzkę Polska nie ma żadnych zo
bowiązań, aby te lub inne przed
mioty zakupywać w wyznaczo
nych francuskich przedsiębior
stwach ,lecz ma w tej mierze wol
ną rękę.
Spłata pożyczki, jeżeli zostanie
ona we wszystkich szczegółach
zrealizowana, zacznie się od 1941
roku i wynosić będzie około 180 do
190 mil. fr. rocznie, a od roku 1953
wysokość spłaty zacznie bardzo
szybko spadać.
Na zakończenie p. wicepremier
podkreślił, że umowa zawiera je
den moment szczególny, który nie
jest bez znaczenia dla oceny wa
runków pożyczki. Idzie o to, że
Francja przywiązuje wagę do tych
nastrojów przyjaźni w Polsce, któ
rych świadkiem był wielki przyja
ciel Polski gen. Gamelin w czasie
swego pobytu u nas. Nie wątpi,
iż Francja zdaje sobie sprawę zgo
dnie z całą opinią publiczną, że sil
na Polska, to silny i trwalszy po
kój nie tylko dla nas, ale i dla
wielu narodów w Europie. Dlatego
za przedłożeniem rządowym w
Paryżu opowiedziały się obie Izby
jednomyśnie.

nych są dozwolone. Ogólną sym
patię zjednał sobie Landon filozo
ficznym uśmiechem, z którym przyj
mował wszelkie docinki pod swo
im adresem. Sympatię publiczno
ści ku niemu wzmógł jeszcze fakt,
że przybył on umyślnie z Kansas
na ów obiad i że natychmiast po
przyjaździe udał się do Białego
Domu, by złożyć wizytę prezyden
towi. Na bankiecie wygłosił on po
dobnie jak i Roosevelt bardzo dow
cipne przemówienie.
^
? .*>
_A

(Ostatnie wiadomości na str. 1 i 2-ej)

„i In lEi iii» i iii“
PAT. donosi:
łączyć się z Kołomyją“. Policja za
„W dniu nowego roku na ulicach kazała demonstracji. Przyczyną de
Kołomyji okoliczna ludność usiło monstracji miała być obawa, że w
wała urządzić demonstrację prze razie przyłączenia gmin podmiej
ciwko przyłączeniu Werbiąża i in skich do Kołomyi zwiększą się cię
nych najbliższych okolic miasta do żary finansowe tych gmin“.
gminy kołomyjskiej. Przygotowano
A może ludność nie chciała się
liczne trasparenty z polskimi i u- znaleźć pod rządami osławionego
kraińskimi napisami „nie chcemy j Sanojcy.

Lawina nie oddała swych oi ar
W Zaroślaku pod Hawerlą pra teczność dotychczasowych poszu
ce nad odkopaniem zwłok dr. Chli- kiwań, postanowiły przyjść z po
palskiego i Andrzeja Steusinga za mocą i we wtorek rano wyjeżdża
sypanych lawiną zostały przerwa ze Stanisławowa pod Howerlę od
ne po niepowodzeniach ekspedycji dział saperów z potrzebnym sprzę
ratunkowej. Pozostała na poste tern. Od osób, które przybyły z Wo
runku straż graniczna jest zupeł rochty dowiadujemy się, że zrozpa
nie wyczerpana kopaniem wśród czona rodzina prof. Steusinga prze
dotkliwego mrozu. Na prośbę za bywa w dalszym ciągu na miejscu
rządu schroniska i rodzin ofiar, ' tragicznej katastrofy.
władze wojskowe, widząc bezsku

STANOWISKO ZARZĄDU PZPN.
Jako pierwszy zabrał głos pułk.
Źołądziowski, który w imieniu zarzą
du PZPN zajął stanowisko- wobec
projektowanej
reformy.
Zdaniem
mówcy, projekty PZPN mają jedynie
na celu „dobro sportu piłkarskiego“ a
nie dążności dyktatorskie.
Najważniejszym argumentem płk. Żo
łędziowskiego było, że reforma ta spot
kata sie z aprobatą Państwowego
Urzędu W. F. oraz Z. Z.

ŁÓDŹ I POZNAŃ PRZECIW PZPN.
Delegat Łodzi dowodzi, że zagad
nienie reform w piłkarstwie jest na
tury ogólnej i powinno być rozpatry
wane przez Z. Z. Mówca pokrywa
swe stanowisko ze stanowiskiem de
legata Krakowa red. Stattera.
Takie same stanowisko zajął dele
gat Poznania.
WARSZAWA ZA REFORMĄ
ALE Z ZASTRZEŻENIAMI

Przedstawiciel Warszawy pułk. Ru
dolf oświadczył, że reforma w ustro
ju piłkarskim jest pożądana, ale w
przedłożonych wnioskach
zarządu
PZPN. mówca widzi szereg błędów.
Zło leży przede wszystkim w nie
etycznym stosunku sportowców do
sportu. Należy stanowczo podzielić
piłkarzy na zawodowców i amato
rów. Władze piłkarskie winny się za
LIGA PRZECIWKO ZMIANOM
jąć jedynie sportem amatorskim s
,imieniem Ligi przemówił kpt. Ku- którego element destrukcyjny nale
blin, który wypowiedział się przeciw, ży usunąć.
ko projektowanym zmianom. Zda
JAKIE WNIOSKI ZOSTAŁY
niem jego reforma nie jest potrzeb
UCHWALONE
na, gdyż okręgi mają dość silną wła
W głosowaniu uchwalone zostały
dzę, aby wykonywać wszystkie zamie
rżenia zarządu PZPN. Takie zmiany następujące wnioski z przedłożonego
jak zatwierdzenie prezesów okręgów projektu PZPN.
Prezes zarządu okręgu wybierany
przez prezesa PZPN. w niczym nie
zmieni sytuacji, wywoła tylko sze będzie na okres 3 lat. Członkowie za
reg tarć pomiędzy okręgami a PZPN rządu wybierani są również na 3 lata
i zarzuty o narzucanie „swoich ludzi" z tym, że co rok drogą losowania ustępuje 1/3-cia część członków. Za
przez centralne władze piłkarskie.
rząd okręgu ma prawo delegować
KRAKÓW RÓWNIEŻ PRZECIW swego przedstawiciela do każdego
POMYSŁOM PZPN.
klubu celem nadzoru działalności to
Następnie zabrał głos delegat Kra warzystwa. Doroczne walne zebrania
kowa red tow. Statter wypowiada okręgu mają jednak prawo wyraże
jąc się również przeciwko projektom nia Votum nieufności dła całego za
zarządu Polskiego Związku Piłki Noż rządu.
Zarząd PZPN. ma prawo zawie
nej. Wnioski zarządu PZPN nie mają
zdaniem mówcy, racji bytn. Reforma szać zarządy i wydziały okręgów i wy
ta zdąża do dyktatury zarządu w znaczać komisarzy na przeciąg 1 ro
sporcie piłkarskim i zagraża gwaran ku. Walne zebranie nie zgodziło się
cji swobodnego rozwoju tego sportu jednak, aby prezes PZPN. był wy
oraz podważa jego charakter społecz brany na trzy lata.
ny. Metody zaproponowane przez za
USTĄPIENIE ZARZĄDU PZPN.
rząd PZPN nie prowadzą do celu nie
Po tej uchwale generał Bośusuną zła, lecz zniosą jedynie demo cza • Uzdowski złożył oświadczenie,
krację w sporcie. Uzdrowienie sto. że uważa to za votum nieufności dla
sunków należy przeprowadzić w zu zarządu i składa dymisję całego' za
pełnie inny sposób i na szerszej pła rządu t tym, że zarząd sprawować
szczyźnie.
będzie swe funkcje do walnego zebra
ŚLĄSK GLOSUJE ZA PROJEK nia, które się odbędzie w lutym.
W odpowiedzi red. Stat ter oświad
TAMI PZPN.
czył. że nie było intencją walnego
Przedstaw;ciel śląska komisarz policji zgromadzenia wyrażać prezesowi za
Żółta szek wypowiada się za wnioska rządu PZPN votum nieufności. Wy
mi Polskiego Związku Piłki Nożnej. nikła tylko różnica zdań między sta
Zdaniem pana komisarza „przerosty nowiskiem zarządu, a stanowiskiem
liberalistyczne“ prowadzą do upadku poszczególnych okręgów. Dotychczas
sportu polskiego.
walne zgromadzenia odbywały się na
zasadach parlamentarnych I oczywi
STANOWISKO ŚLĄSKIEGO
ście wnioski zarządu PZPN. podlega
PODOKRĘGU ROBOTN.
ły dyskusji i były przyjmowane, lub
żadnym wa
Delegat śląskiego podokręgu ro odrzucane ale pod
botniczego tow. Rochowiak oświad runkiem walne zebranie nie zgodri
czył, że reformy w piłkarstwie są się, aby jakiekolwiek reformy soeta*
zasadniczo pożądane, lecz wysiłek za ły mu narzucone.

Wielkie sukcesy Centralnego Zw. Górników List otwarty do p. Ministra
w wyborach na Kopalniach „Wujek“ i „Michał“
Centralny Związek Górników
zdobywa coraz większe wpływy
wśród górników. Nie pomaga za
kłamana agitacja przeciwników,
ludność orientuje się dobrze, kto
jest szczerze oddany walce o lep
sze jutro dla mas pracujących.
W dniu 2 stycznia odbyły się
wybory do rad zakładowych kop.
„WUJEK“ pod Katowicami ł kop.
„MICHAŁ“
w Michałkowicach.
Wyniki wyborów są dla CZQ, wici
kim sukcesem.
W WYBORACH DO RADY ZA
ŁOGOWEJ KOP. „WUJEK“ CZQ.
OTRZYMAŁ 1044 GLOSOW — 7
MANDATY PEŁNE 1 1 UZUPEŁ
NIAJĄCY MANDAT; ZZP. uzyskał
446 głosów — 2 mandaty | 1 uzu
pełniający; ZZZ. otrzyma! 341 gło
sów — 2 mandaty. W WYNIKU
WYBORÓW DO RADY ZAŁOGO
WEJ NA KOP. „MICHAŁ“ CZO.
UZYSKAŁ 751
GŁOSÓW — 6
PEŁNYCH MANDATÓW 1 1 UZU

PELNIAJĄCY MANDAT; ZZP. — cy mandat; Chrześcijańskie Zw. Za
314 głosów, 2 mandaty; ZZZ. 473 wodowe — 107 głosów, bez man
głosów — 3 pełne 1 1 uzupełniają date.

Kronika lubelska
Masowe wymówienia pracy dozorcom
Fabrykanci bezrobotnych
Właściciele domów w Lublinie
nie mogą przeboleć, że dozorcy do
mówi, broniąc swych zarobków,
zagwarantowanych umową zbio
rową, zaskarżyli niesumiennych ka
mieniczników do Sądu Pracy o nie
wydawanie należnych im świad
czeń — masowo wypowiedzieli do
sorcom pracę na 1 stycznia r. b.
Zwolnień łych w roku bielącym
jest na ogół b. wiele. Kamienicznlcy, idąc „jednolitym frontem“
mimo różnic wyznaniowych, są
między są zgodni, gdy idzie o wal

Kronika Zagłębia Dąbrowskiego
Kto lepiej płaci, ten górą...
Niedawno „Kurier Zachodni“
gwałtownie napadł na jedną z so
snowieckich firm obuwniczych
(„Del - Ka“) za umieszczenie por
tretu marsz. Śmigłego • Kydza w
oknie wystawowym wśród obu
wia.
Napaść ta dziwnie zbiegła się z
zapowiedzią otwarcia podobnego
sklepu przez inną firmę.
-Mimo woli przychodzi do gło
wy refleksja, że chodziło tu nie o
samą sprawę, ale poprostu o wal

kę konkurencyjną.

Wkrótce po tym, bo w końcu
grudnia, w tymże „Kurierku” uka
zało się duże ogłoszenie (rzecz
prosta — suto zapłacone) tejże
„Del - Ki”. A więc pieniądze po
godziły ich...
Drobny fakt. Jeżeli o nim pi
szemy to jedynie dla wykazania
na przykładzie! jakiej to moralno
ści hołduje prasa brukowa. Mo
ralność jej to zasada — „kto le
piej płaci — ten lepszy”!

Wiadomości
MIMOWOLNY ZABÓJCA SWEJ
SIOSTRY.
W Gnieźnie przy ul. Warszaw
skiej 26, w mieszkaniu pp. Białkiewiczów, syn ich, 16-letni Stani
sław, manipulując karabinem, swe
go brata żołnierza, przebywające
go na urlopie, spowodował wy
strzał. Kula ugodziła jego siostrę,
Teresę, w głowę, kładąc ją tru
pem ha miejscu.
ZASTRZELONY PRZEZ POLI
CJANTA.
Na gościńcu Lwów *— Krasne
policjant z posterunku Kurowice
natknął się na dwóch podejrzą-

nych ludzi, którzy na jego widok
rzucili się do ucieczki. Posterun
kowy wezwał ich do zatrzymania
się, a gdy to nie poskutkowało, wy
strzelił czterokrotnie z karabinu.
Jeden z uciekających, Daniel Siko
ra, poszukiwany przez policję, po
niósł śmierć na miejscu. Docho
dzenia w toku.
ZAKOŃCZENIE STRAJKU W KA
MIENIOŁOMACH.
PAT. donosi, iż w Krakowie
zakończył się strajk w kamienio
łomach firmy Batko, podpisaniem
umowy zbiorowej, podwyższają
cej robotnikom place o 5 proc.

kę z prawami dozorców.
Kamienicznicy-chrześcijanie ety
Żydzi — jednakowo nienawidzą
dozorców, mających odwagę upo
minać się o swe należności za cięż
ką i mozolną pracę. Panowie ci
sądzą, że przez masowe zwalnia
nie z pracy steroryzują robotni
ków i narzucą lm takie warunki,
jakie będą chcieli.
Czy im się to uda — okaże naj
bliższa przyszłość.
Trzeba stwierdzić, że zachłan
ność kamieniczników na głodowe
prace dozorcöw nie byłaby tak zu
chwała, gdyby widzieli, że dozor
cy lubelscy są liczniej zorganizo
wani i stanowią silę, mogącą ;
miejsca odeprzeć ich zakusy. Że
tak jeszcze nie jest winni są sam
dozorcy, rozbici po różnych
„chrześcijańskich” i innych zdra
dzieckich organizacyjkach, lub sto
jący wogóle poza wszelką organi
zacją.
Może ten
ostatni
przykład
„wspaniałomyślności” kamienicz
ników otworzy oczy wyzyskiwa
nym i nieświadomym.
Nastroje, wywołane masowymi
zwolnieniami, każą przypuszczać,
że dozorcy lubelscy zrozumieją
wszyscy, że jedynie po przez orga
nizację klasową, jaką jest Zwią
zek dozorców domowych, jezuic
ka 15, będą mogli skutecznie bro
nić swych praw i przeprowadzić
zwycięską walkę z nieuczciwymi
kamienicznikami.
O ile kamienicznicy nie cofną
swych prowokacyjnych zwolnień,
wybuchnąć może strajk. Wtedy
zobaczymy czy p. kamienicznicy
będą tak zgodnie, jak przy wymó
wieniach sprzątali ulice 1 ustępy
w swych domach. Moieby się im
to przydało; przekonaliby się jak
należy cenić pracę robotników.
Apelujemy do Inspekcji Pracy,
aby zwróciła baczniejszą uwagę
na ostatnie wystąpienie kamienicz
ników. Moźcby i władze admini
stracyjne zainteresowały się bli
żej tymi „fabrykantami bezrobot
nych".

Pracy i Opieki Spotecsciei
W pnrte radomskiej ukazał się prasie wiadomości o mych nadu-j podania o przedzielenie mi ziemi,
życiach.. Dr. praw, b. p. Pomper, jako były Legionista. Podzięko
Um Mapujący:
Były członek Zw. Strzeleckiego, były członek Zarządu, zeznał, że i wałem za parfńęó, ale odpowie
b. oficer legionowy, kapitan le miałem ustne uzupełnienie umowy! działem, że k/edy stawałem w sze
karz rezerwy, dr. Wroński Stefan, 1 żądanie moje było uzasadniono, regach bojowników o Wolną Pol
w następstwie czego odpowie skę, nie myślałem, że Niepodległa
przedkłada Swą krzywdę:
Od roku 1926 do 1931 pracówa* dzialny redaktor zosta' skazany Ojczyzna darzyć mnie będzie zie
fern, jako lekarz w ówczesnej na miesiąc aresztu z zawiesze mią i z życzliwej propozycji nie
Pow. Kasie Chorych w Radomiu, niem. Fakty te Są do sprawdzenia skorzystałem.
na podstawie umowy t autono w Kasie Chorych 1 w Sądzie Okrę
Jak wówczas nie myślałem o omicznym Zarządem Kasy Cho gowym. Nadmieniam, że spcawę sobistych korzyściach, tak rów
rych. W październiku 1931 r. w Kasie Chorych rozpoczęto na nież nie myślałem, że w Polsce
Komisarz Kasy Chorych zawiesił skutek żądania b. Bloku Bezpar- będzie można bezkarnie psuć opi
mnie w czynnościach z powodu ' tyjnego, oddział w Radomiu, za to, nię uczciwemu człowiekowi, ro
tego, że w rachunkach za ubie że pożyczyłem pieniędzy na budo biąc go w opinii publicznej „zło
gły miesiąc podałem należność wę domu robotniczego w Radomiu dziejem*'. Kto bowiem nie zna bli
za 3 operacje, wykonane w godzi I współdziałałem w wykończeniu, żej sprawy, ten zawsze pomyśli:
nach ambulatoryjnych, w ogólnej chociaż do partit PPS nie należa „musiało tam coś być, skoro go
kwocie 67 zł. 50 gr. Według zda łem.
zawiesili i dali upomnienie i z Ka
Od orzeczenia Komisji dyscy sy wyrzucili".
nia Komisarza, nie miałem prawa
żądać wynagrodzenia z tego tytu plinarnej nie mogłem się odwo
Nie bacząc więc na upływ cza
łu, gdyż tak przewidywała pisem łać, gdyż regulamin nie przewidy su, obrona własnego honoru zmu
na umowa. Zarządzono postępo wał odwołania. Dwukrotne moje sza mnie do zwrócenia się do Cie
wanie dyscyplinarne, na podsta wysiłki o uzyskanie cteobistego bie, panie Ministrze, jako konsty
wie narzuconego regulaminu, któ posłuchania u b. ministra Pracy tucyjnego Zwierzchnika lekarzy—
ry od orzeczenia komisji nie prze 1 Opieki, pana dr. Hubickiego, któ i ufam, że przedstawione w pełni
widywał odwołania. Po 7-u mie rem u chciałem przedłożyć swą światła fakty na tyle zainteresują
siącach komisja orzekła ml upom krzywdę, spotkały się z odmową pana Ministra, że krzywdę, wy
nienie z grzywną 1 poleciła przy przyjęcia mnie. Do szukania spra rządzoną będzie mi mógł napra
wrócić mnie natychmiast do pra wiedliwości w Sądzie nie miałem wić.
cy. Kasa Chorych do pracy mnie podstaw prawnych.
Zaznaczam, że nie domagam ślę
już nie powołała, lecz wypłaciła
Od chwili tej upłynęło kilka powrotu do Kasy Chorych, lecz
mi pobory za 8 miesięcy po 1.200 lat. Zdawałoby się, że sprawa zo chodzi mi tylko o obronę mego
zł. do końca umowy. Wypłacono stała ostatecznie załatwiona. A je imienia i uczciwości.
mi również na wyraźne polecenie dnak tak nie jest — w opinii pu
Dr. Wroński Stefan.
Komisarza zakwestionowany ra blicznej raz po raz podnoszą się
Radom, dn. I stycznia 1937 r.
chunek 67 zł. 50 gr., pomimo me płotki i niedomówienia, które hań
go zastrzeżenia, że rachunek ten bią moje imię.
Kaci’; radio w ty
był powodem postępowania dys
Jako człowiek uczciwy — jako m nimrmrnimiwrmmimmm — ■■
cyplinarnego.
oficer rezerwy 1 b. oficer legio
Usunięcie mnie z pracy w Ka nowy, zbyt wysoko cenię honor l
sie Chorych, przy odpowiednim godność osobistą, abym mógł spo
Rozmarzony, poetyczny Chopin po
miejscowej prasy, kojnie patrzyć na oszczerczą falę. siadał jednak Zdrowy, jędrny humor,
nastawieniu
wzbudziło w społeczeństwie Ra
Z młodzieńczych przedwojen trafny i bardzo inteligentny dowcip,
domia mniemanie, że na swym nych marzeń o Niepodległej Pol który wzbudzali zachwyt wszystkich,
począwszy od towarzyszy -zkolttyth,
stanowisku dopuściłem się nie sce przeszedłem do czynu. Od ro aż
do najwytworniejszych salonów
zwykłych nadużyć.
ku 1912 jestem w Związku Strze paryskich. W listach Chopina roi się
Opinia ta jest dla mnie krzyw leckim, w r. 1913 zakładam jego od bardzo trafnych spostrzeżeń, od
dzącą, gdyż sprawę wytoczono ml oddział w Roniborowicach pod noszących się do różnych, ludzkich
często w kilku lapidarnych
zupełnie bezpodstawnie, ustne bo Krakowem w swej wiosce rodzin słabostek;
słowach oddaje Chopin doskonale czy
wiem uzupełnienie umowy z by nej, od r. 1913 Legiony, w r. 1915 jąś sylwetkę, stwarzając z niej świe
łym Zarządem Kasy Chorych u- zostałem oficerem legionowym, tną ka. 41- aturę.
Karykatury rysowane przez Chopi
prawniało mnie do wystawiania by już 1 .XII 1918 r. zameldować
świadczą o jego wielkim dowcipie
takich rachunków, które w okre Się w 4 p.p. Legionów — 14 mie inabystrości
obserwacji. Te właściwo
sie kilku lat były przez buchalte sięcy pełniłem służbę w Wojsku ści charakteru Chopina, napozór kop
ra Kasy Chorych, p. Matuszka, Polskim na froncie 1 dopiero w r. trastujące z jego wrażliwym usposo
zawsze wypłacane i w danym kwe 1924 zwolniłem się z wojska na bieniem i chorowitą — konstytucją
uzupełniają przecież dosko
stionowanym wypadku również po własną prośbę — powołuję się r.a fizyczną,
nale — całokształt postaci w elkiego
wyroku zapłacone. Uprawnienie opinię mych przełożonych: p. gen. kompozytora.
bowiem moje zostało stwierdzone Składkowskiego i p. gen. Kołłąta
O nich to mówić będzie znakomity
literat Jafcsław Iwaszkiewicz w VII
w Sądzie Okręgowym dn. 13.IV ja średnickiego.
z cyklu „Opowieści o Cho
1932 f. Na sprawie, wytoczonej
W okresie mego zwolnienia się wieczorze
pinie* — dnia 6.1 1937 o godz. 21.
przez p. prokuratora przeciw od z Wojska Polskiego zwrócił się do W części muzycznej Wieczoru wystą
powiedzialnemu redaktorowi miej* mnie wtenczas jeszcze p. pułkow pi pianista Henryk ßztompka, śpie
scowego pisma za zniesławienie nik, a obecnie gen. średnicki, z za wak Józef Korolkiewicz i orkiestra
Polak.ego Radia pod dy
mnie w druki, przez podanie w pytaniem, dlaczego nie wnoszę symfoniczna
ft? keją G. Fitelberga, oraż prof. L.

iweszKiewitz o Chop 8

Urstein.

P. PAWLENKO
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BARYKADY
* rosyjskiego przełożyła
HALINA PILICHOWSKA
Collins włóki za sobą Helenę Roche do węgła do
mu, jak rozbestwiony kat, zdzierający skórę z ofia
ry, wlókł ją ordynarnie, jak gdyby umyślnie zadawał
jej ból, a ponieważ była to ładna i słaba kobieta,
uznał za właściwe pomyśleć o tym, gdzieby ją moż
na było urządzić. Poświstywanie kul nad głową zmu*
szało ich do oddalania się od placu w kierunku na
brzeża. Tutaj spokojnie, każda z osobna, zaczynały
płonąć wille. Ogień z wesołymi zygzakami dymnymi
ogarniał je zawadiacko gorącym tchnieniem.
• — No, tak będzie doskonale, — mówili ludzie, sie
dzący na wale nabrzeżnym. Domy płonęły równo
cześnie — pożary były odrębne, to też można je było
porównywać,
— Zbytnio się to przewleka, — powiedziała Hele
na Roche. — Niepotrzebny antrakt
A Bouissonowi się zdawało, że wraz z Paryżem gi
nie cywilizacja, że część siedemdziesiątego pierwsze
go roku zapadnie się w czasie i tylko rysa w chrono
logii będzie niewyraźnym przypomnieniem katastru-

fy„To za mało, abym teraz umarł, — myślał. — To
nięzasłużenie mało". Obmyślał sobie coś więcej,
niż śmierć, ażeby pozostać, nie zniknąć, utrzymać
się na krawędzi rozpadliny i zniósłby cierpliwie każ
dy ból, każdą próbę, byleby mu przyrzeczone owo
wyjście, Zwykłe pozostanie wśród żyjących byłoby
dlań wstydem. Życie wdawało mu się niemożliwe
po tym, eo zaszło. „Jakaż bo sztuka.» — myślał. —

Grodzieński miał po-swojemu słuszność, jakaż bo
sztuka może być jeszcze potrzebna w takich dniach
w społeczności ludzkiej? Zagadnienia rodzajowe?
Głupawy idiotyzm. Nonsens. Jakie zagadnienia?
Wszystko to się wali, wszystko ginie wraz z walką,
z wszystkimi radościami i smutkami. Ludzi sie
demdziesiątego pierwszego roku będą poszukiwać
archeologowie. W łunie pożarów spopieli się wszyst
ko co niepokoiło Paryż i świat w ciągu siedemdziesięciu dwóch dni. Rewolucji — dopóki nie zwycię
żyła — nie potrzeba nic oprócz rąk".
Ponieważ szukał czegoś więcej, niż śmierci, przeto
ani rusz nie mógł się zdecydować na to, gdzie się
ma znajdować i co robić,
„Gdy się oddajesz rewolucji, to powiedz sobie,
żeś już umarł, — myślał, — a przeto niczemu się nie
dziw, od niczego aię nie uchylaj, idź na wszystko. Dla
siebie jesteś fuź umarły",
Bigoüt brał go kilkakrotnie za rękę.
— Obywatelu malarzu, potrzeba ci, przyjacielu,
latarnika. Padasz? Dziś nikt ciebie nie będzie mógł
podtrzymać, uważaj.
Nie odpówiada:ąc, wyrwał się z rąk Bigoüt,
„Bzdura, bzdura, — myślał. — Od dawna już je*
stem umarły, od dawna, od dawna".
Jakże wspaniały błękit rozpościerał się nad miv
stem! Jakże osobliwie ukojna cisza niebios legia nad
dymami i zgiełkiem miasta!
„Nie można namalować tego, co nie zwyciężyło
w życiu. Rzecz taka przemija. Wraz z nią przemija
i malarz, który ją namalował. Gdzież jest ten Cour
bet, — pomyślał. — Chciałbym go widzieć, bardzo
bym chciał".
Krew tak uciskała, jak gdyby sama szukała ujścia.
Bouisson obawiał się, że zaraz zacznie płynąć z któ
regokolwiek skaleczenia. Boleśnie krążyła po arte
riach. Bouisson niegłośno, niemal niedosłyszalnie,
jęczał. Dobre uderzenie ołowiu powinno było przy
wrócić mu wolę. Nawinął się Bigoüt i zepchnął go

Szapxa Or-Ota dla dzieci

do grobowca.
W środę, dnia 6 stycznia w święto
— Oto jest ten malarz, — powiedział do siedzą Trzech Króli o godz .16.45 wznowimy śliczną „Szopkę“ Or-Ota cieszą
cych.
cą się wielkim powodzeniem u dzieci
i u dorosłych. — Przesuńą się znów
Lamarque obejrzał Bouissona.
mikrofonem postaci Pana Twar
— Nie wydostanie się,
powiedział. — Za słaby, przed
dowskiego, Ułana i Małgorzatki, Ży
da 1 Chłopka. Piäskarza, Dziadka —
taki się nie wydostanie.
dawne, zapomniane piosenki
I Bigoüt wtajemniczył go w plan. Oznajmił mu, źe odżyją
to deiarskie, to pełne sentymentu,
za południowo - Wschodnim m tir cm Pere - Lachaise i A więc - uwaga dzieci: zapraszamy
znajduje się wejście do podziemi Paryża. Przez długi *a3,
xvaszew mamus,e
1 tatusiów
„Szopkę"
święto Trzech
Króli. nä
W świat bajki przeniesie małych
tunel kanalizacyjny można się przedostać do Sekwa
4 radiosłuchaczy audycja, którą nada
ny.
Rozgłośn a Lwowska dnia 9 stycznia
— No, chłopca«, wszystkoś teraz widział, - • La o godz. 14.50. Wszystkie dzieci znają
zapewne bajkę o Kopciuszku, ale tym
marque ścisnął dłońmi głowę syna — a więc tak. lo razem posłyszą tę bajkę w 'miej #ięco postaci. Wszystko w niej będzie
właśnie zapamiętaj.
lwowskie: niedobra macocha, Kopciu
Jak gdyby przekazywał synowi swe życie.
p?.ck, Pb i oczywiście... Szczepko i
Lewczenko stał tuż obok niego z rękoma założo Tońko, obrońcy nieszczęśliwych i po
krzywdzonych.
nymi do tyłu,
— Pokona ten, kto przekona przeciwnika, iż po
niósł on klęskę, —- powiedział patrząc w ziemię, jak
ŚRODA, 6 stycznia
gdyby się usprawiedliwiał przed przyszłością. — Je
8.00 Sygnał czasu i kolęda. 8.03
steśmy pobici me dlatego, że nie mamy słuszności. Kaprysy
symfoniczne i instrumental
Jest nas mało, Twoje pokolenie nawróci do naszej ne. 8.60 Dziennik poranny. 9.00 Trans
misja nabożeństwa z kościoła św. El
próby. Będzie was więcej. Będziecie mieli partie żbiety
we Lwowie. Po nabożeństwie
Niech pan zabierze z sobą tego chłopca, — zwrócił Melodie fiiłllowe — płyty. 21.57 Byetatil i hejnał. 12.03 Rohcert
się do BouisSona, — Niech pan dba o niego. Czy sły jfnał
rozrywkowy z Wilna. 14.00 Koncert
reklam ob y. 14.30 „PaWluś \vędruje*’
szy pan, co mówię?
— #łurhow;?ho Wiejskie w ofn, Hen
Straszliwy łoskot, przedzierający się przez zie ryka Łcdosza. 35 00 ,,1000 taktów
odegra zespół St. Pacho»
mię, zachwiał grobowcem. Trzasnął w kątach i otrzą muzyki'
ma. 15 45 „Szopka“ Or-Ota, dla dzie
snął z siebie tynk.
ci. 16.16 Reportaż z życia. 16.30 Mu
Gdy głowa Lamarque'a poczuła na sobie słońce, zyka taneczna. 17.SU „Okoiędowame"
audycja regionalna z Krakowa* 18.00
oczy się rozwarły same bez nakazu myśli.
G: dżina ń, uzyki francuskiej. 19.00
JiiPt-zkdwa kolęda*'.
Opowiadanie
Cisza kłębiła się wysdko wijącym się dym»m ,marynarsk-e
Jaziu sra Stępow-tkiego.
Płaski, niemal niewidzialny trup La Mareelieus-? 19.20 Wiad sportowe. 19.30 Program
na jutro. 19 35 Kolędnicy pod oknam
wszedł jak gdyby nawpół do ziemi. Pochodnia w jc —
a ud. folkloru ukraińskiego ze Lwo
go szeroko odrzuconej ręce zapaliła suchą zielenie wa. 20 05 Chór Dana i orkiestra Bou
lttfigćra. 20.45 Dziennik wieczorny.
jącą ziemię pomiędzy nadgrobnymi płytami. Płonęła 20.55
Pogadanka aktualna. 21.00 Owprawdzie ukradkiem, lecz rześkim i frasobliwym powieści o Chopinie. 2145 Kolędy w
wyk. Poznańskiego Chóru Katedral
ogniem.
nego. 21.16 Muzyka taneczna.
KONIEC.

Radio warszawskie

KRONIKA

ŚLĄSKA

Bezrobotni przy sztandarze PPS. Mieszkanie za... łapówką
W dniu 9 grudnia odbył się w
Rybniku wielki wiec PPS. z udzia
łem ponad 25C bezrobotnych. Prze
wodniezył i przedstawił cel wiecu
tow. Motyka. W dyskusji zabierali
głos liczni bezrobotni, opisując
swoją niedolę. Wybrano Wydział
dla spraw
bezrobotnych przy
PPS., do którego weszli tow.:
PiOcek, Kocot, Lipka i Motyka z
Rybnika, Pierchała z Boguszowie,
Ferdjan z Pszowa, Gabryel z GoIejowa i Nieradzik z Knurowa.
Opracowano postulaty, które prze
dłożone zostały Starostwu w Ryb
niku.
Starosta przyjął w dniu 22 gru
dnia naszą delegację, która ob
szernie uzasadniła swoje żądania.
W delegacji wzięli udział tow.:
Motyka, Kocot i Pierchała. Postu
laty naszej delegacji zawierały żą
dania zwiększenia zaopatrzenia
bezrobotnych podczas zimy, znie
sienia obowiązku odpracowywania
zapomóg, wolnego wyboru leka

rzy, odzieży dla dzieci bezrobot
nych, zaopatrzenia w mleko dzie
ci w wieku przedszkolnym, urzą
dzenia świetlicy dla bezrobotnych,
bezpłatnych przedstawień teatru
polskiego i w kinach i cały szereg
lokalnych spraw. Ponieważ tylko
niektóre sprawy obiecał Starosta
załatwić we własnym zakresie,
uda się delegacja PPS. do władz
wojewódzkich, celem przedstawić
nia opłakanego położenia bezro
botnych i przedłożenia projektu
pomocy bezrobotnym.
W dniu 2 stycznia zaś odbędzie
się ponowne zgromadzenie, na
którym złożone zostanie sprawo
zdanie z konferencji u Starosty.
Bezrobotni przekonali się naocz
nie, że przy ustroju kapitalistycz
nym nie nastąpi polepszenie wa
runków życiowych dla ludzi po
zbawionych pracy, wobec czego
skupiają się oni w PPS., aby wal
czyć o ' Rząd robotniczo - chłopski
i o gospodarkę socjalistyczną.

Wypowiedzenie umowy taryfowej
w rolnictwie na Śląsku
Obowiązującą do 31,3 1937 r. w
rolnictwie na Śląsku umowę tary
fową postanowiono ze strony ro
botników wypowiedzieć, wobec
czego Związki robotnicze wysto

sowały już odpowiednie pisma do
obszarników. Wysunięte zostaną
żądania podwyżki zarobków i skro
cenią czasu pracy.

Czyżby bankructwo fabryki skór „Luksus“?
Znajdująca się w Brzeziu pow.
Rybnik fabryka skór „Luksus“, na
leżąca do Źurka i S.-ki, została
przejściowo unieruchomiona, a rorobotnicy otrzymali, na podstawie
decyzji Komisarza Demobilizacyjnego, urlop tu musowy. Skorzystali
7. tego fabrykanci i wywieźli w ubiegłą niedzielę przy pomocy wy-

najętych aut pozostałe w Luksu
sie“ chemikalia.
Mówi się ,o bankructwie-fabryki,
co zawdzicza się fatalnemu kie
rownictwu fabryki z p, Białasem
na czele. Fabryka ta już raz zban
krutowała i pozbyła się długów.
Robotnicy potracili wtedy zarobki.

P. Klama przegrał proces
Pisaliśmy o tern, że wypłaceniu
robotnikom sezonowym w Rybni
ku dodatków socjalnych sprzeci
wił się sekretarz ZZP., p. Klama.
Bezrobotni demonstrowali publięz
nie przeciwko p. Kłamię, który w
Magistracie zajął nieprzychylne

Tajemnicza historia z zagazowaną wódka,
Niezwykłe doniesienie złożył
wydziałowi śledczemu w Katowi
cach jeden ze znanych przedsię
biorców drzewnych z Nowej Wsi,
p. Stanisław Przewdzing.
Twierdzi on mianowicie, że
wódka podawana w restauracji
Pysznego w Wygodzie, ma dziwne
własności usypiające. Kiedy bo
wiem będąc w tej miejscowości,
wstąpił do restauracji Pysznego i
wypił dla rozgrzewki kilka ma
łych wódek, a następnie wyszedł,
chcąc zdążyć na pociąg, w dro
dze przez las zmorzył go sen. Po
obudzeniu się zauważył, że w cza
sie snu wyciągnął mu ktoś port
fel z kieszeni, w którym zresztą

Kranika bielsko-bialska
Konferencja Okręgowa P. P. S.
W niedzielę, dnia 10 stycznia
1937 r., o godz. 10-tej przed połu
dniem w sali Powiatowego Związ
ku Gospodarczego w Białej odbę
dzie się
OKRĘGOWA KONFERENCJA
delegatów i mężów zaufania PPS.
okręgu bialskiego. — W Konfe
rencji weźmie udział przedstawi
ciel CKW. PPS.
Wzywa się Zarządy Komitetów
PPS,, aby, wzorem lat ubiegłych i

Redaktor odpowiedzialny: LUDWIK WINTEROK.

Tymczasem wpłynęły do Magi
stratu liczne doniesienia na kie
rownika Jaśkowskiego, którego
posądzano o branie łapówek wzgl.
uczestniczenie w libacjach, urzą
dzanych przez osoby, którym Jaśkowski miał przydzielać mieszka
nia. Fakty te zostały stwierdzone,
to też prokurator wszczął przeciw
ko niesumiennemu urzędnikowi do
chodzenie, Magistrat zaś zwolnił
Jaśkowskiego z pracy. W najbliż
szym czasie Jaśkowski zasiądzie
na ławie oskarżonych Sądu Okrę
gowego w Chorzowie za przekro
czenia służbowe oraz za wprowa
dzenie władzy w błąd. Okazało się
bowiem, iż Jaśkowski zrobił do
niesienie na Roemerową dlatego,
by odwrócić uwagę władz, które
podejrzywały go już przedtem o
branie łapówek.

Pożar w fabryce skór
Onegdaj wybuchł pożar w fabry
ce skór Braci Żurków w Rybniku
przy ul. Rudzkiej.
W krótkim czasie zjechało oko
ło 10 oddziałów straży pożarnych
z
okolicznych
miejscowości.
Wszczęły one natychmiast energi
czną akcję ratunkową, w czasie
której dwóch strażaków doznało
ciężkiego poparzenia; odstawiono
ich do lecznicy Spółki Brackiej w
Rybniku.
Pożar, który objął wszystkie za
budowania fabryczne Braci Żur
ków, wyrządził olbrzymie szkody.
Ogień początkowo objął tylko
jeden gmach, później przeniósł się
na sąsiednie zabudowania i w bar
dzo krótkim czasie opanował cały
teren fabryczny. Straże pożarne,
mimo prowadzenia energicznej
akcji ratunkowej, nie były w sta
nie ugasić rozpętanego żywiołu.

Płomienie, które strzelały kilka
dziesiąt metrów w górę, uniemo
żliwiały strażakom skuteczne loka
Hzowanie pożaru. Akcja ratunko
wa trwała przez całą niedzielę.
Teren fabryczny otaczają niezli
czone tłumy ludności.
SM:
*
Według prowizorycznych obli
czeń, szkody, wyrządzone przez
pożar w fabryce skór, wynoszą
blisko 2,000.000 zł. Fabryka spło
nęła doszczętnie; uratowała się je
dynie część nagromadzonych za
pasów. Pożar powstał prawdopo
dobnie wskutek krótkiego spięcia
w kompresorze, napędzanym elek
trycznym motorem. W czasie akcji
ratunkowej jeden ze strażaków
uległ zaczadzeniu. W związku z
pożarem załoga fabryki, złożona z
100 robotników, pozostaje bez
pracy.

Polskiego Radia w Katowicach
Plan inwestycyjny Polskiego Ra zapewnią wykonawcom audycyj I
dia przewiduje m. in. stopniowe reżyserom
radiowym możność
wyposażenie rozgłośni we własne zmienienia warunków akustycz
budynki, specjalnie zbudowane dla nych studia w dość szerokich gra
celów radiofonii. Pierwszy taki nicach.
Ciekawe z punktu widzenia
budynek
otrzymają Katowice,
gdzie biura, studia i amplifikator- technicznego będzie również prze
nie Polskiego Radia mieszczą się prowadzenie instalacji ogrzewania
narazie na pierwszym piętrze je i wentylacji. Doskonale izolowane
dnego z budynków w śródmieściu. od otoczenia studio jest pokojem
Nowy gmach stanie w dzielnicy szczelnie zamkniętym, w którym
spokojnej, zdała od tramwajów, trzeba sztucznie przeprowadzić
obok ulic o słabym ruchu. Składać zmianę powietrza. Zwykłe wenty
się on będzie zasadniczo z dwóch latory powodują szum i już z te
części o różnym przeznaczeniu i go powodu w tym wypadku się
różnych zasadach budowy. Jedna nie nadają. Prócz tego rury ogrze
część przeznaczona będzie na biu" wania centralnego są doskonałymi
ra, poczekalnie, salę prób i t. p.; drogami, którymi przedostać się
druga, ściśle izolowana pod wzglę mogą dźwięki z innych pomiesz
dem akustycznym od biur, prze czeń. Obu tym niebezpieczeń
znaczona będzie na studia i arn- stwom zapobiega stosowany od
plifikatornie. Ogólna kubatura bu niedawna w Ameryce system odynku wynosić będzie około 8000 grzewania i wentylacji; polega pn
m3; poza tym zbudowanych bę na tym, że ogrzane do odpowied
niej temperatury, oczyszczone z
dzie kilka studiów mniejszych.
Na uwagę zasługuje szczegól kurzu i w odpowiednim stopniu
nie ciekawa strona akustyczna no nawilgotnione powietrze, zostaje
wego budynku Polskiego Radia w bezszelestnie wtłoczone izolowa
Katowicach. Wysokie wymagania, nymi akustycznie rurami do wnę
jakie radio stawia akustyce wnętrz, trza studia. System ten ma być
będą w tym budynku w zupełnoś po raz pierwszy w Polsce zasto
ci zaspokojone. Studia odizolowa- sowany także i w nowej siedzibie
ne będą od hałasu ulicznego i od- rozgłośni katowickiej. Pierwszy
głosów pracy w sąsiednich pomie- jwłasny gmach polskiej radiofonii
szczeniach, od wpływu pobliskich będzie oddany do użytku w łecie
urządzeń elektrycznych, a także I roku przyszłego.
|

EKWIPUNKI
Narciarskie,

Łyżwiarskie,
Hokejowe
zniżonych cenach poleca

“ „Stadion”
CHORZÓW I
Plac Marsz. Piłsudskiego
Nr. 16, Telefon 405-41.

Wiadomości różne

„Wiadomości Statystyczne z
miasta Katowic" za listopad przy
noszą dane co do ilości kuchni
mleka i kuchni ludowych na tere
nie Katowic. W listopadzie ub.
roku korzystało z trzech katowic
kich kuchni mleka o 1298 osób
mniej, niż w tym samym miesiącu
1935 roku. w którym liczba ta wy
nosiła 1491. W ten sposób wyda
no 30.278 litrów mleka kosztem
gnęli go za ręce na korytarz do 6203 zł. Koszta te pokrył w dużej
mu, Zając wyrwał się i pobił po mierze Urząd Opieki nad Bezro
licjantów pięściami po głowie — botnymi.
kiedy zaś chciano mu wobec tego
Z kuchni ludowych najsprężyzałożyć kajdanki, pogryzł post ściej działała kuchnia kopalni
Nowaka.
„Kleofas", która wydała 47.770
Zając odpowie za opór władzy porcyj, następnie kuchnia przy ko
i uszkodzenie ciała.
ściele św. Piotra i Pawła (25.69ÖI,
kuchnia przy ul. Wojciechowskie
go (16.867j, kuchnia huty Baildon
(12.000), huty Ferrum (9.304). Inne
kuchnie wydały poniżej 5000 porcyj.
nie było żadnej gotówki — i po
*
rzucił go obok. W pierwszej chwi
W czasie od 13 do 19 grudnia
li p. P. sądził, że musiał być tak
znużony, iż w drodze zasnął. Jed ub. r. zanotowano na terenie wo
nakże po wdaniu się w rozmowę z jewództwa śląskiego następujące
miejscowymi obywatelami dowie wypadki chorób zakaźnych: dur
dział się, że podobne przypadki brzuszny 3, płonica 38 (1), błoni
Warzyły się i innym, pozornie bez ca 57 (5), odra 4, róża 2, krztu
żadnego uzasadnionego powodu. siec 6, gruźlica otwarta 33 (15),
Ponieważ p. P. podano również jaglica 4, wodowstręt 2. (W na
wyjaśnienie, dlaczego tak się dzie wiasach wypadki śmiertelne).
#*
je, zwrócił się on do policji kato
❖
wickiej, podając jej uzyskane
Do kościoła katolickiego w Wici
szczegóły, z prośbą o przeprowa kich Hajdukach dostał się niepo
dzenie urzędowych dochodzeń, strzeżenie jakiś nieustalony dotąd
któreby wyjaśniły to niezwykłe złodziej, który ukrył się na chó
działanie wódki.
rze i pozwolił się zamknąć. Po
zamknięciu kościoła złodziej oder
wał skórzany pas, służący do po
ruszania głównego dzwonu i urno
cowawszy go u ławki na chórze,
opuścił się na dół. Przede wszyst
kim rozbił skarbonki, umieszczo
ne przed św. Antonim i zabrał
znajdujące się w niej ofiary, po
zgodnie z rozesłanym okólnikiem,
czym przystąpił do plądrowania
zwołały wszystkich członków i do zakrystii.
konały wyboru delegatów na Kon
Kiedy złodziej zdążył spakować
ferencję okręgową. — Mężowie
zaufania otrzymują specjalne za różne znajdujące się tam drobiazgi
proszenia. — Ze względu na ob i zapewne zamierzał obrabować
szerny i niezmiernie ważny porzą tabernakulum, został spłoszony
dek obrad prosimy o pewne i przez powracającego z kolędy
proboszcza z ministrantami. Zło
punktualne przybycie.
Sekretarz:
dziej, korzystając z otwartego
RUDOLF KLIMCZAK.
wyjścia, potrącił stojących mu na
drodze ministrantów i znikł w
Przewodniczący:
ciemnościach,
JÓZEF ZEMANEK,
stanowisko wobec robotników. P.
Klama wytoczył kilku naszym tow.
proces o wygrażanie, skutkiem
czego odbyła się rozprawa w Sądzię w Rybniku. P. Klama skom
promitował się jako świadek i Sąd
uwolnił wszystkich oskarżonych.

Nie dał się aresztować.
Patrol policyjny udał się do
mieszkania Pawła Zająca w Pie
karach śl. (Wyzwolenia 17) ce
lem przymusowego doprowadze
nia go na rozprawę sądową na
zarządzenie prokuratora w Tar
newskich Górach.
Zając odmówił udania się do są
du, a kiedy policjanci siłą wycią

Swego czasu donosiliśmy o
tym, że władze prokuratorskie
przy Sądzie Okręgowym w Cho
rzowie wszczęły dochodzenia prze
ciwko właścicielce kamienicy Han
nie Roemerowej z Chorzowa, któ
rą oskarżono o usiłowanie przeku
pienia kierownika biura mieszka
niowego Magistratu chorzowskie
go, Stefana Jaśkowskiego. Docho
dzenia te wdrożono na podstawie
doniesienia samego Jaśkowskiego,
który zeznał na policji, iż Roemerowa chciała mu wręczyć 200 zł.
za to, by cofnął zarządzenie Ma
gistratu w sprawie przydzielenia
jej lokatora, którego nie chciała
podobno mieć w swojej kamieni
cy. W sprawie tej przesłuchano
również Roemerową, która zaprze
czyła, by kiedykolwiek chciała
przekupywać Jaśkowskiego.

Jak będzie urządzony gmach

W czasie od 31 grudnia do
2 b. m., pod nieobecność domow
ników, włamali się nieznani spraw
cy za pomocą podrobionych klu
czy, do mieszkania budowniczego
Rudolfa Nusbauma, zam. w Zawódziu, przy ul. Markiefki Nr. 36,
skąd skradli 5 kompletnych ubrań
męskich, kilka sztuk bielizny mę
skiej, 2 niklowe pozłacane budzi
ki, zegarek męski marki „Omega",
zloty zegarek damski, 2 złote pier
ścionki, złotą broszkę z brylanta
mi, bransoletkę, parę złotych kol
czyków, 12-osobowe srebrne na
krycie stołowe, 13 srebrnych ły
żeezek do kawy, 12 srebrnych wi
delców i takąż ilość srebrnych nożów do owocow, przyrządy rysow
nicze marki „Richter“, 6 srebrnych
monet pamiątkowych, 2 monety
złote, aparat fotograficzny marki
„Zeis“, parę trzewików męskich
srebrną papierośnicę z monogra
mem R. M., 2 srebrne lichtarze,
oraz walizkę skórzaną, łącznej war
tości 4,550 zł. Ostrzega się przed
ewentualnym nabyciem skradzio
nych przedmiotów.

Zycie robotnicze
dnia 6 b. m.
Posiedzenie Głównego
Wydziału
Inw. przy P. P. S. o godz. 9. Wzy.
wa się ttow. Gawliczka, Dragona,
Muskietorza, Suchańskiego, Ryboka,
Mnicha oraz Drozdka. Prosimy o przy
bycie.

Repertuar
teatrów
TEATR IM. ST. WYSPIAŃSKIE
GO W KATOWICACH.
Środa, dnia 6 stycznia .Podwójna
buchalteria'6 o godz. 15.30 dla Zakł.
Hohenlohe, zaś o godz. 20 to samo
dla K. P. W,
Czwartek dnia 7 stycznia premiera
„Damy kameliowej" o 20-ej.
Sobota 9 stycznia ,,Tessa6' o godz.
20-tej.
Niedziela 10 stycznia „Tessa66 o
godz. 15.30 i „Podwójna buchalterja“
o godz. 20-tej.

Brutalny

napad

Na polach w Jaworzynce doko
nano zuchwałego napadu, którego
ofiarą padł przemytnik Józef Ur
baczka.
Trzej kompanowie: 25-1. Józef
Migdał, 19-letni Antoni Legiewski
i 24-letni Franciszek Krutok, zau
ważywszy powracającego z prze
mytu na nartach Urbaczkę, ruszy
li za nim w pościg, chcąc mu ode
brać towar. Gdy zbliżyli się, Urbaczka, zaatakowany przez ban
dytów, dobył z kieszeni noża i za
groził nim napastnikom. Wówczas
Migdał uderzył Urbaczkę posia
daną siekierą, od czego upadł on
na ziemię, zalewając się krwią.
Dla pewności drugi z bandytów,
Legierski, uderzył leżącego na zie

na

przemytnika

mi jeszcze kilkakrotnie kijem, i
następnie wszyscy trzej odebrali
nieprzytomnemu towar i zbiegli
Nieprzytomnego rannego znalazł
jakiś furman, który odstawił go
do domu, gdzie walczy ze śmier
cią.
Według orzeczenia lekarzy, Urbaczka ma złamaną podstawę
czaszki i ciężkie obrzmienie We
wnętrzne, przy czym jest nikła na
dzieja utrzymania go przy życiu.
Zawiadomiona policja, w wyniku
natychmiast zarządzonego pości
gu, przytrzymała wszystkich trzech
napastników, których oddała do
dyspozycji sędziego śledczego Są
du Okręgowego w Cieszynie.

Policjant strzelił do żołnierza
Na ulicy Piłsudskiego w Jano
wie dwóch żołnierzy, bawiących
na urlopie świątecznym, wszczęło
awanturę z policją, jeden z nich,
Gerhard Gawlik, z garnizonu w
Tarnowie, rzucił się na -posterun
kowego Janeckiego z bagnetem w
ręku. Policjant dobył rewolweru
i strzelił dwukrotnie w stronę na
pastnika,, raniąc go w udo i ko-

Radio Śląskie
ŚRODA 6 stycznia.
8.00 Swojskie melodie. 8.30 Kon
cert życzeń. 8.50 Dziennik poranny.
12 03 K rrt-rt ro wkowy. W prze
rwie ok. godz. 13 Pogadanka aktual
na. 14.20 Zalety dobrego kupca w
świetle stosunków handlowych, pa
nujących na Śląsku. 14.30 Pawlus wę
diuje — słuchowisko wiejskie. 15.00
1C00 taktów muzyki. 15.45 Szopka—
Or-Ota — słuchowisko dla dzieci z
ilustracją muzyczną. 16.15 Reportaż
z życia. 16.80 Koncert popularny.
17.30 Okolędowanie. 18.00 Godzina
muzyki francuskiej, 19.00 Juliczkowa kolęda — opowiadanie marynar
skie. 19.35 Utwory fortepianowe.
20.05 Zagłębie Dąbrowskie ma głos...
21.00 Opowieści o Chopinie —- kon
cert, 21.45 Kolędy w wyk. Poznań
skiego Chóru, 22.15 Muzyka tane
czna.

lano lewej nogi. Rannego Gawlika
przewieziono do szpitala garnizo
nowego w Katowicach, drugi żoł
nierz zdołał zbiec. Ustaleniem po
wodów awantury zajęła się żan
darmeria wraz z policją.

Kradzież
Z terenu regulacji rzeki Bryńicy
na Szabelni pod Mysłowicami,
skradli jacyś złodzieje części do
pompy, różne narzędzia i buty gu
mowe. Szkodę, jaką poniósł Urząd Wodny w Katowicach, obli
cza się na kwotę 300 zł.

Życzenia
Obchodzącym w dniu 8.1 br.
urodziny tow.: Wincentemu Garboczowi i Robertowi Niemcowi, w
dniu 9.1 br. Adolfowi Lepiarczykowi i w dniu 22.1 br. Karolowi Har
nasowi, zasyła serdeczne życzenia
zdrowia i wszelkiej pomyślności
Zarząd placówek PPS. w Ryb
niku.
Solenizanci należą do P. P. S. i
Związku Robotników Przemysłu
Metalowego w Paruszowcu i są
czytelnikami „Gazety Robotni*
czej“.
Do życzeń powyższych dołącza
się z całego serca
Redakcja „Gazety Robotniczej“,

Odbito w dmkarni Sp. Nakładowe? Wydawniczej „Robotnik“, Warszawa, Warecka 7,

