Cena numeru

tylko 10 groszy

Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem

CENA

10 gr.
Wychodzi rano 6 razy tygodniowo z wyjątkiem poniedziałków I dni pośwlątecznych. Abonament mles. w ekspedycji, it kolp. I na poczcie 2.58 zł., zagr. 6 zł. Cena ogł.$ za wiersz wysokoSd 1 mm, w tekłcie 50 gr.
iwytz. 40 gr. Układ ogłoszeń tekstowych I zwycz. 6-lo szpaltowy. Red. I Admln. w Katowicach, Teatralna 12. Redaktor przyjmuje oprócz soboty codziennie od g. 15—18. Admln. czynna od g. 12—18. Tel. 811-50. P.K.O. 801.042«
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Wybory w Ameryce

Ma

Druzgocące zwycięstwo Roosevelts

Krwawe walki trwała

j|a 48 starów 45 wypowiedziało się za Roosevaltem a tylko 3 za Landonem
Dotychczasowe nieoficjalne
jeszcze wiadomości z Ameryki
wskazują na to, źe Roosevelt
uzyskał niebywałe wprost zwy
cięstwo, większe jeszcze, aniże
li w r. 1932.
Z 48 stanów amerykańskich
aż 45 wypowiedziało się za Rooseveltem, a tylko 3 za Lando
nem. Roosevelt zapewnił sobie
w kolegium wyborczym 519 gło
sów, Land on uzyskał zaś 12.
Również wybory do izby re
prezentantów i częściowe wybo
ry do senatu wypadły dla Roo
sevelta korzystnie. Aczkolwiek
jeszcze danych nie ogłoszono, to
\ednak wiadomo, źe demokraci
odnieśli decydujące zwycięstwo
litad republikanami. Cały szereg
stanów, uważanych dotychczas
za bastiony republikanów, zdo
byty został przez demokratów.
Np. w stanie Nowy Jork, w któ
rym republikanie uchodzili za
niewątpliwych zwycięsców, Roo
sevelt otrzymał, jak dotychczas,
746 tys. głosów, Landon — tyl
ko 446 tys. W Pensylwanii, któ
ra od r. 1865, od czasu wojny do
mowej, nie głosowała nigdy za
demokratami, i jest rodzinnym
stanem Landona, oddano już na
Roosevelta 608 tys, głosów, na
Landona — tylko 448 tys. Podo
le również stany Kansas, Mas
sachusetts i Connecticut, które
stale głosowały za republikana
mi, wypowiedziały się tym ra
zem za Rooseveltem, '
„NAJWIĘKSZA LAWINA
GŁOSÓW“.
jak się zdaje, ogólna ilość gło
sów, które padły na rzecz stronni
ków Roosevelta wyniesie około 25
milionów. Jest to liczba niebywała,
bez precedensów. W Hyde-Parku
Roosevelt zwrócił się do zgroma
dzonych rzesz ludności z następu
jącymi słowami: „sądząc ze zna
nych dotychczas wyników głosowa
nia, korzystamy, jak się zdaje, z
największej lawiny głosów, jaka
kiedykolwiek spadła przy głosowa
niu w Stanach Zjednoczonych.
Zmietliśmy przeciwników skutecz
nie we wszystkich stanach połud
niowych, na wybrzeżu Oceanu Spo

kojnego, w stanach gór skalistych
i nawet w stanach Nowej Anglii“.
ZWYCIĘSTWO ROOSEVELTA
W NOWYM JORKU.
Wynik głosowania w mieście
Nowy Jork (City) jest następujący:
za Rooseveltem padło — 2.016.204
głosów, za Landonem — 659.746
głosów.
ABSOLUTNA WIĘKSZOŚĆ ROO
SEVELTA W PARLAMENCIE.
Według otrzymanych dotych
czas wiadomości o wynikach wy
borów uzupełniających do senatu
demokraci zdobyli 11 mandatów,
co z posiadanymi dotąd da im ra
zem 58 miejsc w senacie, a więc
9 głosów większości. Wśród obra
nych senatorów jest jeden przed
stawiciel farmerów i 1 z partii ro
botniczej.
Przy wyborach uzupełniających
do Izby Reprezentantów demokra
ci zdobyli dotychczas 101 manda
tów, republikanie 100.
Przy wyborach gubernatorów de
mokraci mają większość w 21 okrę
gach, republikanie w 10.
OPINIA KÓŁ POLITYCZNYCH.
W kołach politycznych z powo
du zwycięstwa wyborczego Roo
sevelta panuje przekonanie, iż pre
zydent po zakończeniu okresu wy
borczego wprowadzać będzie w
życie jeszcze energiczniej niż do
tychczas swój plan polityki gospo
darczej i społecznej, licząc się z
tym, źe obecna jego kandydatura
będzie już ostatnią: według trady
cji amerykańskiej po raz trzeci ubiegać się o prezydenturę nie wol
no. Prezydent Roosevelt będzie
więc w najbliższym okresie stop
niowo obniżać cła, aby w ten spo
sób ułatwić stabilizację walut i
przywrócenie normalnego handlu
międzynarodowego. f
WRAŻENIE WE FRANCJI.
Havas donosi, że wiadomość o
zwycięstwie wyborczym Roosevel
ta wywarła w Paryżu jak najlepsze
wrażenie. Obecny prezydent Sta
nów Zjednoczonych cieszył się za
wsze we Francji wielką popularno
ścią, w szczególności wobec tego,
źe choć usiłował on trzymać się z
dala od wydarzeń europejskich, ale

jednak zawsze okazywał gotowość
do współpracy na rzecz organiza
cji pokpju.
(Artykuł o znaczeniu wyboru
Roosevelta z braku miejsca za
mieścimy jutro).

froncie madryckim

Przez cały dzień wczorajszy
trwały dalsze krwawe walki o Ma
dryt. Nie przyniosły one większych
zmian w sytuacji. Powstańcy w
dalszym ciągu znajdują się o kil
kanaście kim. od Madrytu, stacza
jąc krwawe walki o każdą piędź
ziemi.

Jak A.T.E. „zdobył“ Madryt
Faszystowska ajencja ATE. w
Warszawie podała we wtorek rano
następującą wiadomość, datowaną
z Paryża:

Robotnicy wynoszą na swych barkach
trumnę swego Wodza okrytą czerwonym
sztandarem

Hitlerowcy w Rządzie austriackim
W uzupełnieniu wiadomości o zajęli HITLEROWCY: Neustaedzmianach w Rządzie austriackim ter-Stuermer, Glaise - Horstenau.
Polegających przede wszystkim na
Guido Schmidt został mianowa
wstąpieniu ministrów „heimwehrow ny ministrem spraw zagranicznych.
skich“, podajemy, że miejsce ich

Wczoraj przybył do Bukaresztu
turecki szef sztabu celem wzięcia
^działu w konferencji szefów szta
Pów państw bloku bałkańskiego.
W ciągu dnia dzisiejszego przy-

będą również szefowie sztabów
Jugosławii i Grecji. Koła wojsko
we i polityczne przywiązują duże
znaczesie do tej konferencji.

scowość Leganes, zaś na froncie
OGÓLNA SYTUACJA NA
w Andaluzji miejscowości PozoFRONCIE.
Oficjalny komunikat Rządu ma blanco, Montero, Deipontes i Losa
dryckiego, wydany wczoraj w po renelas.
łudnie, donosi: w ciągu całego dnia SYTUACJA POD MADRYTEM.
wczorajszego prowadzone były za
Korespondent Havasa donosi z
cięte walki na południe od Ma Madrytu: ofensywa republikańska
drytu koło miejscowości Mostoles. pod Madrytem trwa z całą energią
Wojska rządowe posunęły się na Rekonstrukcja Rządu, ułatwiająca
przód i zajęły miejscowość Ciem- jedność, stanowi dobrą zapowiedź
pozuelos, lecz zmuszone były ewa na przyszłość. Korespondent Ha
kuować miejscowości Villaviciosa vasa odwiedził front. Z rana dn. 3
de Odon i Mostoles. Na tym ostat b. m. wojska rządowe kontratako
nim odcinku trzy kolumny pow wały na linii Parla-Labrano-Pinto.
stańców atakują w dalszym ciągu Powstańcy musieli opuścić Valde
b. silnie.
moro. Miejscowość Pinto jest opusz
Na odcinku Cuenca (w N. Kasty czona przez obie strony. Na pra
lii) kolumna wojsk rządowych po wym skrzydle Fuen-Labrada jest
sunęła się naprzód w kierunku na otoczone przez wojsk? rządowe.
Ordiai, Hoto, Defraguas, Eltcgon i W środku tego odcinka wojska rzą,
Altos Decouendo.
do we zaięły pozycję panującą nad
Na froncie aragońskim oddziały Parła. Wszyscy robotnicy budow
rządowe ostrzeliwały transport po lani Madrytu pracuja przy budowie
wstańców, którzy stracili 15 zabi okopów i fortyfikacji pod Madry
tych i znaczną liczbę rannych.
tem.
Samoloty rządowe zbombardo
DONIESIENIA REBELII.
wały kolumnę piechoty i samocho
Radio powstańcze donosi, że
dy ciężarowe w Torrejon Velasco
powstańcy zajęli ubiegłej nocy
i Valdemoro.
Eskadry samolotów powstań wzgórze Verro de Los Angeles w
czych dokonywały lotów rozpozna pobliżu lotniska Getafe. Ppłk.
wczych oraz bombardowały gwałto Vague oświadcza, że działa znaj
wnie pozycje rządowe na południe, dujące się pod jego rozkazami^od Madrytu, w szczególności miej-1 no^ą ostrzeliwać całą stolicę.

„W godzinach rannych rozeszła
się w paryskich kołach politycznych
wiadomość o zdobyciu Madrytu
przez hiszpańskie wojska narodo
we. Do miasta miały wkroczyć od
działy jen. Mola. które na przed
mieściach stoczyły krwawą walkę z
cofającymi się oddziałami milicji
czerwonej. Walki uliczne były bar
dzo zacięte. Wojską narodowe oto
czyły Madryt ze wszystkich stron.
Na odcinku południowym po zdo
byciu Pinto i Fuentabrada oddzia
ły narodowe wkroczyły we wczes
nych godzinach rannych na lotnisko
Getafe, a na odcinku zachodnim
zostały zajęte miejscowości Villa
nueva i Villavidosa. Na północy
oddziały narodowe rozwinęły natar
de wzdłuż linii El Pardo - Alcoben
das i Alcala de Henares. Samoloty

odegrały wybitną rolę w ofenzywłe
powstańców. Eskadra narodowa
zbombardowała wielkie składy amunicji pod Madrytem, oraz sze
reg gmachów rządowych. W widu
punktach miasta wybuchły pożary.
W stolicy od wczoraj panował na
strój paniki i przygnębienia“.

Oczywiście, że cała ta wiado
mość jest wyssana z palca i zosta
ła w bezczelny sposób sfabryko
wana w redakcji A. T. E. Niewia
domo jednak, dlaczego A. T. E.
swoje łgarstwa datuje z • Paryża,
gdzie nikt o rzekomem zdobyciu
Madrytu nie słyszał.
Różne „kurjerki“ krakowskie i
dzienniki „narodowe“ naturalnie
łgarstwa te umieściły na naczel
nych miejscach tłustym drukiem.
Ale narazie zdobycie Madrytu po
zostaje jeszcze w sferze życzeń.

za pośrednictwem Polskiego Radia

Czoło konduktu pogrzebowego. Fia$
szturmowe czerwone i czarne niesion
przez młodzież.

Niejaki Jan Tarlowski, b. poseł
R. P. w Madrycie, wygłosił wczo
raj przez radio prelekcję na temat
„Znaczenie rewolucji w Hiszpanii".
Prelekcja ta, szkalująca w niesły
chany sposób hiszpańskich republi
kanów i wynoszącą pod niebiosa
rokoszan, uderza swym prymity
wizmem..

P. Tarłowskiemu się nie dziwi
my. Widocznie, chodziło mu o to,
aby ewentualnie zostać posłem R.
P. przy Juncie gen. Franco, ale dla
czego Polskie Radio pozwala, aby
za jego pośrednictwem szkalowa
no legalny Rząd republikański w
Madrycie?

Sir. 2

jagnięta hitlerowskie
Agencja PRESS donosi z Gdań
ska:
Hitlerowski Gdańsk ustalił w po
rozumieniu z Berlinem nową takty
kę wobec Polski. Cała prasa hitle
rowska w Rzeszy i w Gdańsku roz
poczęła na komendę bagatelizować
napad na Polaków w Schoenebergu i perswadować Polsce, że „wyż
szc" interesy wymagają, aby zajś
cia fe nic utrudniły wzajemnych
stosunków między Polską i Gdań
skiem.

OH ckm
pecjalna pasła do zę
bów albowiem nie za
wiera ona szkodliwe!
kredy, powodującej rysy
na szkliwie zębów.

Pasta do zębów
„OS SAN"
z przepisu Dra Zapałowicza rozpuszcza kamień
zębowy, odświeża i od
każa.

Prasa gdańska, jak „Danziger
Vorposten“ i „Danziger Neueste
Nachrichten“, stara się nadto do
wodzić wykrętnie, że w Schoenebergu nie ma wogóle Polaków. —
Pisma te powołują się na fakt, że
przy wyborach w roku 1935 padły
w Schoenebergu tylko 4 głosy na
listę polską. Polskie nazwiska na
padniętych, nie powinny — zda
niem dzienników gdańskich—wpro
wadzać w błąd opinii publicznej w
Polsce, ponieważ na obszarze W
Miasta żyje wielu Niemców o na
zwiskach słowiańskiego pochodzę
nia.
Dowodem tego, że pobici
Schoenebergu mieszkańcy nie są
Polakami ma być także ta okolicz
ność, iż figurują oni na liście na
rodowo - „socjalistycznego" „Ar.
beitsfrontu".
Wszystkie te wywody prasy hit
lerowskiej są zupełnie dowolne
bezpodstawne. Obywatele W. Mla
sta Gdańska, w tym również Po
lacy, zmuszani są pod groźbą re
presji do zapisywania się do „Arbeitsfrontu" i przynależność do tej
organizacji nie może zupełnie
świadczyć o przekonaniach polity
cznych ani tym bardziej o narodo
wości poszczególnych członków.
Informacje otrzymane ze strony
powołanej stwierdzają, źe jeden z
napadniętych w Schoenebergu był
podejrzany o to, iż udzielał swojej

„Płomyk“ contra I.K.C

W Sądzie Okręgowym wznowio
no wczoraj głośny proces z oskar
żenia redakcji „Płomyka“ i Zwią
zku
Nauczycielstwa Polskiego.
Przewód sądowy został jut poprze
dnió zamknięty i wczorajszy dzień
został poświęcony wyłącznie prze
mówieniom stron.
Pierwszy przemawiał adw. Les
bian, występujący w charakterze
oskarżyciela. Podkreślił on zarów
no nikczemność akcji „IKC.“, jak i
odmalował ogólną działalność sła
wetnego koncernu. Przeciwstawie
nie sobie tych dwóch pism jest wy
starczające rażące.
Drugi oskarżyciel adw. Jarosz w
pięknym i mocnym oskarżeniu pod
kreślił przedewszystkiem znane po
wszechnie metody działania IKC.
Adw. Jarosz przytoczył też cie
kawy fakt: jeśli zestawić daty owyęh trzech listów, atakujących
„Płomyk“, które rzekomo miała re
dakcja otrzymać po ukazaniu się
25 numeru „Płomyka“, należy
dojść do wniosku, pamiętając, iż
IKC. jest zawsze antydatowany, iż
listy te były zgóry przygotowane
jeszcze przed ukazaniem się „Pło
myka“.
‘Adw. Jarosz podkreślił też fakt
ciekawy, iż wiadomości dotyczą
ce Rosji sowieckiej zawarte w nr.

25 Płomyka są ściśle te same, któ
re zawiera podręcznik geografji
Radlińskiego, zatwierdzony przed
4 laty przez min. W. R. i Ö. P. „atakując wiadomości te, „IKC." w
ten sposób atakuje właściwie Mi
nisterium oświaty" — oświadczył
adw. Jarosz.
W dalszym przemówieniu adw.
Jarosz m. in. przytoczył cały szereg
numerów Płomyka z których jas
no wynika, że element patrjotyczny miał w tein piśmie duże zastoso
wanie.
_
krzywdę, kalumie i oszczerstwa tego typu, co
IKC., wyrządzają zarówno wyda
wnictwu, jak ł Związkowi Nauczy
cielskiemu, adw. Jarosz dodał, Iż
„woli by dzieci jego łykały mijazmaty Płomyka, niźli miały zatru
wać swe dusze kryminalistyka
z IKC.“
Pierwszy z obrońców IKC-a, spe
cjalnie sprowadzony z Krakowa
adw. Kram, całe przemówienie swe
wygłosił niemal szeptem, co w za
tłoczonej po brzegi sali dało ten efekt, że nikt słowa nie słyszał.
Adw. Skoczyński, drugi obrońca
zabrał głos już w godzinach popo
łudniowych.
I. K.

Płuca nękane chorobą...
barrel, chrypka, zaflegmienie, dusz- • chińska Schin-Schen, łagodzą objawy
dość — oto objawy. Zioła magistra cierpień płucnych i uodpamiaja na
Wolskiego przeciw cierpieniom płucnie organizm,
ii^m zc znak. ochr. „PulmosazaWytwórnia: Magister Wolski, Warwierające niezmiernie rzadką roślinę I szawa, Złota 14.

Awanse styczniowe na kolejach
Jak wiadomo, z dniem 1 stycz
nia 1937 r. mają być przeprowa
dzone awanse we wszystkich dzia
łach administracji państwowej, a
więc i na kolejach państwowych.
Awanse objąć mają około 16,000
osób.
Ale chodzi tu o urzędników i
funkcjonarjuszów państwowych,

Pokwitowania

Na Centralny Robotniczy Instytut
Kultury Fizycznej im. dr. Jerzego
Michałowicza.
Zamiast wieńca na grób dr. J.
Michałowicza Janostwo Łepkowscy zł. 20.—.
Dla uczczenia pamięci nieodżało
wanego tow. dr. J. Michałowicza
R. K. S. „Marymont“ I rata zł. 10.—
Stanisław Więcek w Gołonogu
iS» 2.—.
Da dyspozycji Komisji Centralnej
Zw. Zaw. w myśl wezwania z dn.
14.VIII r. b.
To w. Andrzejczak zł. 1.—.
Zebrane przez Zw. Zaw. Rob.
Przcm. Tytoniowego wśród miesz
kańców Osiedla W. S. M. na Żoli
borzu zł. 432.23.
Na fundusz prasowy „Robotnika“.
Witold Korniłowicz zł. 4.—.

wojska, policji, straży granicznej
i więziennej, oraz pracowników
przedsiębiorstw i monopolów pań
stwowych.
Gdy się cyfrę 16,000 rozdzieli
między tę prawdziwą armię pra
cowników, wówczas perspektywy
awansowe w poszczególnych dzia
łach, a zwłaszcza na P.K.P. wca
le nie wyglądają zbyt różowo.
Organizacje pracownicze podno
szą, że od lutego 1934 r., t. j. od
ostatniego przeszeregowania awanse na kolejach były więcej niż
skromne i nie wyrównały ani czę
ści tych pokrzywdzeń, jakie prze
szeregowanie przyniosło wielu ko
lejarzom.
Na kolejach są wciąż jeszcze
całe zastępy pracowników, któ
rych obniżono w grupach lub ka
tegoriach płac, oraz takich, którzy
pełniąc wyższe funkcje, pozostają
w niższych grupach i kategoriach
uposażenia.
W tych warunkach organizacje
kolejarzy podejmują zabiegi, aby
awanse styczniowe na kolejach nie
były ograniczone z góry globalną
cyfrą awansu ogółu urzędników i
funkcjonariuszów państwowych.
(„Press“).

Regent Horthy
jedzie do Rzymu

izby na nauczanie języka Dolskie
go. Fakt ten świadczy najdobit
niej o przynależności pobbych mie
szkańców Schoeneberga do naro
dowości polskiej.
Prasa hitlerowska w Gdańsku i
w Rzeszy wysuwa żądanie, aby oficjalne czynniki w Warszawie od
grodziły się od „naganki“, jaką
część prasy polskiej prowadzi prze
ciw Gdańskowi z powodu „drob
nych i bagatelnych“ zajść w cchoe
nebergu. Taktyka Gdańska i Ber
lina, mająca na celu zbagatelizown
nie faktów teroru wobec ludności
polskiej, zmierza najwidoczniej do
zaszachowania Polski w opinii mię
dzynarodowej.

Regent Węgier Horthy przybyć ma
do Rzymu dnia 25 listopada.
Horthy przybyć ma w towarzyst
wie premiera Daranyi i min. Kanya,
przy czym premier węgierski będzie
miał sposobność zetknięcia się poraź
pierwszy s szefem Rządu włoskiego.

EACJE
NAJNOWSZE KREACJE

O DASZYŃSKIM.
Wczoraj obszernie przytoczy
liśmy głosy prasy różnych odcieni
o Daszyńskim. Dziś dajemy kilka
uzupełnień.
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FILJAHł Wierehewe 6, fl 644.07, w gmachu Hotelu Änglelsklege

Ili i jut lima jisl-iHilii
Prostytuowanie się prawa niemieckiego

Sekretarz stanu Niemiec, dr.
Freisler omawia w „Deutsche Ju
stiz“ zadania prawników niemiec
kich w dobie wykonania planu
4-letniego. Winni oni „twardo i
bezwzględnie“:, oddać wszystkie
siły dla zapewnienia powodzenia
planu.
„Kto jeszcze dzisiaj odważy się
podkopywać fundament wspólno
ty narodowej, kto zechce, w za
ślepieniu komunistycznym (?),
rozbijać skupione siły żywotne
narodu — winien być traktowany
jako zbrodniarz, którego należy
unieszkodliwić.
Kto hańbi rasę narodu niemiec
kiego, jest wrogiem, którego mu
simy zniszczyć.
Kto zakłóca spokój i jedność

ZIOŁA

pracy w warsztatach niemieckich,
nie jest żadnym „ideologiem mark
sistowskim“. lecz zbrodniarzem :
musi być zniszczony.
Kto zechce się tuczyć na głodzie*
narodu niemieckiego (a więc hi
tlerowcy przyznają, że w Niem
czech panuje już głód! Red.), kto
dopuszcza się spekulacji towaro
wej, jest zdrajcą narodu i musi
być również zniszczony“. (A któż
spekuluje, jeśli nie sami hitlerow
cy? Red.).
Oto zadanie prawników niemiec
kich — kończy dr. Freister. Dziś,
więcej niż kiedykolwiek .obowią
zuje zasada: sprawiedliwe jest to,
co służy dobru narodu, (czytaj:
dobru dyktatury hitlerowskiej
Red.).

PRZPCIWARTRETYCZNE
Apteka J. 6ESSNERA Jerozolimska 11

„Pacyfista“ myśliwski Goering
Wielki łowczy Rzeszy Niemieckiej*
premier Goring, dn. 3 b. m. wieczo
rem na przyjęciu na zamku Dąnkwardernde oświadczył m. in.: Mam na
dzieję, że otwarcie międzynarodowej

wystawy łowieckiej ściągnie do nas,
jako gości myśliwych z innych
państw. Spotkanie myśliwych róż
nych narodowości winno przyczynić
się do wzmocnienia pokoju, (?!)

Nowa fala teroru
we Włoszech
Agencja „Press“ donosi z Wied
nia:
Władze faszystowskie dokonały
ostatnio znowu masowych areszto
wnń głównie na północy Włoch.
Wśród aresztowanych znajduje
się uczony włoski, prof. Carrara
w Turynie. Prof. Carrara, ożenio
ny z córką prof. Lombroso, odmó

wił swego czasu przysięgi na wier
ność reżimowi faszystowskiemu i
musiał wskutek tego zrezygnować
z katedry na uniwersytecie w Tu
rynie.
Prof. Carrara trzymał się z dala
od spraw politycznych. Mimo to
i jego ogarnęła nowa fala faszy
stowskiego teroru.

Kolonizacja Włoch i Abisynii
Pisaliśmy niedawno o masowej
ucieczce chłopów włoskich ze wsi
do miast, gdyż z karłowatych go
spodarstw, obciążonych w dodat
ku nadmiernemi podatkami, nie ino
gą wyżywić swych rodzin.
Przed paroma dniami przy oka
zji rozdawania nagród osadnikom
chłopskim Mussolini zaznaczył, iż
nagrody te obowiązują ich do za
chowania wierności ziemi. Chło
pów, którzy zostawiają ziemię i
wędrują do miast w poszukiwaniu
pracy Mussolini nazywa... zdrajca
mi. Apelował dalej „duce“ do mło
dych chłopów, wzywając ich do za
kładania rodzin, dla zachęty zaś obiecał im, o ile wstąpią w związki
małżeńskie do maja 1937 r. premie
po 500 lirów. Jeśli będzie to chłop,
który jako robotnik pracował w
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Afryce, to otrzyma 750 lirów, jeże
li zaś był na froncie abisyńskim—
to premia wynosić będzie 1000 li
rów.
„Mamy teraz — mówił dalej Mus
solini — nowe tereny, które czeka
ją na rolnika. Prócz terenów, które
meliorujemy w kraju, mamy tysiące
hektarów ziemi we Wschodniej Afryce, które czekają na pług wło
skiego chłopa“.
A więc najpierw wydało się mi
liardy na imperialistyczną wojnę,
która pochłonęła tysiące ludzkich
ofiar, a teraz niewiadomo co z tym
fantem robić, gdyż włoski chłop
nie kwapi się jechać na niepewny
los do Afryki, gdzie go czeka życie
w zgoła odmiennych i gorszych
warunkach klimatycznych i gdzie
wojna jeszcze nie jest ukończona.

Na pierwszym miejscu postawi stawia ultimatum obecnemu e.,
my piękny, — naprawdę piękny mówi":
'*
„Sejm winien być Sejmem, e ^
artykuł znanego pisarza Z. Nowa
kompanią honorową, winien
kowskiego, umieszczony w „Ku
to, do czego się zobowiązał,
rierku“ krakowskim. Z uczuciem
będzie pracował tak, jak przy8u
uznania dla świetnego autora prze
znajdzie szacunek w społec%6%
czyta go każdy nasz czytelnik.
śmiało kładę tytuł, „Kraj ^
Przytoczymy go w całości na in
ultimatum Sejmowi", bo
^
dem miejscu. Tu tylko parę słów:
„Daszyński był instancją nieja
ko powszechną, czystą, szlachetną i
zarazem potężną... Był jak pło
mień... Człowiek mocny, nieustraszo
ny, groźny"...

krajowi jest nie potrzebny
wstawania i siadania na faw
potrzebny i konieczny Sejm,
trałujący rząd i biurokrację“.

„Kompania honorowa"... m
nie źle.
GDAŃSK.
O „Gdańsku" musi już pisać co,
raz częściej nawet prasa sanaä
na. Dzieją się tam rzeczy poprosi
niesłychane.
„Czas"
poświęci
Gdańskowi wstępny artykuł, ali
pisze bardzo delikatnie... mało it
go, naszym zdaniem poprostu v
„Dzień dzisiejszy jest manifesta sposób niewłaściwy:

Tak pisać, tak rozumieć 1 obiek
tywnie ocenić człowieka potrafi
tylko ten, kto sam jest człowiekiem
szlachetnym.
Bardzo poważnie o roli Daszyń
skiego napisało „Tempo Dnia",
krakowska popołudnlówka, która
cytujemy na innym miejscu. Wtor
kowe „Temoo" kończy:

cją całego społeczeństwa, składają
cego hołd Wielkiemu Bojownikowi
Niepodległości".

Inaczej klerykalny krakowsk1
„Głos Narodu". Ma długi szereg
zastrzeżeń, rzecz jasna. Tego mu
za złe nie bierzemy, byle mógł się
zdobyć na pewien obiektywizm
Istotnie, musimy przyznać, wśród
różnych zastrzeżeń znajdujemy
także słowa spokojne:
„Życie Daszyńskiego było walką
0 Polskę socjalistyczną. Daszyński
wytrwał w niej do końca życia. Z
polityki wycofał się dopiero w rolcu 1930, ale nawet w swym odo
sobnieniu lat ostatnich pozostał
wiemy swoim socjalistycznym ide
ałom".

1 dalej:

„Hitloryzacja Gdańska robi tat
wielkie postępy, że „gleichschaltowanie" wolnego miasta z Trztds
Rzeszą jest już tylko kwestią ecu.
su; trzeba się więc z tym faktem li
czyć, i jego konsekwencje spokoj
nie rozważyć; nie sądzimy jednak,
aby było wskazane I pożyteczne,to
bić z tej sprawy „sprawy państwo
wej" i nadawać jej rozgłos prze
kraczający rozmiary tego incyden
tu".

„INCYDENTU“?! Zhitieryzowa.
nie Gdańska jest pierwszym kro
kiem do przyłączenia Gdańska do
Rzeszy! To zagrożone Pomorze!
Dla „Czasu" to tylko „incydent'1,
dokoła którego lepiej nie rotate „ha
łasu". Szkodliwa polityka!
K. CZ.

„Przed Daszyńskim były zarod
ki ruchu socjalistycznego, próby—
nieskoordynowane z sobą człony or
Fotografie z pogrzebu Ignacego
ganizacyjne. On je spoił i związał
Daszyńskiego,
które dajemy w nu
z sobą. On poniósł socjalizm w ośrodki miejskie b. Galicji, nawet merze dzisiejszym i podawać bę
na wieś. Przez długi czas wieś po dziemy w numerach następnycl
wiatów krakowskich" była pod
j pochodzą z firmy ..Polonią". Wa,
.
,
. ___ _ . I
MarSTüllmnretza HM erflłi
minującymi wpływami PPS. Dzię szawa, Marszałkowska 104, gdzi
można
nabyć
140 różnych zdjęć
ki Daszyńskiemu...
pogrzebu
oraz
całe komplety w al
„Jeśli socjalizm tak zaciążył nad
życiem Polski, mimo jej rolnicze bumach.
go charakteru, to stało się to w du
żej mierze przez Daszyńskiego. Jeśli socjalizm wywierał duży
Ukazał się nowy Nr. „Epoki" i z*
wpływ na partie i ruchy chłopskie,
to i to trzeba zapisać na karb dzia wiera treść następującą: Kto lęka s
prawdy? Tajemnice pułk. Koca. i
lalnośd Daszyńskiego, który już w Endecja czci masonów. — Wł. Ko
okresie ks. Stojałowskiego i częś walski: Spotkanie inteligenta z chło
ciowo przez niego na ten ruch od pem. —- H. Lukrec: Zarazy duchowe
— Dr. Wł. Jampolski: Sinclair Lew
działywał".
o faszyzmie. — W. Rogowicz: . B*
Niestety, nie możemy obszerniej przeciw rozumowi. — Cz. Kamińsk*;
zacytować wielu ciekawych arty Tylko samo życie... — Wydarzenia 1
kułów. Ogromny artykuł umiesz dokumenty. — Przebieg polityczny. cza łódzki „Głos Poranny" z 1 b. Odgłosy. — Najnowsze książki.
Redakcja i administracja „Epoki ■
m. Kończy tak:
Warszawa, ul. Pieraełtiego 13, «Ä
„Odszedł... Zakończył życie, któ 213-90.
re było jednym pasmem wzniosłych
i heroicznych wysiłków, walk o le
pszy ład, o sprawiedliwsze jutro
Polski".
Przewidywany
przebieg pogody
Z obcej prasy austriacki „Mor dnia 5 b. m. Pogoda n&ogół chmurna*
gen" z 2 b. m. poświęca cały arty rankiem mglisto, a z przejaśnienia®*
kuł oratorskiemu kunsztowi Da w ciągu dnia. Dość ciepło przy sU'
szyńskiego. Jego styl krasomów bych wiatrach południowo - zachód'
czy nazywa „jakobińskim“. Porów nich i zachodnich.

Uwaga!

Nowy numer „EooKI"

Dość ciepło I chmurno

nywa go z Kamilem Desmoulinsem
Opisuje wszystkie subtelności, —
wszystkie szczegóły tego wyjątko
wego kunsztu.
W „Prawie Lidu“, organie czes
ko - słowackiej Soc.-Dem. znajdu
jemy ogromny, entuzjastyczny art.
tow. F. Soukupa. Ale to artykuł
jeszcze z 25 z. m., jeszcze z racji
70-tej rocznicy urodzin...
O pogrzebie c^ły szereg pism
warszawskich daje obszerne rela
cje telefoniczne — jak „Gazeta
Polska" i „Czas".
ORDYNACI\ WYBORCZA.
„SEJM".
Niestety, zajęci zgonem t. Da
szyńskiego, nie mogliśmy należycie
poinformować czytelników o cie
kawym artykule „Czasu", zwalcza
jącym obecną ordynację wyborczą
Wrócimy zapewne do tego tema
tu.
A obecnie znów inny organ kon
serwatywny, wileńskie „Słowo"

Ofiary burzy
Burza, jaka srożyła się w ubie
głym tygodniu nad Morzem Północ
nym, pochłonęła wiele ofiar ludzkich
9 kutrów rybackich z 36 ludźmi zało
gi nie powróciło dotychczas do por
tów, a poszukiwania ich, prowadzeń*
przy pomocy statków i samolotów
nie dały żadnych rezultatów. Poni6'
waż szczątki niektórych kutrów wy*
rzucone zostały na ląd, powstaje prz?
puszczenie, że rybacy d zatonęli
Zaginione kutry pochodziły z port*1
rybackiego w Esbierg, na zachodni®
wybrzeżu Jutiandii.

OGŁOSZENIA LEKARSKIE

Dr. Z. Fainiyn ER 3i
w niedzielę de 12-el

Weneryczne, płciowe, skóry
I w lecznicy fie*a ?

„w

^ pogrzeb Ignacego Daszyńskiego ^owski,,bohater rokoszu hiszpańskiego
Droga ostatnia. — Tłumy, tłumy, tłumy
tłumy wszędzie...
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podążają ze wszystkich stron,
tojesząc przez Zwierzyniecką ku
nomowi Górników. Zalewają oko
liczne ulice I place. Stoją grubym
Lretn wzdłuż wszystkich ulic,
Sóreml podąża wielki pochód. Ten
# jeszcze bardziej grubieje tam,
«idzie warunki pozwalają—na plaJ, franciszkańskim, na Rynku na
Wielopolu, na Lubicz kolo dworca
lolejowego.
\ czerwień sztandarów. Idą sztan
j2ry, setki, setki czerwonych sztan
darów, bez liku i końca. Z całej
polski, z najodleglejszych krań
ców, ale najwięcej z Małopolski,
pługi pochód sztandarów, czerwo
nek. Ile Ich jest? Powiadają ludzie
tysiąc... Ale wydaje się, że jest
|Cb znacznie więcej. Czerwona
wstęga sunie przez Zwierzyniecką,
Franciszkańską, Grodzką, Rynek...
płyną sztandary, a przy nich kro
czą delegacje robotnicze z całej
poW. z najodleglejszych zakąt
ków. Starzy, osiwiali towarzysze
bojowi „Ignaca“ idą ze Izą w oku,
t opuszczoną głową. A ci najmłodj, w modrych koszulkach harcer
skich. ze zdumieniem spoglądają
dokoła — nie wszyscy wiedzieli za
pewne, że aż taki wielki był Da
szyński, że aż tak go kochał lud,
przede wszystkim lud krakowski!
Płyną sztandary, kroczą niezli
czone delegacje, stoją w milczeniu
zwarte tłumy. Stoją robotnicy w ro
boczem ubraniu, stoją biednie ubrane kobieciny — nieraz z dziec
kiem na ręku, stoją starzy i młodzi,
z wyrazem niezwykłego skupienia.
Czują wszyscy — to SWEGO nio
są na ramionach robotnicy, to Swój
pogrzeb, to lud odprowadza na
miejsce wiecznego spoczynku SWE
GO wodza, który wiódł go przez
całe dziesięciolecia do bojów o pra
wa, o nową Polskę. To nfe „dygnl-

Ofiary

ZAMIAST KWIATÓW
NA TRUMNĘ TOW. IGNACEGO
DASZYŃSKIEGO
Dla Zarządu GŁ T. U. R.
cego
Adw. Józef Bloch zł. 25.
Jul. Łopatka w Wiśle zł. 5.
t*
lyct Do dyspozycji Komisji Centralnej
Vai
Zw, Zaw. w myśl wezwania
dzl
z dn. 14.V1I1 r. b.
ęć
Dr. Bolesław Drobner z za krat
r al
więziennych zł. 10.
Na pomnik Ignacego Daszyńskiego
Dla uczczenia życia poświęcone
go walce o Wolność ł Niepodle
głość — Filipina I Zygmunt Nowie
i M cy zł. 100.
a st
Na fundusz prasowy „Naprzodu“
i.
Ko
Członkowie Okręgowej Rady Ro
rbte botniczej P. P. S. Czechowice —
owe.
,ewis Dziedzice zł. 24.50, zebrane na ża
Bunt łobnym posiedzeniu w dn. 1 listo
iska: pada r. b.
iS
Na Rob. Tow. Przyjaciół Dzieci
Y‘~
Józef Okrzesiuk w Kętach zł. 1.
)W":
tel, Na fundusz prasowy „Robotnika“.
Nie mogąc wziąć udziału w po
grzebie uwielbianego Wodza —
składam na fundusz prasowy ,,Ro
botnika“ zł. 50.—.
;ody
Józef Nowicki.
ma.
iaifii
sk
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tarz" urzędowy, daleki i — obcy.«
To swój, najbliższy, kochany. Ten,
który zawsze walczył i do końca
sztandaru nie zdradził. Któremu
nie imponowały ani pieniądz ani
urząd. „Był — jak pięknie napisał
Z. Nowakowski, utalentowany ar
tysta i pisarz — z zakonu trybu
nów biednych, którzy gardzą do
statkami tego świata“.
Tak lud polski żegna swego wo
dza. A przedewszystkłem żegna
Kraków pracujący, — ten stary 1
wiemy Kraków, który tak kochał
Daszyński. TAKIEGO POGRZEBU
W KRAKOWIE NIE BYŁO NIGDY.
Pamiętamy pogrzeb Wyspiańskie
go — ale był znacznie, znacznie
mniejszy. Teraz bowiem przemówi
ło serce robotniczego Krakowa.
— Potężny pogrzeb! potężny —
powtarza szeptem Idący obok
mnie przedstawiciel Międzynaro
dówki, marszałek czeskiego Senatu
tow. Soukup — i ze zdumieniem
rozgląda się po nieprzejrzanych tłu
mach.
— Nadzwyczajne! — mówi idą
cy wśród delegacy! na czele grupy
ludowców marszałek M. Rataj. —
Olbrzymie poruszenie. Przybyły nie
zliczone masy. ZNAMIENNY to
pogrzeb!
Płyną sztandary. Płynie czerwo
na trumna na barkach proletariu
szy. Tak wódz proletariatu polskie
go, niezłomny Ignacy odbywa swą
ostatnią wędrówkę przez ukocha
ny Kraków, zatrzymując się w kil
ku miejscach dla wysłuchania ostat
nich pożegnań.
— BYŁEŚ NASZYM NAUCZY
CIELEM — mówi wzruszony tow.
Stańczyk pod Domem Górników—
UCZYŁEŚ NAS KOCHAC POLSKĘ
LUDOWĄ ł WALCZYĆ O JEJ DO
BRO!
— GARDZIŁEŚ PIENIĄDZEM!
— woła koło Ratusza prezydent
miasta dr. KaplickŁ — ZMARŁEŚ
W UBÓSTWIE!
WALCZYŁEŚ
DLA POLSKI!
— BĘDZIEMY DALEJ WAL
CZYĆ O WIELKI CEL SOCJALI
ZMU, KTÓRY NAM WSKAZA
ŁEŚ!! — przemawia ze stóp Mic
kiewicza na Rynku stary nasz tow.
Packan.
1 trumna płynie na roboelarskłeh
barkach dalej, wśród sztandarów
i zbitych tłumów, — dalej, wciąż
dalej — na cmentarz, gdzie po ostatnich pożegnaniach nastąpi od
danie ziemi tego, co ziemskie.
Kraków przeżywa GŁĘBOKI
WSTRZĄS. Nawet ci, którzy nie
rozumieli lub nie chcieli zrozumieć,
czem był dla Polski Daszyński, na
gle zrozumieli... Lub przynajmniej
musieli liczyć się z nastrojem ogólu.
Wtorkowa krakowska popołudniówka „Tempo Dnia“, wyrażając
zdecydowane nastroje Krakowa,
nazywa Daszyńskiego czołową po
stacią polskiego ruchu niepodległo
ściowego, po czym dodaje:
„Nic też dziwnego, że wiadomość
0 zgonie tego wybitnego męża wy
wołała głębokie wrażenie w duszach
1 umysłach nietylko jego zwolenni
ków politycznych, ale przedstawi
cieli wszystkich warstw narodu —
bez różnicy przekonań. Wyrazem

Języli ognia
W „Ilustr. Kurierze Krakow
skim“ p. Zygmunt Nowakowski
umieścił piękny artykuł o Da*
szyńskim. Przedrukowujemy go
w całości.

Zapewne kiedyś, prędzej czy
Później, ochrzczą Jego imieniem
którąś z ulic naszego miasta. Win
na to być ulica nie stara, ale nowa zupełnie, po obu zaś jej stro
pach niechby ciągnęły się domy
>rtö robotnicze. Białe, czyste, otoczone
nim kwitnącymi ogrodami, słoneczne,
jasne, dostatnie. Ulica przyszłości.
winna być długa, prosta, śmiała,
* wiodąca gdzieś w zieleń, albo
«[stronę gór. Ulica Ignacego Da
mskiego.
Nie sądzę, aby ktoś dziwił się
nazwie, albo też urągał. Choć
mafąca w sobie treść patosu szla
chetnego pełną, wyda się przecież
prostym, bezspornym, choć
wieża, zdobędzie sobie odrazu
J Prawa, które się jej słusznie nale

żą i od historii i od sprawiedliwo
ści. Obrośnie rychło w tradycje,
mówiąc zaś o człowieku zmarłym,
przecież będzie żywa.
Należy się nazwie tej ulicy res
pekt głęboki nie tylko z racji spra
wiedliwości, czy też z przyczyn
historycznej natury, ale przede
wszystkim od ludzi pracujących.
Od wszystkich ludzi pracy, jaki
kolwiek byłby jej rodzaj. Bo w
tym kierunku skala Daszyńskiego
była olbrzymia, obejmując fabry
kę, warsztat, biuro, szkołę, dru
karnię, czy nawet, nawet... teatr.
Ot, szczegół drobny, który może
uszedł by pamięci. Pomnę, gdy
zgórą ćwierć wieku temu powsta
wał z nicości pierwszy polski za
wodowy związek aktorów, patro
nował mu nie kto inny, ale właś
nie Daszyński. On to na pierwszym
walnym zebraniu w sali Gwiazdy
przy ul. św. Tomasza przemawiał,
asystując operacji, która miała na

Generałowie „narodowi“ narzędziami młliardera-kryminalisty
Nasza prasa „narodowa“ i klerykatna nie ma szczęścia ze swoi
mi bohaterami. Przedmiotem jej
uwielbienia są obecnie rokoszanie
hiszpańscy, czyli raczej zdrajcy,
walczący przeciw prawowitemu
Rządowi własnej ojczyzny za
poduszczeniem obcych potęg, a
mianowicie Włoch i Niemiec. Wie
dzieliśmy od dawna, że ta rzeko
mo idealistyczna walka w obronie
„narodu“, „wiary“ i „kultury“, to
w istocie swej rozpaczliwy bunt
kapitału, kleru, obszarników w obronie zagrożonych przywilejów.

nauczył się pisać 1 po dziś dzień szan. March jest inicjatorem so
jest analfabetą. Rachować za to juszu wszystkich żywiołów pra
umie znakomicie. Nie wytrzymał wicowych. Organizuje prasę pra
długo na Majorce i wziął się do wicową. Ale nowe wybory do par
większych interesów. Przemyca lamentu dają zwycięstwo lewicy i
tytoń z Afryki do Hiszpanii. Spro March po raz drugi ucieka do
wadza się do Barcelony i udaje Francji.
gorącego katalońskiego regionali
Tam natychmiast przygotowuje
stę.
spisek przeciw legalnemu Rządo
Jest to głos przeciętnego oby
Robi wszystkie możliwe geszef wi. Termin wyznaczony został na
watela krakowskiego, nie rzadko
ty.
Złote czasy nadeszły dla takich październik, względnie na listo
zupełnie obcego naszej ideologii.
ludzi w czasie wojny. March or pad. Ale Rząd przewąchał, że coś
Dlatego też podajemy te charak
ganizuje trust cukrowy, który da się święci. Calvo Soleto, poseł,
terystyczne słowa.
wniej nie dawał żadnych docho przywódca monarchistów 1 tuba
V
dów, a w roku 1917 pod jego rzą Marcha pada ofiarą morderstwa.
Pięknie uczcił Kraków wielkiego
bojownika o Niepodległość, Demo
Prawda nie da się długo ukryć dami przynosi dziewiętnaście mi Wskutek tego rewolucja wybucha
krację, Socjalizm. Cała Polska lu i maski spadają z twarzy. „Boha lionów dywidendy. Zajmuje się wcześniej, niż zamierzano. Pierw
dowa złożyła Mu hołd ostatni. Łzy terowie“ Alkazaru nie są takimi spekulacją gruntową, kupuje ol szym jej ogniskiem są Wyspy Ka
wiernych towarzyszy broni były o- bohaterami, gdyż jedynie humani brzymie obszary 1 parceluje je. naryjskie. Przywódcą jest gen.
statnim kwieciem, które spadły na taryzm i niedoświadczenie woj Nabywa wielką firmę wyrobów Franco, który następnie udaje się
WIELKĄ MOGIŁĘ.
skowe atakujących oddziałów rzą chemicznych „Productos Quimi- do Maroka, gdzie staje na czele
Wielki chorąży czerwonego sztan dowych pozwoliły na tak długą o- cos“ i podnosi jej dywidendę z rokoszan. Tymczasem March z Gil
daru Polski Ludowej zmarł. Ale bronę. Niedawno gruchnęła wia 2% do 18%. Staje się właścicie Roblesem rozbijają się luksuso
żyć będzie dalej — w swych wiel domość, dla naszych prawicow lem kopalni węgla „Vasco-Leone- wą limuzyną po Francji, a zwła
kich pracach 1 zasługach dla So ców przerażająca, o masońskiej sa‘‘, której dywidenda dzięki nie szcza wzdłuż granicy hiszpańskiej,
cjalizmu I Polski.
Nici wojny domowej zbiegają
przeszłości generałów Franco, mu wzrasta z 7# do 50$. „Ban
ZASŁUGOM CZEŚĆ.
Mola i innych. Obecnie czytamy co de Barcelona“, w którym rów się w ręku miliardera-kryminaliK. CZAPIŃSKI.
nież ma wpływ przeważający, ma sty. Koszty jej obliczają dotąd na
w wielkim tygodniku londyńskim
w roku 1918 trzynaście razy więk sto trzydzieści milionów funtów
V
„Sunday Express“, zgoła nie po
W uzupełnieniu naszego wczo
szy obrót niż w 1913. March ku szterlingów. Wydatek zbyt wielki,
dejrzanym
o lewicowość, raczej
rajszego sprawozdania z uroczysto
puje wszystko: ziemię, kopalnie, nawet na olbrzymią kieszeń Mar
ści żałobnych w Krakowie dodaje przeciwnie, długi artykuł p. t. fabryki, linie okrętowe, banki. Na
cha. Muszą być więc i inni wspól
my, iż przy bramie cmentarza przy „Człowiek, który wygrał (?) woj zywają go El Yanqui (Ameryka
nicy krajowi i zagraniczni, kapi
nę
hiszpańską“.
Mowa
w
nim
o
ul. Rakowieckiej po za tow. Arci
nin), gdyż tempo jego interesów
szewskim, Soukupem, Kwapińskim, miliarderze hiszpańskim Juanie jest czymś niebywałym wśród o- taliści i obszarnicy hiszpańscy, a
Niedziałkowskim, Piotrowskim i March, o którym niejednokrotnie pieszałych Hiszpanów, których u-, obok nich faszyści włoscy 1 hitle
Goetzem, który przemawiał w im. już w prasie była mowa, ale nigdy lubionym słowem jest „manana“ rowscy. Rząd francuski wyznacza
Marchowi miejsce pobytu, dalekie
robotników p«d»kiUi w Czechosło jeszcze w sposób tak wyczerpują — jutro, później.
od granicy hiszpańskiej, we Fran
wacji, żegnali tow. Ignacego Da cy. Warto więc przypatrzyć się
Za
dyktatury
Primo
de
Rivery
cji północnej, a później w Paryżu,
tej
postaci
decydującej
dziś
o
lo
szyńskiego** tow. Buniak — im.
Ukraińskiej S.D., tow. Zerbe — im. sach Hiszpanji i posługującej się zyskuje wielki wpływ polityczny. dokąd się sprowadza z żoną, dwo
Niemieckiej S.D.P., tow. Alter — w tym celu hasłami stronnictw Generał-dyktator lubi go 1 boi się ma synami i dwiema małpami, t
im. Bundu, tow. Reiss — Im. Poa- prawicowych i rękami ich genera równocześnie. Oddaje mu kontro którymi się nigdy nie rozstaje.
lę nad produkcją tytoniu. Po pe Dzięki Marchowi wojska rokoszan
lej - Sion, ob. Nowicki — im. Zwiąż łów i przywódców.
wnym czasie chce zbadać, w jaki są zaopatrzone obficie w artylerię,
ku Nauczycieli, tow. Reger i tow.
Juan March, przebywający dziś sposób jego protegowany prowa samoloty, amunicję.
Hausner — im. robotników Lwo
na
emigracji, przeważnie w Pary dzi te interesy, ale jest już za póź
wa.
Los w jednej kwestii krzyżuje
Poza tow. Franciszkiem Souku żu, wygląda jak oskubany ptak. no. March jest już zbyt potężny, jego plany: w katastrofie samolo
pem, reprezentantem Międzynaro Jest łysy, z dużym nosem, w oku aby móc przywołać go do porząd towej ginie najcenniejszy pomoc
dówki Socjalistycznej wzięli udział larach. Przeszłość ma bardzo ku.
nik Marcha, generał Josó Sanjurjo,
w pogrzebie tow. Feliks Kuczera, burzliwą. Urodził się na wyspie
który z ramienia rokoszan miał
Rok
1931,
narodziny
Republiki
przedstawiciel S. D. Czechosłowac Majorce w ubogiej żydowskiej ro
zostać następcą prezydenta Aza*
hiszpańskiej,
jest
datą
dla
Marcha
klej i delegat niemieckiej Partii so- dzinie. Jako młodzieniec pilnował
ny. Tego sobie życzył March, któ*
składu kupca zbożowego. Nie fatajną. Oskarżają go o oszustwa
cjalno-demokratycznej.
i o korupcję, rząd republikański rego wola w obozie powstańców
odbiera mu monopol tytoniowy, a jest wszechpotężna. Dzięki nlemtt
sąd wsadza go do więzienia, w synowie zaprzyjaźnionego z nim,
którym przebywa ośmnaście mie zmarłego dyktatora Primo de Rl*
sięcy. Ale nie upada na duchu i very, Fernando 1 Antonio, otrzy
przy pomocy swoich zauszników mali wysokie dowództwa w armii
j
organizuje ucieczkę z więzienia, rokoszan.
która
kosztuje
go
milion
pesetów.
Depesze i listy kondolencyjne po Partia „Hitachtut — Poalej 8jon"
March zadowolony jest dziś %
zgonie Ignacego Daszyńskiego napły we Lwowie, Komitet Centralny Poa
Osiedla się w Paryżu, wynaj tego, co się dzieje. Hiszpania
wają w dalszym ciągu. W uzupełnie lej Sjon — lewicy, Ukraińska Socjal muje piętro całe w luksusowym spływa krwią — oto jego zemsta,
niu podanych przez nas poprzednio, Demokratyczna Robotnicza Partia — hotelu. Starszy pan, łysy, w oku Powta-za sobie swój ulubiony awymienimy jeszcze następujące de Frakcja, Ukraiński Komitet Central larach, z pięciu cygarami w kie foryzm: „Bóg jest wszechpotężny,
ny w Polsce, Komisja porozum!ewaw szeni kamizelki i grubym zwit lecz dolar jest jego wysłańcem1*,
pesze 1 listy:
Międzynarodówka Sportu Robotni cza związków pracowniczych (Sekre kiem tysiącfrankowych bankno Reprezentant tego dolara, miliar
czego (podpisano: R. Silaba), Socja tariat generalny), Związek Pracow tów, staje się na bulwarach pary der kryminalista Juan March, na
liści amerykańscy (podpisano: Nor ników P, Zakładu Ubezpieczeń Wza skich postacią tak popularną, że wypadek zwycięstwa rokoszu spo
man Thomas), Związek polskich sto jemnych — koło warszawskie, pra były król Alfons zadowolić się dziewa się zostać panem Hiszpa
warzyszeń sportowych w Morawskiej cownicy Centrali i Oddziału warszaw musi drugim miejscem.
nii.
tego jest pogrzeb wielkiego patrio
ty i uroczystości z nim związane.
Można powiedzieć bez przesady, że
u trumny i. p. Ignacego Daszyńsldego skupia się w dniu dzisiej
szym całe społeczeństwo, czcząc
wielkie zasługi i kryształowy cha
rakter Zmarłego

po zgonie Ignacego Daszyńskiego

Ostrawie, OKR PPS — Łódź, Byd
goszcz, Komitet PPS i Klasowe Zwią
zki Zawodowe w Sierpcu, Komitet P.
P. S., Zw. Zaw. TUR w Ozorkowie,
Komitet PPS i TUR w Sochaczewie,
Klub radnych PPS, Związki Zawo
dowe, Stow, służby społecznej w Gor
licach, Zarząd Okręgowy ZZK-Wilno,
Stronnictwo Ludowe — powiat Włodawski (G. Winniczuk, przewód.),
Rada Krajowa Klasowych Związków
Zawodowych (żydowskich), Komitet
„Bundu" w Piotrkowie, Zjednoczona

sklego „Społem“, Oddział łódzki Ligi
Obrony Praw Człowieka i Obywate
la, Stefan i Zygmunt Daszyńscy z
Poznania, Stefan Jaracz, prof. Fe
liks Młynarski z Warszawy, prof. A*
dam Szelągowski ze Lwowa, Kazi
mierz Ligowski z Korchynia, Wacław
Karczewski z Rudy Pabianickiej, dyr.
Jan Radomski z Ostrołęki, Zofia i Adam Rapalscy (kolonia Lipie), Sta
nisław Nowakowski, H. Radlińska,
Diana Eigerowa z Warszawy.

celu podniesienie zawodu, ugrun
towanie podstaw pracy i pogłębie
nie świadomości zbiorowej.
Albo inny epizod również z
przed ćwierć wieku: mroźny wie
czór styczniowy. Planty, uniwer
sytet, kordon austriackiej Landwehry. Słowem t. zw. afera Zim
mermanna. Wojsko rozstępuje się
i przez rampę wkracza w progi
uniwersytetu Daszyński, aby w
sali Kopernika stanąć na katedrze
i rozpocząć mowę. która miała rzu
cić pomost zgody między obu zwa
śnionemi stronami, senatem a mło
dzieżą. Usłuchano go, Daszyński
bowiem był instancją niejako pow
szechną. czystą, szlachetną i zara
zem potężną.
Z Ignacym Daszyńskim, z czło
wiekiem, który walczył o honor
pracy 1 podnosił ją z poniżenia,
schodzi do grobu także wielki ar
tysta. Dając tytuł „Język ognia“,
myślałem, że słowa te będą odpo
wiednie. Bo Daszyński rzeczywiś
cie był jak płomień. Pozostaje we
wspomnieniach jako wijący się ku
górze język ognia o barwie czer

wonej i złotej naprzemian. Portret
Jego winien przypominać dawne
portrety klasztorne, przedstawiają
ce postaci, z których ust wycho
dzą długie wstęgi pergaminu, a
na tych wstęgach są słowa. Jed
nak u Niego słowa te były nie ma
lowane, lecz płomienne, parzące,
takie, które pękają nad tłumem —
niczym szrapnele. To był wulkan,
tryskający ławą słów. Nazwisko
Jego samo w sobie stanowiło has
ło, zawołanie, było — zwłaszcza
dla młodych — programem, w kaź
dym razie buntem wcielonym.
improwizator ten nie szukał sa
motności, przeciwnie, szukał tłumu,
a tłum szukał Jego. Uzupełniali się
wzajemnie. Sądzę, że mówiąc, der
piał, że tworzył, w porywie bole
snym, ale i radości pełnym. Łado
wał się tłumem, jak akumulator,
aby, naodwrót, puszczać prąd w
pierwotne źródło własnej energii.
Oddawał wszystko, co brał, a mo
że nawet zwracał więcej napięcia,
niż go zapożyczył. Z tłumu, z sali
olbrzymiej, czy z rynku krakow

Następne wybory do parlamen
tu dają mu mandat z ramienia
stronnictwa radykalnego, którego
przywódca Lerroux wmięszany
jest w szereg interesów i zawiera
przymierze z prawicą i jej ówcze
snym przywódcą, Gil Roblesem.
March jest mściwy i organizuje
walkę przeciw lewicy. Narzędziem
jego jest wyłupiastooki okularnik
Emilio Mola, dzisiejszy generał i
dowódca frontu północnego roko

sięcy ludzi. Gorący, ciężki, intensy
wny. Dynamo i akumulator. Pły
nął w Daszyńskiego prąd. A tłum
szumiał i chwiał się, czekając na
słowa. Słowa zaś kiełkowały w mó
wcy, rozsadzając mu pierś. Przez
gardło płynęła jakby kra, wiosen
nym, burzliwym nurtem niesiona.
Ale potrafił i milczeć. Choć mil
czał raczej od nadmiaru. Kotłowa
ły się w nim słowa, deptały jedno
drugie, cisnęły się, cały był wiel
kim kłębowiskiem słów. Gdy za
czął mówić, przynosił tłumowi ul
gę, wyzwalając treść wspólną wszy
stkim, siedzącą tuż pod sercem czy
wątrobą. Włosy miał wzburzone,
twarz bladą, oczy w płomieniach.
Rąbał niekiedy, albo ciął jak szpic
rutą. Mówił językiem ognistym,
wystrzelając raz po raz bengalską
fanfarą, albo też przytłumiając pło
giień. I wtedy, w tych rzadkich sto
sunkowo momentach piano był je
szcze większym artystą. Ogień przy
gasał, tląc się iskrami humoru, ironii subtelnej a miażdżącej.
Artyzm nie wyczerpuje bynajskiego szedł nań dech tvsieev. tv- mniej charakterystyki Daszyńskie-

Prasa prawicowa zachwyca się
— przeważnie obłudnie — generalsko-faszystowską fasadą po
wstania hiszpańskiego. A tymcza
sem za nią kryje się miliarder.kryminalista Juan March, ohydny
sęp, karmiący się pracą, krwią 3
życiem swoich ofiar, godny repre
zentant kapitalizmu, nie cofające
go się przed niczym, gdy chodzi o
jego interesy.
j.

go, u którego naprzekór staremu
przysłowiu, między słowem a u*
czynkiem nie było góry pośrodku,
Człowiek mocny, nieustraszony,
groźny. A przytem Polak od stóp
do głów Słusznie nazwano go nie
dawno „karmazynem", bo też czeg
wony płaszcz umiał nosić jakoby
delję, sobolami podbijaną. A w,
rzeczy samej nosił płaszcz, wiatrem
podszyty, będąc z zakonu trybu
nów biednych, którzy gardzą do
statkami tego świata.
Daszyński jest symbolem. Łączy
w sobie sen o szpadzie i sen o mło
cie zarazem. Postać przedziwna 1
piękna, mająca w sobie znamię
wzniosłości. Widzieć ją zawsze bę
dziemy na tle lasu sztandarów czeg
wonych. Sam zaś zachował niezwy
kłą proporcję, umiejąc wiązać ko*
lor biały z czerwonym. Zbyteczni
byłoby rzeczą „wybielać“ tę pos
tać, jako źe ona tego nie potrzebu
je. To pewna, źe każdy człowiek
nietknięty daltonizmem, ujrzy obi*
barwy, zharmonizowane i wzajem^
się uzupełniające
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We Francji

Z serii procesów

Rząd ludowy realizuje postąp społeczny

O.tl.N.

40-godzinny tydzień pracy
wchodzi w tycie
Od poniedziałku we francuskich
kopalniach węgla począł obowią
zywać 40-godzinny tydzień pracy.
Całe zagłębie węglowe, obejmują
ce departamenty północne, przed
stawiało w poniedziałek inny, niż
zazwyczaj wygląd. Szyby były nie
czynne, funkcjonowały jedynie dru
żyny, dyżurujące na powierzchni,
centrale elektryczne oraz piece kok
sowę. Nowe przepisy o czasie pra
cy w kopalniach węglowych prze
widują, iż 40-godzinny tydzień pra
cy zostanie rozdzielony na 5 peł
nych 8 godzinnych dni roboczych.

Roz:emstwo w

Wi

Rząd francuski w dalszym ciągu
poświęca uwagę sprawie wpro
wadzenia w życie nowego ustawo
dawstwa socjalnego.
We wtorek w pałacu Matignon.
w którym mieści się siedziba pre
zydium Rady Ministrów, odbyła
się narada, w której wzięli udział
przedstawiciele Rządu z premierem
Blumem przy udziale ministrów
Chautemps, Paul Faure i Viollette
oraz ministra obrony narodowej
Daladier, spraw wewnętrznych Sä
len gro i pracy Lebas.
Obecni byli również generalny
sekretarz Konfederacji Pracy Jouhaux wraz z członkami prezydium
Konfederacji.
W konferencji tej, która trwała
kilka godzin, premier Blum przed
stawił projekt tekstu ustawy, do
tyczącej procedury obowiązkowe
go arbitrażu na wypadek zatargów
między robotnikami a pracodaw
cami. Projekt ten przewiduje na

czasie będzie przedłożony do za
akceptowania naczelnej organiza
cji przemysłowców.
Wyniki
wtorkowych
obrad
przedstawicieli Rządu z przedsta
wicielami Generalnej Konfederacji
Pracy będą w każdym razie przed
miotem rozstrząsań posiedzenia
rady gabinetowej, które odbędzie
się w środę. (PAT.).

Szósty dzień (sobota albo ponie
działek) został przeznaczony na
dodatkowe święto.
O ile chodzi o personel urzędni
czy, pracujący w zarządach ko
palń, czy też w administracji, to 40
godzinny tydzień pracy będzie roz
dzielony dla nich na 6 dni robo
czych z wolnym po południem w
sobotę.
Wejście w życie nowego ustawo
dawstwa o czasie pracy w kopal
Prasa austriacka omawia dzia
niach powitane zostało w departa
mentach północnych z zadowole łalność Ignacego Daszyńskiego,
podnosząc jego zasługi i wybitny
niem przez rzesze robotnicze.
talent polityczny.
Pismo „Der Morgen“ poświęca
ś. p I Daszyńskiemu wspomnie
stępującą procedurę: przede wszy nie pośmiertne, w którym podkre
stkim konflikt ma być poddany ar- śla jego zasługi dla Partii Socjali
trażowi w ramach departamentu. stycznej oraz duże zdolności kra
W razie nieosiągnięcia porozumie somówcze.
ś. p. Daszyński cieszył się w sta
nia zatarg będzie przekazywany
automatycznie do rozstrzygnięcia rym parlamencie austriackim wiel
prowincjonalnym federacjom prze
mysłowców 1 robotników. Wresz
cie w razie dalszego trwania za
targu, arbitraż przechodzi automa
tycznie w ręce ogólnokrajowej
Konfederacji Przemysłu Francuskie
Komunikat urzędowy ogłoszony
go i Generalnej Konfederacji Pra
o g. 12 w południe donosi: Pow
cy.
Rząd nie będzie interweniował stańcy koncentrują wszystkie swo
bezpośrednio i będzie jedynie re je siły ' zbrojne dokoła Madrytu,
prezentowany przez urzędników, aby otoczyć stolicę. W mieście pa
których zadaniem będzie oddziały nuje zupełny spokój. Bitwa rozwi
wanie na tok rokowań celem do ja się na linii, przechodzącej u
stóp wzgórza Cerro de los Ange
prowadzenia do porozumienia.
les
do Getafe, na południe od LeJak informuje „Paris Soir“ —
projekt ten spotkał się z aprobatą ganes przez lewy brzeg Guadarazarówno ministrów, jak 1 przedsta ma aż do Boadilla del Monte przez
wicie!) Generalnej Konfederacji Villanueva de la Cognada, Valde
Pracy, wobec czego w najbliższym Morillo aż do Robledo de Chavela 1 Santa Maria de la Alameda.
W Madrycie słyszy się wciąż sy
reny zawiadamiające o zbliżaniu
się samolotów powstańczych. Przy
poniedziałkowych atakach samo
loty powstańcze, rzucając bomby,
zabiły wyłącznie kobiety i dzieci.
ramy rozmów lokarneńskich \ w Lotnicy rządowi bombardowali kil
ogóle nie może stanowić żadnego ka obiektów wojskowych na odprzedmiotu rokowań pomiędzy W.
Brytanią a Niemcami.
Von Ribbentrop odbył z min. Edenem dłuższą rozmowę, która je
Z Wiedniana deszła wiadomość
dnak podobno nie miała przc’*’?gu
o zmianie Rządu w Austrii. Zmia
pozytywnego. (PAT.).
na polega na tym, że ministrowie

Przed brzeżańskim Sądem Okrę
gowym zapadł wyrok w procesie
22 oskarżonych z powiatu bobreckiego o udział w OUN. i w różnych
aktach gwałtu, dokonanych z ra
mienia tej organizacji.
Dwóch oskarżonych skazano na
karę śmierci, zamienioną na do
żywotnie więzienie, szereg innych
na kary więzienia od 9 mieś. do 15
lat, 8 uwolniono.

Prasa wiedeńska

o Ignacym Daszyńskim

ktach pracy

kim uznaniem i sławą znakomite
go mówcy. Pismo podkreśla dos
konałe opanowanie przez Daszyń
skiego języka niemieckiego. Pod
względem stylu 1 formy przemówię
nła jego górowały nad przemówie
niami parlamentarzystów niemiec
kich. (PAT.).

V

Do wspomnianego w powyższej
wiadomości artykułu jeszcze powró
clmy. (Red.).

W Hiszpanii

Kwttiww atak na Madml

clnku środkowym, zniszczyli dwa
konwoje, złożone z 50 samocho
dów ciężarowych i pociąg wojsko
wy w okolicach Illescasf
Powstańcy atakowali na odcin
ku Siguenza, lecz zostali odparci,
ariylerja ich była bardzo czynna
na wszystkich odcinkach frontu.
Znaczną koncentrację sił pow
stańczych widać w okolicach Ro
bledo do Chavela, Naval Carnero
i Sewilla la Nueva.
W Asturii wojska rządowe na
tarły pomiędzy San Colaudio i Escamplero, wypierając przeciwnika
z pozycji. Kontratak przeciwnika
został odparty z dużymi dlań stra
tami. Ulewny deszcz utrudnia ope
racje na tym odcinku. Na froncie
aragońskim 53 żołnierzy powstań
czych przeszło na stronę rządową.

Anna Leliwa-Blelkiewicz I
Oprócz czynnych działaczów re
wolucji 1905 roku, schodzą z tego
świata ci, którzy organizowali w
owym czasie pomoc więźniom po
litycznym. Parę lat temu zmarła
zasłużona na tern polu Franciszka
Woroniecka, obecnie nadchodzi
wiadomość o śmierci w Chicago
znanej wszystkim niemal byłym
więźniom pani Leliwowej, niegdyś
żony słynnego śpiewaka opery
warszawskiej.
Wiele trzeba było przezwycię
żyć trudności, aby zorganizować
pomoc więzienną i dopuścić jej
przedstawicielki do kontaktu z wię
źnieni. Jak widać z aktów kance
larii gen. gubernatorstwa warszaw
skiego, ówczesny szef źandarmerji,
gen. Markgrafskij, zgłosił na piś
mie sprzeciw przeciw dopuszcze
niu pani Leliwowej do więzień war
szawsklch, ze względu na jej po
lityczną nieprawomyślność. I do
piero po zabójstwie gen. M. sytua
cja się zmieniła. Nowy oberpolicmajster, von Meyer, poparł poda
nie p. Leliwowej, które zostało uwzględnione przez Skalona.
Od tej pory przez kilka lat z rzę
du pani Leliwa (zwana przez wie
lu więźniów, nie wiadomo dla cze

go ,hrabiną Leliwa) stale odwle
dza więzienia warszawskie, w któ
rych siedzieli pod śledztwem D0
lityczni". Jej działalność nie jest
wyłącznie działalnością samarytan
ską. Pośredniczy ona między wi»
źniami a partją, przestrzega
niów przed grożącemi im ciosami'
ostrzega ludzi, znajdujących się na’
wolności, na podstawie informacyj
więźniów, o możliwości dokonania u nich rewizyj, nie cofa się na
wet z narażeniem własnej osoby
na grożenie naczelnikom więzieni
w razie ujawnienia złej ich woli
zemstą partji. Niejeden z byłych
więźniów zawdzięcza jej swoje źy.
cie. Gdy ważyły się losy — za,
twierdzenie wyroku śmierci lub nłaskawienie — pani Leliwa poruszala wszystkie możliwe sprężyny
i wciąż udawało się jej zawczasu
pośpieszyć z ratunkiem.
P. Anna Leliwa, z drugiego męh
ßielkiewicz, przed kilku laty przeniosła się do Ameryki, gdzie zak*
czyta życie dnia 20 października.
Wdzięcznem sercem ją wspomi
nają liczne zastępy byłych więźniów politycznych.
J. Krz,

Składajcie ofiary na zimową pomoc
dla bezrobotnych.
Konto PKO Nr. 70.200 Pomoc Zimowa.

liliadomoicl Cportowe

W mistrzostwach Polski startować
będą z Poznania: Warta — jako dm
żynowy mistrz Polski z roku ubiegłe
PRZESUNIĘCIE TERMINU
go, oraz HCP. — jako najlepszy (po
OTWARCIA KURSÓW R. O. S. Warcie) bokserski zespół okręgu po
W związku z uroczystościami po- znańskiego.
grzebowemi zmarłych towarzyszy Da Narciarstwo
szyńskiego i Michałowicza, przesunię
to otwarcie pięciu kursów R. O. S. w PROGRAM PRAC NARCIARZY, \
Warszawie na czwartek 6 b. m. i dni NA BIEŻĄCY SEZON ZIMOWY.
następne.
W Krakowie odbyło aię posiedze
WRSKO. jeszcze raz zwraca się do nie rady narciarskiej Polskiego Zwią
klubów i młodzieżowych organizacyj
Narciarskiego.
robotniczych, by gremialnie zgłaszały zku
zebraniu, które miało charak*
swych członków na kursy ROS. za terNa programowy
na sezon 1936-87,
Prasa londyńska podkreśla fakt
początkowane przez drogiego nam uchwalono główne wytyczne prasy
tow. Michalouńcza. Wszystkie kursy PZN. no cały sezon nadchodzący.
demarche dokonanej w Berlinie
trwają jeden miesiąc, t. j. dwa razy
przez ambasadora brytyjskiego sir
Plan prac, który przedstawił red.
w tygodniu po dwie godziny.
Faecher. zawiera bardzo bogaty pro
Erica Phippsa, który formalnie za
Dnie i godziny zajęć są następu gram w dziedzinie organizacyjnej,
protestował wobec ministra spraw
jące:
wyszkoleniowej, sportowej, turysty
zagranicznych Neuratha z powodu
1) Kurs na sali Skry Okopowa 4«? cznej, propagandy i wydawnictw
Heimwehrowscy
zostali
całkowicie
we
wtorki
i
czwartki
tv
godz.
19—21.
przemówienia min. Goeringa i
oraz krzewienia narciarstwa.
2) Kurs na sali Gwiazdy Leszno
usunięci.
Sprawy sportowe będą pierwszy®
Goebbelsa. Podjęcie tej demarche
Schuschnigg pozostaje nadal na 74 we wtorki i czwartki w godzinach etapem przygotowań do 6 zimowych
uważane jest w kołach politycz
19 — 21.
igrzysk olimpijskich Grupa olimpij
czele Rządu.
nych za krok dość niezwykły w po
3) Kur8 na sali ROWF. Czerwo ska będzie dalej utrzymana. Cele®
nego Krzyża 20 we wtorki i czwartki podniesienia poziomu narciarstwa
lityce angielskiej, która na ogól
w godz. 19 — 21.
wszystkich okręgów zaangażowany
nie jest zbyt skora do protestów,
4) Kur8 na sali WSM. Żoliborz— będzie trener objazdowy, oprócz te
o ile interesy brytyjskie nie zosta
Krasińskiego 10 we wtorki i soboty go PZN. przewiduje organizację kuT
ły naruszone. Dlatego też protest,
Na zebrani ugrupy parlamentar
sów dokształcających i obozów tre
Wydawca socjalistycznej „Ein ła ona wiadomość o „bójce wiejskiej“ io aodz. 19 — 21.
5) Kurs na sali Marymontu — U ningowych dla wybitnieiszych zawo
złożony d. 3 bm. w Berlinie komen nej angielskiej Partii Pracy leade ziger Volkstimme“ w Gdańsku An w Schoenebergu — tak nazywa na
dników.
towany jest jako chęć demonstra rem stronnictwa został ponownie toni Fooken został osadzony w are pad bojowców hitlerowskich na dwie stronie 2 we wtorki { piątki.
Znloszenia przyjmują: Sekretarjat
PZN. będzie przyk.adał większą
cyjnego podkreślenia, Iż zagadnie wybrany Attlee, a jego zastępcą szcie śledczym. (PAT.).
rodziny polskie. W podobny wypowia WRSKO. oraz komendanci kursów wagę do mistrzostw okręgowych, kto
nie kolom*} nie może wchodzić w Greenwood. (PAT.).
przed
rozpoczęciem
ćwiczeń.
dają się też inne pisma hitlerowskie,
re są zwykle głównymi imprezami na
V
Pod tytułem „Bójka wiejska jako a agencja półurzędowa donosi o BIEG NA PRZEŁAJ MŁODZIKÓW prowincji.
(Ostatnie wiadomości na str. 1 i 2-sj)
Postanowiono zaangażować trene
O PUCHAR R. O. W. F.
przedmiot wielkiej polityki“ — „Voel wszczęciu przez władze gdańskie „su
ra zagranicznego specjalistę skoków
irischer Baobachter“ pisze, iż w o sta rowego (?) śledztwa“ i deklamuje na
W niedzielę, dnia 8 b. m. o godz. oraz trenera zjazdowego, który bę
tnich dniach prasa polska rozpoczęła temat „porozumienia gdańsko-polskie 11-ej, na boisku RKS. Skry odbędzie dzie współpracował ze szkołą zjazdo
sie bieg na przełaj młodzików do lat wą na Kasprowym,
kampanię przeciw Gdańskowi. Ogłosi go“.
17-tu, na przestrzeni 2 km. Bieg do
Z wyjazdów zagranicznych PZN.
stępny jest dla członków klubów ro przewiduje przede wszystkim udział
W dniu 3 listopada r. b. odbyło się I 1935. Handel świadczyć będzie webotniczych i niestowarzyszonych. w mistrzostwach narciarskich świata
Zgłoszenia przyjmują sekretariaty w Chamonix
pod przewodnictwem p. ministra Zyn ( dług kategorii świadectwa przemy-1
WRSKO. Czerwonego Krzyża 20 i
Udział Polski w meczu narodów
dram - Kościałkowskiego kolejne po-isłowego, a więc 1 kategoria od 750!
RKS. Skrv Okopowa 43. Pierwsi słowiańskich jest pod znakiem z^pysiedzenie wydziału wykonawczego O- do 2.000 zł., 2 kategoria „a" w War
trzej zawodnicy otrzymują ponadto tania. Polska zapronowała przełoże
gólnopolskiego Obywatelskiego Komi szawie i Łodzi od 100 do 300 zł., w
nagrody w dyni omach.
nie tego meczu, który ma się odbyć
(Koresp. własna).
w Czechosłowacji — na r. 1938. Wal
tetu Pomocy Zimowej Bezrobotnym. innych miejscowościach od 75 do 150
to zaznaczyć, że wycofanie się z tej
Wysłuchano sprawozdań z działalno złotych. Kategoria 2b i 3 w Warsza
W ciągu miesiąca października nej za lata służby zaborczej. Poza
imprezy powoduje zapłatę odszkodo
ści sekcyj komitetu. Sekcja organize wie i w Łodzi 40 zł., w innych miej b. r. odbyły się niemal we wszyst tym masy kolejarskie domagają ZAWIESZENIE ŚLĄSKA I DĘBU. wania w wysokości 150 dolarów złocyjna wysłała do poszczególnych ko scowościach 25 zł. 4 kategoria w War kich większych ośrodkach Okręgu się wkroczenia władz i zatamowa
Jak donoszą z Katowic, prezes KS.
Odznaki narciarski PZN. będą W
mitetów lokalnych szczegółowe in szawie i Łodzi 5 zł., w innych miej Krakowskiego liczne zgromadze nia drożyzny, a jeżeli to nie na Dąb p. Olszak złożył oświadczenie, za
strukcje, ustalające techniczne zasa scowościach 3 zł. Pierwsza rata nia pracowników i emerytów kole stąpi, domagają się podwyższenia przeczaiąc kategorycznie rozmaitym sezon i ę nadchodzącym rozbudowane.
Wprowadzona zostanie również ou
pogłoskom na temat rzekomego przedy przeprowadzenia zbiórek materia świadczeń od lokali płatna będzie w jowych. Na tych zgromadzeniach poborów i zaopatrzeń do wyso krmierna bramkarza Śląska, Mrożka znaka nizinna. Zasady lej ustali kołowej i pieniężnej, a w szczególności 1 grudnia r. b.
zebrani żywo dyskutowali na te kości faktycznego wzrostu droży przez Dąb. P. Olszak dodaje, że wy misia narciarstwa nizinnego.
Sprawy saneczkarskie będą nadai
mienieni w tych pogłoskach jako rzezbiórki ulicznej, która trwać będzie
Naczelny Wydział postanowił zwró mat wzmagającej się z każdym zny.
działacze Dębu pp. Stawicki, w zasięgu działalności PZN. do <$eod 11 do 18 listopada r. b.
cić się do ogółu górników o realizo dniem drożyzny artykułów codzien
Nadchodząca zima i wzmożone okmi
Kondziora, Frydrych i Liczyński nie su usamodzielnienia się tej gale®
Zakomunikowano o podwyższeniu wanie w jak najszerszym zakresie do nego użytku i odzieży. Zebrani z wydatki na zakupy zimowe i o- są członkami klubu, nie są zupełnie sportu.
norm przez przemysł i handel. Prze-1 n'osiej inicjatywy górników kopalń rozgoryczeniem omawiali swoje dzież, przy wzrastających cenach, znani drużynie Dębu ani też sferom
Dla ułatwienia organizowania wy
mysł postanowił świadczyć w wy so- j „Saturn“ 1 „Jowisz" na terenie in- ciężkie położenie materjalne.
cieczek zostaną wyznaczone specjal
doprowadzają kolejarzy i emery sportowym Śląska.
ne szlaki narciarskie w górach. _ _
**
kości od 1 do 3 promile obrotu za r. nvch kopalń.
Uchwalono rezolucję z doma tów, szczególniej obarczonych licz
Dział krzewi ci eistwa narciarstwa
Zarząd
Ligi
PZPN,
który
rozpa
ną
rodziną,
a
nieposiadających
ża
ganiem się: zniesienia specjalnego
łącznie s Tow. Krzewienia Narciar
trywał
sprawę
tei
afery
postanowił
podatku od poborów i zaopatrzeń dnych innych dochodów ani mająt zawiesić KS. Dąb i KS. Śląsk w pra stwa prowadzić będzie PZN. nadali
emerytalnych, nowelizacji ustawy ku, do rozpaczy. Głód i niedosta wach członków do czasu ukończenia obejmować będzie akcję rtwdawnw
sprzętu narciarskiego.
emerytalnej i przywrócenia zasady tek w rodzinach kolejarskich są co dochodzeń zarządzonych przez Ligę. etwa
zację kursów wędrownych oraz wy
Dnia 5 b. m. w czwartek nastą
Zjazd będzie obradował w na zaliczenia pełnej wysługi emeryta! raz większe.
dawanie komunikatu śniegowego, w*
pi w Katowicach otwarcie Trzecie stępujących sekcjach: 1) prawa
jącego zasłużoną już popularność
go zjazdu prawników polskich. państwowego (przewodniczący rek
Polsce,
WARTA
ZDOBYŁA
Zgromadzi on około 800 osób ze tor
uniwersytetu poznańskiego
Preliminarz budżetowy na su«H
MISTRZOSTWO, ALE PRZY
107.800
zł. został uchwalon^l^J
wszystkich zawodów prawniczych. prof Peretiatkowicz). 2) prawa ad
ZIELONYM STOLIKU.
propozycje wyłonione w
W środę 4 b. m. ó godz. 12 w ministracyjnego (przewodniczący
zostały
Protest Warty w sprawie meczu sprawie obniżenia wkładek
południe nastąpi otwarcie Biura pierwszy prezes N. T. A. — HełKlimecki — Szymura w spotkaniu
Zjazdu w śląskich technicznych za czyński). 3) prawa karnego (prze
Następnie wybrano komisje gj*
W Mołodecznie policja areszto kładu: Górecki i Leon Metelus.
HCP. — Warta (10:6 dla IICP.) zo
»
kładach naukowych (teł. 330-32). wodniczący pierwszy prokurator wała Inspektora Powszechnego Za
Ten ostatni po wykryciu nadu stał uwzględniony i zwycięstwo przy towa pod przewodnictwem V-•
turystyczna pod PT7f’
Przez cały czas zjazdu biuro udzie Sądu Najwyższego — Michelis). kładu Ubezpieczeń Wzajemnych— żyć popełnił samobójstwo, rzuca znano ostatecznie Szymurze. Dzięki mana
Ramzy narciarstwa nizinnego f"
lać będzi-g informacyj, a w chwili 4) prawa prywatnego (przewodni Feliksa Banela. Aresztowanie to jąc się pod pociąg. Suma zdefrau- temu wynik meczu brzmi obecnie 8:8, przewodnictwem red. Faerhrr< _ *
a tytuł mistrza okręgu zdobyła War
obecnej przyjmuje ostatnie zapisy czący prezes Komisji Kodyfikacyj pozostaje w związku z nadużycia dowanych pieniędzy sięga 10.000 ta, mając lepszy stosunek punktów i
nej — Pohorecki). (PAT.).
na zjazd.
mi, jakie popełnili poborcy tego za- zł.
walk.

Anglia złożyła protest
przeciw mowie Geeringa i Goebbelsa

Zmiana Rządu w Austrii

Z Partii Pracy

Brunatny teror w Gdańsku

Sprawy pomocy zimowej

Ruch organizacyjny kolejarzy
w Okręgu Krakowskim

Z azd prawników polskich

w Mołodeczn-e

Sport robotniczy
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Wśród poetów

Wiadomości z całej Polski

JULIAN TUWIM: „Treść gorejąca“. Warszawa, J. Mortkowicz,
1936; str. 108.
Znakomity poeta francuski Paul
Valery, wyraził się kiedyś, że
„wielkość poetów to możność ućhwycenia mocnem słowem tego,
c0 ledwo a ledwo dostrzegli myślą“... Stosując ten jedynie spraw
dzian klasyfikacyjny, należałoby
zaliczyć Tuwima do grona wiel
kich poetów, rzadko bo zdarza się
taka jak u niego zdolność chwyta
nia słowem tego, co ledwo do
strzegalne myślą, — transponowanie podświadomej treści osobi
stej na mowę rymu, strofy, wier
sza. Magia słowa, to chyba naj
bardziej charakterystyczny i wy
różniający rys twórczej indywi
dualności Tuwima, coraz większą
doskonałością osiągnięć legitymu
jącej swą pełnię i dojrzałość.
Ale ta poetycka magia słowa,
to szlachetne i kunsztowne tuwimowe rymotwórstwo ma również
swoje niebezpieczne strony: pan i
władca grającego tysiącem ponęt
słownego żywiołu staje się niepo
strzeżenie w swem zapamiętaniu
jakby sługą i niewolnikiem słowa,
a wówczas piękno, harmonia i ory
ginalność kształtu wstępują na
pierwsze miejsce w hierarchii ele
mentów pisarskich, wówczas zwę
ża się tematyczny zasięg twórczo
ści, a dążenie do świetności i nie
zwykłości werbalnego wyrazu gó
ruje ponad wszystkim. Przykła
dem takiej słownej i „słowotwór
czej“ ekstazy poetyckiej jest „fan
tazja" p. t. „Zieleń", są wiersze
„Dar", „Jak powstał ten wiersz?"
i w. in, są także owe świetne i nie
pospolite neologizmy — różne
„somnilingwy“ i „odowęgliany“.
Postawa Tuwima jako poety
jest wybitnie arystokratyczna, in
dywidualistyczna,
aspołeczna.
Wznosząc wysoko proporzec poe
tyckiego posłannictwa, wierząc w
prawdy i konieczność misji apollinowych wybrańców, Tuwim nazy
wa siebie „wznawiaczem .sprawy
ognistej", prometeuszowej, tłuma
czem „zdarzeń treści gorejącej",—
i stroni, ucieka od tłumu (wulgaryzując fo pojęcie np. w wierszu:
„Znów to szuranie"...). Zniżenie
się „do prostego człowieka" jest
w tej twórczości raczej wyjątkiem,
skoro ten „prosty człowiek" musi
być jakoby z reguły kretynem, koł
tunem i chamem.

NOWE SCHRONISKO
TURYSTYCZNE W BESKIDZIE.
Oddział Tow. Tatrzańskiego „Be
skid“ buduje obecnie na Prehybie
koło Szczawnicy na wysokości
1170 m. ponad poz. morza nowe
schronisko, które spełniać będzie
ważną rolę w turystyce, tak zimo
wej, jak i letniej, albowiem stanie
ono na miejscu, gdzie zbiegają się
wszystkie szlaki turystyczne z Pie
nin, Szczawnicy, Sącza i Krynicy.
Część schroniska otwarta będzie
1 grudnia b. r.
W schronisku znajdzie pomiesz
czenie 120 osób.
NADUŻYCIA W MAGISTRACIE
M. ZALESZCZYK.
W związku z nadużyciami w za
rządzie miejskim w Zaleszczykach
zjechali do Zaleszczyk: sędzia
śledczy oraz wiceprokurator sądu
okr. w Czortkowie.
Po przesłuchaniu aresztowany
został burmistrz Zaleszczyk Stefan
Hebda i kasjerka magistratu Haf
ner, którzy zostali odstawieni do
więzienia w Czortkowie.
B. KASJER MAGISTRATU PRZED
SĄDEM.
Grodzieński sąd okręgowy na
sesji wyjazdowej w Wołkowysku
rozpatrywał sprawę b. kasjera ma-

Takie zamykanie się w dumnej
i pogardliwej względem ludzi izo
lacji nie może w nas, oczywiście,
wzbudzać sympatii. Czy przyno
si ono w czemkolwiek uszczerbek
piękności, szczerości tuwimowej
/bryki, czy odbiera może siłę i sugestywność jego poetyckiej inspi
racji, — to znowu sprawa innej
kategorii, której rozstrzygnięcie
najlepiej pozostawić wrażliwemu
czytelnikowi, poddając mu jako
materiał do oceny takie np. wiersze, jak „Teogonia", „Zadymka“,
„Ucieczka“, „Z okruszynami mlo
dości“... ł !n. Cykl „Wierszy o

P .PAWLEWKO

państwie“, zaprawiony gorzką i
cierpką ironią, — stanowi nowy
ton w twórczości Tuwima i zasłu
giwałby na omówienie specjalne.

ŁUCJAN SZENWALD; „Sceno
przy strumieniuPoemat. War
szawa, F. Hoesick, 1936; str. 96.
W komentarzu końcowym do
„Sceny przy strumieniu" Szenwald
charakteryzuje swój poemat lirycz
no - opisowy jako „próbę ożywie
nia współczesnej poezji polskiej...
elementami powieściowej przedmiotowości". Ma to być zarazem
„próba wprowadzenia ruchu dzia
łania akcji do tego ideologicznego
odłamu poezji, który pragnie wy
razić tęsknoty walczącego ludu, a
dusić się już zaczyna w wąskich
granicach nieruchomej ody i dy
tyrambu. Kompozycyjna dwoi
stość poematu, którego bardzo
współczesnymi bohaterami są chło
pcy ze szkoły powszechnej, znaj
duje wytłumaczenie w innym rów
nież wyznaniu autorskim: „Wyma
gam od pisarza — mówi Szen
wald — aby był w stopniu więk*
szym niż inni istotą podwójną: z
jednej strony niech będzie pełnokrwistym, stronniczym, indywi
dualnym człowiekiem, walczącym
na określonym odcinku barykady,
z drugiej strony — psychiczną wie
lokrotną możliwości, zaczątków,
zadatków, aluzyj"...
Pogląd ten uważam za słuszny;
na jego poparcie możnaby cyto
wać bez końca zdania i opinie

twórców najrozmaitszych epok
dziejowych i o różnych dyspozy
cjach artystycznych. „Próba“ pod
jęta przez Szenwalda jest w swych
wynikach nieprzeciętnem zjawi
skiem literackiem, pod każdym
względem — godnem uwagi i sym
patii czytelnika. Wysoka klasa poe
zji Szenwalda, który zajmuje miej
see w pierwszych szeregach mło
dej liryki polskiej, sprawia, że —
niezależnie od wątków tematycz
nych, ściśle związanych z aktual
nością — uznać musimy i ocenić
pochlebnie czysto poetyckie war
tości poematu, wśród których świe
że i żywo odczute obrazy przyro
dy wymieniłbym przede wszystkim.
Wiersz Szenwalda zaleca się mu
zyczną niemal melodyjnością, potoczystością i swoistym wdzię
kiem. Staranie o rozmaitość stroficzną i niechęć do jałowego no
watorstwa —- te właściwości au
tora również usposabiają doń jak
nąj lepiej.
O niedostatkach poematu mó
wić nie będę: zwierza się z nich z
chwalebną szczerością w swym
komentarzu autor, składając tą
autokrytyczną wypowiedzią niebylejaki dowód trafności i przenikli
wości sądu. Ten autokrytycyzm —
to niezwykle cenna, choć zbyt rząd
ko może spotykana — zaleta pi
sarzy, którzy — jak wyraża się
Szenwald — „pragną wyrażać tęs
knoty pracującego ludu“.
BOLESŁAW DUDZIŃSKI.
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BARYKADY
* rosyjskiego przełożyła

HALINA PILICHOWSKÄ
Spotkania z „wrogami" jednakże nie udało się
zorganizować. Generał Fabry powiadomiony o bra
taniu się kazał wycofać cały pułk 5 posłał na
ten odcinek najwierniejszych oficerów. Natomiast
w Vincennes, — opowiadał R., — udało się zorgani
zowanie spotkania trzech dawnych jeńców z delega
tami brygady kawalerii. Rozmowa toczyła się przede
Wszystkim na temat warunków życia robotników
W Paryżu, o przedsięwziętych przez Komunę zarzą
dzeniach w sprawach robotniczych i o nastrojach,
Panujących w armii pruskiej.
Pod koniec rozmowy przedstawiciele brygady za
proponowali R. i towarzyszącym mu jeńcom, aby
Pojechali do sztabu brygady i tam jeszcze pomówili
* kolegami. Jeden z kawalerzystów, oficer, wręczył
Przepustkę, upoważniającą go do udania się na
Pozycje brygady. R. powziął wątpliwości co do waż^ości owej przepustki i oświadczył kawalerzystom,
l* bez dalszych instrukcyj z Paryża nie może z niej
^korzystać. Gdy zapadł zmierzch, zaczęli się rozCk°dzić, Oficerowie pruscy zwrócili się do jeńców:
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Kac# t radiowy

Premiera telewizji
w Londynie

W pałacu aleksandryjskim miesz'(y^icym londyńską stację telewizyjną
wre gorączkowa praca. Po okresie
wielomiesięcznych prób londyńskich
studio telewizyjne zaczęło nadawać
programy, przeznaczone dla posiada
czy odbiorników telewizyjnych.
Dnia 2 listopada o 4 popołudniu
przed obiektywem telewizyjnym sta
cji nadawczej stanęli kolejno p. Ty
ron — minister poczt i telegrafów,
Lord Selsdon — przewodniczący ko
mitetu telewizyjnego, i p. Norman—
prezes radiofonii angielskiej, by w
krótkich przemówieniach zobrazować
dotychczasowy przebieg prac nad roz
wojem telewizji oraz jej zadanie na
przyszłość. Po przemówieniach wstę
pnych, nadana została telewizyjna kro
mka aktualności.
Okręgowego
W czasie przerwy na ekranie tele
wizyjnym ukajał się optyczny sygnał
ku mechanicznej cegielni T. No przerwy w postaci tarczy zegara z
wackiego i S-ka w Gdyni kwotę napisami ip,formującymi o dalszych
3.430 zł. 78 gr. z tytułu kosztów częściach programu. Dalej krótki pro
dyskonta weksli, które to koszty gram kabaretowy, na który złożyły
się występy pierwszych „gwiazd'" te
musiała ponieść cegielnia. Poza lewizyjnych m. in. znanej nam Bebe
tym oskarżeni Jeziorowski i Proha Daniels.
ska podjęli z kasy T. B. O. wspól Pro/gram wieczorowy obejmie prze
nie kwotę 512 zł. 60 gr., 411 zł. 65 de Wszystkim wyświetlenie specjalne
go filmu telewizyjnego p. t. „Tele
gr. na pokrycie weksli inż. Lubar- wizja przybywa do Londynu“, obra
skiego.
zującego rozwój i możliwości nowego
W styczniu 1934 r. inż. Jeziorow ^wynalazku.
Jak się dowiadujemy kierownictwo
skl podjął z kasy ponad normę u- artystyczne radiostacji telewizyjne]
staloną przez radę nadzorczą z ty przygotowuje szereg ciekawych im
tułu dodatku do diet za podróże prez w postaci występów znanych
gwiazd sceny i filmu, transmisji te
służbowe 11.000 zł.!
atralnych i co wreszcie najciekawsze
W ciągu r. 1932—33 podjął jako zorganizowanie własnego teatru tele-

b. zarządców Tow. Budowy Osiedli w Gdyni
Przedmiotem obrad Sądu

W sądzie okręgowym w Gdyni
rozpoczął się 3 b. m. proces prze
ciwko b. głównemu dyrektorowi
Tow. Budowy Osiedli w Gdyni,
Henrykowi Jeziorowskiemu projek
todawcy budowy doinków T. B. O.
inż. Włodzimierzowi Prohasce oraz
ogólnokrajowej, które jednak,
prokurentowi spółki Karolowi Fi
wskutek późniejszego uchylenia się
larowi.
pryncypałów od konkretnych roz
Akt oskarżenia zarzuca oskarżo
mów, nie doprowadziły do zawar
nym, że w marcu 1934 r. pobrali z
cia umowy.
kasy T. B. O. tantiemy od fałszy
XI Zjazd Związku Zawodowego
wie wykazanego zysku a mianowi
Drukarzy i Pokrewnych Zawodów
w Polsce stwierdza,, źe motywy cie: Jeziorowski 7.461 zł. 90 gr
Prohaska 2238 zł. 56 gr. I Filar
właścicieli drukarń, jakoby „chwi
3.730 zł. 90 gr. Poza tern Jezio
la bieżąca nie była odpowiednia
rowski i Prohaska odpisali 30 gru
dla zawarcia umowy zbiorowej odnia 1933 r. na koszty handlowe
gólnokrajowej“, nie są istotne.
XI Zjazd oświadcza, iż ogół pra T. B. O. zadłużenie spadkobierców
po członku zarządu, inż. Lubarcowników przemysłu drukarskie
go stoi niewzruszenie na stanowis skim, w kwocie 4.382 zł.
W lipcu 1933 r. bez upoważnie
ku kontynuowania akcji o umowę
nia
rady nadzorczej Jeziorowski uzbiorową ogólnokrajową 1 poleca
Zarządowi Głównemu poczynienie dzielił pożyczki w kwocie 2000 zł.
niezbędnych przygotowań do zbio będącemu w stadium organizacji
rowego wystąpienia ogółu druka Tow. wystawy i targów w Gdyni.
rzy na terenie całego kraju o rea W czasie do września 1934 r. Je
lizację postulatu ogólnokrajowej ziorowski również bez upoważnie
nia rady nadzorczej, finansował to
umowy zbiorowej.
warzystwo wystawy i targów, udzielając różnych pożyczek na kwo
Znajdujący się w ciężkich wa tę 12.385 zł. 80 gr. Poza tern urunkach materialnych 25-letni Jó dzielił pożyczki związkowi spół
zef Walsynek, robotnik z Knurowa dzielni okręgu morskiego na kwo
(u(l. Gliwicka) popełnił w swym ty 6.402 zł. 10 gr. i na „drapacz
mieszkaniu samobójstwo, wiesza chmur“ wydatkował 2.600 zł.
Wskutek tych transakęyj spółka
jąc się na pętli umocowanej u ha
ka sufitu. Denat osierocił żonę i T. B. O. poniosła straty w wyso
kości 13.595 zł.
troje dzieci.
30 grudnia 1933 r. polecił on za
Pozostawała on długie zas bez
pisać
na koszta handlowe z rachun
pracy.

0 ogólnokrajową umowę zbiorową

Związek Zawodowy Drukarzy i
Pokrewnych Zawodów w Polsce
już w zaraniu swego istnienia po
stawił sobie za cel zawarcie ogól
nokrajowej umowy zbiorowej.
Dla braku w ciągu długich lat
odpowiedniego kontrahenta, z któ
rym możnaby pertraktować w spra
wie umowy zbiorowej ogóltio-krajowej i w wyniku pertraktacyj umowę taką zawrzeć (bo brak by
ło w Polsce ogólnokrajowej orga
nizacji właścicieli drukarń), Zwią
zek przygotowywał przy pomocy
lokalnych akcyj cennikowych re
alizację podstaw ogólnokrajowej
umowy zbiorowej w drodze zwę
żania rozpiętości płac zarobko
wych drukarzy w różnych ośrod
kach kraju, podnosząc je i zbliża
jąc do plac o najwyższym pozio
mie w kraju.
Powstanie ogólnokrajowej orga
nizacji właścicieli drukarni umożli
wiło Związkowi wszczęcie w końcu roku 1934 po raz pierwszy roko
wań w sprawie umowy zbiorowej

ARESZTOWANIE KOMORNIKA.
W Wilejce (woj. Wileńskie) aresztowano komornika sądowego
Aleksandra Bohdanowicza. Aresz
towany pozostaje pod zarzutem
defraudacji przeszło 3.000 zł.
SKRYTOBÓJCZY STRZAŁ
PRZEZ OKNO.
W Kozio wie koło Kamionki Stru
milowej dokonano zamachu mor
derczego. Nieznany sprawca strze
lił wieczorem przez okno z karabi
nu do 33-łetniego rolnika Teodo
ra Zaleskiego. Zbrodnia popełnio
na została w czasie, gdy denat le
żąc w łóżtyj, słuchał audycji radio
wej. Policja poszukuje mordercy.

„Radosno-twórcza“ gospodarka

Walka drukarzy
Na Zjeździć Zw. Zaw. Drukarzy
i pokrewnych zawodów w Polsce,
z którego sprawozdanie podaliśmy
przed kilku dniami, uchwalono re
zolucję w sprawie akcji o ogólno
krajową umowę zbiorową, którą w
streszczeniu podajemy:

gistratu w Wołkowysku Eliasza]
Owsiejenka o sprzeniewierzenie około 1000 zł. Sąd skazał Owsiejen |
ko na 2 lata więzienia z zawiesze
niem wykonania kary.
CHCIAŁ ZAMORDOWAĆ
WŁASNE DZIECKO.
Rozprawa
karna
przeciwko
Woje. Bułgarynowi z Wołkowa k.
Lwowa, oskarżonemu o usiłowanie
pozbawienia życia
nieślubnego
dziecka przy pomocy szpilki, we
tkniętej do ust niemowlęcia, zakon
czyła się wyrokiem, skazującym
Bułgaryna na 2 lata więzienia, ze
zmniejszeniem o połowę kary na
zasadzie amnestji.
BANDYCI POSTRZELILI
ŚMIERTELNIE POSTERUNKO
WEGO.
W Toporowie w pow. złoczowskim dokonano śmiertelnego zama
chu na post. Zygm. Ogórka, który
zaalarmowany w nocy napadem
uzbrojonych bandytów na dom
handlarza Noego Igła podjął poś
cig, wraz z post. Szajgecem. Pod
żydowskim cmentarzem natknęli!
się policjanci na kilku osobników,
z których jeden strzelił do poste
runkowego Ogórka, raniąc go
śmiertelnie. Zbiegłych bandytów
poszukuje policja.

5 moiójstwo z nędzy

diety za rzekome podróże 900 zł.
W tymże czasie rozchodował na
koszty przejazdu sleepingami 743
zł. 98 gr. i na koszta hoteli 124 zł.
30 gr.! Dalej Jeziorowski bez apro
baty walnego zgromadzenia pod
jął tytułem prowizit założycielskiej
30.000 zł. z kasy T. B. O. Od wrze
śnią zaś podjął tytułem „dodatku
reprezentacyjnego" 1.500 zł. i wre
szcie, wykorzystując upoważnie
nie, dane mu przez radę nadzorczą,
podjął na koszty, uzasadnione inte
resami spółki, kwotę 15.977 zł. 59
gr., którą to sumę użył na cele czy
sto osobiste.
Inż. Prohaska jest również oskar
żony O to, że podjął kwotę 4.288 zł.
37 gr. tytułem zaliczki, Filar zaś o
podjęcie bez upoważnienia tytu
łem niewykorzystanego
urlopu,
kwotę 700 zł.
Po odczytaniu aktu oskarżenia
rozpoczęło się składanie wyjaśnień
przez podsądnych.

„Jakto, nie idziecie z nami?" Jeńcy pokiwali sta
nowczo głowami i odparli: „Nie, dziękujemy“.

staliśmy bardzo ciepło, rad byłem z powrotu do swe
go pokoju. Wcale mi się nie uśmiechała rola agentawywiadowcy przy tym szalonym Lafatgueu.

SPOTKANIE.

Najbardziej godnym uwagi rysem jego charakteru
jest, jak mi się wydaje, absolutna niezdolność do po
chwalenia czegokolwiek. Najświetniejszy bywał wła
śnie wówczas, gdy miotał uliczne wyzwiska pod
adresem swoich wrogów politycznych. Z przedziw
ną wytrawnością myśli kojarzył niezwykle zręcznie
najniemożliwsze wyrazy, dowodząc mi z powoływa
niem się na swego szefa duchowego dr. Marksa, że
partia jego była przeciwniczką powstania w chwili
obecnej, nazywał Proudhona usposobioną romanty
cznie świnią i klął Blanquiego za jego teorię walki
rewolucyjnej.

Dowiedziałem się w swoim hotelu, iż ktoś w naj
bliższych dniach pragnie opuścić Paryż, aby się udać
do Bordeaux, A więc mogłem teraz uzyskać drugi
pokój. Odjeżdżający nazywał się Lafargue, słysza
łem o nim, powiadają, że to jeden z najpoważniej
szych wodzów Rady generalnej Stowarzyszenia Mię
dzynarodowego Robotników w Londynie. Posłałem
mu bilet, a później złożyłem wizytę, aby go po
znać.
Podbiegł do drzwi, aby mię przywitać w ten spo
sób jak gdyby chciał mię wypchnąć na korytarz.
Wszystkie jego ruchy zmierzają jak gdyby do tego,
aby odtrącać od siebie otaczające przedmioty. Spo
sób mówienia przypomina aktora, który uczy się
roli rozmaitymi głosami. Potrafi jednocześnie i śmiać
się i grozić i z zadziwiającą umiejętnością nie odpo
wiada na żadne z zadawanych mu pytań.
Przesiedziałem u niego około dwóch godzin. Za
sypywał mię pytaniami. Mówił ze zdumiewającą
znajomością rewolucji i wielką gwałtownością. Póź
niej poddał mię prawdziwemu badaniu o nastrojach
w Anglii i w angielskich kołach Paryża i wymógł
na mnie przyrzeczenie, że zajdę do tutejszego po
selstwa angielskiego, aby się dowiedzieć, jakie zaj
muje stanowisko wcbec Komuny. Mimo, iż się roz-

— Niezbędna jest partia komunalistów, a nie ma
jej, — ryczał przysuwając się do mnie, — postaramy
się o utworzenie jej w toku walki.
Nie można zaprzeczać temu, że w Paryżu panuje
głód. Na ulicach zjawiło się mnóstwo sępów, które
niemal bez lęku podążają za trenami Widziałem
wczoraj, jak stado wron obsiadło wózek z koniną.
Mężczyzna odpędzał je zawzięcie kijem, lecz ptaki
były tak głodne, że ich to nie płoszyło. Zdarzały się
wypadki, że zgłodniałe wrony wpadały przez prze
wiewnik do pokoju hotelowego, aby zgarnąć okruchy
z podłogi.

A

Programy telewizyjne powołały już
do żyda nowe zawody: dekoratora
telewizyjnego oraz charakteryzatora.
Udoskonalenie techniki nadawania
obrazów umożliwiło zastosowanie pro
stej charakteryzacji polegającej jedy
nie na wzmocnieniu szminką natural
nych rysów twarzy występujących
artystów.
Programy stacji telewizyjnej od
bierane są dzisiaj w promieniu około
100 kim. W szczególności zastosowa
nie lepszych anten odbiorczych roz
szerzyło znacznie zasięg telewizji.
Poza czynnymi już oddawna publicz
nymi punktami odbiorczymi telewizji
powiększa się stale ilość indywidual
nych poeiadczy odbiorników telewi
,
.
zyjnych.
Przemysł angielski wypuścił juz
około 10 modeli odbiorników telewi
zyjnych przeznaczonych do domowego użytku.
Cena odbiorników telewizyjnych
waha się dziś w granicach od 2000 do
3000 złotych. Droższe modele posia
dają jednocześnie nóimalne odbiorni
ki radiowe, umożliwiając odbiór nor
malnych programów radiofonicznych
na falach od 15 do 2000 mir.
Jak zapewniają przedstawiciele no
wego przemysłu telewizyjnego, cena
odbiorników telewizyjnych w wypad
ku seryjnej produkcji ulegnie znacz
nej obniżce i w niedługim prawdopo
dobnie już czasie odbiornik telewizyj
ny będzie dostępny dla większego
grona radiosłuchaczy.
Strojenie odbiornika telewizyjnego
mimo ' jego skomplikowanej
kon
strukcji (około 20 lamp) jest bardzo
proste.

Rad o warszawskie
CZWARTEK, 5 listopada.
6.30 „Kiedy ranne wstają zorze".
6 33 Gimnastyka. 6.50 Muzyka z płyt
7.15 Dziennik poranny. 7.30 Muzyka z
płyt. 8.00 Audycja dla szkół. 11.30 Po
ranek muzyczny z Filharmonii War
szawskiej. 11.57 Sygnał czasu. 12.03
Koncert 12.40 „Obliczmy paszę przed
zimą“—wygłosi inż. Wojciech Chmielecki. 12.50 Dziennik południowy.
15.00 Wiadomości gospodarcze. 15.15
Koncert w wykonaniu Ork estry Sym
fonicznej P. R. pod dyr. Mieczysława
Mierzejewskiego z udziałem Jerzego
Czaplickiego. 1600 Skrzynka ogólna.
16.15 Życie kulturalne stolicy. 16.20
„Przyroda w listopadzie“ — pogadan
ka dla dzieci starszych wygi. prof.
Stanisław Sumiński. 16.35 Płyty. 17.00
„Młodzież w Niemczech“ — reportaż
Janiny Miedzińskiej. 17.15 Tańce nie
mieckie w wykonaniu Orkiestry pod
dyr. Adama Hermana (* Krakowa).
17.40 „Książka i wiedza1. 18.20 Kon
cert reklamowy. 18.50 Wiadomości
sportowe. 19.00 Koncert z Katowic.
19.30 „Jesienny wieczór“ — lekka aa
dycja muzyczna ze Lwowa. 20.80 „Bu
czacz“ — klejnot Podola“ — reportaż
Michaliny Grekowicz. 20.45 Dziennik
wieczorny. 20.55 Pogadanka aktualna.
21.00 Koncert. 22.10 Płyty. 22.25

Y
Str. 6

nsirm

KRONIKA ŚLĄSKA
Sprawa skrócenia czasu pracy

przedmiotem obrad Kongresu Rad Zakładowych

Bezczelność kapitał styczna nie zna granic Wiadomości różne

Funkcjonarjusz Magistratu m. żewskiemu z Warszawy, elektro
Katowic, Hugon Goczol z Bogucic, technikowi z zawodu, który przv
zatrudniony w dziale Urzędu dla pomocy sfałszowanych dokumen
Kongres radców zakłado tuację, wobec której stanowi
Spraw Ubogich, przywłaszczał so tów osobistych zdołał uzyskać p<^
wych poweźmie decyzję w sko może zająć jedynie Kongres
bie systematycznie od marca 1935 sadę profesora w Śląskich Tech
sprawie akcji o czas pracy. W Rad Załogowych, W tym celu
do lutego b. r. miesięczną rentę Ja nicznych Zakładach Naukowych j
związku z oświadczeniem p. uchwalono zwołać do Katowic
kuba
Stuli, przez co poszkodował Wykładowcy w instytucie Rzemiepremiera gen.N Sławoj-Skład- na dzień 8 listopada b. r. na
tego
biedhka
na zgórą 500 zł. Ren ślniczo - Przemysłowym, zostały
kowskiego w sprawie zatargu w godz. 10-tą rano do sali restau
ta ta należała się Magistratowi ka ukończone. Wszystkie dokumenty
górnictwie zebrała się w dniu racji w Parku Kościuszki Kon
towickiemu za pobyt Stuli w Domu Służewskiego, który podawał się
2 listopada b. r. w Katowicach gres Radców Zakładowych z uStarców
w Bogucicach, została bo za majora W. P. w rezerwie i ka
działem delegatów Zagłębia Dą
Międzyzwiązkowa Komisja.
wiem
przez
Stulę zcedowana mia walera orderu „Yirtuti Militari", 0,
W wyniku obrad stwierdzo browskiego i Krakowskiego.
stu, jako ekwiwalent za jego utrzy kazały się sfałszowane. Slużewski
Kongres ten poweźmie osta
no, że deklaracja, jai^cą p. pre
manie. Po wykryciu tej sprawy Go zaręczył się z jedną bogatą krako.
mier gen, Sławoj - Skkidkowski teczną decyzję w sprawie dal
cel
został zwolniony i stanął obec wianką, której przedstawił się 2a
złożył delegacji górniczych zwią szej akcji o skrócenie czasu pra
nie
przed
Sądem Okręgowym w kapitana W. P. a po pewnym cza.
zków zawodowych, wytworzyła cy w górnictwie.
Katowicach,
który skazał go na sie okazał jej sfałszowaną nominaDonosiliśmy o przerwaniu straj cych. Dyrekcja zamierza bowiem
w istniejącym zatargu nową syrok więzienia z zawieszeniem kary cję na blankiecie
Ministerjum
ku „polskiego“ w fabryce kapelu pozostawić niektórych robotników
na 3 lata i orzekł utratę praw oby Spraw Wojsk, na majora. Wśród
szy Biestera w Bielsku. Obecnie na kilkutygodniowym bezpłatnym
watelskich na lat 3. W motywach zakwestionowanych u niego dokutoczą się rokowania z dyrekcją, urlopie. Sprawa ta spotkała się
wyroku Sąd podkreślił, że zawie mentów znajduje się czysty blan
która uwzględniła prawie wszyst jednak z energicznym sprzeciwem
Starszy przodownik policji Zien drastyczny sposób chcą się po- kie żądania strajkujących, z wy robotników. Pomimo to należy się szenie kary nastąpiło z powodu roz kiet Urzędu Wojewódzkiego ślą.
tek w Gołkowicach nie bardzo jest zbyć nielubianego policjanta. O- jątkiem sprawy ponownego za spodziewać rychłego zakończenia poczętego zwracania przywłasz skicgo Wydziału Oświecenia z pie
czonej sumy i dotychczasowej nie czątką ; blankiet ten S. zamierza!
łubiany przez mieszkańców, tej becnie podłożono po raz drugi trudnienia niektórych strajkują strajku.
karalności.
zużyć do swoich celów. Stałym jemiejscowości. Już w sierpniu b. r. bombę pod furtkę, która eksplo
go
systemem było wykradanie blan
podłożono bombę pod furtkę dc dowała. Zientek został lekko ran
kietów i zaopatrywanie ich przy
ogrodu Zientka. Bombę spostrze ny w rękę. Policja poszukuje da
Po ukończeniu przemówień ob okazji w odciski pieczęci. Materii
żono na czas i usunięto. Nie zna lej sprawców, na razie bez rezulrońców w procesie apelacyjnym zebrany w sprawie oszustw Służew
leziono jednak tych, którzy w tak łatu.
N. S. D. A. B, trybunał postanowił skiego jest bardzo wielki.
W podziemiach kop. „Walenty- cze, na polecenie starszego gór w poniedziałek rozprawę przerwać
**
*
Wawel“ w Rudzie zdarzył się nie nika, schronili się w bezpieczne do piątku 6 listopada, w którym
Na skutek żądania władz miej
szczęśliwy wypadek, który pocią miejsce, podczas gdy Czudok nie to dniu o godz. 13-ej zostanie udzie skich m. Rybnika policja zwróciła
gnął za sobą śmierć górnika Joa zdołał na czas oddalić się i od lone ostatnie słowo oskarżonym. się do strajkujących robotników na
chima Czudoka. Wypadek zda łamki, spadające po wybuchu wę Ogłoszenia Wyroku Sądu Apela robotach publicznych przy ul. GraW
rzył się na jednym z chodników, gla, zmiażdżyły mu głowę.
cyjnego należy się spodziewać w botnikom dodatków socjalnych, za
prze
nastąpi w dniach: 5 b. m. bezr. III i IV w ratuszu dzieln. III. 28 na którym zatrudnionych było
Wkrótce po tym ciężko ranny poniedziałek 9 b. m. w godzinach kę, z żądaniem natychmiastowego
wy i
A — G dzieln. Ii II, 6 b. m. bezr. b. m. bezr. umysłowi od godz. II 5-ciu robotników.
robotnik zmarł, osierociwszy żo południowych.
opuszczenia okupowanego terenu
cze.
A — G dzieln. III i IV, 7 b. m. — 12 w ratuszu dz. 1 pokój 11.
Po założeniu w ścianę węglową nę i troje dzieci.
pod groźbą użycia siły.
ją si
H — L dzieln. liii, 9 b. m. H — L
Wypłata zapomóg doraźnych naboju dynamitowego, 4-ej rębaRobotnicy postanowili rozejść ludni
dzieln. III i IV, 10 b. m. bezr. umy nastąpi bez wyjątków tylko w ter
Na mocy decyzji sędziego śled się do domów i odczekać rezulta się z
słowi I, II, III i IV, 11 b.\m. M —R minach wyżej wyznaczonych i je
czego zostali aresztowani dwaj dal tów posiedzenia Rady Miejskiej,
się n
dzieln. I i II, 12 b. m. M—R dzieln. dynie dla tych bezrobotnych, któ
si członkowie N. S. D. A. B.: Leo które się odbędzie w najbliższfyfn bomf
nard Leżok z Katowic (Karbowa czasie i na któ rem to posiedzeniu same
III i IV, 13 b. m. S—Z dzieln. I i II, rzy udowodnią fakt odpracowania
14 b. m. S — Z dzieln. III i IV, zapomóg. Bezrobotni powinni zgło
50) i Paweł )uranek z Katowic, któ zostanie ta sprawa poruszona. :
rajlł
16 b. m. wydawanie dodatkowe. sić się do wypłaty osobiście. Re
rzy w swoim czasie, kiedy przepro
W wypadku gdyby Rada Miej zegn
Wypłata zapomóg nastąpi 26 klamacje odbędą się od dnia 26
wadzono likwidację działalności N. ska odrzuciła żądanie dopłaty ro- I międ:
Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegra ściach Gómoląskiej automatycznej S. D. A. B., zdołali przed rewizja
b. m. bezr. fiz. na lit. A — G od — 30 b. m.
botnikom dodatków socjalnych, za dow>
godz. 8 — 10, na lit. H — L oól
Wydawanie kart obiadowych fów w Katowicach komunikuje, iż z Sieci Okręgowej, ponadto podawać mi zbiec do Niemiec.
W
powiedzieli oni skierowanie spra
godz. 10 — 12 i dnia 27 b. m. bezr. dla kawalerów pobierających za dniem 1 listopada b. r. rozszerza będzie:
ciosa
wy do Sądu Pracy.
na lit. M — R od godz. 8 — 10, siłki doraźne nastąpi dla bezr. lit. czynności istniejącego przy Urzędzie
| słych
4) program teatru w Chorzowie i
'Chłopcy wysłani w dniu 8 paź
na lit. S — Z od godz. 10 — 12. A — L w dniu 28 b. m., zaś dla telefoniczne - telegraficznym w Ka Katowicach,
dowć
Na
szosie
w
Piasku
pow.
iublidziernika b. r. przez Miejski Urząd
Wypłaty odbędą się dla dzielnicy be,zr. na lit. M — Z w dniu 30 b.m. towicach biura zleceń udzielaniem
5) kierunek i rozkład jazdy Śląs
nieckiego samochód osobowy, pro Wząd
krótkich informacyj bez pobierania kich Kolejek Elektr. (tramwajów), Opieki Społecznej na kurację do wadzony przez Jana Kaczmarczy przes
I i II w ratuszu, dz. II, dla dzieln.
At
uzdrowiska dla dzieci miasta Kato
dodatkowych opłat. Biuro zleceń te6) kierunek, datę wyjazdu i ceny
ka, wpadł w czasie jazdy na przy tankó
wic w Gorzycach, wracają w pią
lęfop pr. P7 podawać będzie zgłasza biletów pociągów popularnych,
drożne drzewo, ulegając rozbiciu.
tek, dnia 6 listopada b. r. do domu.
jącym się numer telefonu i adres:
Szofer samochodu wyszedł z wy
W miarę otrzymywania potrzebne
Urasza się rbdziców o odebranie
1) szpitali w Chorzowie, Katowi go materiału z odnośnych instytucji,
padku bez szwanku, natomiast
cach, Mikołowie, Mysłowicach, Sie czynności biura zleceń będą rozsze swych dzieci w hali II dworca w trzej pasażerowie bracia Stanisław
Katowicach o godz. 14.50.
W ostatnich dniach poprawiła zatrudnienia w hucie „Laury“, da mianowicach i Tarnowskich Górach.
Ryszard i Kazimierz. Kulejewscy
się sytuacja zakładów przemysło je się i tu zauważyć pewna po 2) Pogotowia ratunkowego: w Cho rzone również na inne usługi, które
**
doznali poważnych okaleczeń cie
Dyrekcja zakomunikuje w później
wych na terenie Siemianowic, prawa. Warsztaty rur bez szwu rzowie i Katowicach.
lesnych.
szym terminie. (PAT.).
Na
zielonej
granicy
pod
Brze
szczególnie w kopalniach. Kopal przepracowały 22 dniówki, czę
•*
3) Straży pożarnej: w miejscowo
zinami śl. ujęto w nocy Ryszarda
nia „Richter“ zarządziła przy 25 ściowo nawet na dwie zmiany. W
Ub.
nocy
nad
ranem został uję
Pykę z Chorzowa (11 listopada
przepracowanych szychtach tylko cynkowni rur i warsztatach „Fittin
ty w pobliżu Brzezin Śl. przez pa
27),
który
posiadał
ze
sobą
kilka
dwie świętówki. Tak dobrego mie ga" przepracowano 22 dniówki, w
pudełek cygar, większą ilość ty trolującego strażnika granicznego
siąca nie pamiętają robotnicy tej cynkowni blachy 16 — 19 dnió
toniu, kilka kg. kosmetyków, więk Alfred Łazarz z Jaworzna, który,
kopalni już dawno. W październi wek, unieruchomione oddziały fa
szą ilość perfum, kart do gry, wraz z Anną Kołodziej z Czeladzi,
ku odwołano z turnusu 200 robot brykacji gwoździ i drutu przepra
Kielecka Izba Rolnicza łącznie z nadto działy, które obrazować bę
Maggi,
kamieni zapałowych, za przekradał się przez zieloną gra
ników. Na kopalni „Maks“ prze cowały po 6 dniówek. Roboty do samorządami terytorjalnymi przy dą kulturę wsi, spółdzielczość rol
nicę z towarem z Niemiec.
pracowano podobno nawet wszyst koła wysokiego pieca Nr. V są w stąpiła do zorganizowania na li niczą, etnografję i historję danych palniczek, zegarów stołowych itp.
Przy Łazarzu znaleziono więk
kie szychty. Również na tej ko pełnym toku. W fabryce kotłów i piec 1937 roku Wystawy Rolniczej okolic województwa, dział samo Poza tym został przytrzymany
szą
ilość tytoniu niemieckiego, 2
Kwistek
z
Chorzowa
Maksymilian
w
Miechowie.
palni odwołano z turnusu 150 ro śrub Fitznera nie nastąpiły zmia
rządowy i t. p.
pęcherze Maggi, woreczek kakao,
z
zapalniczkami,
kartami
do
gry
i
botników. Aczkolwiek kopalnia wy ny na gorsze. Poprawa nastąpiła
Na wystawę tą, mającą w zasa
Nadmienić należy, że dalsze akarty do gry, lekarstwa, kamienie
słała 300 robotników na turnus, to w fabryce szkła, g/lzte uruchomio dzie charakter regjonalny, przyj nalogiczne wystawy projektowane transportem Maggi. Towar przeka
zapałowe, wyroby stalowe i zega
zano
UrzędowiCelnemu.
dzięki poprawie skrócono czas no nowy piec. Podobno w listo mowane będą również eksponaty są na rok 1938 w Sandomierzu, ory stołowe. Kolodziejowa miała
turnusu z 2 na 1 miesiąc.
padzie oczekiwane są nowe zamó produkcji rolniczej z innych powia raz na rok 1939 w Radomiu.
V
większą ilość nakryć stołowych,
Gen
tów województwa. Przedmiotem
Poprawę w kopalniach tłumaczą wienia.
Do dyspozycji władz sądowych pasty do zębów, zapalniczek i nie- mówić
wystawy będzie całokształt pro
napływem większych zamówień z
w Rudzie śl. został przekazany łamliwych guzików. Przekazano przez
Pomimo znacznej poprawy sy
dukcji
zwierzącej i roślinnej z uw
Włoch, oraz obawą przed straj tuacji, nie przyjęto żadnych no
przytrzymany w piątek przez tam ich Urzędowi Celnemu.
walk j
zględnieniem nasiennictwa i hodo
kiem generalnym w górnictwie. wych robotników do pracy. Zna
tejszą
policję
mieszkaniec
Ostro
dnim
wli tej połaci województwa, a poCZWARTEK, 5 listopada 1936
W piątek, dn. 6 listopada b. r., o
Podobno wywóz do Włoch wynosi czy to, że nawet poprawa konjunk
wa (Wielkopolska), 27-letni Ma
obecnie około 200,000 ton mie tury nie ma wpływu na stan za
6.03 Melodie polskie. 6.50 Muzyka. rian Mieczysław Mackiewicz (śre godz. 19-ej w sali wykładowej Domu
sięcznie.
trudnienia ,a liczba bezrobotnych
7.15 Dziennik poranny. 7,30 Muzyka dnia 6), który podając się bądź Oświatowego w Katowicach przy ul
Wbrew wielkim obawom o stan nie spada wcale.
lekka. 11.30 Poranek muzyczny z Fil to za turystę, odbywającego po Francuskiej 12, odbędzie się odczyt B
harmonii Warszawskiej dla młodzie dróż naokoło świata, bądź też za stytutu śląskiego z cyklu „Polski
ZEBRANIA ZW. INWALIDÓW
ży. 12.03 Trio Salonowe Polskiego Ra organizatora wycieczki do Rzymu, Śląsk". Pod powyższym tytułem mó
przy P. P. S.
dia. 12.40 Polskość średniowiecznego wyłudzał od kupców i obywateli wić będzie prof. Uniwersytetu Po
dnia 5 listopada.
Śląska — pogadanka. 12.50 Dziennik Rudy śl. datki pieniężne, przy znańskiego dr. Kazimierz Tymieniec
Ruda — o godz. 10-ej u p. Lepiar- południowy. 13.00 Koncert życzeń. przedłożeniu albumu z pieczęcia ki. Wstęp na odczyt wolny.
czyka; ref. tow. Marek.
15.40 Chóralne fragmenty operowe. mi różnych instytucyj i stowarzy
Łagiewniki — o godz. 15-ej, lokal 16.20 Przyroda w listopadzie — poga szeń. Uzyskane kwoty Mackiewicz
Na Śląsku Cieszyńskim obser
Pisaliśmy niedawno, że ks. wiło działki roli. Czynsz za te na afiszach; ref. tow. Marek,
danka dla dzieci starszych.
16.35 zużywał na własne potrzeby.
wowane jest paradoksalne zjawi
pszczyński wyraził zgodę na u- działki był jednak bardzo wysoki
dnia 7 listopada.
Kompozycje Claude Debussyego (pły
sko. Podczas kiedy z jednej strony
. V
właszczenie drobnych dzierżaw i przekraczał często pięciokrotnie
Orzegów — o godz. 14-ej u p. Le- ty). 17.00 Młodzież w Niemczech —
nastąpił skutkiem silnych opadów
ców w majątkach ks. pszczyń ustawowe czynsze.
W Katowicach został areszto wylew rzek Bajerki i lłowicy, to
dwiga; ref. tow. Marek.
reportaż Janiny Miedzińskiej. 17.15
skiego.
Około 2.000 drobnych
Tańce niemieckie. 17.50 Fragment u- wany mieszkaniec t. zw. kolonii miejscowości wyżej położone #
W końcu zbuptowali się dzier
dnia 8 listopada.
dzierżawców od wielu lat dzierżą- żawcy, domagając się obniżki czyn
roczystego
otwarcia III Zjazdu Praw chińskiej przy ul. Plebiscytowej, zasłaną grubą warstwą śniegu, już
Brzezinka — o godz. 16-ej u p.
ników Polskich w Katowicach. Prze Józef Czang Fu, obywatel chiński, począwszy od Skoczowa.
szów. Apele te pozostały jednak Legenzy; ref. tow. Drozdek.
w*
mówienie Fana Ministra Sprawiedli za sfałszowanie przepustki gra
bez skutku, wobec czego skiero
wości Grabowskiego. 18.30 Włoskie nicznej, której rok ważności 1931
wali skargę do sądu o ustalenie
Urocza miejscowość uzdrowis
ustawowego czynszu. Sąd przy
arie w wyk. Alfreda Piccawera. 19.00 przerobił Czang Fu na 1936 r. i
kowa Wisła znajduje są w śnieżnej
na
tej
podstawie
usiłował
prze
Wiązanka pieśni ludowych Śląska Cie
WSZELKIEGO znał dzierżawcom rację i orzekł,
szacie z warstwą ponad 40 cmRODZAJU że dzierżawcy zapłacili czynsze TEATR IM. ST. WYSPIAŃSKIEGO szyńskiegó. 19.30 W jesienny wieczór kroczyć granicę do Niemiec. Prze Wszystkie pola po Skoczów rów
ha wiele lat naprzód.
— lekka audycja muzyczna. 20.30 Z ciwko Czang Fu toczy się poza
W KATOWICACH.
jok: czasopisma, bro
nież znajdują się pod śniegiem. Pod
szury, prospekty, o fi
wędrówek po prowincji „Buczacz — tym dochodzenie o uprawianie
W tych warunkach ks. Pszczyń
Czwartek, 5 listopada „Ligia" dla
Bielskiem są zupełnie ośnieżone
sze, ulofki i i d.
klejnot Podola". 20.45 Dziennik wie przemytu. Czang Fu został osa
ski, nie widząc możliwości uzyska bezrobotnych o godz. 19.
wykonywa popraw
szczyty Magórki, Płyty Kamie
czorny. 21.00 IV audycja z cyklu „Syl dzony w więzieniu.
nie, szybko i tanio
nia czynszów, zgodził się na od
Piątek, 6 listopada „Wyzwolenie"
nieckiej i dalsze. W tych warun
**
wetki polskich kompozytorów". 22.10
stąpienie parcel na własność dzier (Zjazd Prawników) o godz. 20.
kach ocieplenie się powietrza jesf
Płyty dla znawców. 22.25 — 23.00 Do
żawców. Czynsze za parcele zo
Sobota, 7 listopada „Ligia" dla
Wstępne dochodzenia prokura bardzo niepożądane, bowiem sp°‘
Spółdzielnio z odp. udz.
tańca gra Mała Orkiestra P. R.
staną wliczone w cenę kupna. 0- szkół o godz. 15.30.
torskie przeciwko znajdującemu tęgowałoby wylew, który już wy^
KATOWICE, UL. TEATRALNA 12
gółem zostanie uwłaszczonych oSobota,
7
listopada
„Matura"
o
g.
się w więzieniu katowickiem „nie rządził duże szkody.
TELEFON 31.1 50
koło 3000 hektarów.
20.
bieskiemu ptakowi" Janowi SiuDonoszą nam, że jedno z przed
siębiorstw w Rybniku nosi się z
zamiarem rozbudowy swego za
kładu pracy. Rzecz charaktery
styczna, że kierownictwo tego
przedsiębiorstwa, porozumiewając
się z radą zakładową w sprawie
otwarcia nowego oddziału pro
dukcji, oświadczyło radzie ,źe no-

wo przyjęci robotnicy otrzymywać
będą wynagrodzenie w naturze,
t. j. jeden litr mleka, kilogram
chleba, no i kilka groszy w go
tówce na dniówkę. Rzecz zrozu
miała, że rada zakładowa odrzu
ciła kategorycznie tego rodzaju
projekt.

Przed likwidacją strajku

w fabryce Biestera

Tajemnicze bomby

V

Tragiczny wypadek na kopalni

Wydawanie naturaiii dla bezdomnych

01

w Katowicach

Komunikat

Dyrekcji okręgu Poczt I Telegrafów

Z Siemianowic

Wystawa rolnicza w Miechowie

Radio śląskie

Zycie robotnicze

3.600 ha. roli idzie pod parcelę
w po w. pszczyńskim
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