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Codzień milfony wydaje sią na wofnę...

rzeź nie ustal
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Nieporozumienia japońsko-sowleckle

TOKIO. 26. 2. — Rząd postano
wi! przyznać nowe kredyty w wy
sokości 22 mili. jenów na cele akc]i
w Szanghaju. O ile rada prywatna
zatwierdzi te kredyty, wówczas ogólna suma kredytów na cele akcji
w Mandżurii i Szanghaju wynosić
będze dotychczas 98 milj. jenów.
Przewidują, żedo czasu wycofa
nia wojsk japońskich, przeznaczo
nych będzie na cele akcji japoń
skiej 10 miljonów jenów miesięcz
nie.
SZANGHAJ. 26. 2. — Samoloty
japońskie bombardowały dziś rano
w Hang - Czou lotnisko chińskie.
Lotnicy twierdzą, iż zniszczyli tam
tejsze hangary i 5 samolotów oraz
strącił! 2 samoloty, które przybyły
w celu odparcia ataku lotników ja
pońskch
SZANGHAJ. 26. 2. — Sytuacja w
Kjang . Wan jest od wczoraj wie
czór niezmieniona.
Japończycy twierdza, że Chińczy
cy kontratakowali kilkakrotnie w
ciągu nocy. lecz że kontrataki te
były odparte.
Wymiana ogn a artyleryjskiego
trwa w dalszym ciągu, a Chińczy
cy '"eszcze wc ! aż pozostaia na

swych pozycjach dokoła Kjang Wan. mimo iż ich linja okopów na
północ od Kiang - Wan została zna
cznie ndcnniefa.

MOSKWA 26. 2. Karacha-n <przy-.'ął
ambasadora japońskiego Hirota i w
imieniu rządu sowieckiego oświadczył
mu, iż dowództwo woisk iaponsk:ch
w Charbinie z-wróciło sie do zarzadu
kolei wschodnio - chińskiej, by oddal
do jego dyspozycji
17 pociągów
potrzebnych do przewozu wojsk japońskch do Imengpo i dalej jeszcze

aż do stacji PogranicznaJa pod pr&tekstem
obrony życia
obywatel japońskich.
Karachan odpowiedział ambasadoro
wi. iż prośba ta, dotycząca przewozu
wojsika
wykracza poza ramy zwykłych tran
sportów wołsk,
jakie ml<ały miejsce dotychczas, ponie
waż istniej? zamiar przewozu wojsk
japońskich nad granice sowiedką.
Ponadto poinformowano ambasado
ra o wzmagającej sie

Przedsfawiciele Polski

w Komisjach rozbrofeniowych

GENEWA 26. 2. — Została już
zdecydowana polska obsada ooszczególnych komisyj konferencji
rozbro:eniowej.
Do komisji wojsk lądowych wej
dą: gen. Bronisław Burhardt-Bukacki. radca Komornicki, ppł. En
gl cht. m.ir. Zakrzewski, mjr. Skrzy
dlewski i kpt. Poncet de Sandon;
do komisji morskiej: gen. Burhardt
Bukacki. komandor Solski, porucz
nik marynarki Lafocki: do komisj-

lotniczej gen. Burhardt - Bukacki.
pik. Janusz de Bosurain. mjr. Kwie
ciński; do komisji wydatków na ce
le wojskowe: min. Modzelewski, p.
Zakrzewski, nacz. wydz. w min.
skarbu — radca Dygat i mjr. Mo
krzycki; do komisji poltycznej: —
min. Szumlakowski. min. Miihlstein,
nacz. Raczyński i radca Gwiazdow
ski. kpt. Poncet de Sandon i radca
dr. Kulski.

Strajk ui Zagłębiu jest wysoce szkodliwy dla Państwa

Wywied z wojewodą Kieleckim p. Jerzym PaciorHowshim

BĘDZIN. 26. 2. W związku ze
strajkiem górników w Zagłębiu Dą
browskiem, przebył do Będzina
wojewoda k elecki p. Jerzy Pacior
kowski. Zapytany przez naszego
korespondenta o ocenę
sytuacji strajkowej,
p. wojewoda oświadczył, co nastę
puje:
— Strajk w Zagłębiu jest
wysoce szkodliwy dla interes&fcf
państwa.
a wobec ciężkiej materjalnej sytu
acji strajkujących, każdy dzień
strajku przynosi również
duże straty
ogółowi górników.
Wobec odrzucenia przez strony
arbitrażu, zaproponowanego przez
rząd. trudno przewidzieć, kiedy
się strajk zakończy.
Na miejscu przeprowadziłem lu
stracje zarządzeń władz bezpeczeństwa. Stwierdziłem, że policja
występuje zgodnie z otrzymaną in
strukcią i nie daje powodów do

Samobójstwo
pilota

LIDA. 26. 2. Wczoraj około go
dziny 20 w mieszkaniu prywatnem
popełnił samobójstwo z nieznane
go dotychczas powodu jeden z naj
lepszych p łotów 5 p. lotniczego w
Lidzie por. pilot Tadeusz Szczepa
niak.

skarg działaniem na korzyść
którejkolwiek strony.
Ogół strajkujących górn ków za
chowuje spokój. Wypadki starć z
policją miały miejsce na skutek
taktyki komunistów.
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świadomie dążących do prowoko
wania tych zajść, a żerujących jak
zawsze, na
najciemniejszych elementach ulicy.
Organizacje robotnicze w Zagłę
biu rozumieją to zupełnie dobrze.

tez zmiany.
V _•

1 %T

SOSNOWIEC. 262. — Sytuacja
strajkowa w dalszym ciągu pozo
staje bez mianv.
Strajkuje dziś 10.380 robotników
na rannej zmianie.
Załogi obserwacyjne zjechały w

zwiekszonei liczbie 1.313 osób.
Kopalnie niezrzeszone pracują,
dajac zatrudnienie na pierwszej
zmianie 735 robotnikom.
Wszędzie panuje zupełny spokói.

Straszna Katastrola lotnicza

Płonące samoloty wpadły do morza

LONDYN. 26. 2. Pomiędzy Mal
tą a Kartageną wydarzyła się
straszna katastrofa samolotowa.
Dwa aeroplany angielskie, nale
żące do okrętu - awiomatki „Cou
rageous" zderzyły się w pełnym

locie na wysokości 900 metrów i
wpadły do morza.
Wskutek
zderzenia wywiązał
się pożar i oba płonące samoloty
znikły w odmętach wód.

Uwięzienie naczelnika więzienia
za przestępstwa służbowe

LWÓW, 26. 2. W związku z
przeprowadzonem śledztwem w
wiezieniu karnem, Ł zw. „Brygid
kach" został aresztowany naczel
nik tego więzienia Majewski

Majewski oskarżony jest o cały
szereg nadużyć służbowych, m. in.
o bezprawne udzielanie więźniom
krótszych i dluzszvch urlopów.

działalności białogwardzistów
w Mandżurii, spotykającej zachębe ł
poparcie bezpośrednie ze strony Ja
ponii. Zwrócono jego uwagę, iż znaj
duje sie to
w sprzeczności
z uspakalacemi oświadczeniami Hi ro
ty, skierowaniom do Litwinowa i Karachana, zapewmaiacemi, ić biało
gwardziści nie spotykają poparcia ze
strony Japonii.
Hirota obiecał niezwłoczni© zwró
cić sćę do rzad.u japońskiego we wszy
stfklch wymienionych sprawach.
TOKIO. 26. 2. Ambasadorowie ItaŁji*
Francji, Anglji i St. Zjednoczonych
zlciyii d?i:ś ministrowi soraw zagra
nicznych Ioshizawie -wizytę, której ce
l em bvła
usilna prośba.
aby wojenne operacje japońskie odby
wały sie poza granicami koncesji mi©
dzynarodowej.

Rozmowy

min. Zaleskiego
GENEWA. 262. — Po zakończe
niu posiedzenia prezydium konfe
rencji rozbrojeniowej, minister Za
leski odbył dłuższa rozmowę z mi
nistrem włoskim. Grandim, poczem
konferował z komisarzem sowiec
kim Litwinowem.

Hiffęr
już urzęduje
BERLIN, 26. 2. Dziś po południu
w poselstwie brunświckiem w Ber
lin e Adolf Hrtler został zaprzysię
żony przez posła brunświckiego
dr. Bodena. Radca rządowy Hitler
niezwłocznie potem objął swoje urzędowanie.
X

Utonęło
70 osób

KALKUTA. 26. 2. — Barka prze
wożąca 100 robotników do miejsca
pracy, wywróciła się na rzece Hugly. Około 70 osób utonęło.
X

Krwawy dramat

w rodzinie bezrobotnego

KATOWICE, 26. 2. W Siem ano
wicach rozegrała się dziś nad ra
nem krwawa tragedja rodzinna.
49-letni były restaurator, obec
nie bezrobotny, August Brandwein
w mieszkaniu swem w Siem : ano-<
wicach zastrzelił śpiącą żonę. nastęDnie zranił 11-letnią córkę. Po
dokonaniu zibrodni B>randwe'n usi
łował pozbawić się życia wystrza
łem z rewolweru w serce.
Stan zabójcy oraz je^o.córki jest
ciężki, przewieziono ich do szpita
la-
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Szkoły prywatne uprawiają zdzierstwo
Obniżyć opłaty — a nie będzie zaległości

Do artykułów pierwszej potrze
by musi być w społeczeństwie cywilizowanem zaliczana i nauka. Ośw ata nie mote być przywilejem
bogatych, lecz musi być
dostępna dla ogółu.
Tymczasem co się dzieje?
Większość szkół zawodowych
wymaga od wstępujących kandy
datów ukończenia 6 klas szkoły śre
dniei. Nieliczne stosunkowo tego ro
dzaju państwowe zakłady nie mo
gą pomieścić całe! młodz:eży Za
stępują je w znacznym stopniu
szkoły prywatne.
Szkoły te fcdnak sa dostępne tyl-

Z<*stanówmv nie Jroche..

Walka o światło

Walka ze zdzierstwem, uprawianem przez elektrownie w
szeregu miast polskich, walka o
tańsze światło toczy się na co
raz szerszym froncie I przybiera
i każdym dniem na sile.
Do szeregu miast prowincjo
nalnych. prowadzących te wol
ne z wyzyskiem, przyłączyła sle
Wreszcie i stolica, stalac odrazu
na czele tego wielkiego ruchu
samoobrony ludności przeciw
nieuczciwym przedsiębiorstwom.
Walka ta ma wszelkie cechy
słuszności I co do tego nie może
być ri« u zdań.
Dokładne obliczenia, sporzą
dzone np. w Warszawie, wyka
zują. że elektrownia warszaw
ska zarabia zgńra 250 procent
„na czysto".
Któryż lichwiarz może sie po
szczycić takim zyskiem?!...
Według tychże obliczeń luddność stolicy przepłaca rocznie
zgórą dwad*t»ścia milionów zło
łych '-ancusklm właścicielom elek'rownl za prad.
20 milionów ziotych. wyduszo
nych z zubożałe) ludności w cią
gu roku bez żadrH racli i tylko
r teeo powodu, że elektrowni
„nndoba sie zarabiać właśnie ty
le".Ale cierpliwość ludności już
sie wyczerpała.
Walka została rozpoczęta — I
ta walka musi być orzez wyzy
skiwanych abonentów elektro
wni we wszystkich miastach pol
ski<-h wygrana.
Wygrana być musi i będzie
wy granat..

Strajk studentów
w stolicy Finlandii
HELSINGFORS. 26. 2. — Strajk
studentów fińskch na uniwersyte
cie tutejszym rozpoczął sie w prze
widziany terminie. Olbrzynra więk
szość fińsk;ej młodzieży akademit
kiej uczestniczy w strajku. Wykładv odhvwaia sie wobec naiwyźej
10 — 15 nroc. normalnei liczby słu
cbaczów Strajk zwrócony lest prze
ciw nadmiernemu tiprzyw:leiowaniu języka i ludności szwedzkiej.

ko dla najzamożniejszych.
Czesne 100 złotych miesięcznie,
wyśrubowane w czasie najlepszej
koniunktury nie zostało obniżone.

m'mo obniżenia się poziomu życia.
Kto dziś ma możność płacić tak
olbrzymi haracz
za przygotowanie dziecka do pra-

Zmiana zarządu

Izby Rzemieślniczej wojew. warszawskiego
Zarządzeniem D. ministra prze
mysłu i handlu został rozwiązany
dotychczasowy zarzad izby rze
mieślniczej województwa warszaw
skiezo we Włocławku.
Jednocześnie został wyznaczo
ny tymczasowy nowy zarzad tej
że izby. do ktńreeo weszli op.: pre
*** Józef Budzanowskl — bur

mistrz m. Rypina, wiceprezes Jakób Agrest — cukiernik z Włoc
ławka. oraz członkowie pp.: Leo
pold Gnezner — Diekarz z Włoc
ławka. Szymon Librrman — ślu
sarz z Kutna. Jan Oeiński — koło
dziej z Chndccza ora/ Janus/. Wen
cel — cukiernik z Linna

Trzeba pić węgierskie wino
bo Węgry się obrażą...

BUDAPESZT, 26. 2. Poseł opo
zycyjny Lazar wygłosił w izbie de
putowanych przemówień e. prote
stujące
przeciwko
utrudnieniu
wwozu win węgierskich do Polski
przez kontyngentowanie.

Lazar domagał się. by rząd. w
drodze dyplomatycznej lub w dro
dze rokowań handlowych, posta
rał się o odwołanie
zarządzeń
władz polskich.

Cbłopi w Fnlandji

chcą ogłodzić miasta

HELSINGFORS. 26. 2. — Wzbu
rżenie mas chłopskich zdaje się do
chodzić do ounktu kulm:nacyjnego.
W północnej Ostrobotnji odbyło
się wiele wieców, na których uchwa ono przystąpić do sabotażowania zakupów, sprzedaży 1 płat
ności.

W JyvS skyli zapadła uchwała
wstrzymania wszelkego dowozu
produktów rolnych do miast. Strajk
w dziedzinie wypełniania zobow ą
zań ołatniczych jest już w pełnym
toku. przyczem wstrzymano także
wypłaty zarobków robotniczych.

cy zawodowej?
Wszystkim zredukowano pensje,
wszystkich skurczyły się dochody,
szkoły same obniżyły płace swe
mu personelowi nauczycielskiemu
i płacą mniejsze komorne. Trwają
jednak uparcie przy Dobieraniu
nadmiernych opłat.
które nie stoją w żadnym stosunku
ani do możności płatn czej rodzi
ców. ani do świadczeń większości
szkół.
Właściciele zakładów naukowych
skarżą się na wielkie zaległości w
opłatach czesnego. Niech spróbu
ją
obniżyć to c/csne o 50 procent,
a przekonają się. że pieniądze będą
wpływały regularnie. Dzisiejsze opłaty są krzywda dla olbrzymcj
większości rodziców i dzieci, uisz
czane są bowiem najcześciej kosz
tem wyrzeczenia sie najprymtywnlejszych potrzeh. . nie wyłączając
nawet odżywiania.
Pięćdzies:ęcioprocentowa obniż
ka

n:e byłaby wcale nadmierna
i budżet każdej szkoły, nawer po
odliczeniu godziweeo zysku dla
właściciela, taka obniżkę z łatwo
ścią zniesie.

Smerć
w „bieda-szybi e"

Podczas wybierania węgla z wy
kopanego przez bezrobotnych szy
biku w Gołonogu zasypany został
węglem 36—letni Jan Nowak, pono
sząc śmierć. Zwłoki icgo wydoby
to.

Sprawa szkół powszechnych
na plenarnem posiedzeniu Sejmu

Po odesłauhi na wstępie posiedzenia
do Komisji Regulaminowej pisma p. Mi
mstra Sprawiedliwości o zezwolenie
na pociągnięcie do odpowiedzialności
dyscyplinarnej posła Brodackiego (KI
Ludowy) za czyny sprzeczne z ustawa
0 ustroju sądów powszechnych Sejm
przez cały dzień wczorajszy obrado
wał nad projektem ustawy o szkolnic
twie powszechnem.
W tej dług ej dyskusji głos zabrało
kilkunastu mówców z klubów BB„ Na
rodowego, oraz mniejszości narodo
wych. Ludowcy, socjaliści, klub Ch. D.
1 N. P. R.
Przedstawiciele opozycji. Jak i przed
stawiciele mniejszości narodowych wy
toczyli szereg zasadniczych zarzutów
przeciwko omawianej ustaw:e. broniąc
zawzięcie zgłoszonych przez swoje klu
by poprawek. Posłowie B. B. nato
miast bronili słuszności projektu rzą

dowego, a zwłaszcza jego głównych
punktów, dotyczących zapewn ema wy
chowania państwowego. W obradach
wczorajszych brał przez krótką chwilę
udział min.ster oświaty p. Jędrzejewicz, około południa jednak nagle za
słabł i opuścił gmach Sejmu.

W związku z tem zastępował go p.
wiceminister Pieracki.
W końcu dyskusji, około pófeiocy,
głos zabrał znów minister oświaty p.
Jędrzeje w icz. Na wstępie p. minister
zaznaczył, że spóźniona pora i chwi
lowa jego niedys-pozycja nie pozwala
ją mu na omówienie poruszonych pro
biemów w tej mierze, na jaką zasłu
gują. Krytyka roziDatrvwancl ustawy
sprowadza się. mówi dalej p. minister
— do chęci utrzymania obecnego sta
nu rzeczy. Najważniejszym momen
tem, atakowanym ixrzcz opozycję,
jest
rzekome skrócenie dzisiejszej
szkoły średniej o 2 lata od dołu.

Katastrofa szybowca
Pi (ot ciężko ranny

LUBLIN, 26. 2. Pod ws:ą Sobienie Szlacheckie na terenie pow.
garwolińskiego wydarzyła się ka
tastrofa lotnicza.
Z Warszawy do Dębl'na leciał
samoiot, pilotowany przez sierżati
ta M:łosza. hol-ując szybowiec z
kpt. Jachem. Skutkiem defektu mo
toru samolot zmuszony był do lą

dowania.
W ostatniej chwili kpt. Jaoii wy
skoczył z szybowca ze spadochro
nem. lecz ze względu na niewielką
wysokość, na jak ej s;ę wówczas
znaidował. przy upadku odniósł
cieżkie obrażenia.
Szybowiec uległ strzaskaniu

Drugim argumentem opozycji je*:
twierdzenie, że retorma iest skokiem
w przepaść. Od dłuższego już czasu
eksp.-rymentujc te sprawę cały sw a"
kuituTatny, a ida one w kierunku skro
ceirla szkoły średniej, przyczem rezui
taty dotychczasowe nie budzą żad
nych zastrzeżeń.
Kończąc o. minister oświadcza, że
chwila, w której ustawa ta zostanie
uchwalona, będzie chwila historyczną
i prhrr.e naprzód ustrój szkolnictwa i
całą naszą kulturę naridowa.
Po krótkiem oświadczeniu reitrenia posła Smulikowskiego, kióry wniósł
o przyjęcie ustawy bez zmian, w gło
sowaniu wszystkie poprawki zostały
odnziicone. a ustawa
przyjęta w
brzmieniu uchwalonem Drzcz komisję.
Następnie pos. Szyszko (BB) zrefe
rował ustawę o szkolnictwie prywatnem, poczem nad referatem o godz.
1-ei w nocy rozpoczęła się dyskus-.'a.
W dyskusji tej or zemawiał tylko
pos. St. Stroński (KI. Nar.). Obecni by
li też na sal: człrwkowie ki. PPS.. Ch.
D., ludowców i NPR.
Posiedzenie Seimu zostało zamknię
te o godz. 1-ei min. 15 po północy.
Nas-tępne posiedzenie dziś o god'
10 rano.

Litwa 1 Polsha

Wobec ponownej zmiany kursu
polityki rządu litewskiego w sto
sunku do Polski, krążą wieści, że
rząd polski zamierza naw ązać z
Litwą rokowania w sprawie roz
szerzenia umowy o t. zw. ruchu
eranicznym
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„Szmugiel" podrywa wytwórczość krajowa
Przemytnictwo materiałów piśmiennych z Niemiec i Gdańska

Szereg gałęzi przemysłu krajo
wego, którego rozwój datuje się
z wasze/,a od ciiii wojuy celnej
z Niemcami udowodnił, że wyro
by fabryk polskich stoją narównl
z wyrobami zagranicznemi.
a w wielu wypadkach Je przewyż
szała.
Zdawaćby sie wiec mogło, że
wytwórczość rodzima uniezależni

się od zagranicy i uchroni rynek
polski od zalewu niemieoką tande
ta.
Z faktem tym jednak nie może
się pogodzić szereg firm niemiec
kich na Śląsku, w szczególności
zaś w Katowicach, które
w materiały pisarskie zaopatrują
się nadal w Niemczech.
Ponieważ artykuły te objęte są za

kazami, zainteresowane firmy uciekają się do wybiegów i sprowa
dzają je do Polski droga nielegal
ną, już to przez zieloną granicę,
bądź też drogą przez Gdańsk, jako
t zw. „kontyngenty gdańskie".
W ostatnich dniach organy stra
ży granicznej przeDrowadziły

szereg rewIzyL
które wykazały, że szereg firm ka-

Dziwne rządy pana kierownika
kolejki wąskotorowej na Wołyniu

Otrzymaliśmy następujący list:

więcej darmo. Potem zaczęto wy
W roku 1929 na wąskotorowej magać pracy prawie codziennie ,.po
kolejce Rokitno — Moczulanka (na fajerancie". Te nadwyżki nie są ni
Wołyniu) nastąpiła zmiana na sta gdy zapisywane, a wymagane ro
nowisku kierownika kolejki, któ boty były nie do wypełnienia, bo
żądano np., ażeby każdy robotn k
rym został p. Koziej.
Nowy kierownik, majac despoty w pracy przy zmianie podkładów,
czną naturę, począł swych podwła wymieniał po 200 sztuk dziennie.
P. kierownik traktuje ludzi jak
dnych „brać w garść". Niektórzy
odrazu mu ulegli i poczęH przed bydło, z którem może robić co
chce.
Kiedy sada na drezynę, to
nim drżeć, ale byli I tacy. co się
opierali wobec czynionej im krzyw nic powie nigdy po ludzku, tylko
nie
inaczej
jak „wjo!" niby do koni
dy. Powstała walka, która docho
dziła nieraz do rozmiarów niezwy roboczych.
Niema dnra, żeby p. kierownik do
kłych. Więc najoierw rozpoczęła
się ucieczka pracowników kolejki, kogoś się nie przyczepił. Nie robi
gdzie i jak kto mógł. zawiadowcy żadnych wyjątków, nawet w sto
stacji, rachmistrz, maszyniści; po sunku do osób prywatnych. Dopro
mocnicy maszynistów, torowi i in. wadził do tego, że nikt nie odważa
się z nim mieć do czynienia. Mate
Nie wszystkim jednak sprzyjało riały drzewne, złożone przez kup
szczęście do ucieczki, a ci co po ców w lesie przy kolejce i przyszy
zostali muszą cierpieć i znosić kowane do naładunku — zostały
wszelkie zło ze strony kierownika. wywiezione furmankami i wożą je
P. kierownik zaś nie zapomina o po dzisiejszy dzień. Nie pomagają
sobie i jako „nieogranczony wład- , nawet
<Itt%VWfc ,ulgi
uuywwc na
ita przewóz
przewoź ko
-iw
IISI taryfowe
ca", pozwala sobie na różne zbyt- tejką, albowiem kupcy oświadczyli,
i
prawie
niedozwolonym.
ki kosztem
{
dopóki będzie ten kierownik, to
Na wiosnę 1931 roku przez miesiąc wozić kolejką nie będą.
kwiecień bawił na polowaniu, przy
P. kierownik miał również zajczem dla tego cehi używał drezy ście z wojskowymi, nadleśnictwem
ny i ludzi ze służby drogowej kole i Ł p., które odbiły się ujemnie dla
jowej, którzy byli opłacani z kasy kolejki. Jeden z oficerów przy cakolejowej.
łem zgromadzeniu kolejarzy groził
Później, kiedy zauważył, że źle „wsypać kierownikowi dwadzieścia
robi płacił robotnikom za swoje pięć gorących", bo tak się już wszy
przyjemności myśłwskie z kasy ko stkim dał we znaki.
lejowej i postanowił robić inaczej.
W 1932 r. rozpoczęła się ..osz
W dniu 31 maja 1931 roku dał roz czędność". która skupiła się na kar
kaz robotnikom służby drogowej,
że od tego
*szą pracować w
sobotę nie 6. lecz 8 godzin, a jeżeli
się komu nierodoba, to niechaj się
usunie z pracy. Cóż było robić? Z
najbliższą niedzielę nastąpi otwar
goryczą w sercu robotnicy d4a zdo deWsezonu
piHcarskiego w całej Pol
bycia kawałka chleba, do pracy je sce. We wszystkich prawne miastach
dnak przystąpili i do dziś dnia w rozegrane zostaną towarzyskie mecze
każdą sobotę pracują po 2 godziny piłkarskie.

S

FALE RADJA

WARSZAWA. Długość fail 1411,8 m.
G. 11-58: Sygnał czasu i heinal z Kra
kowa. CL 12.10: Poranek szkolny. O.
12.45: Płyty.
O. 13.40: .Przyczyny i
skutki supadku cen na produkty bodo>
dane".
O. 13-55: Muzyka. O. 14.00.
„Walka z kłusownictwem". O. 14.45:
Muzyka. CL 14JO: „Jak wzmóc pracę
spółdzielczą, aby przetrwać obecne tru
dne warunki". CL 14-50: Płyty. Q. 15.50
Płyty. G. 16.40: Płyty, a 17.10: „Teo
fil Lenartowicz jako pieśniarz Mazo
wsza". G 17.35: Kąctk młodych wyko
aawców muzycznych. G. 18.05: Słucho
wisko dla dzfeci p. t ..Kucie kos". CL
18-30: Pieśni dla dzieci.
Q. 19.15:
Skrzynka pocztowa rolnicza. G. 19.35:
Płyty. G. 20.00: „Na widnokręgu**. G.
20.15: Muzyki lekka. G. 21-55: „Na zam
kach orawskich I dalej". G. 2.10: Li
twory Chopina. G. 2.50: Muzyka tanecz

p

*

Do łańcucha niepowodzeń bokserów
niemieckich przybyła ostatnio jeszcze
jedna klęska, tym razem z Czechosło
wacją. Najsilniejszy niemiecki okrąg
bokseirski — Bawaria, rozegrał mecz
z reprezentacją Czechosłowacji prze
grywając 7:9.

*

Dnia 12 marca odbędzie się w Berli
nie nadzwyczajny Kongres Międzyna
rodowej Federacji
Lekkoatletycznej.
W kołach sportowych krążą pogłoski,
że powodem zwołania konferencji jest
oskarżenie pod adresem Nurmiego i kil
ku innych lekkoatletów fińskich o prze
kroczenie zasad amatorstwa podczas
turniejów zagranicznych.

*
W sobotę odbędą się w Polsce na
stępujące ważniejsze imprezy sporto
we:
W stolicy: — w lokato Lotu przy ul.
Puławskiej rozegrany zostanie o godz.
30-ej międzykiubowy mecz bokserski
Makabi — Lot

kach drogowców.
Pożądanem jest, by Panowie z
kontroli przybyli na miejsce, wów
czas najlepiej ocenią wszystko, jak
np. celowość wydatków. Od roku
budował niepotrzebny luksusowy
wagon służbowy, nad którym do
piero niedawno roboty przerwano
i dziś stoi w depo niewykończony,
a w tem depo w czasie deszczu le
je się pracownikom na karki jak z
sita, a remonty wagonów muszą
przeprowadzać pod gołem niebem,
a w zimie kłaść się na śniegu, je
żeli tego wymaga remont.
Pozatem było wyszykowane po
mieszczenie dla przedszkola, gdzie
stolarz prawie całe lato pracował,
a roboc znę w raportach wykazy
wano, że to była praca przy napra
wie mostów kolejki. I cóż za ko
rzyść z przedszkola? Oto z dniem
1 stycznia przedszkole zostało za
mknięte, bo nikt nie chciał oddawać
dzieci pod opiekę pani kierownicz
ki przedszkola.
Już nieraz kupcy i kolejarze pró
bowali pisać skargi na p. kierow
nika do władz, lecz takowe pozo
stają bez uwzględn enia.
Znane są wypadki, że zawiesza
się w czynnościach służbowych
„złodziejów", którzy połakomili się
na 2—3 zł. za przewóz pasażera
bez biletu i za takie przestępstwa
karzą i nawet wyganiają ze służby,
a takie jak kierownika jest tolero
wane przez władze.
Obserwator.
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W Ośrodku W. F. przez cały dzień
odbędą się dalsze zawody szermiercze
o mistrzostwo Polski i armii.
W lokalu Skry o 19.30 nadzwyczaj
ne wahie zebranie W. O. Z. P. N.
W lokalu Gwiazdy pierwszy dzień
międzymiastowego turnieju pingpongo
wego.
W lokaiu Makabi o g. 19.45 mecz
ping - pongowy Sztern (Łódź) — Ma
kabi (Warszawa). W tym samym lo
kalu o godz. 16.30 finały turnieju szkol
nego w koszykówce o puhar gimn. Kaleckiej.
W Krakowie — pierwszy dzień Ogól
nopolskich Mistrzostw Hokejowych kto
bów żydowskich. Pozatem Kryn:ckie
Tow. Hokejowe rozegra mecz z Soko
łem. W Krakowie odbędzie się rów
nież międzymiastowy mecz ping-pongowy Kraków — Lwów.
W Bydgoszczy — walne zebranie
Pomorskiego Zw. Pływackiego.
W Zakopanem — pierwszy dzień tur
n:eju piłkarskiego na śniegu przy udzia
le Wisły, Cracovii i 2 drużyn miejsco
wych.
W Lodzi — mistrzostwa bokserskie
okręgu.
WWIlnle — narciarskie mistrzostwa

okrwu

towickich zaopatruje sie w towary
niemieckie drogą nielegalną. „Szmu
gieJ" taki m. in. uprawiała od dłuż
szego czasu jedna z poważniej
szych firm branży papierowej Kattowitzer Buchdrukerel und Verlags Spółka Akcyjna (3 Maja 12).
Rewizja przeprowadzona w ma
gazynach i sklepach tej firmy ujawniła poważne ilości artykułów
użytku biurowego jak tusze, atra
menty, farby, taśmy do maszyn,
płótna malarskie, oowielacze, pió
ra wieczne, zabawki i t o. Część
towarów została sorowadzona z
Niemiec ..bezpośrednio", natomiast
około 80 proc. przez Gdańsk.
Badany z powodu ©osiadania
tak wielkich zaoasów świeżego to
want pochodzenia niemieckiego,
dyrektor firmy o. Herman Maskus. nie znalazł wyjaśniającego ar
gumentu. Twierdził on. że zamó
wienia do fabryk niemieckich za
łatwiała
jedna z urzednlczek.
Stwierdzono ooza tem. że p. Maskus, który w ten naiwny sposób
zasłaniał sie skromna I zapewne
źle płatna urzędniczka, sam zaopa
trywał sie w części do samochodu
w Bytomiu z oominieciem formal
ności celnych.
CnH' zasas towaru niemieckiego
pochodzenia, orzedstawiajacy war
tość 22 tys'ecv złotych zakwestio
nowano. (W).

Śmiertelny

wybuch Kotła

BORYSŁAW. 262. — Podczas
dokonywania próby kotła w ła
zience na kopalni nafty „Aldona",
nastapił wybuch kotła. Skutkiem
eksplozji zabity został jeden ro
botnik kopalni, drugi zaś doznał
ciężkich poparzeń: odwieziono go
do sznitala.

Odpcwedzi Czytelnikom

A. Wąsowicz (Zdotbaoowo). Prosi
my o nadesłanie artykułu. Rękopis
zwrócimy w razie niewykorzystania.
Roman Cbećko (Bereza Kartuska).
Informacyj na ten temat udzielą Pane
w starostwie lub w magistracie.

Pogoda w całei Polsce

Pomorze. Wielkopolska. Polska ?rod
kowa, wyżyna Małopolska. Śląsk. Pod
bałe 1 Tatry: zachmurzenie zmienne,
miejscami możliwy przelotny śnieg. No
cą lekki mróz, dniem temperatura w
pobliżu 0.
Wileńskie, Polesie. Wołyń, Podole I
Małopolska wschodnia: przeważnie po
chmurno i opady śnieżne. Noca unrar
kowany, dniem lżejszy mróz.

Wróżby na dziś

Dzień dzisiejszy nie nadaje się do
prowadzenia sporów i dyskusyj. Nie
nadaje się również do wszelkich no
wych poczynań — może nam nato
miast przynieść zainteresowanie rzeczą
mi skrytemi. snotęgowanie się zmysło
wości i zazdrości a także poznanie osób dziwacznych.
Koło godz. 13-ej może się zaznaczyć
gorszy nastrój w związku z drobnemi
ntepowodzeniami, co wkrótce ustąpi
Natomiast koło godz. 19-ej możemy
przeżywać napięcie nerwowe, trochę
po draż tren:a.
niezgody.
ni-epo rozu
mień lab też przejawiać dążenie do
krańcowości i zbytnią impulsywnośó.
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MAŻ MNIE ZANIEDBUJE
Rok temu wyszłam zamąż i z
pożycia naszego byłam zadowolo
na.
Kochaliśmy sie jak tylko kochać
się można, lecz nasze szczeście nie

dhigo trwało.
Mąż mój przestał być wesołym,
stale zamyślony i smutny, co dla
mnie jest wielka meka
Gdy wraca z pracy
stale śpi

łatwo sobie wyobrazić jak ja się
wobec tego czuje.
Nadmieniam, że iestem młodą i
jak ludzie mówią ładna, niektórzy
twierdza nawet
że 1 zgrabna.
Mogłabym sie bawić, lecz uwa
żam to za zbędne, gdyż mam mę
ża.
Kochany Panie Gawędo proszę o
rade 1 przemówienie do jego żelaz
nego serca — może sie poruszy.
W przeciwnym razie zmuszona
bede męża zdradzać.
Hela.
Pani Helu, miodowe miesiące nie
moga trwać wiecznie. A jak po
wiada nasz czytelnik p. Izaak
Szczebiotka ..Życie nie jest rum
ba". Niech wiec nie wymaga Pani
od męża. żeby sie ciągle śmiał i
żartował. Przecież biedak ma z
pewnością o czem myśleć.
Że stale śpi. to nie jest w po
rządku. ale tłumaczy go to, że
prawdopodobnie wcześniej od Pa
ni wstaje i nieco cieżej pracuje, a
wogóle wbrew utartym poglądom,
kobiety sa płcią silniejsza, i nie
męczą sie tak łatwo, iak mężczyź
ni. Najlepszym tego dowodem jest,
że Pani się skarży na męża nie zaś
odwrotnie.
Zalecajac Pani wyrozumiałość,
tem niemniej stosownie do wyra
żonej prośby zwracam sie do Jej
męża.
— Drogi Panie tak nie można.

Kłopoty swoją droga, a o żonę
dbać należy.
Trzeba po przyjściu z zajęcia opowiedzieć jej coś nie coś z zasły
szanych nowin, podzielić sie nawet
zmartwieniem. Omówić ciekawszy
artykuł z gazety.
Od czasu do czasu wybrać się do
teatru, albo kina. No i z tem spa
niem zrobić jakiś porządek.
Przez pare wieczorów walczyć
ze snem. aż sie pan odzwyczai, od
poświęcania zbyt wielu godzin
Morfeuszowi.
To trudno Panie, gdy sie ma mło
dą i jak niektórzy powiadają zgrab
na żonę. trzeba poświęcać jej nie
co uwagi, bo zrobią to za Paną in
ni.
„SYTY GŁODNEGO NIE ROZU
MIE'*
Temi słowy pewien czytelnik za
czyna swa skargę na właściciela
domu, w którym mieszka.
Oto co nisze:
„Jest w Warszawie taki kamieniczaik co w krótkim częściowo
czasie dorobił sie a nastepnie uzyskał pożyczkę na bardzo dogod

nych warunkach i pobudował dom,
aby teraz darł ostatnia skórę z lo
katorów i dobijał ich swoją niedź
wiedzią łaoa.
podwyższając komorne
w dzisiejszych ciężkich czasach, co
kilka miesięcy po 10 zł. i więcej, za
leżnie od lokalu.
A rząd poczynił właścicielom
nieruchomości newne uJgi.
Czy odpowiednie czyniki nie po
winny zainteresować sie podobny
mi sprawami, których jest bardzo
wiele.
Chodzi mi miedzy innemi o do..i
Nr. 10 przy ul. Lewickiej, którego
jestem lokatorem.
Właściciel podwyższa czynsz,
broniąc sie tem. że dom jest nowy
i nie podlega ochronie lokatorów.
Ze względów zrozumiałych pro
szę nie umieszczać mego nazwi
ska.
Jeden z wielu.
— Oczywiście, nie czas teraz na
podwyżki komornego.
Niestety czynniki decydujące
działać mogą tyłko w ramach ist
niejących ustaw.
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On: — Czy pani lubi muzy
kę?
Ona:—Owszem, ta-k sie przy
nOej miło rozmawia...
*

W ostatnich ^wyborach do parłem en tu Irian diii olbrzymie zwy
cięstwo odniósł De Valera, bohater długoletnich waflk o wol
ność i istotny twórca dzisiejszej Irlandii.

Doroczny pływaciki „wyścig ziimowy" w Tokio. Uczestnicy t-i* /
*o wyścigu muszą przepłynąć szeroką cjeśuine i oara-solafliii J
w obu rekach.

— Dlaczego nań sie tak. uporC7vwie przegląd j tamtej pani?
— Bo ona ma na sobie suknię
mojej żony. kapelusz moiej có.-ki
i obok niej leżv parssolfca mojej
teściowej. A teraz przekonałem
sie. że ta pani ma również twarz
naszej służacei.

W Gdyni dokonano poświęcenia nowego
skiej „Cieszyn".

- .
- •
Jeden z malarzy n:emIeok:oh portretuje spoczywającego na kataraiJku os'tatai-ego kró9a Saksonii—-Fryderyka Augusta.

stait'ku

Żeglugi Pol

Szalone skoki

Lokatorów nowych domów mu
szą bronić umowy osobiste, które
wprowadzając sie do takich lokałi
trzeba zawierać.
Liczyć na wspaniałomyślność i
ztozumienie cudzej niedoli, jak się
Pan przekonał nie zawsze można.
„ŚLUBY PANIEŃSKIE44
Pan Redaktor wybaczy, że ja
zapytuje sie w tak śmiesznej drob
nostce, a mianowicie: czy są takie
kobiety, które myślą, marzą i mó
wią. że do końca życia pozostaną
pannami. Czy jest to tylko fanta
zja podlotków.
Mojem zdaniem, ieżeli są takie
kobiety to musza być niemoralnego
prowadzenia sie. bo przecież przy
roda sama wymaga swego.
Kochany Panie Gawędo myślę,
że Pan zrozumie o co mi chodzi
i da w swem poczytnem piśmie od
powiedź, o która mnie sie bardzo
rozchodzi.
..Rurczyk**.
— Czy Pan zna komedje Fredry
p. t. „Śluby panieńskie".
Sa tam dwie dziewice, które
przysięgaja, że nigdy nie wyjdą za
mąż. Robią to na złość dwum
chłopcom, w których sie na zabój
kochaia.
W końcu miłość, a ieśli Pan wo
li natura zwycięża i wszystko się
kończy prawdziwymi już ślubami
przed ołtarzem.
Proszę przeto być spokojnym —
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Mąż:—O czem właściwie tak
myślisz?
Bardzo chuda żona: — O wy
sokich cenach mięsa.
Mąż: — W takim razie musisz
zrozumieć, że nie ożeniłem się z
tobą ze wzirfedów materialnych.
*
Mata EIżunia informuje się u
brata: — Powiedz. Jurku, czy ży
rafy też dostają kataru, iak za
moczą no«ri?
Jurek: — Naturalnie, ale do
piero po czterech tygodniach.

przez przeszkody z zawiązanemi oczami

„Ona" tyłko Pana tak straszy —
ale wreszcie zostanie Pańską żo
na.
ZNAKOWI ZAPYTANIA
Działałem dla Pańskiego dobra.
Lekarstwo moie bvło może gorz
kie, ale napewno skuteczne.

58

Mimo to będziemy przyjaciółmi,
chciałbym osobiście pomówić z
Panem.
A może odwiedzi mnie Pan w
redakcji w godzinach 6 — 7 popo
łudniu. Przy okazii odbierze Pan
swoją fotografie.

Arm ja .hiszipańsika otrzymała rako broń szybkostrzelne póstołety
typu „Mauser".

Z rozkazu Mussclfmieeo odbywają się w Rzymie Drace, zmierza'
jące do zułłeifneco z&urzeia sacreffu domów, by odsłonić witidt
na rumy starorzymski ezo cyrku „Coiosseum",
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IAK ZDOBYĆ SERCE I PIENIĄDZE
WIEŚĆ, KTÓRA ZABIJA-

Pozostawały już tylko trzy dni do terminu dwutygodniowego
Wypowiedzenia i Jan Siedlecki odchodził niemal od zmysłów
z ruzpaczv.
Wiedział, że nigdzie żadnej pracy nie dostanie, ostatnio czynioTiu poszukiwania utwierdziły go jeszcze w tem przekonania!, był
więc zupełnie złamany na duchu.
A i fizycznie zmienił sie bardzo, w ciągu tych dziesięciu dni.
Zestarzał się, zgarbił i posiwiał jeszcze wiecej.
Ani na chwile nie opuszczała go dręcząca myśl. co uczyni da
lej. kiedy weźmie już ostatnią „tygodniówkę" i powróci i nią do
domu.
Zasiłki— Stary majster wiedział dobrze, co to sa te zasiłki...
Więcej o nie hałasu i fatygi, niż pożytku.
A zresztą nie mógł wyobrazić siebie bez pracy.
Przez cale życie pracował ciężko, przepracował niemały
szmat czasu nie po osiem, jak w ostatnich latach. lecz po dwana
ście godzin dziennie i pracy nie tylko się nie bal, ale przeciwnie,
u i t' mógł się bez niej obejść.
Przez całe życie mawiał z głębi przekonania, że praca jest najwyższem dobrem człowieka i z pogardą odzywał się o tych, co
pracować nie chcieli lub nie lubili.
Dziś sam miał zostać bez pracy™
Dwadzieścia cztery godziny na dobę bezczynności?
Nie. tego zrozumieć nie mógł I pogodzić się z tem nie umiał.
Runęły w nim wszystkie pojęcia, które w ciągu całego życia
dż\v:;rał z takim mozołem, by Je wreszcie ustawić w sobie na nie
wzruszalnych fundamentach.
Pojęcia uczciwości, sprawiedliwości i wdzięczności — wszy
stko to legło w gruzach, a w duszy pozostała gorycz i żal do ludzi
i do siebie—
Do siebie za to, że był tak naiwny, że wierzył w to. iż każdy,
kto uczciwie i sumiennie pracuje za mamy grosz i siły swe mar
nuje przy warsztacie pracy, będzie należycie oceniony i nasrodzony według zasług.
Nagrodzony!— Krwawemi łzami płakało serce starego robotni
ka s'dy powtarzał to słowo.
Na bruk, po dwudziestu paru latach wiernej pracy w jednem
ni' iscu — oto była jego nagroda—
'• Liaz, w tych ostatnich dniach swej pracy przy ślusarskim warsn,icie, robił wrażenie automatu raczej, niż człowieka.
.M:c potrafił już skupić uwagi na wykonywanej robocie. Do
świadczone wprawne ręce same robiły swoje, a myśli były
gdzieindziej, daleko poza murami tej hałi, w której połowę życia
swego spędził.
'iuy tak stał zadumany, zwiesiwszy ponuro głowę, usłyszał
nagle czyjś głos.
Obejrzał się. drgnąwszy gwałtownie, jakby obudzony ze snu.
Stal przy nim urzędnik z kantoru.
— Po robocie przyjdzie pan do kierownika — powiedział krótfco i odszedł.
Słowa te nie zrobiły na Siedleckim żadnego wrażenia.
Czegóż mógł spodziewać się po tej wizycie u Inżyniera? Ot,
zanev.ne jakieś formalności przed odejściem, jakiś papierek, czy
•zaświadczenie—
Przepracował więc w tymże beznadziejnym nastroju aż do mo
mentu, gdy przeraźliwy gwizd „syreny" obwieścił „faierant", po
chował starannie narzędzia, jak zwykł to czynić codzień. od wie
lu lat i wolnym, ciężkim krokiem poszedł do kantoru, gdzie mie
ści! ;ę gabinet kierownika.
/".J.iiikał, usłyszał „wejść!", pchnął drzwi i wszedł, zdejmując
na progu czapkę.
— A, to pan- — odezwał się mężczyzna, siedzący przy biurku.
Siedlecki lubił kierownika. Był to solidny, „ludzki" człowiek,
który do robotników odnosił się dobrze i każdy z robotników wie
dział, że wszystkie krzywdzące zarządzenia wychodziły nie od
niego, lecz „z góry", od właścicieli...
l>;~;snąl z szacunkiem rękę inżyniera, przyjął zaproponowane
go papierosa i usiadł na wskazanem sobie krześle.
— Mam dla pana radosną nowinę, panie Siedlecki— —•
uśmitęhnął się kierownik.
— Ja tam już nie wierzę w nic— — mruknął majster, spuszcza
jąc gł we.
— Aloi poważnie mówię, panie Siedlecki. Cofnięto panu wy
mówienie- — tymże wesołym głosem dodał inżynier.
Słowa te usłyszał Siedlecki zupełnie wyraźnie, ale nie chciał
im wierzyć.
Mu«;al chyba źle je zrozumieć, albo kierownik żarty sobie
i !' -!{o robi...
A 'e inżynier powtórzył to samo raz jeszcze 1 twarz jego była
Całkiem poważna.
A więc to prawda! Będzie nada! pracować! O. Boże. cóf za
Szczęście nieoczekiwane!

Zerwał się z krzesła i łapiąc kierownfka za rękę, począł mówić
wzburzonym, przerywanym głosem:
— Nie żartuje pan ze mnie? Więc to naprawdę? Wiec Jest Je
dnak sprawiedliwość I po tylu latach nie wyrzucają człowieka jak
psa...
W oczach miał łzy z radości i ze wzruszenia.
Kierownik też był wzruszony, chciał coś powiedzieć, coby
sprawiło Siedleckiemu przyjemność i dodało mu sil i wiary w sie
bie, ale żadne słowo nie chciało mu przejść przez gardło.
Przecież dopiero dziś zrana rozmawiał z Pomerancem. który
mu przyniósł decyzję dyrekcji o cofnięciu wymówienia Siedlec
kiemu i sekretarz z obleśnym uśmiechem wtajemniczył go w po
wody tej nagłej zmiany.
Pomeranc wiedział o wszystkiem— Pomeranc nie mógł, nie mlal
poprostu prawa nie wiedzieć, co w trawie piszczy i jest w la
skach u chlebodawcy.
Nie powiedział więc kierownik ani słowa, tylko mocno uścisnął
dłoń majstrowi i odprowadził go do drzwi.
W szatni zastał Siedlecki jeszcze kilku robotników, którzy za
mierzali właśnie opuścić fabrykę.
Radość rozpierała go, ponosiła, nie mógł powstrzymać się, by
nie powiedzieć im, jakie szczęście go przed chwila spotkało.
Nie byłby tego uczynił z pewnością, gdyby wśród nich był ktoś
z tych, których przeznaczono do zwolnienia, ale tym. co zostali,
mógł przecież powiedzieć.
— Wiecie, cofnęli mi wymówienie — zawołał głośno, naciąga
jąc palto — zostaje z wami nada I !...
Chór pomieszanych słów i okrzyków powitał te słowa. Wszyst
kie świadczyły o tem. że wiadomość ta sprawiła przyjemność.
Dopiero, gdy się uciszyło i wszyscy zaczęli już pomału wycho
dzić z szatni, odezwał się ztyłu za Siedleckim szorstki, zły głos:
— Wiadomo, taki co ma ładną córkę, to zawsze może mieć
dobrze—
Siedlecki odwrócił się gwałtownie, jakby obuchem po głowie
rażony i spotkał się oko w oko z człowiekiem, do którego nigdy
nie miał sympatji i zaufania, cieszył się bowiem opinią skrytego,
mściwego i złego kolegi, a przez niektórych uważany był za „gru
bą rybę" w podziemnej, wywrotowej robocie.
— Cóście powiedzieli, powtórzcie no... — zawołał groźnie Sie
dlecki. łapiąc wyższego od siebie robotnika za klapę palta.
— Co powiedziałem, mogę powtórzyć... — odparł tamten spo
kojnie z ironicznym uśmiechem. — Mówię, że nie ma sie czego
obawiać, chyba tylko podwyżki spodziewać ten, czyja córka
puszcza się z dyrektorem.
Krew uderzyła Siedleokiemu do głowy... W oczach mu po
ciemniało... Zamierzył się i byłby wyrżnął pięścią w twarz prze
ciwnika. gdyby tamten nie schwycił go mocno za rece—
— Ty, psie, zabiję cię
krzyknął, szamocąc się rozpaczliwie.
— Zamiast mnie zabijać, zapytajcie lepiej szofera dyrektora, to
wam wszystko powie, tak jak mnie powiedział 1 każdemu innemu
— mówił spokojnie robotnik.
Siedlecki poczuł, że siły go opuściły nagle i byłby upadł na zie
mię, gdyby nie był trzymany.
To, co jeszcze przed chwilą wydawało mu sie podłem oszczer
stwem, za które gotów byłby zabić potwarcę, nagle stało się dlań
straszną prawdą.
W mgnieniu oka przypomniał sobie dziwną zmianę w zachowa
niu córki w ostatnich dniach, jej staranność w ubiorze, perfumy,
uświadomił sobie, że miała stale pieniądze, które codzień niema1,
w drobnych kwotach wpychała matce na gospodarstwo.
Ach, więc to tak!... Więc nie dla niego, nie dla jego pracy i za
sług zostawiają go przy pracy, tylko w nagrodę za hańbę córki...
— Puszcza się... — powtórzył w myśli usłyszane przed chwilą
potworne słowo.
— Puszcza się... Moja córka!— Moja córka utrzymania dyrek
tora!... Utrzymanką bogatego Żyda!...
W głowie miał szum, przed oczami wirowały mu naprzcirtian
białe j krwiste płaty.
— Puśćcie mnie!...—sza<n>ną! stę i -wyrwawszy się z ralk trzy
mającego go robotnika, pobiegł z powrotem do saH warsztatowej.
Robotnicy spojrzeli po sobie niepewnie.
— Po jaką cholerę powiedzieliście to staremu, ojciec jest prze
cież — mruknął któryś gniewnie.
— Powiedziałem, żeby wiedział, czego się można po tych s
spodziewać — odpowiedział zagadnięty. — Ja tobym na Jego
miejscu własneml rekami oboje udusił — dodał z wściekłością. —
'Ją zato, że się z burżujem, krwiopijcą puściła, a jego za to, że
ścierwo sobacze, z dziewczyny wcześniej czy później, szmatę zro
bi. tak jak—
Urwał nagle, nie dokończywszy zdania.
W sali warsztatowej huknął strzał i głośnem echem odbił Sie
pod Wysokiem sfklepietiiem dachu.
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Elektrownia zmięknie i obniży ceny
byle ją mocno uderzyć po bieszeni!,

Warszawa wypowiedziała wal
kę swej elektrowni.
Dosyć wyzysku! — powiedzieli
wreszcie mieszkańcy stoi cy i stado energicznej rozgrywki ze zdzier
stwem,
uprawianem bezkarnie od tylu już
lat przez koncensjonowaną elek
trownie francuska.
Fachowcy obliczyli, że wyprodu
kowanie 1 kilowata prądu kosztuje
w Warszawie
nie więcej niż 10 groszy,
licząc najbardziej szczodrobliwie.
10 groszy... Dodajmy do tego dru
gie 10 groszy na koszta ekspe
dycji prądu.
20 groszy...
Niechże sobie ta elektrownia za
robi nawet 100 procent.
Wyoadłoby wówczas, że 1 kilo
wat powinien kosztować najwyżej
40 groszy.
A kosztuje 81 groszy!
Z tych 81 groszy, po odliczeniu
podatków, zostaje dla elektrowni
58 groszy, czyli że francuscy kon
cesjonariusze zarabiają na 1 kito
wać'e aż 50 groszy.
50 groszy — to 250 procent zy
sku!

Za takie zyski, zwane poprostu
Lichwą.
w normalnych warunkach grozi po
ważna kara.
Stolica zużywa rocznie zgóra

40.000.000 kilowatów prądu, wyda
je więc na elektryczność zgóra 32
miliony zł. rocznie — o conajmniej
20 m'ljooów złotych zadużo.
20 milionów złotych zdziera więc

MatKa staruszKa w obronie syna
niesłusznie skazanego za zamach bombowy

Do Nowego Jorku przybędzie
w tych dniach S4-letnia matka
Toma Mooney'a. zwanego ..Prey
jusem Stanów Zjednoczonych",
aby na dwóch wiecach publicz
nych bronić sprawy swego sy
na. która zaczyna nabierać co
raz większego rozgłosu.
Przed 15 laty Tom Mooney
skazany zosta! na bezterminowe
więzienie za zamach bombowy,
mimo. iż do ostatniei chwili wy
pierał S:ę winy. Wyrok zapadł
tvlko na podstawie okoliczności
bardzo obciążających oskarżo
nego.
Obecnie zwolennicy Mooney'a
podjęli sprawę jego i prowadzą
energiczną agitacje tu terenie

całych Stanów Zjednoczonych,
wcelu zyskania wznowienia pro
cesu i rehabilitacji skazańca. We
wszystkich większych miastach
stanów odbywają sie masowe
wiece, na których uchwalane są
rezolucje, domagajace sie zwol
nienia Mooney'a. Do gubernato
ra stanu Kalifornii. Rolpha. wply
waią setki petycji w jego obro
nie.
Obecnie w akcji tei ma wziąć
udział jego staruszka matka, któ
ra w tym celu przybywa do No
wego Jorku, mimo ostrzeżenia
lekarzy, że w iei wieku trudy
podróży I napiccie nerwów,
związane z udziałem w akcji,
mogą mieć skutki katastrofalne.

Znikniecie popularne! ahtorKi angielskiej

bardzo przygnębiona.

Ostatni raz widziano ia na pla
cu targowym w Leicester, a ci. co
ją widzieli, utrzymują, że miała
wygląd jakby przestraszonej. By
ła wówczas w posiadaniu
większej kwoty,

dochodzącej do 2,500 złotych, mia
ła bowiem zamiar poczynić więk
sze zakupy garderoby w pewnej
firmie krawieckiej, z która pozo
stawała w kontakcie handlowym.
Ojciec zaginionej, dzierżawca
gmachu teatralnego^ w Leicester,
wyklucza możliwość
iakieiś eskapady

ze strony swej młodziutkiej córki,
która nie miała żadnych znajomo
ści, nigdy nie bywała na zaba
wach, a jedyna jej rozrywką były
wycieczki samochodowe w towa
rzystwie rodziców.
A może iednak
ojciec sie myli?

Może młoda panienka zbyt astro
strzeżona w domu zanragneła swo

Śmiertelny

wybuch Kotła

BORYSŁAW. 26.2. — Podczas
dokonywania próby kotła w ła
zience na kopalni nafty „Aldona",
nastąpił wybuch kotła. Skutkiem
eksplozji zabity został jeden ro
botnik kopalni, drugi zaś doznał
ciężkich poparzeń; odwieziono go
do szpitala

Wieści ze świata

Odznaczenie bohaterskiego ttczo
nego. Szef oddziału radiologiczne
go przy szoitalu Laribolsiere w
Paryżu, dr. Haret, który w następ
stwie swych badań nad radem zo
stał dotl.nięty zgorzelą rąk i mu
siał sie już kilkakrotnie poddawać
operacji, został przez prezydenta
republiki francuskiej Doumera od
znaczony orderem Legii honoro
wej. Ostatnia operacja .wycięcie
gangljonyów nerwów w pachwi
nie) polepszyła nieco stan chore
go, który temi dniami ma opuścić
szpital. Jego zachowanie się pod
czas operacji i co niej budzi naj
wyższy podziw nietylko lekarzy,
ale całego personelu sanitarnego.
body, której jej broniono i dla za tego
Dr.
Haret, zapytany, co zamierza
artystka teatru,
kosztowania jej puściła sie w świat
po zupełnem przyjściu do
mogła sie zadowolić takiem ży robić
samodzielnie?
zdrowia,
odpowiada z pewnein
Bo jakoś wierzyć sie nie chce, ciem. na jakie według opowiada zdziwieniem: „Pracować dalej, oby współczesna młoda osóbka i do nia ojca, była skazana.
czywiście".
Ma Jatek Rudolfa Valentino. Ma
jątek sławnegc aktora filmowego
i ulubieńca kobiet. Rudolfa Valen
tino, został oceniony na około pół
tora miljona złotych Ma on być
podzielony w równych częściach
Są<l poprawczy w Londynie nowanego samochodu, puścił w miedzy brata i siostrę zmarłego.
skazał na przymusowy pobyt w ruch motor i zwolnił hamulce, Narazie jednak postępowanie spad
karnym domu wychowawczym tak, że wóz stoczył się po pochy kowe jest wstrzymane, gdyż skarb
państwa rości sobie pretensje do
małego, siedmioletniego chłop łości i uległ rozbiciu.
mniej wiecuj miliona złotych, ty
Od stveznia bieżącego roku tułem zaległych podatków docho
ca, który, Tirmo młodego wieku
ma już za sobą' bogata przesz również nie próżnował. Ukradł dowych. Zasteocr prawny spadko
łość przestępcza. Zaczai on swa trzy nary nożyczek i groźbami bierców jednak utrzymuje, że fan
karierę w październiku 1930 ro zmusił małego, 5-letniego chłop tastyczne dochodv Valentino były
ca do oddania mu 5 szylingów, tylko legenda i że w rzeczywisto
ku. kradzieżą roweru.
W grudniu ukradł kwiaciarce które otrzymał od matki na kup ści zaległości podatkowe z tego ty
tułu nie wynoszą więcej, niż 300
wiązankę kwiatów, które sprze no artykuł >w spożywczych.
Ostatni"1 jego czynem było tysięcy.
dał. w lutvm 1931 przywłasz
Proces o lamparta — mordercę.
czył sobie pek kluczów. za po włamanie sie do sklepu ' towa- i W podmiejskiej wilii malarza Othe
mocą których usiłował dobrać -/vsrvvie " zeero x3 siebie o ! graven w BerH ue zdarzył się, jak
się do szuflady, w której, jak rok chłoń-'- . Obai mali włamy wiadomo niedawno wypadek, że
wiedział przechowane były pie wacze znaleźli sie na lawie o- trzymany w domu oswojony lam
skarżonych i obai spędzą kilka part rzucił sie na dziecko dozorniądze.
W lipcu zibrał taczki, a w kil lat w zakładzie wychowania czyni i rozszarpał ie w oczach mat
ka dni później wszedł do stoją przymusowego. Wvjda stamtąd ki. Lamparta bezpośrednio po tem
kupił właściciel menażerii. Wallcego na u^cy chwilowo nie pil dopiero, mając 16 lat.
dorf, a m2.arz Otheeraven został
pociągnięty do odoowiedziałności.
Wvcb ^ ć • zachować!
Policja jednak uważała za stosow
ne niejako ..pomścić" śmierć dziec
ka na bezrozumnem zwierzęciu i
zastrzeliła ianioarta Nanosza w je
upoważniający do udz : ału
go nowei klatce w menażerii. Obec
nie właściciel jego. Walldorf skar
ży policję o odszkodowanie w
wysokości nietylko cenv kupna
dostępnym dla wszystkich
lamparta, ale również wartości i-go sasiada, niedźwiedzia ..Augu
sta". który po strzale w obrebx
menażerii zdziczał zune^nie i stał
•chować!
Wvcać
się niezdatny do występów.

Porwali ja, czy uciekła?
Londyn jest Dod wrażeniem znik
oięcia młodej, bardzo utalentowa
nej 19-letniej aktorki teatru Leice
ster. miss Mariorie Morton Powell.
Panna Powell przed trzema^ty
godniami otrzymała wiadomość o
śmierci swej babki w Kanadzie i
od tego czasu była

z nas bezkarnie elektrownia i to w
dodatku w tak ciężkich czasach,
kiedy każdy grosz ma swą war
tość.
To się musi skańczyć!
Akcja organ zacyjna do walki l
elektrownią jest w pełnym toku.
Nie omieszkamy
zawiadomić
Czytelników o rozwoju tej akcji i
w odpowiednim momencie wezwie
my wszystkich, by solidarnie wy
stąpili do walki ze zdzlerstwem.
Gdy tego będzie trzeba,
Warszawa potrafi zasłować nawet
bojkot elektryczności,
a wówczas uderzona po kieszeni
francuska elektrownia będzie mu
siała zmięknąć.
Walka musi być wygrana i wy
grana będzie!

Obiecująca Kariera
siedmioletniego złodzieja
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Cios nożem w odpowiedzi na żart

W miejskiej szkole powszech
nej doksztatcajacej nr. 7 w War
szawie (Solec 22)
pokłócili sit;

w czasie wykładu wieczornego
dwaj uczniowie tej szkoły — 21
letni Franciszek Kowalski (Czer
makowska 25) i 19-letni Feliks
Szkopek (Podwale 24).
Kłótnia przeciągała się i nabie
rata form gwałtownych.
Po skończnym wykładzie, gdy
uczniowie wyszli na korytarz,
nastąpiła między Szkopkiem a
Kowalskim
bójka.
w czasie której pierwszy chwy
cił kosz ze Śmieciami stojący w
kącie i — raczej z żartów, niż z
chęci dokuczenia koledze —
wsadził go drugiemu na głowę.
Rozwścieczony Kowalski chciał
rzucić się na napastnika, lecz
dzwonek na lekcje przerwał dal
szą bijatykę.
Uczniowie podążyli na swoje
miejsca i już do końca lekcji
trwał spokój.

Choroba
nie samobójstwo
Dochodzenie prowadzone w
sprawie rzekomego samobój
stwa Moniki Giedrys służącej p.
i.«ż. Zalewskiego, wykazało, że
przyczyna jej zgonu była popro
stu choroba — zapalenie płuc.
Wszelkie przypuszczenia o sa
mobójstwie Giedrys okazały się
mylne.

Esencja octowa
W bramie domu nr. 34 przy
ulicy Franciszkańskiej popełnił
samobójstwo
przez
wypicie
większej dozy esencji octowej
pracownik tramwajowv Feliks
Płosko (Burakowska 22).
Przewieziono go do
Wolskiego.

szpitala

Na zakręcie
Wskutek gwałtownego skrę
tu tramwaju linji nr. 8 przy zbie
gu ul. Solnej i pl. Mirowskiego
wyleciał z wagonu, stoiacv na
platformie p. Emil Pec (Grójec
ka 90).
Ogólnie potłuczonego opa
trzył lekarz Pogotowia.

Soortowv

Z chwilą jednak, gdy wszyscy
opuszczali po skończonych wy
kładach gmach szkoły. Kowal
ski podbiegł do przechodzącego

przez bramę Szkopka i trzyma
nym w dłoni scyzorykiem, za
dał mu
silne pchnięcie

Własną laskę

połamano mu na plecach

Znana wszystkim komisaria
tom „panna" Maria Pokrzywnic
ka (Krochmalna 71). osoba kolo
salnego wzrostu i odpowiedniej
tuszy, zaczepiła idącego koło
Dworca Głównego p. Jana K. a
spotkawszy się z kategoryczną
odmową rzuciła sic na swą nie
winna ofiarę.

W chwili gdy kończyła ła
mać na grzbiecie P. Jana laskę
wyrwaną mu z dłoni, nadbiegł
zaalarmowany wrzaskami po
licjant i obronił katowanego, po
czem spisał protokół o zakłócę
nie porządku i spokoju publicz
nego.

w okolicę obojczyka.
Ugodzony widocznie w tętni
cę szyjną. Szkopek padł na zie
mię, zalewając się krwią,
narzędzie zbrodni.
Zbroczonego krwią Szkopka
przewiozło Pogotowie do szpi
tala św. Rocha, gdzie wkrótce
potem
zmarł z upływu krwi.
Zabójcę aresztowano.
Podczas gdy przerażeni wy
padkiem koledzy pobiegli po po'
moc. Kowalski najspokojniej udał się do domu. po drodze u
zbiegu ulic Solec I Ludnei porzu
cajac
pod figura Matki Boskiej

Kradł a teraz pokutuje

Odbywający swą siestę po
obiednią dozorca domu nr. 1
przy ulicy Wiejskiej p. Stani
sław Bogusz ujrzał w pewnym
momencie
jakiegoś osobnika
wchodzącego pośpiesznie na po
dworze domu.
Pośpiech ten wydał się do
świadczonemu dozorcy czemś
zupełnie naturalnem,
to też p. Bogusz nie uważał za
stosowne interweniować.
Spieszący się osobnik dość
długo nie wracał, i to jednak by
ło czemś

nadwyraz naturalnem.
P. Bogusz raz jeszcze ujrzał
tego samego pana, ale tym ra
zem zobaczył
coś nienaturalnego,
coś, co kazało mu z krzykiem
pogonić za oddalającym się z
nieoczekiwaną szybkością...
Owo „coś., była to poprostu
dziwna podejrzana zmiana,
jaka dokonała sie w tuszy owe
go osobnika. Jakoś grubszy był
teraz niż poprzednio... Zanadto
grubszy...
Wezwany policjant dokonał

Ibrodnia obłeikańci

TojjMfcma aarąbat ojca

W cegielni w Wiskitkach pod
Żyrardowem mieszka! 54-letni
Edward Heberle z rodziną. Miał
on syna 25-letniego Edwarda,
od szeregu lat niedomagające
go umysłowo, którego musiał
zatrzymać przy sobie, wobec
daremnych starań o umieszcze
nie go w szpitalu dla obłąka
nych.

Nocy ubiegłej młody Heberle
zakradł się do izby, gdzie spał
ojciec i kilku ciosami siekiery
zabił go na miejscu.
Obłąkanego zbrodniarza are
sztowano i przewieziono do
Warszawy do szpitala Jana Bo
żego na obserwacje. Zwłoki za
mordowanego zabezpieczono na
miejscu.

Uczeń pod tramwajem
SKutKi psich figlów na u icy
Po skończonych rekolekcjach
w kościele P. P. Wizytek na
Krakowskiem
Przedmieściu
tłum dzieciaków ze szkół po
wszechnych wyległ na ulicę.
Dzieci zawsze skłonne są do
psich figlów. Trzech z pośród
uczniów szkoły powszechnej z
ul. Kredytowej 2-4 poczęło cze
piać sie przejeżdżającego tram
waju linji nr. 3. W pewnej
chwili jeden z nich — Ryszard
Ołdak (Piekarska 10) stracił
równowagę i spadł ze stopnia
motorowego wagonu pod koła

wagonu przyczepnego.
Na krzyk wpadającego pod
deskę ochronną chłopca tram
waj natychmiast zatrzymano.
Przybyło na miejsce pogoto
wie techniczne tramwajów miej
skich. Ruch wstrzymano całko
wicie na tym odcinku ulicy. Pod
niesiono wagon i Ołdaka wydo
byto z pod deski.
Przewieziono go zaraz do
szpitala im. Bersonów, gdzie le
karz stwierdził stan ciężki i
zgniecenie klatki piersiowej.

rewizji i wylegitymował ofiarę
podejrzliwości dozorcy.
Był to Bogdan Błaszkiewicz
(Jagiellońska 19) który zbo
czywszy z uczciwych dróg za
pragnął dorobić sie
na złodziejstwie
i po raz pierwszy w życiu po
stanowił spróbować szczęścia
jako „pajęczarz".
Zakradł się wiec na strych i
z pośród rozwieszonej bielizny,
należącej do pp. Breneiser i Zatwardzickiego wybrał sobie
siedem koszul
najwytworniejszych jakie zna
lazł.
Rozebrał się potem do naga
i nie bacząc na mróz i perspek
tywę
zapalenia płuc
przywdział na siebie kolejno
wszystkie siedem koszul, ubrał
się i usiłował niepostrzeżenie
wymknąć sie z domu.
Koszule wróciły do właścicie
Ii a p. Bogdan
powędrował do pakt,
by tam rozmyślać nad marno| ścią żywota i tiietrwalością
swych nadziei.
X

W TEATRACH

Narodowy: „Don Carlos".
Letni: „Wesoły wspólnik".
Polski: ..Defraudanci".
Nowy: „Swiety płomień".
Mały: ..Szczeście od jutra".
Ateneum: ..Panna Maliczewska*.
Banda: .Banda naprzód"
Wesołe Oko: ..A la carte".
Morskie Oko: ..Przez dziurkę od klu
cza".
Nowy Ananas. „Powszechne rozbro
fenie".
Oul Pro Quo: Wielka rewja aktu
alno - polityczna p. t ..Miłe złego po
czątki". pocz g. 7.15 i 9.45.
Mignon: „Granda — kabaret tragi
ków".
Cyrk: g. 4.15 i 8.15 — program hito-;
wy ze 120 krokodylami.

Prenumerata: mies ecznie zł 3.50 kwart zł. M.50. z orze«=vłka.
Zagranica zł. 6 00. P. K. O. 25.540.
3ed. odo. Stefan Wiechecki. Wvrt. 1 druk. ..Prasa Pokka" S. A. Warszawa Marszałkowska 3/5/7. TeL Centr. -Prasa PnlsVa Nr.
Filia: Jasna 10, telefon 693-72.
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