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Ziapiiśa ludu hiszpańskiego z faszyzmem Nasi wywrotowcy

Rt>alccia ttraktuje
falc tui»
Vnm
urn - naństw
państw cz
czynią najazd na własny
Reakcja
komuni
stów, jako wywrotowców i za kraj; generałowie - zdrajcy i
kłada przeróżne ligi i stowarzy sprzedawczyki — to przedsta
szenia do walki z komunizmem. wiciele „praworządności“!
Mniejsza narazie o komuiizm,
„Sprawiedliwość społeczna"
ale przypatrzmy się owym wro generałów - zdrajców
wyraża
gom i tropicielom wywrotow się w tern, że chcą zgnieść de
1 Madrytu donoszą, że według komunikatu, ogłoszonego przez
Gubernator cywilny Malagi o- żonę głównie z karabinierów, osią
mokrację i pozbawić masy zdo
ministerjum wojny, wojska rządowe odnieść miały w ostatnich 24-ch świadczył przedstawicielom prasy, gnęly poważne sukcesy niedaleko ców.
godzinach szereg poważnych sukcesów. Według tego komunikatu że oblężenie Grenady przez oddzia rzeki Guadalajara, zadając pow
W Hiszpanji toczy się od bytych po obaleniu monarchii
powstańcy we wszystkich tych okręgach, gdzie rozporządzali zna
przeszło
miesiąca krwawa woj praw, że chcą usunąć Rząd, któ
ly milicji zyskuje z każdym dniem stańcom ciężkie straty. Padło ich
cznemi wpływami, są otoczeni przez oddziały wierne rządowi. Siły
na domowa, wywołana przez ry dąży do zniesienia feodalizna sile. Upadek Grenady jest nie około 200.
moralne powstańców, przeciwko którym coraz wyraźniej występuje unikniony. Wojska rządowe, złowysokich oficerów armji hisz mu w Hiszpanji, do obdarzenia
ludność miejscowa, słabną. W zakończeniu komunikat podaje, że w
pańskiej. I oto reakcja całego mas chłopskich ziemią, znajdują
doniesieniach swych opiera sie jedynie na sprawdzonych faktach.
świata, jakby na komendę, sta cą się w rękach garstki gran
Komunikat kończy się stwierdzeniem, że Rząd madrycki jest bez
nęła po stronie rebeliantów, a dów, do uczynienia z Hiszpanji
względnie pewny swego zwycięstwa.
do Rządu hiszpańskiego do le nowoczesnego państwa kultura!
galnego Rządu, darzonego zau nego.
Prasa madrycka ogłasza listę poległych względnie rozstrzelanych
A „miłość
chrześcijańska“
faniem większości społeczeń
w ostatnich 4-ch tygodniach generałów powstańczych. Według do
stwa, ma nieukrywaną „preten rebeljantów jest istotnie wzru
niesień prasy dwóch generałów powstańców padło ofiarą nieszczęś
sję“, że — on wogóle się broni szająca. Już samo rozpętanie
liwych wypadków, trzech zostało rozstrzelanych na zasadzie wyro
wojnv domowej jest raczej ak
przed rebelją!
na
de Guadarrama
ków sądów potowych, 6-ciit poległo w walce, 1 R-tu generałów znaj
tem łaski bożej, niż objawem
By poznać należycie poziom
Rząd hiszpański ogłasza, żt dokonywały bombardowania na duje się obecnie w więzieniu, z czego 12-tu w Madrycie. Trybunał
nienawiści — nieprawdaż? A
gen. Mangada odniósł poważne wszystkich frontach, a marynarka wojeny w Madrycie rozpatruje 273 sprawy przeciwko oficerom po umysłowy i moralny reakcji nie mordowanie bezbronnych, lecz
tylko polskiej, lecz międzyraro
zwycięstwo na froncie Sierra de czuwa nieustannie na wybrzeżach wstańców.
wiernych Rządowi obywateli,
dowej, wystarczy przeczytać uGuadarrama, biorąc do niewól* Afryki i Andaluzji. Kolumna gene
przez rebeliantów, noszących na
rywek z „Czasu“, przytoczony
licznych jeńców i zdobywając C rała Mangada zawla Nava1 .
piersi krzyżyk i obrazki święte
już przez nas przed kilku dnia
ciężkich dział. Powstańcy stracili de la Mata na północny zachód od
— czyż nie rozrzewnia do łez
mi.
500 zabitych i rannych.
Madrytu. Pozycje zdobyte na fron
każdego dobrego chrześcijani
Według komunikatu radjowego cie Guadarrama mają wielkie zna
Stary, bezzębny „Czas" jest na?!
ministerjum spraw wewnętrznych czenie
„oczywiście“ po stronie rebel
strategiczne.
Kolumna
Zdradę, rebelię i krzywoprzy
Reuter donosi, że wojska walczące po obu stronach na froncie iantów. On, co za młodu głosił;
po zwycięstwie w Estramadurze wojsk rządowych znajduje się u
sięstwo nazywa „Czas“ — pra
wojska rządowe ufortyfikowały bram miasta Teruel. Oddziały z północnym liczyć mają około 1 miljona żołnierzy. Po stronie pow „Przy tobie (cesarzu Austrji) worządnością; walkę o przywi
zdobyte pozycje i przygotowuj? Guipuzcoa z powodzeniem posuwa stańców zwracają uwagę oddziały Legji Cudzoziemskiej, mające stoimy i stać chcemy“, teraz na leje klasowe i stanowe, o po
skrzyżowane piszczele na sztandarach i śpiewające „hymn śmierci“. starych latach, staje u boku
się do nowych ataków. Samoloty ją się naprzód.
wrót do średniowiecza, nazywa
Prasa portugalska podkreśla niezwykle zacięty charakter wojny gen. Franco. Strupieszały kon
— sprawiedliwością społeczną;
domowej w Hiszpanji, przewidując, iż pociągnie ona za sobą około serwatysta zamienił się w „po
masowe
mordowanie
braci,
250 tysięcy ofiar ludzkich.
wstańca“ i przemawia wręcz —• krwawe rzezie i okrucieństwa,
Korespondent madrycki „Excelsior" podaje: Liczba ofiar wojny rewolucyjnie. Skazuje „na za
podszyte bluźnierstwem, nazy
domowej w ciągu 4-ch ostatnich tygodni wynosi 55.000 osób, z cze gładę“ tych co nie czują i nie
wa — miłością chrześcijańską.
go 30.000 po stronie faszystów. Liczba ta obejmuje 2000 rozstrze rozumieją, że „podział obozów
Czy tu nie jest wszystko wy
Zgodnie z nową tnie tyką naczel swe stanowiska, zmuszało ich do lanych w Badajoz i 1000 w Menda. Według słów uchodźców z Teruel musi nastąpić szybko i grunto
wrócone do góry nogami?
nego dowództwa, wojska rządowe odzyskania opuszczonych pozycyj faszyści rozstrzelali w tej prowincji przeszło 1000 zwolenników Rządu. wnie“ i że „generalna rozpra
Czy pojęcia i słowa, odarte
prowadzą obecnie r.a
a Gua pod groźbą rozstrzelania.
wa między obozami „jest bliż z wszelkiej ogólnie przyjęte;
darrama ataki nocne. Ubiegłej no
W czwartek w godzinach popo
sza, niż dotychczas przewidy treści i zamienione w jej prze
cy oddziałom rządowym udało się ludniowych wojska rządowe rozpo
wano“.
ciwieństwo, mogą jeszcze słu
zdobyć stanowiska, mające wiel częły żywe ostrzeliwanie pierw
Stateczny,
konserwatywny żyć jako środek porozumienia
Ambasada hiszpańska w Londy dy wskazuje m. in. na to, że Hiszkie znaczenie strategiczne i panu szych linji powstańczych w pobli
„Czas“ wypowiada się za szyb między ludźmi?
jące nad drogą ku wzgórzu Leon żu wzgórza Leon. Naczelne do nie kategorycznie zaprzecza po panja jest jedynem państwem euką „generalną rozprawą“ ä la
głoskom
prasy
burżuazyjnej
o
uży
A przecież „Czas“ nie jest tu
ropejskiem,
niewyrabiającem
ga
na szereg kilometrów. XV czasie wództwo wojsk rządowych jest
Franco
z demokracją i ruchem odosobniony On tylko w spo
ataku wojska rzędowe wzięły c*o bardzo zadowolone z operacyj ciu przez wojska rządowe poci zów wojennych.
robotniczym! Spokojny, zrówruo sób, powiedzielibyśmy klasycz
niewoli jeńców, którzy oświadczy wczorajszych. Powstańcy wypar sków gazowych. Dementi ambasa
ważony organ „elity“ ’Konser ny, wyraża to, co czuje i myśli
li, iż powstańcy są zdemoralizowa ci zostali z północnych stoków Pe
watywnej przemawia jak uro cała międzynarodowa burźuani. Według ich zeznań, dowódz guerinos i Naval - Peral de Pinadzony wywrotowiec, interes kia zja.
two powstańcze, gdy żołnierze na res aż do San Rafael, gdzie i cii sil
sowy obudził w nim krwiożer
Ale doprawdy źle, bardzo źle
skutek bombardowania przez lot nie bombardowano.
cze instynkty.
jest
już z tą burżuazją, jeżeli ta
nictwo rządowe chcieli opuścić
„Daily Herald" donosi z Gibral wy okręt wojenny Jaime I, był
kich
plugawych chwyta się me
A
w
imię
czego
ma
się
odbyć
taru:
19-letni Niemiec.
tod,
jeżeli
w obronie swych Ida
ta
szybka
„generalna
rozpra
„Co 15 minut niemiecki aero
W ten sposób codziennie setki
s
owych
interesów
nie tył ko uwa"?
Ano
w
imię
„praworzą
plan typu Junker lub włoski typu i tysiące gangsterów międzynaro
cieka
się
do
zbrodni
i łajdactw,
dności
i
sprawiedliwości
społe
Caproni startuje z Tetuanu (Ma dowych, wypełniających szeregi
lecz
ponadto
zatraca
elementar
cznej
i
chrześcijańskiej
miłości
rokko) do Sevilli z 25 do 30 ludzi. Legji cudzoziemskiej, oraz żołda
ną godność ludzką, prostytuuje
bliźniego!“
Prowadzą piloci niemieccy i ków marokańskich, dzięki pomocy
swe słowa i myśli.
Generałowie Franco i Mola,
Specjalny korespondent Hava- dych kobiet spaceruje z dziećmi, a włoscy. Niemcy noszą białe ubra faszyzmu włoskiego i niemieckie
Klasy posiadające same wy sta
sa podaje: Gdyśmy opuszczali Hen chłopcy bawią się, zapomniawszy nia lotnicze, Włosi — mundury go, przedostaje się do liszpanji, którzy czasu wojny byli agenta
wiają sobie świadectwo, że cał
mi
Niemiec,
a
obecnie
złamali
gdzie
z
bezprzykładnem
okrucień
lotników
hiszpańskich.
daye, udając się do San Sebastian, już o krytycznych chwilach, jakie
kowicie i wszechstronnie doj
sytuacja w fruń wydawała się przeżyli. Zatrzymujemy się przed
Niemieckie samoloty są znaczo stwem rozprawiają się z ludem dobrowolnie złożoną przysię rzały do zagłady.
gę
wierności
dla
Rządu
swego
mniej krytyczna. Tymczasem fa domem San Marftin, w którym po ne białym krzyżem, a na skrzy hiszpańskim. Krwawa masakra
kraju i rozpalili wojnę domową;
(jmb.).
szystom znowu nie udała się pró cisk zrobił wielki otwór. Granat dłach mają insygnia hiszpańskie; w Badajoz ich była dziełem.
którzy przy pomocy obcych
ba zdobycia Irunu. Wysiadamy na upadł na dach, przebił go i znisz włoskie mają tylko hiszpańskie
ląd w St. Jean de Luz. Przejeżdża czył klatkę schodową, raniąc kilka znaki. Oryginalne numery i znaki
jąc koto przylądka Figuier, widzi osób. Obecnie robotnicy szybko są zamalowane.
X . % -■
- ■■■■■•. ■ .
;-.v .,
my fort Gwadelupa, który był sil naprawiają szkody. Przybywamy
Wiem od rebeljantów, że lotni
nie bombardowany onegdaj przez przed zakład położniczy, częścio kiem, który bombardował rządopowstańcze okręty wojenne. Zie wo zniszczony. Kobiety i niemo
mia dokoła fortu jest dosłownie wlęta leżą w ocalałych pokojach.
zorana pociskami. Wszędzie wid Niema wśród nich ofiar bombardo łnne wiadomości
nieją głębokie wyrwy. Przybywa wania, gdyż dzięki dyrektorowi,
na str. 2 i 4-ej
my do San Sebastian, nie spotkaw matki i dzieci przeniesiono do piw
szy żadnego okrętu powstańcze nic. Oto ważniejsze szkody bom
Centralny Komitet Wykonaw
go . Plac jest pusty. Tramwaje i bardowania przez powstańcze odługoletni członek P. P S., a w okresie rewolucji 1905 — 1906 r., członek Centralnego
autobusy kursują. Gubernator Or kręty wojenne — oświadczył guher czy PPS. wyraża tą drogą żonie,
Wydziału Kolejowego P. P. S., niestrudzony działacz społeczno - oświatowy, b. więzień
tega zaprasza nas do zajęcia miej nator Ortega, dodając, iż zginęło 6 synowi i całej rodzinie tow. Woj
polityczny, zmarł dnia 19 sierpnia b. r., przeżywszy lat 66.
sca w jego samochodzie. Objeż osób, a 40 odniosło rany. Wraca ciecha Radomskego, wyrazy naj
Pogrzeb odbędzie się w Radomiu w sobotę, dnia 22 b. m. o godzinie 3-ej popołudniu
dżamy dokoła miasto. Na niektó my do Hendaye, gdzie przez cały głębszego współczucia z powodu
z lokalu przy ul. Montwiłła - Mireckiego 18.
rych domach powiewają flagi fran dzień oczekiwano zajęcia Ironu. śmierci zasłużonego i oddanego
Centralny Komitet Wykonawczy wzywa organizacje partyjne, a szczególnie organizacje
ruskie, angielskie, amerykańskie i Kanonada i strzelanina z obu stron sprawie towarzysza.
ziemi
Radomskiej — do wzięcia licznego udziału w pogrzebie.
Zamiast
kwiatów
na
trumnę
C.
szwajcarskie. Stwierdzamy, że San była intensywna. Kilka pocisków
Sebastian nie jest opuszczone, lecz padło nawet na Irun, w końcu je K. W. składa na Rob. Tow. Przy
Centralny Komitet Wykonawczy
ludność z zupełnie zrozumiałych dnak wojskom rządowym udało się jaciół Dzieci zł. 30.
Pm Pm Sm
Centralny Komitet
względów stara się wydostać
odeprzeć oddziały gen. Mola, a na
Wykonawczy P.P.S.
miasta. Mimo wszystko kilka mło wet odzyskać nieco terenu.

Fcważne sukcesy wojsk rządowych
Rząd wierzy w zwycięstwo

Przed upadkiem Grenady

Rozprawa ze zdrajcami

Porażka wojsk rewolty
froncie Sierra

Milion ludzi zmobilizowano

Zg nęło przeszło 50.900, z tego 30.000 faszystów

Ataki

mcm wojsk ludowych

wyrządziły wklkie spustoszenie wśród faszystów

Łgarstwa prasy burżuazyjnej

Neutralność“

Odparty atak na Irun

Wrażenia dziennikarza francuskiego z frontu półn.
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„Interwencie“ p. Parylewiczowej

dW o
P. Oz. sam nie pilotował, a kata
„Daily Herald“ podaje kilka cie
kawych, niedrukowanych u nas strofę tak opisuje:
„Została nadłamana prawa część
dotychczas szczegółów w związ
ku z katastrofą tajemniczych sa podwozia i uszkodzone duże śmigi.
molotów w pobliżu granicy hisz Ja najspokojniej wysiadłem i splu
nąłem".
pańskiej.
Już nie uśmiechnął się, tylko splu
Jak wiadomo, lotnikiem, który
nął...
poniósł śmierć w katastrofie pod
Biarritz, jest „hrabia“ Kazimierz
Lasocki. Na dokumentach, znalezionych przy zmarłym, widniał
adres londyńskiego hotelu.
Drugi samolot, który kierował
się również w stronę granicy hi
szpańskiej, wylądował pod La Ro
chelle i przy lądowaniu uległ ka
Na procesie Zinowjewa, Kamietastrofie.
niewa i 14-tu towarzyszy, sąd po
Pilot tego samolotu, również
odczytaniu aktu oskarżenia przystą
Polak, nazywa się Kajetan Czar
pił do badania oskarżonych.
kowski. Oświadczył on władzom
Osk. Mraczkowskij zeznaje, iż w
w la Rochelle, że leciał do Portur. 1981 osk. Smimow na podstawie
galji. (Czarkowski — jak donosi
dyrektyw, otrzymywanych od Troc
pismo angielskie — będzie odpo
kiego z Berlina, przystąpił do akcji,
wiadał za to, że nie posiada mię
dzynarodowego prawa jazdy). mającej na celu przygotowanie za
machów terorystyczmych przeciwko
Wskutek utraty jednego oka ma
wybitnym komunistom i członkom
tylko pozwolenie na prowadzenie
Rządu sowieckiego, a przedewszystsamolotu w Polsce.
kiem przeciw Stalinowi, WoroszyłoPilotami dwuch pozostałych sa wowi i Kaganowi ozowi. W r. 1934
molotów (było ich, jak wiadomo powstały w Moskwie tajne grupy te
cztery) są również Polacy. Samo rorystów. W lecie 1934 r. Mraczkow
loty te zniknęły jednak bez wie skij spotkał Knmieniewa, który wy
ści.
raził swe niezadowolenie z powodu
Firma angielska, która sprzeda zbyt wolnego tempa przygotowań do
ła samoloty, oświadczyła przedsta aktów terorystycznych oraz oświad
wicielom redakcji „Daily Herald“, czył, iż Bakajew zamierza zamordo
że wszystkie cztery maszyny zo wać w Leningradzie Kirowa.
stały sprzedane Polakom w Lon
Osk. Zinowjew, zapytany przez
dynie rzekomo na potrzeby han
prokuratora
Wyszyńskiego, potwier
dlowe w Polsce. Samoloty te odo
no, jako zakupione dla Polski, dza powyższe oświadczenia, mówiąc;
przyczem nabywcy złożyli pisem „my zabiliśmy Kirowa".
W r. 1934 Mraczkowskij otrzymał
ne oświadczenie, że skierują je
wprost do Polski i że użyte zosta list od Trockiego, w którym Trocki
ną wyłącznie dla celów cywil nalega na przyśpieszenie zabójstwa
Stalina i Woroszyłowa. Mraczkow
nych.
Powszechną uwagę zwrócił fakt, skij podkreśla przytem rolę kierow
że samoloty, które uległy katastro niczą, którą zajmował Smirnow w
fie, znajdowały się na drodze, ja organizacji terorystycznej.
Osk. Smirnow w czasie rozprawy
ką obrałby każdy, udając się z
Anglji do Burgos, kwatery faszy zaprzecza temu, iż kierował przygo
towaniami do zamachów terorysi>cz
stowskich rebeljantów.
nych.
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I jej działalność „społeczna"
„I.K.C." podaje kilka szczegółów
Poza tem, jak wiadomo, oskar
śledztwa, prowadzonego w słynnej żona prowadziła ożywioną dzia
łalność społeczną. Wszak była ona
sprawie p. Parylewiczowej.
komisarzem rządowym w wojePodajemy je dosłownie:

„Jak dotychczas ustalono, dzia
łalność interwencyjna Parylewi
czowej szła we wszystkich kierun
kach i obejmowała wszystkie bran
że, przyczem interwenjowała ona
iiietylko u władz w całej Małopolsee nie wyłączając i wschodniej,
ale również w Warszawie. Inter
wencje te podejmowała również
tak u duchowieństwa katolickiego,
cydowanym temperamencie bojowym, dowolenie z polityki Komitetu Cen jak i... u rabinów.
SZCZ YT JAKOŚCI ! «
W PEŁNI Cl£ ZAOOWOLNIĄ

I

Proces moskiewski

Zeznania oskarżonych o akcji terorystycznej w Z.S.S.R.

„Kurjerek" krakowski
przynosi
wywiad z p. Czarkowskim, który po
dwugodzinnem zatrzymaniu, uzyskał
wolność i wyjechał koleją do Kra
kowa.
Z wywiadu dowiadujemy się, że i
p. Czarkowski-Golejewski jest hra
bią, że był przyjacielem zmarłego
hr. Lasockiego, że do Portugalii odbywrł lot „turystyczno — przyjem
nościowy". Na zapytanie po co, p.
Czarkowski odparł, że leciał do Por
tu gal ji „nie bez tego jednak", żeby z
Portugalji nie udać się na „tereny
hiszpańskie innemi środkami loko
mocji, aby jako turysta zobaczyć te
wypadki i ewentualnie opisać’’.
Ale mówiąc to, p. Cz. uśmiechał
się ..jakoś dwuznacznie",
dodaje
współpracownik „Kurjerka". Później
uśmiechał się „tajemniczo".
Na pytanie, czy latał sam, czy też
w towarzystwie innych samolotów,
p. Cz. znowu uśmiechał się, zapewnia
jąc się, że nic nie wie o innych sa
molotach. Na pożegnanie był także
„jeden uśmiech".

Osk. Jewdokimow przyznaje się, iż
brał udział w przygotowaniach do
zamachu na Stalina, Woroszyłowa i
Kaganowi cza. Organizacja tego za
machu powierzona została Bakajewowi.
Osk. Bakajew, zapytany przez pro
kuratora, potwierdza powyższe ze
znania.
W lecie 1934 r. po konferencji w
mieszkaniu Kamieniewa, w której
wziął udział Zinowjew i inni oskar
żeni, zdecydowano przyśpieszyć za
mach na Stalina i Kirowa. Bakajew
wyjechał do Leningradu, aby spraw
dzid przygotowania do zabójstwa Ki
rows. W Leningradzie Bakajew spo
tyka się z Nikołajewem. Wówczas
ustalono, iż Nikołajew zabije Kiro
wa.
Osk. Dreizer zeznaje, iż kierowni
czą rolę w organizacji odgrywał
Smirnow. który polecił mu nawiązać
łączność z synem Trockiego w Ber
linie. Oskarżony opowiada trybuna
łowi, w jaki sposób powstały kadry
terorystów, złożonych z ludzi o zde-

Hitler grozi Hiszpanii
Echa incydentu z okrętem „Kamerun“
Niemieckie Biuro Informacyjne
podaje: Rząd niemiecki natych
miast po nadejściu wiadomości o
wypadku z parowcem „Kamerun“,
przesłał do charge d'affaires w Ma
drycie telegraficzne instrukcje, aby
złożył bezzwłocznie w jaknajostrzejszej formie protest przeciw
ko sprzecznemu z prawem naro
dów postępowaniu hiszpańskich okrętów wojennych i oświadczył,
że Rząd niemiecki uczyni Rząd hi
szpański
odpowiedzialnym
za
wszystkie następstwa, jakie po
wstać mogłyby przy powtórzeniu
się podobnych wypadków. Równo
cześnie charge d'affaires otrzymał

celem zabójstwa Stalina i Woroszy
łowa.
Aby wyjaśnić rolę Smimowa w
akcji zamachowej, trybunał stawia
szereg pytań Zinowjewowi, który
określa Smimowa, jako zwolennika
najbardziej czynnego teroru. Smir
now bronił akcji terorystycznej z go
rącem przekonaniem.
Osk. Reingold opowiada historję
powstania nowego bloku zwolenni
ków Trockiego i Zinowjewa. Człon
kowie bloku podkreślali konieczność
stosowania aktów teroru. Zinowjew
oświadczył w swoim czasie Reingoldowi: „niema żadnej innej drogi doj
ścia do władzy tylko zabójstwo“. W
r. 1938 — zeznaje Reingold — Jewdokimow zaproponował zawieszenie
akcji terorystycznej do chwili, gdy
Kamieniew i Zinowjew wrócą z wy
gnania i wejdą z powrotem do partji komunistycznej. Zinowjew i Kamioniew zamierzali pozyskać zaufa
nie partji komunistycznej, a w szcze
gólności Stalina, a po odzyskaniu
zaufania mieli prowadzić dalej w zu
pełnej tajemnicy przygotowania do
zamachów.
Na zapytanie prokuratora, Zino
wjew przyznaje się, że plan jego
polegał rzeczywiście na tern, iż ze
wnętrznie zamierzał on deklarować
całkowitą lojalność i oddanie dla
partji, ale jednocześnie przygoto
wywać zamachy. Zinowjew przyznaje
się, iż liczył na to, że po wykonaniu
szeregu zamachów ter orystycznych
dojdzie do władzy,
Osk. Reingold zeznaje dalej, że po
objęciu władzy Kamieniew miał sta
nąć na czele Rządu, Zinowjew — na
czele partji, a Jewdokimow miał za
jąć stanowisko sekretarza centralne
go komitetu partji komunistycznej
ZSSR. W latach 1928-29 zwolennicy
Zinowjewa usiłowali sformować blok
z prawicą: Bueharinem, Rykowem i
Tomskim, którzy wykazywali nieza-

tralnego. Wskutek instrukcji Zino
wjewa i Kamieniewa Reingold na
wiązał kontakt z Arkusem, wicepre
zydentem banku państwa, celem
stworzenia zagranicą funduszu na
finansowanie przygotowań do zama
chów i zakup broni dla terorystów.
Udało im się otrzymać nielegalnie w
banku państwa 80 tysięcy rubli, któ
re użyte zostały dla celów terorysty
cznych. Od r. 1930 Zinowjew utrzy
mywał stosunki z trockistami zagra
nicą, namawiając ich do dyskredy
towania przywódców Komintemu.
Osk. Bakajew, odpowiadając na py
tanie prokuratora, zeznaje, w jaki
sposób tworzono grupy terorystyczne, przyznając, źo Zinowjew i Ka
mieniew nalegali na przyspieszenie
wykonania zamachów i dawali Niko
lajewowi instrukcje, jak zabić Ki
rowa.
Osk. Zinowjew potwierdza zezna
nia Bakajew a, oświadczając: że nale
ży uważać jego samego, Trockiego i
Kamieniewa, jako głównych organi
zatorów zamachu na Kirowa, Bakajewa zaś jako kierownika bezpośre
dniego tej akcji zamachowej.
Osk. Pikel zeznaje, iż trockiści i
zinowjew owcy, chcąc zatrzeć ślady
swej działalności terorystycznej, zmu
sili do samobójstwa niejakiego Bog
dana, który otrzymał od Zinowjewa
polecenie zabicia Stalina. Bogdano
wi zaproponowano albo dokonanie za
machu na Stalina, albo samobój
stwo.
(Sprawozdanie z procesu Zinowje
wa 1 tow. podajemy według PAT,
który czerpie je z źródeł sowieckich.
Powstrzymujemy
się narazie od
wszelkich komentarzy. Zwracamy je
dynie uwagę, że oświadczenia Zinow
jewa w imienia własnem i Trockiego
o ile Zinowjew istotnie tak przema
wiał, jak podaje agencja sowiecka
Tass — kłócą się z autentycznemf
oświadczeniami Trockiego z zagra
nicą.
Red.).

Trockiego
na zarzuty wysunięte w procesie moskiewskim
Odpowiedź

W oświadczeniu dla prasy nor
weskiej Trocki odpiera zarzuty,
sformułowane przeciwko niemu w
toczącym się obecnie w Moskwie
procesie Zinowjewa i in. Jestem w
możności wykazać — oświadczył
Trocki — na podstawie obfitych
danych archiwalnych, jakiemi roz
porządzam, i licznych świadków,
których mogę powołać, jakiego ro
dzaju była moja działalność w cią
gu 7 ostatnich lat, i odeprzeć wszd

kie oskarżenia, skierowane prze
ciwko mnie. Zdaniem Trockiego,
proces moskiewski jest wyłącznie
aktem nienawiści politycznej. Pro
cedura daje więźniom możność wy
boru tylko dwóch dróg: albo uczy
nić publiczne wyznanie, które jest
fałszywe, i uzyskać przez to mniej
surową karę. albo też odmówić ta
kich dcklaracyj grzecznościowych
i wystawić się na bezlitosne ska
zanie.
ÄS3SREB

WalKi w Abisynii

polecenie poinformowania Rządu
hiszpańskiego, że niemieckie okrę
Z Dżibuti donoszą, że abisyńskie
ty wojenne mają rozkaz obrony
oddziały
powstańcze usiłowały w
statków niemieckich na wodach hi
kilku
punktach
dokonać zamachu
szpańskich przed podobnemi napa
na linję kolejową AddisAbeba —
ściami wszelkiemi środkami.

ny przez osłonę linji kolejowej,
złożoną z Askarysów pod dowódz
twem oficerów włoskich. Party
zanci abisyńscy zostali rozprosze
Dżibuti. Zamach został udaremnić ni.
**
Reuter donosi, że hiszpański oZ
kręt rządowy, który zatrzymał
„Kamerun“, uczy ił to celem unie
możliwienia złamania przez okręt
niemiecki blokady, ogłoszonej ostatnio przez Rząd hiszpański w
stosunku do niketórych obszarów
Rząd hiszpański zawiadomił Rząd
brytyjski o tej blokadzie już daw
niej.

I ten także
Przywódca faszystów irlandz chotników na wyprawę krzyżową
kich, gen. 0‘Duffy, oświadczył, iż do Hiszpanji.
gotów jest wystawić brygadę o-

Reformy rolne
Prasa madrycka podaje szczegółową listę
wywłaszczeń
majątków prywatnych. Państwowy instytut reformy agrarnej wy
właszczył dotychczas kilkanaście tysięcy hektarów majątków pry
watnych na cele reformy. W opublikowanej wczoraj liście zwolnio
nych urzędników konsularnych, podano nazwiska 34 wyższych urzę
dników, zwolnionych przez min. spraw zagranicznych ze służby za
sprzyjanie powstańcom.

wódzkim Zw. Obywatelskiej Pracy
Kobiet. Stwierdzono, że zdefraudowaia tam około 9000 zł. na szko
dę sierot i bezrobotnych, przy
czem wystawiała fikcyjne kwity,
odraczała posiedzenia, byle tylko
odsunąć na jakiś czas wykrycie
tych niedoborów. Mąż oskarżo
nej, dowiedziawszy się o tem, zło
żyl 6000 zł. na pokrycie zdefraudo
wanych sum".

mu
w Warszawie
W Warszawie toczą się obecnie prace przygotowawcze do obrad
Centralnego Komitetu Międzynarodowego Związku Spółdzielczego,
reprezentującego 23 kraje. Obrady będą trwały od 22 do 26 wrze
śnia. Podczas obrad rozpatryw any będzie cały szereg ważnych
zagadnień: sprawa rewizji zasad roczdelskich podług uchwał kon
gresu londyńskiego, sprawa ostatnich zarządzeń Rządu sowieckie
go wobec ruchu spółdzielczego w Sowietach, program następnego
kongresu w Paryżu i in.
Ze względu na ogromne znaczenie dla ruchu spółdzielczego spraw,
które będą omawiane w Warszawie, wrześniowe obrady międzyna
rodowej konferencji spółdzielczej budzą duże zainteresowanie.

Nowe zarządzenia
w sprawie wydawania paszportów zagranicznych
W „Dzienniku Ustaw“ z dn. 20
b. m. ukazało się rozporządzenie
ministra spraw wewnętrznych z
dn. 12 b. m., wydane w porozumie
niu z ministrem spraw zagranicz
nych i ministrem skarbu, w spra
wie wykonania ustawy o paszpor
tach zagranicznych.
Osoby, ubiegające się o paszport
zwyczajny, powinny przedłożyć po
świadczenie zamieszkania w okrę
gu władzy, u której złożono poda
nie o paszport, oraz udowodnić
swą tożsamość 1 obywatelstwo poi
skie.
Paszport zwyczajny z jednomie
sięcznym terminem ważności, z wy
jątkiem przypadków, określonych
w art. 13 ust. 1 ustawy o paszpor
tach, podlega opłacie w wysokości
80 zł., taką samą opłatę pobiera
się za każdy następny miesięczny
okres ważności paszportu.
W przypadkach wystawienia
paszportu zbiorowego każda oso
ba, wpisana do takiego paszportu,
obowiązana jest uiścić opłatę w
wysokości 25 zł. za miesięczny okres ważności, z wyjątkiem ,niema
jących ukończonych 13 lat.
Oprócz opłat wspomnianych wy
żcj, oraz opłat stemplowych, na
leżnych od podania i załączników,
osoby otrzymujące paszporty obo
wiązane są również do zwrotu ko
sztów blankietów paszportowych,
a to za paszport zwyczajny w wy

sokości 1 zł., a za paszport zbioro
wy 0,10 zł.
Wystawianie paszportów zwy
czajnych i przedłużanie ich waż
ności należy w kraju do powiato
wych władz administracji ogólnej
(starostów, dyrektorów policji,
Komisarza Rządu m. Gdyni) za
granicą do właściwych urzędów
(dyplomatycznych), a na obszarze
W. M. Gdańska do Komisarza Ge
neralnego R. P. w Gdańsku.
Paszporty zwyczajne mogą być
wydawane w drodze wyjątku przez
Inną powiatową władzę admlnlstr*

cji ogólnej za zgodą wojewody w
razie zamierzonego wspólnego wy
jazdu za granicę grupy osób, dla
których wystawienie paszportów
przez władze miejscowe właściwe
byłoby zbyt utrudnione.
Paszporty zbiorowe będą wyda
wały w kraju władze, wskazane w
zezwoleniu ministra spraw we
wnętrznych, a za granicą urzędy
konsularne (dyplomatyczne), na
obszarze zaś W. M. Gdańska Ko
misarz Generalny R. P. w Gdań
sku.
Przedłużenie ważności paszportu
zwyczajnego jest równoznaczne z
wystawieniem nowego paszportu i
podlega opłatom, przewidzianym
w niniejszem rozporządzeniu z wy
jątkiem zwrotu kosztów blankietu.
Rozporządzenie weszło w życie
z dniem 21 sierpnia 1936 r.

Już wyszła z druku broszura p.t.

itóotó „H
Broszura ta, zawierająca tak
że material dla referentów na
Akademjach i Obchodach ku
czci „Krwawej Środy“, przezna
czona jest do masowego roz
powszechniania w całym kraju.
Powinna się znaleźć w ręku
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RADOMSKI

emerytowany naczelnik warsztatów kolejowych w Pruszkowie, b. więzień polityczny,
kawaler Krzyża Niepodległości i Złotego Krzyża Zasługi, ofiarny bojownik o Niepodle
głość i Socjalizm, niestrudzony działacz społeczny i oświatowy, po długich i ciężkich cier
pieniach zmarł w dniu 19-ym sierpnia b, r., przeżywszy lat 66.
Pogrzeb odbędzie się w Radomiu w sobotę, dnia 22 go b. m. o godz. 3-ej popołudniu
z mieszkania przy ul Mon twiłla - Mireckiego 18, na cmentarz rzymsko - katolicki.
O tym ciężkim ciosie zawiadamiają krewnych, przyjaciół, towarzyszy
mych zmarłego.

pracy i znajo

Zona, syn, siostra, synowa i wnuczka

wszystkich, którzy chcą poznać
wielkie wydarzenia rewolucji
1905 i 1906 r. W imię zatem
jaknajszerszego zaznajomienia
mas z najpiękniejszym epizo
dem polskiej rewolucji, powin
niśmy wszyscy postarać się o
jaknajwiększy wynik liczbowy
kolportażu broszur „Krwawej
Środy“.
Cena broszury wynosi 10 gr.
Organizacje partyjne, oraz brat
nie organizacje klasowe, mogą
otrzymać przy większych zamó
wieniach broszurę po 5 gr. za
egzemplarz.
Zamówienia wraz z gotówką
należy niezwłocznie nadsyłać
na adres Sekretariatu General
nego C.K.W. P.P.S., Warszawa,
ul. Warecka 7, lub za pośrednic
twem PKO. Nr. 3174.
SEKRET ARJAT GENERALNY
C. K. W P. P. S.

Przeważnie pochmurno
i dżdżysto
Przewidywany przebieg pogody 4.
21 b. m.: przeważnie pochmurno i
dżdżysto. Rankiem miejscami mgły*
Temperatura bez znacznych rrr.ian.
S.abe wiatry południowo-zachodni*
i zachodnie.

i

m
Gromada pasorzytów, która do
niedawna jeszcze
śpiewała na

”LŚĆ kapitalizmu

wyłącznie po-

Se ustroju kapitalistycznego,
Ale i rolę, którą odgrywa on w
młodym organizmie gospodarczym
polski,

' specjalnie bogate żniwo uzbie
rało się w prywatnym przemyśle
ubezpieczeniowym.
Po gorszących zajściach w kon
cernie Einhoma i niebywałym
skandalu „feniksa", którego dyrektorzy uzyskali nareszcie oka
zję do pogłębienia studjów nad
kapitalizmem W zacisznych celach

rär«?
Vita 1
S.
Krakowskie

A., atóse,

nawiasem mówiąc, do niedawna
wchodziło również w skład grupy
Einhoma.

Towarzystwo to skupiło na so
bie uwagę ogółu trwającym od 7
dni strajkiem okupacyjnym swych
pracowników. Strajkują oni dla
tego, źe dyrekcji Towarzystwa,
która w ostatnim już roku uzupeł
niła szlachetne swe grono panem
uposażonym kwotą ponad 30.000
zł. rocznie, nagle strzeliła do gło
wy potrzeba oszczędzania.
Ponieważ płace w towarzystwie
„Vita i Krakowskie" tak są podzie
lone, że personel w liczbie 45 osób
Państwo

Bok

Włochy
Panja

,1931

Niemcy
Czechosłowacja
[faponja
Polska

1926
1930
1930
1931,

1930

Widzimy, że Polska, która nale
ży do krajów o najmniejszym do
chodzie społecznym i posiada naj
mniejszą ilość ubezpieczeń w. sto
sunku do liczby mieszkańców, ma
zato najwyższą przeciętną sumę
ubezpieczenia.
jest to oczywiście objaw nie
zdrowy i to nietylko z punktu wi
dzenia społecznego: nie jest on
korzystny i dla samych przedsię
biorstw ubezpieczeniowych, gdyż
jest rzeczą stwierdzoną, że portfel
o nienormalnie wysokich sumach

Krakowskie"
zarabia niewiele więcej, niż składająca się z 6 osób dyrekcja, więc
sprawa oszczędności była, zdawa
ło się, rzeczą prostą, Dyrekcja po
winna była zacząć od siebie,
Jednakże wyszło inaczej. Ober
wano kilkunastu osobom po kilka
dzlesiąt złotych z głodowych pen
sji, a 10 długoletnich, obarczonych
rodzinami pracowników wyrzuco
no na bruk, nie redukując oczywi
ście budżetu dyrekcji ani o jeden
grosz1
To antyspołeczne postawienie
sprawy wywołało strajk okupacyj
ny w towarzystwie, któremu to
strajkowi z głęboką sympatją przy
gląda się nietylko cały świat pra
cy, widząc w nim etap wspólnej
walki o zasady sprawiedliwości
społecznej, ale i wszyscy, mający
poczucie tej sprawiedliwości, oby
watele.
Na tern się jednak zagadnienie
nie wyczerpuje. Strajk ten rzuca
niezmiernie ciekawe światło na
politykę ubezpieczeniową prywat
nych zakładów „krajowych“, któ
re ni stąd ni zowąd decydują się
na masowe redukcje, pracując w
kraju bynajmniej ubezpieczeniami
nie przesyconym. Krajowe Tow
„Vita i Krakowskie“ pracuje w
dziale „życiowym“. W dziale tym
produkcja P. K. O., poczynając od
r. 1930 stale wzrasta, dając w r.
1934 nowych wniosków na sumę
około 40 milj. zł., wobec 23 miljonów w r. 1930. Dlaczegóż w ta
kich warunkach zakłady prywatne
muszą się cofać?
Sprawa jest bardzo prosta i po
chodzi stąd, że zakłady prywatne
nie chcą brać małych ubezpieczeń.
Porównajmy cyfry, charakteryzu
jące rozwój ubezpieczeń w po
szczególnych państwach:
Ilość polis
na 1000 mieszlk.
26
316

212
136
216
5

Przeciętna suma
1 ubezpiecz.

967
4.780
2.792
1.689
1.989
6.132

ubezpieczenia wykazuje większy
ubytek, niż portfel o sumach ma
łych.
Powstanie więc ostatecznie za
pytanie: dlaczego prywatne za
kłady przypięły się do ubezpieczeń
wielkich, samobójczo napozór za
mykając swą produkcję w grani
cach mniej zyskownego interesu?
I otóż tu właśnie dochodzimy do
sedna całej sprawy: dzieje się tak
dlatego, że uprawianie polityki du
źych ubezpieczeń oddaje przewa
żającą część portfelu w ręce rea-

„Gott

mit uns”

Hasło to, coraz głośniej roz (mniej, niż teoretycznej, wątpli
sekuratorów, którzy rekrutują się biorstwach zagranicznych, gdzie brzmiewające w Trzeciej Rzeszy, wej) napaści zzewnątrz; służy ra
u nas prawie wyłącznie z instytu- pracownicy dobrze są płatni, mają znane jest nam bliżej w jego car- czej (co jest bardziej prawdopo
cyj zagranicznych.
W okresie zapewnioną ciągłość pracy i re skiem brzmieniu: „S nami boh" dobne) do przygotowania nowej
1930 — 1934 z interesu „życio dukcje nie są praktykowane. U (Bóg z nami) — tak sromotnie za napaści.
wego“ zakłady polskie krajowe o- nas stosunek zagranicznych kapi pisane w dziejach Polski i szczę
W formule tej mamy do czynie
trzymały przeciętnie około 5 proc, talistów i ich miejscowych „repre śliwie już zamarłe od wybuchu nia ze znaną mgłą metafizyczną,
składki, reszta drogą reasekuracji zentantów“ jest do pracownika a- rewolucji rosyjskiej. Zanim za którą otacza się obecna polityka
kurat taki sam, jak w afrykań mrze razem z Trzecią Rzeszą i za niemiecka. Jakiegoż to boga wzy
odpłynęła zagranicę.
Tu dopiero widzimy sprawę ja skich kolonjach i daje się rzetelnie nim wskrześnie Republika Niemie wa Hitler i jego organ prasowy?
sno. Reasekuracja jest jednym z określić przysłowiem, że „puść cka — posłuchajmy, co o tern ha Nie jest to chyba bóg żydowski,
najbardziej systematycznych spo świnię w grzędy — to polezie śle i jego znaczeniu piszą we nie jest również Bóg katolików i
Francji.
protestantów, jednakowo przez
sobów wysyłania kapitałów z Pol wszędy“.
Pomijając zatem kwestję zatar
Jeśli się zbierze tematy, oma hitlerowców gnębionych. Może to
ski zagranicę, a „krajowe“ zakła
dy ubezpieczeniowe nie są w tym gu w „krajówem“ Tow. „Vita i wiane w ostatnich czasach przez zwyczajny „dobry Bóg niemiecki",
systemie niczem Innem, jak agen Krakowskie“, które dzięki zdecy Hitlera i jego prasę — pisze Geor którego w ciężkich okresach woj
dowanej postawie pracowników ges Pallay w „Echo du Nord“ ny obarczono sprawą germańską?
tami obcego kapitału w Polsce.
Zdawałoby się jednak, że jeśli mających za sobą cały polski (Lille) — będzie się miało do czy
Jest to w każdym razie bóg na
władze nadzorcze na proceder ta świat pracy, nie będzie się mogło nienia z dogmatem bardzo upro taką miarę, która pozwala słyszeć
ki zamykają narazie oczy, to już dla nich źle zakończyć, powiedzieć szczonym.
jego głos tylko w zupełnie spe
przynajmniej poczucie własnej go można, że dyrekcji towarzystwa
„Ponad paragrafami (traktatów cjalnych razach i to głos zawsze
dności nakazywałoby zagranicz należy się właściwie i odrobina 1 umów) istnieją prawa, dane czło całkowicie przychylny
polityce
nyrn firmom prowadzić swoje a- „wdzięczności“ za to, że przyna wiekowi przez Boga" — pisała nie „führera“ i jego przyjaciół. Coraz
gentury na pewnym poziomie, to glają społeczeństwo do zorgani dawno urzędówka hitlerowska częściej „führer“ zwraca się do
znaczy: nie traktując ich jak bud zowania przemysłu ubezpieczeniu „Völkische Beobachter“ sensacyj niego. Słyszałem, jak pewna oso
ki z wodą sodową, które się za wego na takich podstawach, któ nymi literami.
bistość bardzo poważna powie
lcłada po rogach ulic „na sezon“, re gwarantowałyby większą soli
Formułką tą można będzie u- działa mi bez zamiaru zabłysnięz tern, że „po sezonie“ zwolni się dność tak wobec ogółu klijentów sprawiedliwlć ekscesy wszelkiego cia dowcipem: „Hitler — to Joan
połowę personelu, lub zgoła za jak i wobec zatrudnionego perso rodzaju, dokonywane przez hitle na d'Arcl“
nelu.
mknie interes.
ryzm. Dziś służy do „stwierdzenia
Faktem jest, że dyktator Nie
W. Sprangen
Inaczej zresztą postawiona jest I
prawa Niemiec do obrony“ prze
miec coraz częściej mówi o swej
sprawa w tych samych przedsię-*
ciw
całkowicie
hipotetycznej
misji i swoich głosach (t. zn. po-r
wołuje się na „głosy" oddane na
niego — przyp. red.) 1 że prasa
hitlerowska powtarza bez zastrze
żeń deklaracje „führera“.
W przemówieniu z dnia 25-go
marca r. b. w Ludwigshafen kan
clerz Rzeszy powiedział wyraźnie
„Nie uznaję żadnego Trybunału—
jedynie tylko naród niemiecki mo
że wydać sąd o moich czynach“.
Red. Stpiczyński wycofuje się ze się na pewne (może drobne) kon całej Europy wywołał zapowiedzią Ukazuje się tu trzecia osoba trój
swego znanego brutalnego ataku cesje „demokratyczne“, głównie ny proces trockistów w Z.S.R.R cy hitlerowskiej — naród niemie
na prasę polską. Zastrzega się, że dla chłopów, a „Kurj. Por.“ broni Nagonka z tego powodu na tro cki. Bóg, Hitler i naród niemiecki.
całego szeregu pism wcale nie miał dotychczasowej dyktatorskiej za ckistów i „zinowjewczyków" o- Hitler jest jakby pośrednikiem, ugromna; mówimy o Sowieckiej pełnomocnionym do tłumaczenia
na widoku. Pisze w ,J<urj. Por“: sady.
prasie. Np. leningradzka „Praw narodowi niemieckiemu myśli bo
„Oczywiście „Dziennik Narodo
Znajdujemy natomiast w „Kurj
wy“ ma rację, że nie cała prasa Por.“ bardzo „ładne“ tłumaczenie da“ nie żałuje najsoczystszych skiej. Naród niemiecki, który w
u naa trzyma się tych metod. Nie artykułu z hitlerowskiego „Beo słów we wstępnym artykule Nr. sposób zbiorowy również jest in
znajdujemy ich mai w tymże bachtern" z charakterystyką Pola 187. Całą winę wali się naturalnie spirowany przez istotę boską (o„Dzienniku“, ani w „Gazecie Pol ków. Posłuchajmy: Polaka zna na samego Trockiego, jako głów czywlścle za pośrednictwem Hitle
nego inspiratora. Czytajmy:
skiej ani w „Robotniku“, „Kur
ra 1 jego partji; jak? o tern świad
mionuje „kobiecy" sposób myśle
ierze Waauzawakim“ i całym He
„Znaleadone aid doprowadziły czą notatki z prasy hitlerowskiej
nia, „brak logiki", nadmiar „hletoart* szeregu wydawnictw stołecz
śledztwo
od białobnndyckich tero- o nawracaniu zbłąkanych owie
ryzmu" w myśleniu:
nych i prowincjonalnych. To też
rystyemych grap wprost do kry czek na łono prawdziwego kościo
„Stanowisko i reagowanie Pol
wyraźnie w moim artykule „Po
jówki
najpaskudniejszego
psa ła hitlerowskiej wiary), naród nie
ski bywa często inne, aniżeli ocze
urlopowe refleksje“ pisałem o „pe
światowej burśuazji Judasza Tro miecki ma prawo... widza; z pra
kuje zagranica. Jest to wynikiem
nej części prasy", a nie o całej
ckiego (11). Bandyta i złośliwy wa tego korzysta od czasu do
nieakryyćalizcwnnia polskiego ży
prasie“.
wróg aorta* przyłapany s dowoda czasu (w granicach wyznaczonych'
W końcu obecnie rzecz się spro
da politycznego, Jako skutku wy
mi. Sąd wielkiego narodu odsłoni przez Hitlera; przyp. red.) Stwier
eliminowania Polski, na pewien,
wadza do zaciętej, ostrej polemiki
przed całym światem obskurną dza — moźnaby powiedzieć — że
czas z mapy Europy. To też opinja
z „Czasem". Są to stare porachun
mordę (II) tego wroga, który cał medjum (Hitler) nie utraciło swo
europejska przedstawiała
-obie
ki. Niebrak w art. p. S. nawet ta
kowicie zaprzedał się faszyzmo ich zdolności pośredniczenia.
Polaków, jako hochsztwplerująoych
kich słówek, jak „Świnia“.
W ten oto sposób mamy koło
wi“ itd.
szlachciców albo też... galicyjskich
zamknięte; każdy Niemiec może
Rzecz ciekawa, że „Czas“ broni
Bardzo podejrzany proces i bar o niem myśleć z satysfakcją: ma
żydów“.
ludowców przed atakami p. S. za
dzo podejrzany styl. O co właści swoje miejsca, odgrywa w niem
Czytajmy
dalej:
logika
Polaka
rzekomą „antypaństwowość". Ma
wie chodzi? Czy istotnie Trocki swoją rolę razem z Hitlerem i bo
się wrażenie, że „Czas“ — po li tycz jest logiką „małego człowieka“
organizował
zamachy? Czy istot
nie bardziej wyrobiony — godzi „Polak rości sobie pretensje do nie współdziałał z hitlerowskim giem.Uczucie to mogło tylko je
szcze wzrosnąć z powodu podzia
połowy
Europy“
i
t.
p.
IHmiMMIIiaMIliWroWBni'MIHIlM'M—IWIIIIIIIIIIIiiiuiii
!!) Gestapo? To ostatnie oskarże łu obywateli III Rzeszy na dwie
„Kurj. Poranny“ obraża się i nie jest zupełnie bez sensu. Pary kategorje: godnych i niegodnych,
ostro odpowiada „Beobachterowi“ skie „Poslednija Nowosti“ Milu- to zn. na czystych i niedotykal
Słusznie. A jednocześnie — po kowa zastanawiają się nad źród nych (jakże boleśnie dotykalnych,
piera politykę min. Becka... Czy łami tego pocesu, ale nie mogą przyp. red.), na takich, którzy mo
Jeśli zażyłe stosunki polsko - nie nie jest to istotnie trochę logika dojść do istotnego źródła. W każ gą wypowiadać się i na tych, któ
dym razie jest rażącą dyspropor rzy muszą milczeć.
mieckie (wiele słyszy się o rozleg (tak zwana) „kobieca“?!
łej opozycji polskiej demokracji
„Dziennik Narodowy“ zajęty jest cja pomiędzy takiemi procesami
Cały harmider koło „teorji“ ra
przeciwko temu...), podyktowane naturalnie innemi kwestjami. Przy
nową .konstytucją" sowiecką,
sistowskiej,
cały ten huczek, na
są trwogą o utrzymanie koryta jaciół swych hitlerowców nie ru proklamującą wolność prasy, nie
rza, to ostatnie wydarzenia w sza .Walczy z rzekomą „komuną“ zależność sądów 1 t. d. Niezmier który uśmiechaliśmy się pobłażli
wie, nie miał innego zadania,
Gdańsku, a raczej „gdańskie“, są hiszpańską
(„komuna“ prawie nie przykre wrażenie wywierają prócz umocnienia Niemców w po
sztucznie sklecone sowieckie
dla mnie dowodem, że obawa ta bez „Żydów“?!) i „popiera" jak
czuciu wielkości ich misji.
jest umotywowana. Na przyjaźni umie zbuntowanych generałów. procesy.
polsko - niemieckiej wygrywają Faktycznie więc walczy — pośred
Rasa germańska, naród germań
Przechodzimy do innego kraju,
wyłącznie Niemcy, a przegrywa nio — z Francją. Obecnie „Dzien pozostając wciąż zagranicą, do ski zrealizował obecnie swoją je
Polska i Europa
nik“ trapi myśl, źe może dojść — Czechosłowacji. Czechosłowacja dność narodową — mocą „führe
W dalszej części wywiadu prof. nie daj Boże! — do rozejmu w jest, jak wiadomo, zagrożona z ra", który tłumaczy mu misję, po
Bontemps określa, jaką rolę od Hiszpanji. Na to pobożny „Dzien różnych stron — nietylko przez wierzoną przez boga!
grywa „przyjaźń z Polską“ w za nik“ nie może się zgodzić. „Dobić! Węgrów, ale także przez Niem
Byłoby naiwnością sądzić, że
borczych kalkulacjach hitleryzmu: Dobić ich!“ — woła we wstępnym ców, wewnętrznych i zewnętrz misja ta zatrzyma się u granic
,JZząd Hitlera całkowicie nasta artykule do generałów - faszystów, nych. Ostatnio prasa kilkakrotnie Rzeszy.
wiony jest na wojnę. Wszelkie ak wzywając ich do bezwzględności. donosiła o niesnaskach w łonie
Byłoby jednak jeszcze większą'
ty dyplomatyczne Niemiec zdążają Straszna rzeź w Badajoz pobożni- hitlerowskiej partji w Czecosłowa- naiwnością wzruszać ramionami 1
w tym samym kierunku. Fałszywa siom z „Dziennika" nie wystarcza: cji, t. zw. partji Henleina.
przechodzić do porządku. Należy

Przegląd

prasy

Red. Stpiczyński wycofuje się... „Beobachter“ o Polakach.
Endeccy pobożnisie pragną krwi. Proces Trockistów
w Moskwie. Polityka Czechosłowacji

Znamienne opinie
Zwracaliśmy już uwagę naszych 1
czytelników na ciekawą ankietę
łódzkiego „Głosu
Porannego
przeprowadzoną wśród wybit
nych polityków i publicystów
zachodnio - europejskich na temat
niebezpieczeństwa wojny powszechnej. Jednym z punktów kwestjo
narjusza jest zagadnienie polityki
polskiej i rola Polski w obecnym
,, aózie stosunków międzynaroowych. Wobec tajemniczości, ja% p. Beck osłania przed społe
czeństwem polskiem swoje kon1 P°suni?cia w dziedzinie
P nyki zagranicznej, szeroka oP>nja publiczna w Polsce zmuszó* W niestety, dla zasięgnięcia
; - tych sprawach informacyj zblihych do prawdy — korzystać z
Ä okótoych, do których m. in.
wspomniane na wstępie
ywiady z bardzo powaźnemi i
chodudainemi osobistościami Zamiłfat.nio wJaónie w

sprawach

^^reprezentujący poglądy usfer * ,anie
demokratycznych
mówi P° eCZnych* Posłnchajmy co
kiem Stwierdzając przedewszystklch rf~7 ,za przykładem wszystJ . ,udzi rozumnych i trzeźwych
krJn jedynie k°nsolidacja democJt europejskiej zdolna jest sta-

s-Ässsr,“«mPs stwierdza:
».Niestety, koncepcja, lctóra jeWe «dolna jest apoMee pożodze

europejskiej, nie jest podtrzymywa
na przed wszystkie państwa, a
przecie — wszystkim przez te, któ
re bezpośrednio są zagrożone. Ja
ko przykład posłużyć może Polska.
Jej polityka zagraniczna nie idzie
po linji tej koncepcji. Śmiem twier
dzić, że zbliżenie pewnych sfer
polskich z oficjalną opinją współ
czesnych Niemiec ma wszelkie ce
chy niebezpieczeństwa dla Europy,
a dla Polski w szczególności. Je
śli przyjazne współżycie tych
dwóch krajów ma być powodowa
ne troską o całość terytorjalną
Polski, to fakty rzeczywiste temu
przeczą. Nie mówię już o tein, że
w konsekwencji Polska może być
z biegiem czasu izolowana i po
zbawiona tych sympatyj, jałriemi
młode państwo niepodległe było
darzone; chcę podkreślić inny, bar
dziej bezpośredni moment. Oderwą
nie Polski od przyjaźni z pewnemi mocarstwami Europy etanowi
dla rządzących kół Niemiec środek
do ich zaborczych celów. Zarówno
procesy na tle politycznem na Ślą
sku polskim czy na Pomorzu, jak
i pewne przemówienia wygłaszane
z trybuny nazistowskiej są chyba
nieodpartym i wybitnie jaskrawym
dowodem prawdziwych intencyj
hitlerowskich Niemiec. Nie wspo
minam już o innych, wielce sym
ptomatycznych procesach w Polsce,
będących logicznym wynikiem im
portu brunatnej ideologji. My,
Francuzi, którzy szanujemy pra
cowity i demokratyczny lud polski,
nie mamy prawa ingerencji w we
wnętrzne życie Polski, niemniej
jednak pewnym objawom przy
glądamy ał§ z głębokim żalem.

przyjaźń z pewnemi krajami, wy
„Wszystko wskazuje jednak na
powiedzenie klauzul militarnych
to, że akcja ta (rozejm) jak wie
celem ufortyfikowania zachodnich
le innych analogicznych, spali na
granic dla sparaliżowania ewen
panewce. Dowódcy armji narodo
tualnej akcji Francji — oto ogni
wej oświadczali wielokrotnie, że
wa w łańcuchu polityki Niemiec,
doprowadzą swe dzieło do końca.
ogniwa, które są tylko etapem tak
I mają rację, bo tylko gruntowna
zw. Drang nach Osten. Zdaję so
zmiana stosunków może zabezpie
bie sprawę z tego, że Polska od
czyć Diszpanję przed nawrotami
grywa wielką rolę w zamysłach
ar.archji i komunizmu“.
współczesnych Niemiec. Bez udzia
„Mają rację!“. Niech żyje Ba
łu Polski Hitler nie odważy się
dajoz!
Niech żyje rozstrzeliwanie
ruszyć na wschód

Opinje p. Bontemps'a są tak ja
sne i wyraźne, że komentarzy nie
wymagają. Godzi się tylko pod
kreślić, że to co powiedział w
swym wywiadzie p. Bontemps,
jako Francuz, i my powtarzamy
codziennie niemal z pnktu widze
nia dobrze pojętej polskiej racji
stanu.
z" "X X.

setek ludzi pod murami katedry
(„Temps“).
Ta walka z humanitaryzmem ze
strony klerykalnego „Dziennika“
jest niezmiernie charakterystycz
na. Organ „chrześcijańskiej miło
ści" żąda — rzezi, rzezi za wszel
ką cenę. Tak logika klasowa trium
fuje nad logiką formalną.
Duże zainteresowanie w prasie

Czy możliwą jest dziś jakakol
wiek ugoda Hitlera z Czechosło
wacją? Tą sprawą zajmuje się
czechosłowacki korespondent „Pol
ski Zbrojnej" i pisze:
„Henlein nie próżnuje. Jego po
dróże zagranicę, zwłaszcza do An
glji i Niemiec, niepokoją poważnie
tutejsze społeczeństwo. Wynikiem
tej działalności jest zainteresowa
nie opinji europejskiej problemem
niemieckim w Czechosłowacji. Co
raz częściej w poważnej prasie za
granicznej pisze się o Niemcach
sudeckich. Ostatnio angielska „Mor
ning Post“ zamieściła rzekome
warunki Hitlera, na jakich gotów
byłby zawrzeć z Czechosłowacją
umowę o nieagresji. W warunkach
tych na pierwszem miejscu figu
ruje autonomja Niemców sudec
kich.
Ze stromy czoskosłowackiej

sobie przypomnieć mowy Wilhel
ma II („Gott mit uns“i) i to, co
nastąpiło po jego frazesach pacy
fistycznych.
przeczą się oficjalnie jakimkolkolwiek pertraktacjom czesko-nie
mieckim, chociaż zarazem zaznacza
się, źe Czechosłowacja jest gotowa
do zawarcia takiej umowy, natu
ralnie bez przyjmowania jakiohkolmek warunków, oraz przy pei
nem respektowaniu podpisanych
już przez Czechosłowację umów.

Tak, ugoda hitlerowsko-czeska
w obecnym stanie rzeczy chyba
byłaby trudna. Natomiast podob
no prcmjer Hodża wysuwa pro
blem organizacji basenu naddunajskiego — z udziałem Niemiec
i Włoch.
K. CZ.
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Depesze i wiadomości, otrzymane w nocy z środy na czwartek

Pożar wojny domowej w Hiszpanii
Krwawe walki

5H-BTO zabitych?

O Irun i San Sebastian

Według doniesień z Madrytu,
liczba zabitych w wojnie domo
wej w Hiszpanji wynosi dotych
Prasa francuska donosi, że de dniowych zamknięto przejścia gra czas około 50 tys. osób. Liczba ta
niczne na terytorjum francuskie

cydujący bój o Irun i San Sebastjan rozpoczął się w środę rano.
Dwie kolumny powstańcze zaata
kowały Irun i dotarły do pierw
szych domostw tego miasta. Dzia
ła fortu Guadelupe milczały, nie
mniej nie ulega wątpliwości, że
dojdzie do krwawej rozprawy pod
czas nieuniknionych walk ulicz
nych w samem mieście. Milicjanci
czerwoni ustawili na ulicach ba
rykady, które zajęte są przez ocho
tników, podczas gdy główne siły
wojsk rządowych wycofują się w
kierunku San Sebastjan. W licz
nych punktach Irunu założono ła
dunki dynamitowe, tak, że należy
się obawiać, Iż po zakończeniu
walki z Irunu pozostanie jedynie
kupa gruzów. W godzinach pcłu-

spowodu niebezpieczeństwa, jakie
grozi ludności francuskiej od za
błąkanych kul.
We środę wieczorem doszło do
ostrej walki pomiędzy załogą pan
cerki rządowej a oddziałem pow
stańczym. Prowadząca już przez
terytorjum francuskie szosa z Idunu do francuskiej miejscowości po
granicznej Biriatu znajdowała się
w tym czasie w bezpośredniej sfe
rze ostrzeliwania. Francuskie po
sterunki graniczne oblężone są
przez wielkie tłumy hiszpańskich
kobiet i dzieci, które zamierzają
schronić się na terytorjum fran
cuskie, na wypadek dalszego za
ostrzenia sytuacji.

Malaga—bazq operacyjną
floty rządowej na M. Sródziemnem
Malaga jest obecnie jedynym
odpowiednio pogłębionym portem
hiszpańskim na Morzu śródziemnem, znajdującym się pod władzą
Madrytu. Malaga stanowi bazę operacyjną floty rządowej, która
przygotowuje się do bombardowa
nia portów marokańskich i atlan
tyckich, znajdujących się w ręku
powstańców, patrolując zarazem
cieśninę głbraltarską. Wojska rzą
dowe dążą do odbicia miejscowo
ści San Roque 1 Algesiras, lecz po
wstańcy zgromadzili tam bardzo
znaczne siły.

W Maladze krążą pogłoski o
rozpoczęciu natarcia wojsk rządo
wych na Grenadę, która miała zo
stać jednocześnie zaatakowana z
trzech stron: od strony Jean, Gua
dixu i Malagi. Obecnie straże
przednie wojsk rządowych mają
znajdować się w miejscowościach
Ałkama, Lanjoro, * Maracena t Iznallos. Grenada, mimo, Iż uważa
na jest za odciętą od reszty An
daluzji, opanowanej przez pow
stańców, nadal stanowi bardzo
silną pozycję pod względem stra
tegicznym.

W Moskwie

Proces Trockistów

Akt oskarżenia, który autorom zaszczytu nie przynosi
Z Moskwy donoszą: W środę
rano rozpoczął się sensacyjny pro
ces 16 członków opozycyjnego cen
trum trockistów. Po wprowadze
niu oskarżonych na salę i zała
twieniu wstępnych formalności,
odczytano obszerny akt oskarże
nia, zawierający sensacyjne dane
o działalności terorystycznej troc
kistów w różnych częściach ZSSR.
Jak wynika z aktu oskarżenia, or
ganizacja trockistów posiadała
rozgałęzienia w całym szeregu re
publik narodowościowych, zwła
szcza zaś na Ukrainie i na Kauka
zie. W Tyflisie, Baku i Krywaniu
istniały zakonspirowane organiza
cje opozycjonistów, wspomaga
nych przez niektórych wybitnych
funkcjonarjuszy partyjnych, jak
np. przez sekretarza generalnego
komunistycznej partji Armenji
Handźiana, który przed miesiącem
popełnił samobójstwo. Akt oskar
żenia cytuje kilka listów, wysła
nych rzekomo przez Trockiego do
jego zwolenników w ZSSR. W je
dnym z tych listów nadesłanych
do Zinowjewa, Trocki zaleca prze
dewszystkiem zabić Stalina, mar
szałka V/oroszyłowa i Kaganowicza. W innym liście Trocki ja
koby zapewnił opozycjonistom, w
razie niepowodzenia ich akcji,
schronienie w Niemczech (?). We
dług planów spiskowców oprócz
Stalina, Woroszyłowa i Kaganowicza ofiarami zamachów terro
rystycznych mieli stać się Ordżonikidze oraz Postyszew i Kosior
na Ukrainie. Według cytowanych
przez akt oskarżenia listów, Tro
cki miał polecać dokonanie zama-

chu na Stalina w czasie obrad 7
kongresu Sowietów, który, jak
wiadomo odbył się w lutym r. b.
W dalszym ciągu akt oskarżenia
stwierdza na podstawie zeznań
oskarżonych Olberga i BermanaJurima, iż otrzymali oni paszpor
ty od urzędników niemieckiej po
licji politycznej i na podstawie
tych paszportów wyjechali do Mo
skwy. Olberg zeznał poza tern,
że znaleziony przy nim rewolewr,
przy pomocy którego miał doko
nać zamachu na Stalina, otrzymał
od jednego z urzędników Gesta
po w Berlinie. Wkońcu akt oskar
żenią stwierdza, że poza proce
sem 16 trockistów z Zinowjewem
i Kamieniewem na czele, odbędzie
się kilka procesów innych grup
opozycjonistów, oskarżonych o
współudział w spisku przeciwko
Stalinowi.
**
Agencja TASS komunikuje, że
na procesie wszyscy oskarżeni
zrzekli się obrony przez adwoka
tów. Prezes sądu Ulrich wyjaśnił,
że oskarżeni korzystają w takim
wypadku z wszystkich praw, przy
sługujących obrońcom.
Po odczytaniu aktu oskarżenia

W środę o godz. 14.15 przybył
do Paryża via Wiedeń w drodze
powrotnej z Polski gen. Gamelin.
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rewidują okręty niemieckie

obejmuje również ofiary egzekucyj. Z różnych powodów nie uda
ło się ustalić tożsamości około V»
Niemieckie Biuro Informacyjne wodną „B-6" i krążownik hisz
części zabitych.
podaje: Parowiec niemiecki „Ka pański „Libertad“ trzema strzała'

W Katalonii

mniä nw
Zniesienie własności prywatnej
Z Barcelony donoszą o ukazaniu się dekretu Rządu katalońskiego, który wprowadza całkowicie rewolucyjną reorganizację gospo
darki katalońskiej. Wśród głównych postanowień tego dekretu na
leży m. In. wymienić utworzenie monopolu handlu zagranicznego
celem uniknięcia wszelkich szkodliwych wpływów z zewnątrz na
nową reformę gospodarki. Ponadto wszystkie wielkie dobra ziem
skie zostają skolektywizowane i zagospodarowane przez syndykaty
robotników rolnych przy pomocy Rządu. Drobne i średnie warsz
taty rolnicze zostaną przymusowo zespolone w syndykaty. Dekret
gospodarczy zarządza ponadto zniesienie ustroju kapitalistycznego
we wszystkich wielkich warsztatach przemysłowych, przedsiębior
stwach publicznych oraz transportowych. Przedsiębiorstwa opusz
czone przez swych właścicieli zostaną skonfiskowane, przedsiębior
stwa zaś, którym wolno zatrzyma ć dotychczasowy charakter pry
watny muszą poddać się kontroli związków zawodowych.

(Inne wiadomości na str. 1 1 2-ej)

Strajk solidarności

merun“, który zamierzał zawinąć
do portu w Kadyksie, aby zabrać
stamtąd uchodźców, zmuszony
był w odległości 7 i pół mil od
brzegu przez hiszpańską łódź pod

Komitet

mi do zatrzymania się. Dokonaj
na nim rewizji, po której go zWgf.
niono, zmuszając jednak do 21%
ny kursu i odpłynięcia na
śródziemne.

Bilbao

ObrOOjf W

W Bilbao został utworzony ko
mitet obrony prowincji Vizcaya,
w skład którego wchodzą baskij
scy separatyści, socjaliści, lewico
wi republikanie, unja republikań

ska oraz komunistyczne i anatchl,
styczne związki zawodowe. lu
tetowi przewodniczy cywilny
bernator prowincji Echevaria %

Jak donosi „Paris Soir", wiado
mość o ciężkiem uszkodzeniu krą
żownika powstańczego „Almirante Cervere" przez działa rządowe
fortu Guadalupe, potwierdza się.

Pogłoska natomiast, jakoby krą,
źownik ten wskutek odniesionych
uszkodzeń miał zatonąć, okazała
się mylną. — Krążownik miał się
udać w kierunku portu Ferro!.

Anglia pozostanie neutralna

Sir Samuel Hoare oświadczył,
w wygłoszonem przemówieniu, że
Rząd brytyjski w żadnym wypad
ku nie zamierza interwenjować w
sprawie Hiszpanji i wciągać kraj
W sali Związku Handlowców względny eksploatuje gospodar w zamęt walk, które go bezpośre
w Warszawie, odbyło się w śro stwo polskie i stosuje wyzysk pra dnio nie interesują. Próbując na
dę zebranie pracowników ubez- cowników. Od czasu do czasu rzucić swą wolę którejkolwiek z
piecezniowych, którzy przybyli wybuchają wielkie afery w rodza
aby zastanowić się nad sposoba ju „Feniksa“, a zwykłe nadużycia
mi poparcia strajkujących w Tow. popełniane przez osoby będące na
„Vita i Krakowskie".
naczelnych stanowiskach są na po
Przewodniczący Oddz. Warsz. rządku dziennym. Społeczeństwo
Związku Prac. Ubezpieczeniowych zamało interesuje się tym działem Echa Olimpiady
Tauzowski w obszernym refera gospodarstwa, który dysponuje ok.
HITLEROWCY
cie przedstawił zebranym tło 1 100 miljonów zbioru składek ro NIEZADOWOLENI Z OLIMPJADY
przyczyny zatargu, który dopro cznie. Związek walczy o uzdro
Niemiecka prasa emigracyjna
wadził do ogłoszenia strajku oku wienie stosunków.
donosi, że władze niemieckie nie
Przyjęto jednomyślnie rezolucję,
pacyjnego. Następnie w imieniu
Unji Pracowników Umysłowych która postnawia, iż w piątek, dn. są zadowolone z materjalnych y/y
nłków Ollmpjady. W Berlinie oPacuski zapewnił ubezpieczeniow 21 sierpnia w południe we wszy
ców, że mogą liczyć na poparcie stkich towarzystwach ubezpieczeń czekiwano daleko większego na
pływu cudzoziemców i większych
ogółu pracowników zrzeszonych zosatnie przerwana praca na znak
w Unji. Wyrazy solidarności zło solidarności z pracownikami „Vi obrotów.
Na organizację Ollmpjady wy
żyli również delegaci prac. Po ta i Krakowskie". Ponadto w dn.
dal skarb Rzeszy niemieckiej prze
wszechnego Zakładu Ubezpieczeń 1-go września zostanie potrącona
szło 40 miljonów marek. Ta suma
Wzajemnych i Zakładu Ubezpie z poborów wszystkich pracowni
ków ubezpieczeniowych 2% skła nie zwróciła się. Ogromna ilość
czeń Społecznych.
Z kolei prezes Zarządu Głów dka. Zebrane tą drogą fundusze biletów wstępu na Olimpjadę wy
słana była zagranicę do różnych
nego Związku St. Gacki zobrnzo-. będą przeznaczone na wypłatę
agencji i biur podróży, które bi
wał ogólną sytuację w branży u- normalnych poborów wrześnio
letów
tych nie rozsprzedały.
bezpieczeniowej. 92% akcji znaj wych pracownikom „Vita i Kra
Bilety te wróciły do Berlina
duje się w rękach kapitału zagra kowskie".
przeważnie dopiero w ostatnich
nicznego, który w sposób bez

Pracowników 22 towarzystw ubezpieczeń

walczących w Hiszpanji stron mo
głaby W. Brytanja wciągnąć całą
Europę w pożogę wojenną.
Nawiązując do rozbudowy flo
ty oświadczył Hoare, że W. Bry
tanja zbroi się, aby w ten sposób
uniemożliwić wybuch światowej
wojny.

llfiadómości Cportowe

Prezydent Benesz
o sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej Państwa

Prezydent Czechosłowacji dr.
Benesz odwiedził w środę kilka
miast w północnej Czechosłowa
cji, czyli terytorjum, zamieszka
łem przez większość niemiecką.
W Liberzu (Reichenberg), odpo
wiadając na powitanie ze strony
miejscowych władz niemieckich,
wygłosił prezydent dłuższe prze
mówienie, w którem poruszył prze
dewszystkiem zagadnienia współ
życia w państwie narodowości
czeskiej i niemieckiej. Prezydent
podkreślił, że obie narodowości
tak dojrzałe, że nie dadzą się wy
wszyscy oskarżeni „przyznali się“ narodowić. Zagadnienia narodo
do zarzucanej im winy z wyjąt wościowe są jednak dla każdego
kiem Iwana Smirnowa i Wolcma- państwa sprawą wewnętrzną. Cze
na, którzy, potwierdzając swój udział w organizacjach terorystycznych oraz fakt otrzymywania in
strukcji od Trockiego odnośnie
aktów teroru, zaprzeczają jakoby
brali bezpośredni udział w prakW niedzielę, 16 b. m., miejsco
tycznem przygotowaniu zamachów we organizacje P. P. S., T. U. K.
terorystycznych.
i związki zawodowe urządziły
wspólnie w sali „Morskiego Oka"
obchód dla uczczenia 30-tej rocz
nicy „Krwawej środy". Obchód
ten został połączony z odczytem o
Na dworcu oczekiwali go: charge Hiszpanji, na co władze starościń
d'affaires ambasady R. P. radca skie zgodziły się dopiero po wiel
Frankowski, zastępca attche woj kich trudnościach, z charakteryskowego kpt. Kurcewski, ze strony stycznem zastrzeżeniem, że sprawa
francuskiej gen. Colson i Bon ret stosunku Rządu polskiego do obec
oraz przedstawiciele prasy pol nych wydarzeń w Hiszpanji nie bę
skiej i francuskiej.
dzie poruszona.
Uroczystość zagaił tow. prof. Z.

Gen. Gamelin wrócił do Paryża

Krążowniki rządowe

chosłowacja nie dopuści, aby jakie
kolwick państwo europejskie do
zagadnień tych się mieszało. Pre
zydent twierdzi w dalszym ciągu,
że w Czechosłowacji żadna na
rodowość nie jest zagrożona.
Mówiąc o sytuacji międzynaro
dowej, Prezydent zaznaczył, że obecnie niema żadnego bezpośred
niego niebezpieczeństwa wojny,
czy też ataku na Czechosłowację.
Prezydent wierzy, że w jesieni mo
carstwa lokarneńskie porozumie
ją się o współpracę w Europie i
że potem dojdzie do omawiania
porozumienia między Niemcami i
Czechosłowacją, jako dobrymi są
siadami. (PAT.).

Obchód robotniczy w Zakopanem
Szymanowski, proponując wybór
prezydjum, złożonego z wybitniej
szych miejscowych towarzyszy.
Odczyt o „Krwawej środzie“ wy
głosił tow. A. Próchnik, tow. J.
Krzesławski zaś dał historyczny
rzut oka na Hiszpanję, omawiając
następnie obecne położenie tego
kraju.
Sala była przepełniona, a obec
ni słuchacze, składający się prze
ważnie z robotników miejscowych
bardzo żywo reagowali na prze
mówienia prelegentów.

dniach przed końcem Ollmpjady i
już nie mogły być sprzedane.
Wiele lokali prywatnych, zare
zerwowanych w Berlinie na kwa
tery dla gości zagranicznych, sta
ło pustkami przez cały czas Olimpjady.
„NIEMIECKA OL1MPJADA ZROBI
Z POLSKI MARMOLADĘ*.
Jakiś Niemiec, bawiąc przejaz
dem w Poznaniu, udał się do je
dnej z miejscowych
kawiarń,
gdzie z zainteresowaniem przy
słuchiwał się transmisji radjowej,
nadawanej z berlińskich igrzysk
olimpijskich.
W pewnym momencie osobnik
ten
głośno
zawołał:
„Deu
tsche Olimpiadę, macht aus Polen
Marmelade“... (Niemiecka Olimpjada zrobi z Polski marmoladę").
W odpowiedzi na te obelżywe
odezwanie się pruskiego junkra,
niejaki p. B. wstał od stolika i dwu
krotnie spoliczkował Niemca, któ
ry schwyciwszy się za twarz, na
tychmiast wybiegł z kawiarni i
pomknął w kierunku ulicy Zwie
rzynieckiej.
OFIARY OLIMPJADY.
W związku
z wzmożonym
ruchem,
wywołanym
olbrzy
mim napływem gości na Olimpia
dę, wzrosła znacznie liczba nie
szczęśliwych wypadków. Jak po
dają niemieckie źródła oficjalne,
ofiarą wypadków komunikacyj
nych padło w ostatnim czasie
4.172 osoby, w tern 155 zabitych
i 4.017 rannych.

w miejscowości Wuperthal w Niem
czech.
W alaisäewicaaöwna

startował*

W

8-eh konkurencjach. Na 10o \ 200
mtr. zajęła ona 2-gie miejsce u.
Stephens (Ameryka). Wygrała na
tomiast skok wdał.
Wajsówna zajęła I-sze miejsce w
dysku i 3-cie w kuli.
Kwaśniewska w rzucie oszczepem
wycofała się spowodu nadwerężenia
ścięgna.

OVENS ZDYSKWALIFIKOWANY
Słynny murzyn amerykański Jes
se Ovens, który zdobył na olimpia
dzie berlińskiej trzy złote medale,
odmówił wyjazdu do Sztokholmu
wraz z reprezentacją lekkoatletycz
ną Ameryki, tłomacząc to zmęcze
niem. Sekretarz generalny amery
kańskiej federacji lekkoatletycznej
oświadczył, że przez tą odmowę 0vens został automatycznie zdyskwa
lifikowany.

Pitka nożna
KTO WEJDZIE DO FINAŁO
WYCH ROZGRYWEK O WEJŚ
CIE DO LIGI.
Najbliższa niedziela będzie decy
dującą dla rozgrywek międzygrupowych o wejście do Ligi.
W grupie I-ej największe szanse
mają ŁTSG. i Skoda. przy«em
ŁTSG gra u siebie z Unją, a Sko
da *w Częstochowie z Brygadą.
W drugiej grupie decyzja zapad
nie dopiero po meczu HCP — AKS
w Poznaniu 30 b. m.
W grupie trzeciej mistrzem je*
już Graco via, a w grupie czwarte)
przypuszczalnie śmigły, który gra a
siebie z WKS Równe.
Najprawdopodobniej do finałów
wejdą drużyny ŁTSG, HCP, Cracovia i Śmigły. Grać one będą według
systemu punktowego każdy z każ
dym po dwa razy.

PIŁKARZE SOWIECCY
W PRADZE.
We wtorek odbył się w Pradze
mecz piłkarski pomiędzy reprezen
tacją robotniczą Czechosłowacji *
sowiecką drużyną Dynamo z Mo*~
kwy.
,
Zwyciężyli piłkarze sowieccy w
wysokim stosunku 9:1.

Boks
ZWYCIĘSTWO LOUISA NAD
SHARKEYEM.

W Nowym Jorku wobec 35.00° wł
dzów odbył się mecz bokserski P®”
między byłymi mistrzami 6wiAt*
wadze ciężkiej, murzynem Louise
i Sharkey'em.
T łs
Świetne zwycięstwo odniósł
w trzeciej rundzie przez k. o, •>
pierwszej rundzie Sharkey doza' ^
sobie miażdżącej siły prawych
^
wych „haków“ Louisa. W n*?.pmszrundzie Louis dosłownie nie g^arkef
czał przeciwnika do gl°sV'ifi 8 od
dwukrotnie poszedł na dc® '
k. o. uratował go gong.
jj k»Lekkoatletyka
W trzeciej rundzie PrZ? ^vyndzde
POLSKIE LEKKOATLETKI
nieć. Już w pierwszej
g-ciu.
Sharkey poszedł na desKi mnr*yW NIEMCZECH.
W środę startowały Walas!ewi- a w chwilę później nowy
czówna, Wajsówna i Kwiaśniewska, na zakończył walkę.

CieKawy proces

Wymagający starosta...

Wznowienie postępowania karnego

Pozwala na zgromadzenie P. P. S.

po wyroku Sądu Przysięgłych

ale za płotem wysokości na trzy metry

w listopadzie 1934 r. w Krako- zienia, oraz utratę praw przez lat ski nietylko nie

Kazina-

Ił
I lei podstawie, że podczas do-

konania napadu pmz Myszków-

skiego w mieszkaniu Holendrów,
Dobranowskl stał na czatach.

Chociaż Dobranowskl

tłómaczył
się, że w krytycznej chwili spot
kał się z Myszkowskim, przecho
dząc ulicą Krakowską, oraz, że
kilka osób widziało, że Myszków
ski przystąpił do niego i mówił
mu, że idzie kogoś pobić, a on
tylko wbiegł z innemi osobami do
usłyszał
bramy domu, kiedy
krzyk — Sąd przysięgłych nie dał
wiary tłómaczeniom Dobranowskiego 1 zasądził go na 3 lata wię

sześć.
Ponieważ Sąd Najwyższy odwo
łania Dobranowskiego nie uwzglę
dnił i wyrok Sądu przysięgłych
zatwierdził, Dobranowski odsia
dywał karę w więzieniu św. Mi
chała w Krakowie. Mimo prawo
mocnego wyroku, Dobranowski
ciągle twierdził, że jest niewinny
i zgłaszał się w przeciągu prze
szło roku do Sędziego śledczego
z tern, że rodzina poszukuje naz
wisk i adresów świadków zajścia,
oraz wkońcu prosił o zarządzenie
wznowienia, gdyż może teraz wy
kazać, te jest niewinny.
Prezes Sądu Okręgowego Kar
nego w Krakowie ustanowił obroń
cę z urzędu dra Bronisława Fellera, adwokata w Krakowie, któ
ry po konferencjach z Dobranowskfrn wniósł do Sądu Najwyższego
przez Sąd Okręgowy Karny w
Krakowie wznowienie z żądaniem
wstrzymania dalszego wykonywa
nia kary, gdyż zawnioskowani
świadkowie potwierdzą niewin
ność Dobranowskiego, a w szcze
gólności okaże się, że Dobranow

Akcja hitleryzacyjna
na Śląsku Opolskim
Akcja germanizacyjna wśród
Polaków na Śląsku Opolskim ule
ga coraz większemu nasileniu.
Obecnie poza „chrztami pruskiemi“ miejscowości i nazwisk oby
wateli pochodzenia polskiego, uzależnionych w jakikolwiek spo
sób od władz administracyjnych,
czy komunalnych, cały wysiłek
skierowany jest na młodzież. Na
Śląsk Opolski zostali przysłani na
zajęcia praktyczne i pomoc na
rolę studenci z głębi Niemiec,
przeszkoleni odpowiednio jako in
struktorzy młodzieżowi, którzy po
swoich oficjalnych zajęciach, zaj
mują się agitacją wśród młodzie
ży, organizują zabawy ludowe i
powołują do życia młodzieżowe
organizacje hitlerowskie, tępiąc
niemiłosiernie język polski.
Dalszym czynnikiem zmierzają
cym w tym samym kierunku jest
usuwanie bezrobotnych pochodze
nia polskiego i przyznających się
do mniejszości i wysyłanie Ich do
pracy w głąb Niemiec, przy jed
noczesne# zasilaniu warsztatów
pracy na Śląsku Opolskim elemen
tem wypróbowanym z Innych te
renów. Pozatem władze niemiec
kie rozpoczęły wydalanie obywa
teli polskich, przebywających na
Śląsku Opolskim i poczęły stoso

udzielał

żadnej

/(kor. wł.)
pomocy Myszkowskiemu, co zre
sztą sarn Myszkowski na rozpra W Henrykowie pod Warszawą być zgromadzenie, a oświadcza, że są one niemożliwe do spełnie
wie przed Sądem przysięgłych ze odbyć się miało zgromadzenie _ że parkan musi być wysoki na 3 nia, aby w ten sposób uniemożli
znał, ale tylko był przypadko PPS. w podwórzu przy lokalu t metry (nie sztachety) i taki, przez wić odbycie zgromadzenia publi
komitetu partyjnego na temat:1 który nie możnaby zajrzeć do cznego? Czy to ma być zgodne z
wym świadkiem zajścia.
środka!!
prawem?
Charakterystyczną rzeczą jest, „Współczesny faszyzm".
Wobec tak skomplikowanych
że główny oskarżony został zasą Gdy organizatorzy zgłosili zgro
***
dzony przez Sąd przysięgłych na madzenie w Starostwie, p. staro wymagań p. starosty (takiego par
Również Komitet PPS. w War
2 lata, a jego pomocnik na 3 lata sta oświadczył, że na temat kanu wogóle niema w okolicy) ce (pod Warszawą) zwołał na 15
więzienia.
„Współczesny faszyzm“ można Komitet PPS. musiał ograniczyć b. m. zebranie, o którem zawia
Jest to rzadki wypadek wznowię mówić cały dzień, on więc musi | ^ do urządzenia zebrania w lo- domił starostwo w Grójcu.
nia postępowania karnego w spra znać dokładnie tezy; następnie v<a'u zamkniętym
P. starosta dopiero dn. 14 b. m.
Zebranie to odbyło się w ozna wieczorem dał Komitetowi odpo
wie zasądzającego wyroku Są musi mieć zgodę gospodarza po
du przysięgłych, zatwierdzonego sesji na piśmie; wkońcu... nie zna czonym terminie z referatem tow. wiedź, a odpowiedź ta brzmiała,
przez Sąd Najwyższy.
źe nie zezwala na odbycie zebra
I podwórza, na którem ma się od- Ostrowskiego.
Jak nazwać jednak postępowa nia ze względu na bezpieczeństwo
nie starosty, który wymyśla tego | publiczne!!
rodzaju warunki, wiedząc zgóry,

Wiadomości
TRAGICZNY WYPADEK NA
SZOSIE.

Na szosie pomiędzy Rydułtowami a Czernicą w pow. rybnickim,
w środę rano wydarzył się tragicz
ny wypadek.
Zwykły wózek ręczny, nała
dowany różnemi sprzętami cią
gnął po tej drodze przy pomocy
syna i żony 42-letni inwalida Tu
mula z Rydułtów. Na pochyłości
szosy wszyscy wsiedli na wózek,
puszczając go własnym pędem.
Kiedy szybkość zjazdu stała się
niepokojąca, żona Tumuli zesko
czyła z wózka, który w tym mo
mencie stracił równowagę, na
skutek czego Tumuła wypadł na
jezdnię. Upadek ten był tak nie
szczęśliwy, że Tumula doznał pę
knięcia czaszki i w parę minut po
wypadku skonał.

ZASTRZELENIE ZŁODZIEJA.

W Borysławiu, w środę rano
zastrzelono niebezpiecznego zło
dzieja, 25-letniego Eustachego Li
tyńskiego, który usiłował, wraz z
jednym jeszcze osobnikiem, dostać
się do magazynu artykułów tech
nicznych na kopalni „Patrol“. Zło
dziejów spostrzegł wiertacz Kazi
mierz Piwowarczyk. Lityński na
widok Piwowarczyka począł ucie
kać, wówczas Piwowarczyk strzc
lił do niego. Lityński padł trupem.
MAJĄTEK W TECZCE BEZ
WŁAŚCICIELA.

Wypadek w bieda-szybie
We wtorek wieczorem na terenie
cegielni „Marjanna“ w Czerwionce
zawaliła się ściana biedaszybu, w
którym znajdował się wydobywają
cy węgiel bezrobotny Konrad Gołąbck ze Starego Dębieńska. Na
ratunek pośpieszył znajdujący się
na powierzchni jego brat Woj
ciech, który zdołał go po dłuższym

czasie odkopać,
Zawezwany na miejsce lekarz
dr. Lisiecki z Czerwonki stwierdził złamanie lewego podudzia,
kilku żeber . i zgniecenie klatki

Wczoraj zgłosiła się do Komi
sarza Demob, delegacja strajkują
cych robotników kop. „Szczęście
Luizy4 z tow. Waszakiem na cze
le, która przedłożyła Kom. Dem.
projekt dalszego prowadzenia tej
kopalni. Delegacja wymieniła osoby, które gotowe są natych
miast pokryć zaległości zarobko
we robotników, o ile otrzymają
gwarancję ze strony robotników,
żc wyprodukują pewną określoną
ilość węgla do dyspozycji tych osób. Delegacja domagała się od

Kom. Demob., by wyraził zgodę
na tę propozycję, co umożliwiło
by natychmiastowe zlikiwdowanie
strajku i wznowienie pracy na tej
kopalni. Delegacja
zaznaczyła
przytein, że oprócz zaległych za
robków mają robotnicy otrzymy
wać regularne zarobki bieżące.
Delegacji towarzyszył przedsta
wiciel C. Ż. O. Kom. Dem. zainte
resował się propozycją delegacji,
przyrzekając wniosek jaknajrych
lej rozpatrzeć.

wać zakaz przybywania na Ślą
Dyrekcja komunikacji autobuso
sku Opolskim obywatelom pol
wej w Wilnie dostarczyła policji
skim, wyjeżdżającym tam ze
teczkę, pozostawioną przez jakie
śląska Polskiego do krewnych, co
goś pasażera w autobusie. W tęcz
do których istnieje podejrzenie, że
ce było 30 dolarów, około 4.000
oddziaływają w sposób umacnia
zł. w funtach, czek na 4.800 zł.
jący w polskości tamtejszych oby
oraz 124 zł. w gotówce.
STRASZNA TRAGEDJA
wateli mniejszościowych. Wydala
RODZINNA.
POCIĄG PRZEJECHAŁ
nia obywateli polskich, osiad
FURMANKĘ.
łych na Śląsku Opolskim ma nie
Adolf Aksel, zam. przy ul. Sta
jednokrotnie charakter wyraźnych rowiślnej 69 w Krakowie, zadał
Na przejeżdżających furmanką
szykan.
swoje żonie Leji trzy rany kłute przez przejazd kolejowy, pod Roz
nożyczkami w szyję, a dwie w le przą, dwuch rzefników Szmula
***
wy
bok, poczem wypił w celu sa Hetta i Beska Breslancera naje
„Opolskie Nowiny Codzienne"
mobójczym
jakąś truciznę, a od chał pociąg, zabijając ich na miej
donoszą:
rzucając flaszkę z płynem, oblał scu.
W myśl rozporządzenia prezy nim swoją córkę Milę. Dziewczyn
PIORUN ZABIŁ CZŁOWIEKA
denta regencji z dnia 29. lipca r. ka doznała poparzenia.
PRZY
APARACIE RADJOWYM.
b. przemianowane zostały nazwy
Wezwane Pogotowie ratunko
następujących miejscowości: Ba- we przewiozło Aksela po udziele
W Glińsku pod Równem zda
żany — Wacholdertal, Jamy — niu pierwszej pomocy do szpitala rzył się tragiczny wypadek wsku
Wszystkim wiadomo, w jakiem
Weidental, Kozłowiec — Josefs św. Łazarza, zaś żonę i córkę po tek nieostrożnego obchodzenia się
położeniu materjalnem znajdują
höhe, Łomnica — Gnadenkirch, zostawiono opiece domowej. Po z aparatem radjowym.
się, między in., pracownicy sa
Szum — Forstheim, Zdziechowi- wodem wypadku były niesnaski
Z Równego przyjechało do Glin morządowi od czasu istnienia „mo
ce — Richterstal, Uszyce — Wit domowe.
ska dwuch ludzi: Jakób Sztorc i ralnej sanacji'4 w Rzpl. Polskiej,
tenau, Walspek — Rosenheim
Greguła
do znajomych. — Nie zwa zwłaszcza w ostatnich latach „twór
ŚMIERĆ POD KOŁAMI
O/S, Wenrlin — Liebeiche. Tak
żając
na
zbliżającą się burzę, słu czych obniżek44 i wyścigu redukcyj
POCIĄGU.
samo przemianowane zostały uchano audycji. Aparat był wpra personalnych.
rzędy okręgowe i urzędy stanu
Na szlaku kolejowym Barano- wdzie uziemiony, ale połączony
cywilnego: Jamy — Weidental, wicze — Pogorzele (wileńskiej z prądem. W pewnej chwili piorun
Od czasu objęcia „w posiada
Zdziechowice — Richterstal, Uszy pociąg lux zabił szeregowca H. uderzył w aparat, a następnie w nie44
powiatu
jędrzejowskiego
ce — Wittenau, Wendrin — Lie Trupiachowskiego.
Sztorca. Nieszczęśliwy Sztorc zgi przez starostę Mateusza Kornlaka,
beiche.
Zwłoki przekazano władzom nął na miejscu. Jego towarzysz kpt. w stanie spoczynku, posypały
wojskowym.
się tu na pracowników różne b.
Greguła został poparzony.

piersiowej. W stanie ciężkim Go
łąbek został odwieziony do szpi
tala Spółki Brackiej w Knurowie.

16 Li

Czytelnicy piszą:

6łos rozpaczy

pracown. samorządowych pow. jędrzejowskiego

B

P. C. WODEHOUSE.

Ha Górnym Śląsku
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Pierwszą rzeczą, którąby musiał zauważyć każdy,
wchodząc do kawiarni — poza przypominającym ozon
zapachem zimnej wołowiny, piwa, ogórków, kapusty,
rosołu, gotowanych kartofli i bardzo starego sera,
który to zapach charakteryzuje wszystkie tego ro
Z upowałnlenła autora przełożyła B. Kopelówna
dzaju lokale w całej Anglji — był niezwykły smętek
Sir Gregory Parsloe wyglądał, jak kawaler z cza tego młodzieńca. Robił wrażenie człowieka, który do
sów Regencji, który właśnie wygrał fortunę w karty głębi poznał życie i jego jałowość. I tak było rzeczy
u -Wattiera.
wiście. Monty Bodkin — ten bowiem zbolały
- Naturalnie, lady Juljo, oczywiście. O ile chodzi szczątek ludzki był właśnie Montym Bodkinem —
0 ^łość, zamierzam jui iść.
znajdował się na dnie rozpaczy.
— Każę zawołać pański samochód.
Na szczęście ryba w prowincjonalnym hotelu ma
— Niech się pani nie kłopocze — rzekł sir Grego taki smak, że człowiek nie spostrzega wielkiej róż
ry — nie potrzebuję samochodu. Pójdę pieszo. Co za nicy, gdy zamienia się ona w jego ustach w popiół —
U^a Ptyme *« świadomości, że ta djabeiska książka
taki los bowiem spotkał obecnie rybę, którą jadł
nie wisi mi już nad głowąI... Ufl Myślę, że przejdę
Monty.
* dziesięć mil.
Monty zdawał sobie sprawę, że gdy szedł do EmsWzrok jego padł na potargany kawałek papieru na worth Arms, aby błagać lorda Tilbury o postępowa
siole. Wziął go, przedarł wpół i wsunął skrawki do nie, godne gentlemana, nie był właściwie zbyt różo
leszeni. Potem z zadowoloną miną człowieka, z źy- wo nastrojony. .Wszystko — jak wiedział — sprzy
Cla którego zniknęły nazawsze historje raczków mor- sięgło się przeciwko niemu. Mimo to jednak, wbrew
s ich, podążył żwawo w stronę drzwi.
szeptom rozsądku, hodował w sobie słabą nadzieję.
ercy Pil be am w dalszym ciągu siedział na tern sa- Nadzieję tę właściciel „Mammotha" zamordował
6m ndejscu, wyglądając, jak stratowana ziemia.
w ciągu pięciu minut po jego przyjściu.
Gdy Monty apelował o okazanie mu względów,
ROZDZIAŁ XV.
ponieważ nie jego winą jest, iż nie przynosi teraz rę
^ iW czasiei gdy rozgrywały się te wypadki w Blan- kopisu — lord Tilbury pozostał kamienny i niemy.
^as^e' w kawiarni hotelu Ems worth Arms Gdy Monty doszedł do punktu, że tylko dzięki nie
ryb
<e* ^anc^n£s siedział młody człowiek, jedząc mu Pilbeam mógł dostać to w swoje ręce — lord Til
^ie •
*° drugie danie spóźnionego obiadu. Mło- bury wydał z siebie ostre, pogardliwe warknięcie.
l6c sP0źywał go pod pełnym wyrzutu wzrokiem
A gdy — co zdarzyło się nieco później -- Monty na
pó}
bladego kelnera w getrach, który jui od zwał swego byłego pracodawcę grubą brodawką —
«odziny spodziewał się, że będzie wolny.
nazwany tak człowiek zakończył rozmowę, odcho

Burzliwa pogoda

przykre niespodzianki.
Pan M. Korniak rozpoczął „wy
ścig pracy“ od bezpodstawnego
zwalniania i przenoszenia pracow
ników samorządowych z gminy do
gminy, oczywiście z obniżką pobo
rów.
Z końcem czerwca w uchwalo
nym przez Zarząd Miejski budże
cie administracyjnym na 1936/37
obniżył bezpodstawnie wszystkim
pracownikom miejskim pobory o
jedną grupę. Obniżkę przeprowa
dzono w ten sposób, że w dniu 30
czerwca wszyscy pracownicy otrzy
mali wymówienia z polecenia p.
starosty przez Zarząd Miejski.
Tego samego dnia burmistrz we
zwał każdego pracownika miej
skiego osobno do swego gabinetu
i uroczyście oznajmił, że o ile zain
teresowany zgodzi się podpisać
deklarację na obniżkę poborów od
l lipca, to wymówienie zostanie
cofnięte, w przeciwnym zaś razie
straci posadę od l października
1936 r.
Pod naciskiem tej groźby dekla
racje zostały przez pracowników
podpisane, z wyjątkiem dwuch: le
karza miejskiego, człowieka nieza
leżnego i drugiego pracownika
miejskiego, b. legjonistę.
Zaznaczyć należy, iż pobory pra
cowników miejskich w Jędrzejowie
ulegały kilkakrotnym ogólnym ob
niżkom.
Do tego wszystkiego dodać mu
simy, iż pobory należne pracowni
kom miejskim, wypłaca się ratami
po kilka, lub kilkanaście złotych,
a ten ratalny system wypłaty po
borów doprowadził większość pra
cowników do kompletnej ruiny.
Z przyczyn wyżej podanych
wśród pracowników samorządo
wych na terenie Jędrzejowa i po
wiatu zapanowało wielkie rozgo
ryczenie i obawy o dalszy los i no
we niespodzianki, albowiem nie
wiadomo, co jeszcze może wykom
binować p. starosta.

dząc z rękami, wsuniętemi pod wyłogi swego wieczo
rowego ubrania.
Wobec tego Monty jadł obiad smętnie, z sercem
przygniecionem ciężarem boleści. W kawiarni pano
wało milczenie, przerywane tylko oddechem kelnera,
który zrobiłby sobie dużą przysługę, oddając się
w ręce jakiegoś dobrego specjalisty od migdałów.
Chociaż bowiem Monty Bodkin był z natury opty
mistą, nie mógł ukryć przed sobą, że przyszłość wy
dawała mu się czarna. O ile starszy wspólnik firmy
Butterwick, Mandelbaum i Price nie ustąpi — możli
wość jedna na sto — albo Gertruda nie wyrzeknie
się swych upartych mieszczańskich przesądów i nie
postanowi postąpić wbrew życzeniom ojca — po
wiedzmy: trzy szanse przeciw dziewięćdziesięciu sie
dmiu — szczęście małżeńskie, o którem marzył, nigdy
nie stanie się jego udziałem. Była to przykra myśl —
taka, iż nietrudno się było domyśleć, że zamieniłaby
w popiół najpiękniejszy kawałek ryby, jaki ugotowa
no kiedykolwiek, nie mówiąc już o lej odrażająco
wyglądającej mieszaninie ości i skóry, którą przezna
czył Monty'emu kucharz w Emsworth Arms.
Wślad za rybą przyszła pieczeń barania, która rów
nież skolei zamieniła się w popiół, a także towarzy
szące jej kartofle i brukselka. Pudding z tapioki
z powodu katastrofy w kuchni był już prawie cały
w takim stanie w chwili, gdy go przyniesiono. Monty
spojrzał nań raz jeden, potem rzucił serwetkę bajronowskim gestem i, orrzucając napół szczerą propo
zycję kelnera, że przyniesie mu szklankę porto i ka
wałek sera, zszedł ciężkim krokiem nad ół i do ogro
du.
Skrzywdzeni pracownicy
(D. c. n.).
samorządowi pow. jędrzejowskiego

KRONIKA KRAKOWSKA
Towarzysze! Towarzyszki!
W niedzielę, dn. 23 b. m. o godz. 4-ej popoł.,
Nr. 23, w Płaszowie odbędzie się

przy ul. Krzywda

Dyrekcja Małopolskiego Związku
mleczarskiego przeciw robotnikom

Zgromadzenie publiczne

Historic dnia
PRZYDADZĄ SIĘ
TOWARY
SPOŻYWCZE. Skradziono z mle
czami E. Millera, przy ul. Staro
wiślnej 28, 15 zł. gotówką, oraz róż
ne towary spożywcze łącznej wart.
około 100 zł.
ACH, PERŁY... Z niezamkniętego mieszkania G. Alberstadt, przy
ul. Dietlowskiej 23, skradziono : znur
pereł.
ZAWSZE TRZEBA UWAŻAĆ.—
A. Anker, zam. przy ul. Pasterskiej
28,, pozostawił bez opieki przed skle
pem przy ul. Miodowej 32, rower
męski, wartości około 170 zł., który
mu skradziono.
Odpadł gzyms z domu przy ul. św.
Sebastjana 30 i spadł na przecho
dzącego chodnikiem J, Kannera,
przy ul. Brzozowej 4, zadając mu
różne obrażenia cielesne. Wezwane
Pogotowie ratunkowe pozostawiło ofiarę wypadku, po opatrzeniu, opie
ce domowej.
WYKOPANE KOŚCI LUDZKIE.
Robotnicy, pracujący przy robotach
ziemnych przy ul. Lubicz wykopali z
ziemi naprzeciw domu nr. 21, czasz
kę ludzką i kości, które oddano do
Zakładu Medycyny Sądowej.

Robotnicy Małopolskiego Zwią- może bowiem postępować tak jak
zku mleczarskiego, zorganizowani prywatny przedsiębiorca. Nie zga
w klasowym Związku robotników dza się to z jego założeniami
z porządkiem dziennym:
przemysłu spożywczego, zażądali ideowemi. Metody p. Bogdanowi
T) Sytuacja polityczna i gospodarcza;
podwyżki
zarobków, gdyż dotyeh cza niczem nie różnią się od me
2) Sprawy organizacyjne.
czasowe
płace
były tak niskie, że tod kapitalistycznych, a nawet są
Przemawiają tow. tow. St. Cekiera i dr. Drobner. Stawcie się
nie
wystarczały
nawet na skrom gorsze. Takie metody muszą spo
licznie!
ną egzystencję. Dyrektorzy Zwią tkać się z reakcją ze strony ro
Komitet P. P. S.
zku mleczarskiego w odpowiedzi botników, którzy nie pozwolą się
Dzielnicy Płaszów,
na postulat podwyżki zwolnili dłużej wyzyskiwać.
mm&mmmBwam
rwnt—iMi.inriitiK
wszystkich robotników z pracy,
wypłacając im zgóry zarobek 14dniowy. W obawie przed straj ku czci tow. Zygmunta Marka
kiem ,polskim“ pozamykano wszy
odbędą się:
b. m. o godz. 6 wiecz.
Stanisław Zborowski w Nowym
w Zakopanem w sobotę, 23 b.m.,
Na porządku dziennym: 1) Sy stkie wejścia na teren warszta
Sącza składa 5 zł. i wzywa do zło
o godz. 7 wiecz.
tuacja polityczna i gospodarcza, tów.
żenia takiej samej sumy tow. tow.:
w Nowym Targu w niedzielę, 23 2) sprawy organizacyjne.
Na konferencji w inspektoracie
b. m. o godz. 10 przed poł.
Referuje tow. dr. Szumski; po pracy dyr. Bogdanowicz oświad Wikt. Papesza ze Szczakowej, Em
w Kluczkowie w niedzielę, 23 nadto w Muszynie tow. tow. Mał czył, źe nie może podwyższyć gło Kmiecia, prezesa Z.Z.M. w Nowym
b. m. o godz. 4 popoł.
kowski i Polowiec.
dowych zarobków, ponieważ zwią Sączu, Jana Mucka z Muszyny i
w Muszynie w poniedziałek, 24
Stawcie się licznie!
zck mleczarski jest własnością Jana Szałaśnego, prezesa Z.Z.K. w
drobnych rolników a nie prywat Stanisławowie.
Zawodowy Związek Maszyni
nego kapitalisty. Po długich per
traktacjach p. Bogdanowicz przy stów Kolejowych składa 10 zł. >
jął zaledwie połowę robotników i wzywa Koło Z.Z.K. Nowy Sącz,
Od czterech z górą tygodni toczy odpowiedzą uporem.
to na tych samych warunkach, na oraz organizacje powiatu Gorlice
się akcja strajkowa robotników
Przedłużający się strajk robot jakich poprzednio pracowali. Re
ślusarskich, którzy zażądali pod ników ślusarskich wywołał wielkie sztę wyrzucił na bruk.
wyżki płac, oraz unormowania dn poruszenie wśród ogółu robotnicze
POSIEDZENIE O.K.R. P. P. S.
Ale nie dość na tern. Już po pod
gą umowy zbiorowej warunków go Krakowa. Gdyby w dalszym
KRAKÓW
- MIASTO odbędzie się
płacy i pracy. Pracodawcy, szcze ciągu pracodawcy nie chcieli kon pisaniu protokółu w inspektoracie 25 b. m. o godz. 6,30 wiecz. w lo
Dnia 21 sierpnia.
pracy
p.
dyrektor
zwolnił
jeszcze
gólnie t. zw. majsterkowie, nie chcą ferować z robotnikami wówczas
kalu Sekretärjatu przy Al. Krasiń Dr. Fischel Tobjasiz — Krakow
2
robotników,
mimo,
że
zobowią
uznać słusznych żądań robotni robotnicy metalowi przystąpią do
skiego 16.
ska 31, tel. 172-46.
czych. Ostatnio nawet nie przyszli akcji solidarności. Skoro władze zał się do nlewydalania przyjętych
Dr. Gradzińska Michalina — Sta
z powrotem ludzi. Po takich kom
na konferencję do inspektora pra są bezsilne wobec wyzyskiwaczy— binacjach p. Bogdanowicz posta
rowiślna 20, tel. 139-75.
Co
rra*ą
w
kinoteatrach
cy. Liczą bowiem na to, że robotni robotnicy sami muszą im dać na
Dr. Goldstein Salomon — Grodz
nowił zniszczyć organizację kla
ADRIA: „Serce ze stali“ i „Ta
cy załamią się 1 wrócą do pracy na leżytą nauczkę.
sową. Zorganizowanym robotni jemnica ekspressu Nr. 6*1’.* * * * * * ka 71, tel. 118-45.
poprzednich warunkach. Strajkują
Strajkujący nie załamią się. Zn kom podsunął do podpisania pis
Dr. Kwiatkowski Stan. — plac
APOLLO: „Mały król“.
cy jednak postanowili wytrwać w nimi stoi klasa robotnicza, która mo, skierowane do Związku za
Matejki
6, tel. 114-04.
ATLANTIC: „Napad na Kongo"
walce aż do zwycięstwa. Na upór nie pozwoli ich skrzywdzić.
wodowego, w którem robotnicy i „Noc na transatlantyku“.
zawiadamiają o wystąpieniu ze
PROMIEŃ: „Kapitan Blood“.
STACJA OPIEKI NAD MATKĄ
Związku. Bardzo sprytny sposób.
SZTUKA: „Broadway".
I
DZIECKIEM
w KRAKOWIE, ul.
Na razie udało się p. Bogdanowi
ŚWIT: „Pat i Patachon — jako
Już cztery tygodnie strajkują ofiary! Pamiętajcie, że ich wal
czowi. Ale tylko na razie. Niedłu bezdomni“.
Dunajewskiego 7, dopomaga nie
robotnicy ślusarscy, walcząc o ka jest waszą walką.
go przekonają się na własnej skó
STELLA: „Nie miała baba kło zamożnym' i opuszczonym kobieprawo do życia dla siebie i dla
Ofiary na rzecz strajkujących rze, jak wpadli, występując z or
torp do wywalczenia należnych im
potu“.
swych rodzin. Zachłanni i chci przyjmuje Rada Związków Za ganizacji zawodowej.
prawnych świadczeń w sprawach
UCIECHA:
„Kłopoty
sportowca".
wi pracodawcy starają się zła wodowych, O K R, P.P.S. i Zwią
alimentacyjnych itp. Udziela nie
Drobni rolnicy zrzeszeni w Ma
WANDA:
„Zasługa“.
mać akcję przez wygłodzenie zek Robotników Przem. Meta
łopolskim związku mleczarskim
BAGATELA: Rew ja „Gdy kogut zamożnym kobietom wszelkich po
strajkujących! Przyjdźcie z po lowego, Al. Krasińskiego 16.
rad w związku z ciążą, karmie
nie będą zadowoleni, z postępowa pieje“ 1 film „Małżeństwo“.
mocą strajkującym! Składajcie Rada Związków Zawodowych. nia p. Bogdanowicza wobec ro
KINO „DOMU ŻOŁNIERZA“; niem, opieką nad niemowlęciem i
Związek Rob. Przem. Metal. botników. Związek mleczarski nie „Mały pułkownik".
wychowaniem dziecka.

Na tablicę pamiątkową

Zgromadzenia publiczne

StrajK ślusarzy

Zycie robotnicze

Dyżury lekarzy

Towarzysze! Towarzyszki!

Radio krakowskie
loIł?,LĄ,?2.ilr?l,h »iS

cocktail. 15.40 Wiadomości
darcze. 15.45 „Dzieci z podL>>'
lesie“ wesoła audycja. 16.00 tr*8 ** *
solistów. 16.45 „Od żaglowca
dizi podwodnej" odczyt B p f°wicz. 17.00 Koncert z Ogrodu 7 W{°gicznego w wyk. orkiestry sJu
cznej. 17.50 „Opactwo w Sulli?Vpogadanka. 18.00 Pogadanka &*“•
na. 18.10 Chwilka społeczna. IM
Recital fortepianowy M. H0« %
18.40 Koncert reklamowy. I8.50 5
gadanka aktualna. 19.00 Kornej
rywkowy w wyk. Małej ori b ^
20.15
„Poznajmy
Wieiwjl }■
20.45 Dziennik wieczorny i p0e„M '
ka aktualna. 21.00 Recital sw*
xvy W. Niemczyka. 21.80 cMc°życia" skecz A. FraccarollfL^11
„Pacjent" skecz A. Jellina. %:
.Jak wykorzystamy doświaiW
olimpijskie'. 22.15 Wiadomości J '
towe. 22.20 Lokalne wiadomości
towe. 22.25 „Przy księżycu" -piogiv
i melodje nastrojowe. 23.00 Muz*
taneczna.

Repertuar
WZNOWIENIE
PRZEDST
WIEN W TEATRZE IM. J. g%
WACKIEGO W KRAKOWIE. 1
sobotę dn, 22 b. m. zjedz:e cały %
spół Teatru Miejskiego do Krakom
i po ukończeniu miesięcznego ur% 4
wznawia szereg sztuk, które w %
b. r. cieszyły się największem po#
dzeniem.
sobotę, 22 b. m. odegrana zostaiii«
pełna * humoru kom cdja K. Capb
„Rabuś", w niedzielę 23 b. m. no.
wość wiedeńska „Trochę słońca dla
Renaty“.
Sprzedaż biletów na sobotę i nie
dzielę rozpoczęła już kasa dzienna
teatru.
TEATR „BAGATELA". Rewja
p. t. „Natasza tańczy" i film „Osta
tni sygnał".
PORADNIA EUGEN1CZNA (Kra.
ków, Dunajewskiego 7) udziela po
rad przedmałżeńskich i małżeńskich.
Czynna dla mężczyzn i koMct w p/ąt
ki od godz. 18-tej do 20-tej.

KRONIKA ŚLĄSKA
Na kopalni „Mysłowice“

Trzymiesięczne turnusy

Ostatnio pojawiły się na kop.
„Mysłowice" liczne pogłoski o za
mierzonych przez dyrekcję kopal
ni większych redukcjach. Wobec
tych pogłosek odbyło się zebra
nie załogowe, zwołane przez C. Z.
O., celem zajęcia stanowiska. Za
łoga uchwaliła przystąpić na znak
protestu w dniu 17-go do strajku
„polskiego". Dyrekcja kopalni, do
wiedziawszy się o uchwale zało
gi, zarządziła na 17-go świętówkę, zapraszając równocześnie ra
dę zakładową i przedstawicieli
zw. zaw. na konferencję. Na kon
ferencji tej oświadczyła dyrekcja,
źe przystępuje do reorganizacji
wydobycia, w związku z czem
chce przenieść część robotników
kop. „Mysłowice" na inne kopal
nie „Wspólnoty Interesów". Cho
dzi tu o robotników, którzy da
wniej pracowali na kop. „Ferdy
nanda“, którzy mają być przenie
sieni spowrotem. Dalej zamierza
„Wspólnota Interesów" zreorga
nizować wydobycie na kop. „Rich
ter" w Siemianowicach, gdzie sto
suje się nadmierną ilość świętówek. Pomimo tych zapewnień, za
łoga kop. „Mysłowice" obawia się
niemiłych niespodzianek i gotowa
jest w każdej chwili przystąpić do
akcji obronnej.
Z kop. „Radzionków" przybyła
do Urzędu Wojewódzkiego dele
gacja robotników, która żaliła się
na niesłychane stosunki na tej ko
palni.
Ilość dni pracy na kopalni nie
przekracza 15 dniówek na mie
siąc; niezależnie od tego zapro
wadzony został turnus 3-miesięcz
ny, 6-miesięczny, a nawet roczny.
Stosunki na kopalni są nienor
malne, gdyż robotnicy na po
wierzchni pracują tylko 7 godzin
1 otrzymują zapłatę za 7 godzin.
Natomiast na dole czas pracy by
wa przedłużany ponad 8 godzin,
oraz istnieje bardzo silny nacisk
w kierunku wzmożenia wydajno
ści, która wynosi na głowę robot

na kopalni „Ferdynand"?

nika 2,2 tony. Pozatcm robotnicy
na kopalni zatrudnieni są przez
firmę „Teichman" w dość znacz
nej ilości przy normalnych pra
cach. Firma wyzyskuje robotni
ków, czego dowodem jest, że ro
botnikom tym z reguły odmawia
się udzielania płatnych urlopów
ustawowych.
Delegacja prosiła o zbadani*,
sytuacji gospodarczej i socjalnej
na kopalni i o wydanie zarządzeń,
które mogłyby przyczynić się do
poprawy położenia robotników.

DRUKI WSZELKIEGO
RODZAJU
fok: czasopisma, bro
szury, prospekty, afi
sze, ulotki i t. d.
wykonywa popraw
nie, szybko I tanio

DRUKARNIA LUDOWA
Spółdzielnia z odp. udz.

KATOWICE, UL. TEATRALNA 12

TELEFON 31.150

Radio śląskie
PIĄTEK 21 sierpnia 1936 r.
6.03 Marsze i serenady. 6.33 Gim
nastyka. 6.30 Orkiestra Marka We
bera. 7.20—7.30 Dziennik poranny.
12.13 Dziennik południowy. 12.23
Koncert popularny. 16.30 Malarstwo
polskie. 16.00 Z utworów Adolfa
Adama. Koncert. 16.45 Organizacje
samopomocowe i kola naukowe mło
dzieży. 17.00 Recital fortepianowy.
17.30 Aleksander Głazunow: Kon
cert skrzypcowy. 18.00 Porady radjo
techniczne. 18.10 Wiązanka pieśni
ludowych śląskich. 18.50 Biuro Studjów rozmawia ze słuchaczami P. R.
19.00 Koncert skrzypcowy. 19.45 Mu
zyka nastrojowa. 20.30 Kafarek.
20.45 Dziennik wieczorny. 21.00 Kon
cert. 22.15—23.00 Muzyka taneczna.

Redaktor odpowtednUtay: LUDWIK WINTEROK.

W związku z reorganizacją wy
dobycia na kop. „Mysłowice“,
zwróciła się dyrekcja kop. „Fer
dynand“ w Katowicach do rady
zakładowej z wnioskiem o zapro
wadzenie trzymięsięcznych urlo
pów turnusowych, Jak wiadomo,
vróclć ma na tę kopalnię 350
robotników, którzy swego czasu
pracowali na kopalni „Ferdyna
nd“ a zostali później przeniesieni
na kopalnie „Mysłowice”
Obecnie załoga kopalni „Ferdy
nand“ liczy 700 osób, z czego w
każdym miesiącu 100 robotni
ków znajduje się na 1 miesięcz
nym turnusie.
Po przeniesieniu 350 robotni-

ków z kopalni „Mysłowice" zało
ga liczyć będzie 1050 robotników.
Z tych 350 robotników ma pójść
na trzymięsięczny urlop burnuso
wy 140, a łącznic ze 100 robotni
kami kopalni „ Ferdyhand“ - 240
W ten sposób 240 robotników by
łoby stale na trzymiesięcznym tu
rnusie, zaś 800 robotników stano
wiłoby załogę zatrudnioną.
Rada Załogowa uznała wniosek
dyrekcji za szkodliwy dla załogi i
odrzuciła go. Dyrekcja kopalni za
komunikowała obecnie załodze, że
zwróci się z tym wnioskiem do
Komisarza Demob., który ma wy
dać decyzję w powyższej spra
wie.

Nadużycia
(k) W swoim czasie wielkie po
ruszenie w obozie mniejszości nie
mieckiej wywołało wykrycie nadu
żyć w stowarzyszeniach niemiec
kich w Katowicach. „Deutscher
Unterstützung Verein St. Barbara“
i „Verband der deutschen Unters ■
tützungen u. Sterbakassen Verei
ne“, których dopuścił się długoletni
kasjer tych stowarzyszeń, Herman
Meissner z Katowic.
Jak się okazało, od kilku lat do
puszczał się on systematycznych
sprzeniewierzeń, które urosły do
kilkunastu tysięcy złotych (wed
ług dotychczasowych stwierdzeń)
Meissner fałszował kwity kaso
we, wyrywał kartki z ksiąg kaso
wych i fałszował poszczególne
konta a jako pokrycie na pozosta
łe mimo tego saldo, legitymował
się przy kontrolach sfałszowaną
książeczką bankową, opiewającą
zawsze w wykazie konto seperato
na brakującą sumę.
Przytrzymany przez policję w
czerwcu b. r. Meissner został, po
przeprowadzeniu wstępnych do
chodzeń, wypuszczony na wolną

Wiadomości różne
Z Pszczyny donoszą: Przebywa
jący od kilku miesięcy na zamku
w Pszczynie ks. Pszczyński (oj
ciec) wystosował do swego rtoczasowego
pełnomocnika
dla
spraw majątkowych dr. Trenczaka, pismo, w którem zawiadamia
o zwolnieniu go ze stanowiska.
Dr. Trenczak przestał pełnić swe
obowiązki z dniem 15 b. m.
Ostatnie posunięcie ks. Pszczyń
skiego wywołało w sferaęh prze
mysłowych wielkie poruszenie, dr.
Trenczak bowiem pełnił swe obo
wiązki jeszcze przed wprowadze
niem zarządu przymusowego do
majątków książęcych, a piastował
tę funkcję nawet w okresie trwa
nia zarządu przymusowego. Ogól
nie przypuszczają, że zwolnienie
dr. Trenczaka nastąpiło wskutek
zmiany kursu ks. Pszczyńskiego w
stosunku do władz polskich.

*
stopę. Obecnie na zarządzenie Są
Dnia 18 b. m. około godz. 16-ej
du Okręgowego w Katowicach,
Meissnera aresztowano i osadzono bawiące się dzieci na polach od
strony ul. Polnej za cmentarzem
w więzieniu
(AJS)
ewangelickim w Świętochłowicach,

Zatarg w związku z wykonywaniem
umowy konwencyjnej
W związku z sensacyjnem do
niesieniem
„Wspólnoty Intere
sów" wystosowanem do prokura
tora Sądu Okręgowego w Kato
wicach o oszustwo w związku z
wykonywaniem umowy koncesyj
nej przez firmę „The Henckel Don
nersmarck Estates Ldt" w Kartu
szowe« pod Tarnowskiemi Góra
mi, dowiadujemy się, że badanie
ksiąg nie wykazało uchybień po
datkowych ze strony tej firrńy.
Sam zatarg pomiędzy „Wspól
notą“ a zainteresowanem towarzy
slwem został załatwiony w ten
sposób, że „Wspólnocie" skreślo
no dług licencyjny na pewną kwo
tę węgla, wydobytą i sprzedaną

znalazły ukryte w słomie, będącej
własnością Anny Pawlakowej z
Świętochłowic, nast. rzeczy: ma
szynę do pisania, walizkę z różnem i chemikaljami, trzy lupy, je
den zegar piaskowy i t. p. Rzeczy
te pochodzą prawdopodobnie z
kradzieży.
Organa policyjne pdzeprowadza
ją dochodzenia celem odnalezienia
właściciela znalezionych rzeczy oraz sprawców kradzieży.
V

W związku z dalszą likiwdacją
tajnej
organizacji
„Schwarze
Hand" organa policyjne w Cho
rzowie przytrzymały Bernarda Wi
która z Chorzowa II, należącego
do wspomnianej organizacji. Po
przesłuchaniu Wikarka odstawie»'
no do dyspozycji sędziego śled
czego w Katowicach.

Zycie robotnicze \
ZEBRANIE INWALIDÓW.
|
Dnia 23 sierpnia br.
1 \
Pawłów i Kończyce. Zeb. inw. » ;
godz. 15-tej u p. Widawskiej ref- j
tow. Drozdek.
__ . j
Murcki. Zeb. inw. o godz. 14-tej
w Szkole ref. tow. Dragon.
Chorzów I. O godz. 10-tej w świe
tlicy Legjonu Młodych przy u1'
Gimnazjalnej. Ref. Tow. Kubowicz
Dnia 25 sierpnia br.
Bykowina. Zeb. inw. o godz. 15-tej
u p. Blaziny ref. tow. Marek i Mar
kowa.
Dnia 27 sierpnia br.
Nowa Wieś. Zebr. inw. o godz. 1,
u p. Góreckiego (o godz. zarządowe)
ref. tow. Marek.

przez „Wspólnotę" na rachunek
licencji „The Henckel Donnersmarck", oraz pewną sumę pienię
żną a nadto „The Henckel Donners
marek" zobowiązało się wypłacić
„Wspólnocie" w ratach kilkadzie
siąt tysięcy złotych, jako łączny z
poprzędniemi ustępstwami ekwi
walent za swoje przekroczenia uZEBRANIA C. Z. G.
mowy z „Progressem", będącym
23. sierpnia 1936 r.
wspólnym koncernem sprzedaży
Godula — o godz. 14-ej u P
V
węgla zainteresowanych towa Rubacha. Ref. tow. Janta.
rzystw. Według twierdzeń w ko
Chropaczów — o godz. 10 "
łach przemysłowych ma to chara p. Sprusa. Ref. tow. Kaczmaf8 '
Nowa Włeś — o godz. lO-cj
kter pozorny i niewątpliwie obec
ne ofiary „The Donnersmarcka" p. Góreckiego.R ef. tow.
Ruda — o godz. 14-ej u P *
zostaną mu później powetowane.
biarcęyka. Ref. tow. Kączmars

Odbito w drukami So. Nakiadowo* Wydawniczej «Robotnik". Warszawa. War«*» f-
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