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Na przełomie dwuch lat

Chwila
Rok, który minął, przyniósł
ludzkości wojnę w Afryce, dal
szy ciąg w ypraw zaborczych
Taponji w Chinach, uzbrojenie
Niemiec. O rozbrojeniu p rze
stano już mówić i pisać, a n a 
w et myśleć. N astąpił wyścig
zbrojeń, jakiego jeszcze nie by
ło n a świecie, przem ysł wojen
ny pracuje całą siłą p ary i e:ektryczności, a produkcja n a
rzędzi śmierci staje się m ierni
kiem „życia" gospodarczego.
Czy ten sm utny bilans ma
«wiadczyć, żeśm y się cofnęli
wstecz w porów naniu z latam i
■►oprzedniemi? Twierdzimy, że
nie. Szczytowym punktem roz
woju faszyzmu, tej najbrutalraejszej form y ucisku kapitali
stycznego, był niew ątpliw ie rok
1933, rok zw ycięstw a H itlera.
Od tego czasu fala faszystow 
ska zaczyna już opadać. W pra
wdzie już po Niemczech fazyzm opanow ał jeszcze Austrję, Łotwę, Estonję. Ale te
małe kraje zostały zalane po
tężną falą, idącą z Niemiec.
Obecnie, po 3 niespełna la
tach rządów hitlerow skich, fa
szyzm i pół-faszyzm przeżyw a
ją głęboki kryzys, lub są w od
wrocie. W ojna, rozpętana przez
Mussoliniego, ma swe źródło
m. i. w ciężkiej sytuacji w ew nę
trznej W łoch. Niemcy są jakby
jedną w ielką tw ierdzą, w k tó 
rej ludzie żyją, jak w stanie oblężenia i — głodują. Staje się
coraz widoczniej, że małe k ra 
je faszystow skie są tylko sate
litami faszyzmu włoskiego i nie
mieckiego. Te dwa faszyzmy
są obecnie wrogami ludzkości
num er 1. Przeciw nim musi
być skierow any cały atak.
1 dlatego wojna włosko-abisyńska, k tó ra na przełomie
dwóch lat skupia na sobie uw a
gę całego św iata, ma istotnie
znaczenie przełomowe. Zależ
nie od dalszego przebiegu w y
darzeń, wojna ta może się stać
początkiem końca faszyzmu,
r-le też może rozpalić wielki
pożar światowy, co jest w szak
że mało praw dopodobne, może
w reszcie doprowadzić — w ra
zi® zw ycięstw a W łoch — do
przejściowego wzm ocnienia fa
szyzmu.
Od w yniku wojny abisyńskiej
zależy los Ligi Narodów. Na tie
stosunku do wojny nastąpiło
rozbicia opinji burżuazyjnej na
iw a kierunki, które — dla uproszczenia — nazw ać można:
angielskim i francuskim . Tani*
ien hołduje idei Ligi Narodów,
ten ciąży ku faszyzmowi, b ę 
dącym zaprzeczeniem tej idei.
K tóry z tych kierunków o sta 
tecznie zwycięży — rozstrzy
gnie może już rok nadchodzą
cy. Jeżeli weźm iemy pod u w a 
gę, że 50 państw , należących do
Ligi Narodów, popiera kie:ru-

nek angielski, że naw et małe
państw a faszystowskie, z wy
jątkiem Austrji, W ęgier i Albanji, w obawie przed wieloryba
mi faszystowskiemi, są po stro 
nie Ligi, to zwycięstwo kierun
ku angielskiego nie powinno
budzić wątpliwości. Niewiado
mo jednak, czy Anglja w ytrw a
na swem stanow isku i czy ze
chce— z Francją czy bez niej—
przeprow adzić do końca batalję o Ligę.
W tej wielkiej batalji masy
pracujące całego św iata są po
stronie Anglji, która w tym w y
padku spełnia jeden z zasadni
czych postulatów ruchu robot

przełomowa

niczego. Klasa robotnicza w ier
nie i w ytrw ale broni Ligi N aro
dów, jako instrum entu bezpie
czeństw a i pokoju powszechne
go. W w alce między kierun
kiem angielskim i francuskim
klasa robotnicza odegrała już
wybitną rolę, a wszystko w ska
zuje na to, że rola ta może się
stać — decydującą.
Klasa robotnicza może stw ier
dzić z zadowoleniem, że rok ubiegły przyniósł jej cały szereg
zwycięstw w krajach demo
kratycznych.
Anglja, Danja,
Szwajcarja, Norwegja, Nowa
Zelandja — oto lista tych k ra 
jów, potw ierdzająca znowu, że

na froncie demokracji Socjalizm
i ruch robotniczy nieustające
czynią postępy, że faszyzm,
grasujący w sąsiedztw ie tych
państw , nie jest w stanie po
wstrzym ać zwycięskiego po
chodu Socjalizmu.
Jeśli tedy rozpatryw ać bę
dziemy okres bieżący z punktu
widzenia walki między faszyz
mem a Socjalizmem i demokra
cją, to bilans roku ubiegłego da
się ująć, jak następuje:
faszyzm nie posunął się na
przód, ale skupił się, zam knął
w sobie, skoncentrow ał się na
małej przestrzeni i, jak W ło
chy, już skoczył do gardła bez

bronnej Abisynji, albo, jak
Niemcy, przygotowuje się do
skoku na nieznaną jeszcze ofiarę. Sytuacja faszyzmu pogar
sza się i dlatego staje się on
drapieżniejszy i niebezpiecz
niejszy dla otoczenia.
Zagadnienie chwili polega na
tern: czy i w jakim stopniu
św iat kulturalny zdobędzie się
na solidarny w ysiłek celem okiełznania bestji faszystowskiej,
zanim ona rzuci się na nowe ofiary.
Pod tym kątem widzenia spo
glądając na rzeczywistość dzi

siejszą, nie potrzebujem y po
święcać Polsce uwag specjal
nych. Ma ona do w yboru: albo
iść z prądem faszystowskim,,
albo stanąć w szeregu wielkiej
armji, walczącej z faszyzmem.
Klasa robotnicza spełni do ko**'
ca swój obowiązek w w alce z
faszyzmem. Bilans lat ostatnich,
a zwłaszcza r. 1935, poucza
nas, że jesteśm y na właściwej
drodze, skorzystam y też z nie
go, jako z należytego drogo
wskazu na rok nadchodzący.
(jmbJ

Nowy Rok
1936
Tysiąc dziewięćset trzydzieści pięć —
nie wystarczy już słowo za p i ę ś ć -------tysiąc dziewięćset trzydziesty szósty,
komuś chudy, a komuś tłusty,
komuś pełny i komuś pusty:
zaszeleści stuzłotowym banknotem
i brzęknie złotem
kies —
i przycupnie pod płotem,
zabłąkany, bezdomny p i e s -------Nie wystarczy już słowo i gest,
bo nie musi być,
jak było i jest —
i nie opłaci się, towarzyszko biedo,
pod płotem z głodu wyć:
przejadą koło cielne i przejdą
i nie usłyszą cię,
i nie dostrzegą, że ci tak bardzo źle — —

*

•

I nie wystarczy już słowo i grymas,
bolesne skrzywienie ust,
że twarda, jak serca, zima
idzie z chłodem
i głodem, —
a mówić o tem, to „zły gust", —
i nie warto tracić mdłych słówek,
że idzie z wiosną przednówek, —
nie warto ci mówić, towarzyszu głodzie,
że żyjesz bez chleba, o w o d z ie -------

v

„Młoty w d ło ń !...
Kujmy brońlni"

Nie wystarczy już słowo i gest,
bo nie musi być, jak j e s t ------uczepić się pazurami i niedać —
tańczyła z towarzyszem głodem towarzyszka b ied a połączy ręce żelazny nit,
palców stalowy w ę z e ł------plunąć na los sobaczy, podły, psi,
porwał nogi w ił gruntu zagrzęzle
i uderzyć wałem, twardym, jak żelazem,
razem!
Wbić nogi mocno: krok, za krokiem krok,
niechże nie będzie komuś pełny, komuś pusty,
komuś chudy i komuś tłusty
nowy rok
tysiąc dziewięćset trzydziesty s z ó s t y -----------CZESŁAW CIEPLIŃSKI.

Idziemy naprzód. Będziemy szli naprzód.
Nic nas nie zatrzyma!
V
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D e p e s z e
Grtóba wojny na Dalekim Wschodzie Włosi przyznają, że ponieśli porażki
Na frontach Abisynii

W przededniu zbrojnego starcia mandłursko-mongolskiego
Z Szanghaju donoszą, że miasto
Czanbi, położone w odległości 50
km. na północ od Kalganu w Mon
golii Wewnętrznej zajęte zostało
przez kawalerję mongolską, przy
byłą z Mandżukuo. Załoga chińska
opuściła miasto i wycofała się w
kierunku Kalganu.
W związku z tern wytworzyła
się w KaJganie nader naprężona
sytuacja. 6 powiatów Mongolji W e
wnętrznej znajduje się pod władzą
andiurskiago.
R ząd mandżurski jest gotów roz autonomistów mongolskich.
wiąww w szystkie sprawy sporne,
**
*
lecz w razie niepowodzenia w ysił
Z T okio donoszą: W edług infor
ków w tym celu jest zdecydowany
przeprowadzić sw e postulaty siłą. macyj agencji „K okutsu" władize
(ATE) m andżurskie postanow iły znieść z
••
dniem 1 lipca 1936 r. w szystkie

Z Pekinu donoszą: Naprężenie
pom iędzy Mandiurją a Mongolją
Z«'^aętńną zaostrzyło się do tego
alopŁii że należy się liczyć z blirid® WYBUCHEM DZIAŁAŃ WO
JENNY CH.
i .mister Spraw Zagranicznych
Ms ilżnrji ośw iadczył, że sytuacja
w Mor golji Zewnętrznej musi być
uw aźet a, za nienormalną i zagra
c a ją c ą bezpieczeństwu Państwa

list i l i a iasiśl m in i
do eksploatacji Chin Północnych
„ A r 'i i S zitabun" donosi, iż Rząd
japoński będzie dom agał się od p a r
iam o atu uchw alenia 1 miiljona je 
n a podniesienie okręgów rolyofc w Chinach Północnych.
Pier iądze te m ają być użyte głó
a rozw inięcie hodowli baw etoy \ owiec, celem zacieśnienia
,.wwr* oraoy" gospodarczej pom ię
d zy Japcmją i Chinami. N a „roz
w ija n a stosunków " kulturalnych
japońsko * chińskich, Japo n ja w y 
daja rocznie 6 milionów jenów.
ą O czywiście chodzi tu o eksploa~
J uli, przez imperjaLizm ja-

poiiski.
**

W orędziu now orocznem do n a
rodu japoński M inister M arynarki
ośw iadczył m. łn., iż Japonja bez
w zględnie nie odstąpi od swych
żądań, ażeby zbrojenia m orskie ap a rte były „na zasadzie zabezpie
czającej ją przed napaścią ocaz
przed groźbą napaści". Jeżeli ż ą
dania te zostaną odrzucone przez
konferencję m orską, wów czas Ja
ponja będzie zmuszona przedsię
w ziąć odpow iednie kroki, gw aran
tujące jej „obronę".

W Hiszpanjl

Drugi gabinet Vallateresa
W rugim gabinecie VaHadareac grupy parlamentarne nfe są
v de reprezentowane, z wyjąt
ki-.;-! Cłrillo del Rio, którego „partjs
- tępowa“ liczy w szystkiego
3-eh członków; 4-ch ministrów z
poprztdnlego gabinetu w eszło do
now eg o gabinetu Valladaresa.
(PAT)

P rem jer .a lla d a ie s w ostatniej
chwili w prow adził zmianę w ob
sadzie tek: ministrem spraw z a
granicznych został m inister finan
sów U rsaiz, a tekę m inistra finan
sów o bjął Rico Avello, dotych
czasow y w ysoki kom isarz w M aro
ku. (PAT).

Bombardowanie posterunków Czerw. Krzyża

przyw ileje obcokrajowców, przy
sługujące im i.a podstaw ie praw a
cksterytorjalności. Konsulowic b ę
C opraw da w edług oficjalnych o- cia abisyńskiego, jest określona ja  odcinkach W łosi musieli się cof
dą pozbaw ieni jurysdykcji a euro
świadczeń włoskich sytuacja na ko „pom yślna", jednak sfery w ło nąć.
pejczycy mają podlegać sądom
Lista ofiar poniesionych przez
froncie północnym, pomimo n a tar skie przyznają, że na niektórych
mandżurskim. (ATE)
W łochów w ciągu ostatnich dni
wynosi 14 oficerów i :z9 białych
żołnierzy zabitych, oraz 338 tubyl
ców zabitych. Liczba rannych żoł
nierzy kolorow ych wynosi kilkuset
ludzi.
Straty abisyńczyków m ają prze
kraczać 4000 ludzi, w ciąż według
inform acyj włoskich.

We Francji

Jak „zwyciężył" Laval?
Skandaliczne „obliczanie” głosów

Dzienniki lew icow e wyrażają
niezadowolenie spowodu niedo
kładności w obliczaniu głosów
podczas głosowania nad volum
zaufania dla gabinetu Lavala.
Socjalistyczny „Populaire" do
wodzi, że podczas pierwszego
głosowania, w którem gabinet La▼ala zdobył większość 20 głosów,
5 POSŁÓW GŁOSOWAŁO W
RZECZYWISTOŚCI PRZECIWKO
GABINETOWI.
Tymczasem przy obliczaniu z
tych p ięd u posłów, trzech zali
czono jako powstrzymujących się
od głosowania, a dwuch jako głosu
jących za Rządem. Przy drugiem
głosowaniu do większości rządo
wej miano zaliczyć głosy 15 po
słów, jako powstrzymujących się
od głosowania lub głosujących za
Rządem. Posłowie d w rzeczywi*
stości głosowali przeciwko gabi
netowi.

W marcu - nowe wybory
Duże wrażenie w kołach poli
tycznych w yw ołało ostateczne po
twierdzenia wiadomości o przy
śpieszaniu daty wyborów do ciał
ustaw odaw czych, które m iałyby
eię odbyć w końcu m arca.

Prokurator Fernand Roux, re
prezentujący oskarżenie w proce
sie Staw iskiego, zajcończył swe
przem ówienie, podtrzym ując w sz y 
stkie argum enty oskarżenia, o b a r
czając w szczególności odpow ie
dzialnością b. m era Bayonne, dep.
G arata, jako jednego ze w spół
winnych całego szeregu fałszerstw.
urządzane były zabaw y
przy
P rokurator dom agał się rów 
choince. W licznych sklepach so nież zastosow ania w szystkich ry
wieckich pierw szy raz od istnie gorów praw a do b. dyrektora dzień
nia w ładzy sowieckiej ukazały się
w sprzedaży ozdoby choinkowe.
O zdoby te i zabaw ki dostosow a
ne są do propagandy kom unis
tycznej.
Poseł ZSSR w U rugw aju w ysto
Dzień Nowego Roku został ogło
sow
ał do min. Spraw zagranicz
szony na całem terytorjum sowiec
kiem jako dzień w ypoczynku, aby nych notę, w której protestuje
przeciw oskarżeniu, zaw artem u w
umożliwić udział ludności w z a 
b aw ach sylw estrow ych. Bale n o  dekrecie o zerw aniu stosunków dy
w oroczne urządzane są nietylko plom atycznych pomiędzy U rugw a
w m iastach, lecz i w kolektyw ach jem a Związkiem sowieckim. W e
dług tego oskarżenia, poselstw o
rolnych. (ATF.).
sowieckie w M ontevideo miało
dostarczać środków pieniężnych
•
•
pow stańcom brazylijskim . |PAT).
**
*
„Echo de P aris" pisze, że bez
nikacja pom iędzy Em brun i Briancon została przerw ana. (PAT).

II

FionfisKata

Przygotowania zbrojne Włoch
na morzu Śrńdziemnem

nika „V olonte", D ubarry, który kil
kakrotnie w czasie rozpraw y u si
łow ał udowodnić, iż jest tylko
kozłem ofiarnym w tym procesie.
Sensacją było zrzeczenie się
przez prokuratora oskarżenia w
stosunku do dw uch oskarżonych
dziennikarzy: Kamila A ym arda
Levi. Aymard był naczelnym :edaktorem „la Libertć", a Levi n a 
czelnym
redaktorem
dziennika
„Rem part". (PAT).

pośrednią przyczyną zerw ania sto
sunków dyplom atycznych
przez
Rząd urugw ajski z Sowietam i by
wynik dochodzenia, przeprow a
dzonego na skutek ostrzeżenia, ja 
kie Rząd urugw ajski otrzym ał
Rio de Janeiro. Ostrzeżenie to
w skazyw ało na udział poselstw a
sowieckiego w M ontevideo w o
statnich zam ieszkach rewolucyj
nych, jakie miały miejsce ostał
nio w Brazylji. (PAT).

„Popularność” eks-dyktatora

Mussolini spuścił z tonu
Wojna w Afryce to nie przelewki!
Oświadczenie Mussoliniego jest
szeroko komentowane przez an
gielskie dzienniki poranne.
„Times" podkreśla, iż przemó
wienie to zdaje się wskazywać na
w zrastające we Włoszech zrozu
mienie c :dch ofiar i kosztów,
jakie pociąg >ue -a sobą zaangażo
wanie się \V
b w kampanję abisyńską.

„Daily Telegraph" pisze: „Sło
wa M ussoliniego podziałały mro
żą co na optymizm wielu Włochów.
Stanowią one pierwsze oficjalne
stwierdzenie, że wojna przeciąg
nie się długo. Wzrastająca liczba
poległych włoskich żołnierzy wy
wołuje w kraju poważne troskL

(PAT)

Akcja stuile <ów egipskich
o niepodie. o ś ć Kraju
Wykłady ną uniwersytc e w
Kairze zostały wznowione, lecz
studcpci strajkują w dalszym cią
gu, domagając się w ten sposób udzielenia amnestji dla więźniów

politycznych oraz szybkiej odpo
wiedzi Rządu brytyjskiego, uwzglę
dniającej żądania Frontu Narodo
w ego. (PAT).

Przegląd Pra$¥

M A slap i m i

ni
mćui

Deszcze pad ają w dalszym ciągu
i poziom w ody na Tam izie osiąg
nął w ysokość z czasów wielkiej
„Kurjer Bydgoski" w k o respon-i O gólna ocena nie wypada pomyśl
pow odzi, jak a naw iedziła Londyn
e dla iych, którzy ponoszą oddencji
z W arszaw y pisze o m ającej
Gen. Kandylis podczas w ygła w Macedonji został wygwizdany,
i okolice w r. 1929. Na w ybrzeżu
w iedzialność za losy kraju.
n astąpić rekonstrukcji gabinetu:
morskiern panuje tak silna burza, szania mowy wyborczej w Serres wobec czego przerwał on swój oNaogół rok 1936 obejmie po
bjazd i powrócił do Salonik.
że niektóre statki m usiały zaw i
swym p o p rz e d n ik u ciężkie dziedzi
Przywódca radykałów
Sofulia
nąć do portu. (PAT).
ctwo. Niejasną sytuację zagrranie*zażądał wyznaczenia wyborów
nk* # -r w a ją c e m i i g r o ią c e m i kwnDzień Nowego Roku został ogło o dwa tygodnie później. (PAT).
henfUktaini zbrojnemi. Wielkie m szony jako św ięto narodow e T ur
d? ■. a w polityce wewnętrznej. Cięcji. Decyzja ta zap adła po w pro
iV. wciąż, mimo osnak poprawy
w adzeniu w T urcji kalendarza
sy aację gospodarczą. Miejmy na
gregorjańskiego. (PAT).
dzieję. że rok przyszły wyjaśni
wiele wątpliwości, posunie prace
Po tej w iadom ości następuje in
Górnicy kopalni Ferneli (Glamor
w zględu, że fakty, o których zu
nac) budową naszego państwa nagan) przystąpili do strajku i nie na:
pełnie ogólnie w spom ina artykuł
prsriód i w sumie stanie się rokiem,
Pogloeki
o
ustąpieniu
min.
Bocka
w ychodzą z kopalni. Powodem
w stępny, były i są zaw sze szcze
roońi
mniej obfitym w wielkie dzie
są nieprawdziwe. Min. Beck w
Senator Borah został wysunięty strajku jest z a ta rg o płace. W pod
gółow o opisyw ane zarów no w o r
jowV wydarzenia, ale obfitym w li
pierwszych
dniach
stycznia
wygło
ganie ZZK, jak i w prasie socjalis przez Partję Republikańską jako ziemiach kopalni znajduje się gru
czne. drobne, ale też ważne suk
si na komisji sejmowej ekspose o
tycznej — lecz dotychczas żaden kandydat na Prezydenta, a bur p a 13 górników , k tóra ośw iad
cesy.
sytuacji międzynarodowej.
z tych opisów konfiskow any nie mistrz N ow ego Yorku, Lagardia— czyła, że nie opuści szybu, dopó
S-Ek.
fytrl
V
jak o k a n d y d at na w iceprezydenta
ki nie będą uw zględnione tą d a
„ C z a r pisze o roku, który mi??
(PAT) ni a górników . (ATE).

„fiolejarza Związkowca11
W now orocznym num erze „Ko
lejarza - Z w iązkow ca",
organu
ZZK. z artykułu w stępnego pod
tył. „Z a nami i przed nam i", skresiiia renzura duży ustęp, opisująi v -- kany, stosow ane przez adłrr: ir :ot rację kolejow ą w obec dzia
łaczy Związku klasow ego.
\ i ’e.-fiskata ta zadziwia z tego!

Frakcja Centrum R epublikań
skiego w Izbie Deputowanych
przyjęła dymisję swego przew od
niczącego, byłego m inistra Paul
Reynauda, który, jak wiadomo,
w ystąpił przeciw Lavalowi.
Pozatem grupa przyjęła do w ia
domości w ystąpienie byłego p re m jera Tardieu, lecz postanow iła
jodjąć kroki celem skłonienia go
do zmiany decyzji i do objęcia
prezesury grupy. (ATE.).

Pogłoska podana przez „Figa
ro", że wybory odbędą się 4-go
kwietnia, została zdementowana.
„Dallv TVWranh"
I łrtrruMnwcAw i 17 łodzi
Jednakże potem oficjalnie ją ootw ierdzono, w skazując datę je depeszę z Aten o przy gotow aniach I nych.
P o ia iem w hangarach sto* 3 9
szcze wcześniejszą, bo koniec m ar- włoskich a a w yspach D oóckaoczu. Siły włoskie na wyspach Ra- samolotów typu Savoya I CapronŁ
dos i Leros wynoszą przeszło Liczba pilotów wynosi około 900.
50.000 ludzi, zaś siły morskie Na wyspie Rodos ustawiono 80
skoncentrowane w pobliżu wysp dział najcięższego kalibru. (ATE)
4 krążowniki pancerne, 12 kontr-

Urugwaj I Z.S.S.R.

**
*

Rezygnacja Reynaud

w procesie Stawiskiego

Ogromny zbyt choinek

Ulewne deszcze, jakie przeszły
ostatn io nad rejonem alpejskim,
w yrządziły znaczne szkody.
W e brane potoki w ylały w licz. ch miejscach. Szosa, w iodąca z
G renoble do przełęczy Lautaret,
zo stała uszkodzona przez pow ódź
pa pr; estrzeni około 30 m etrów .
W G órnych Alpach m ost został
, -niesiony przez w ezbrany potok.
\ :* skibek osunięcia się skał, komu

ca. Ponieważ wybory początko
wo przewidywane były na maj, oznaczałoby to przyśpieszenie kampanji wyborczej o półtora miesią
ca. Fakt ten niewątpliwie będzie
miał pewne znaczenie i dla ukła
du sytuacji wewnętrzno - politycz
nej. (PAT.).

Przemówienie prokuratora

Święta w Sowietach
W edług doniesień z M oskwy, obydw ie stolice sowieckie w okresie
św iątecznym przybrały oddaw na
niew idziane w Sow ietach cechy ożyw ienia i ruchu św iątecznego.
Na targach zw ożone są znaczne
ilości :hoinek, które są d o starcza
ne z okolic przez kolektyw y rolne.
,W Mr skwie w pierw szym dniu
aży choinek napływ kupują
cych był ta k wielki, że w szystkie
choinki zostały ' w yprzedane. W
Leningradzie sprzedano przeszło
).Q0C choinek.
! W ładze szkolne w ydały z a rz ą 
d z e n ie , ab y w noc Sylw estrow ą

„L‘Oeuvre“ zaznacza, że miaro
dajnymi są jedynie wyniki oficjal
ne. Należy stwierdzić jednakże, że
dla Rządu jest rzeczą przykrą, że
Izba na swem posiedzeniu dnia 30
b. m. nie przyjęła 314 głosami
przedw ko 244 protokułu o wyni
kach głosowania. Dziennik stw ier
dza, że podczas obliczenia wyniku
pierwszego głosowania, 12 głosów
obliczono fałszywie. „L'Oeuvre"
zaznacza dalej, że incydent ten
będzie omawiany po wznowieniu
obrad Izby Deputowanych w sty
czniu i może pociągnąć za sobą
poważne kc ^sekwencje. 314 po
słów głosujących przedw ko pro
tokołow i posiedzenia, aa którem
wyrażono gabinetowi Lavala zau
fanie, będzie mogło uzasadnić swe
stanowisko.
„Le Quotidien" nazywa wyp»dek ten skandalem. (ATE.).

*

Agencja Havasa donosi i AddfsAbeby: źródła abisyńskle podają,
że podczas bombardowania z sa
molotów włoskich na fronda ogadeńsklm w pobliżu Dolo, kflka
bomb
spadło
na
posterunek
szwedzkiego Czerwonego Krzyża.
Odłamkiem jednej z bomb został
zabity lekarz naczelny.
Czerwony Krzyż szwedzki po
twierdza fakt, zbombardowania
ambulansu szwedzkiego Czerwo
nego Krzyża przez samoioty włoskie w prowincji Boro na.
Prezes abisyńskiego Czerwone
go Krzyża donosi, iż lekarz naczel
ny misji, dr. Hylander jest ranny
l, że samolotem sanitarnym prze
wieziono go do Addis - Aheby.
Delegat
Międzynarodowego
Czerwonego Krzyża w Abisynjl wy
słał depeszę z protestem przeciwko
bombardowaniu misji do Genewy.

fiondylis wygwizdany!

„Europeizacja" Turcll

Strajk „polski"

Przed wyborami
w Ameryce

w Szkocji

3

Początek nowego okresu Czy walka z kapitalizmem?
C z y ty lk o walka z kartelami

Ostatnie miesiące roku ubie i konsekw entnego działania. Dla re w kracza coraz to bardziej
głego przyniosły zz sobą dość ruchu socjalistycznego niech ten stanow czo, coraz to bardziej
zmacane przesunięcia w układzie Nowy R ok będzie rokiem dal odważnie, z coraz to większym
naszych stosunków wewnętrz szego wielkiego, a rozpoczęte rozmachem na w ielką dziejową
nych. Zaczęło się od przebie go już, przypływ u mas,— niech drogę Socjalizmu.
gu kampanji wyborczej do no będzie rokiem dalszego przy
wego Sejmu i do nowego Senatu. pływ u m łodego pokolenia, któ
M. NIEDZIAŁKOWSKI.
„Ustrój polityczny", wypiastowany przez p. Sławka i jego
najbliższych przyjaciół, spotkał
się z bardzo jasną postawą kra
ju. 0 tę postawę, nie budzącą
najmniejszych wątpliwości, zała
mały się wszelkie próby „svzrzenia entuzjazmu" dla „dzieła",
które miało być „najwyższym lo
tem" zmarłego bezpotomnie B.
Organ kierowniczy socjalistycznego ruchu kobiecego — „GŁ05
B. W. R. Zaraz potem przyszła
KOBIET"
rozpoczyna wraz z numerem, który ukazał się ostatnio,
zmiana Rządu. Odegrała ona
również pewną rolę, wcale DWUDZIESTY DZIEWIĄTY ROK PRACY. Pierwszy numer „Głosu
znaczną, taką samą, jaką zmiany Kobiet" wyszedł w Cieszynie w grudniu r. 1907.
tego rodzaju odgrywały zawsze
Ten świeży, ciekawy i doskonale ujęty zeszyt „Głosu", rozpoczy
i odgrywać będą zawsze w hina
nowy okres wysiłku. Są w „jm poruszone i omówione najrozma
storji. Przyszli ludzie — czę
itsze
zagadnienia.
ściowo — nie związani w całej
pełni z okresem poprzednim;
Kierownictwo redakcji spoczywa nadal w rękach tow. Doroty
pow iał nieco odmienny wiatr; Kłuszyńskiej.
Cena tylko 10 groszy.
i raptem, pozornie w sposób
nieoczekiwany, coś się poruszy
ło w głębi zamarłych fal pol
skiego jeziora. Dojrzała oddawna potrzeby, pragnienia i my
Miljonom palaczy gilz „Dwuwatek", „Preparowałek",
śli jęły ujawniać siebie. W y
„Devi“,
„Dar" oraz wszystkim odsprzedawcom, życze
buchnął pierwszy płomień na
nia szczęśliwego Nowego Roku składa
gromadzonego gniewu i żalu.
ZARZĄD F A B R Y K I GILZ
Gabinet ministrów chce po
zostać na dawnym szlaku; poli
Ł“
tycznie trw a w ramach „ustro
WZ. K WAŚNIE W SKI I FR. PACH OLCZYK
ju" p. Sław ka; gospodarczo uzy
W WARSZAWIE
skał „żyro" od p. Matuszew
skiego; moralnie p. Michałowski
sprzeciwił się „najkategoryczniej” na komisji senackiej roz
szerzeniu amnestji. A le „żyro"
p. Matuszewskiego nie przytłam
siło już spow rotem zbudzonego
„szarego" człowieka; gwóźdź,
przeznaczony dla zabicia spowrotem w ieka nad znużeniem
mas, już nie wystarczył; „chwy
cił" mimo; powtórzę znane ład
ne określenie: łódź robotnika,
chłopa, pracownika um ysłowe
Przed dziesięciu mniej — wię mi, wystawiającymi na sprzedaż
go podmosła kotwicę...
cej laty w toku rozmowy z mar detalicznie i hurtowo godność i
„Któż zdoła w strzym ać stru  szałkiem Piłsudskim na temat poi honor.
mień w biegu"?...
skich stosunków wewnętrznych,
Ten gatunek mocnych ludzi prze
*
usłyszałem zdanie, że zadu/żo na- żywa niejednokrotnie ciężkie pnzej
I mieliśmy następujące fakty: płodziło się w Polsce różnego ro ścia moralne, bowiem napotyka
1} Świat pracowników umy dzaju „nuworyszów” (nowobogac- na swojej drodze różne pełzające
słowych rozprostował ramiona i ókich), którzy chcieliby ciągnąć figury, a te bez żadnej żenady ką
powraca stopniowo na drogę je zyski z każdej sytuacji jaka się da sają nie dlatego, że tak trzeba,
dynie słuszną i rozumną, na dro pod płaszczykiem najrozmaitszych lecz dla przypodobania się szefo
gę wspólnego frontu z klasą ro kontbinacyj.
wi.
botniczą;
Słowa te odnosiły się podów
W tej sytuacji, często bardzo
2) Ostatnie podwójne starania czas do ludzi z obozu prawicy, tragicznej, napoiyka się objawy
o dywersję w ruchu ludowym którzy przy pomocy frazesu pa nieraz poprostu humorystyczne.
zawiodły; spóźniony strzał z du triotycznego i pod płaszczykiem
Oto, naprzykład, — taki djalog,
beltówki p.p. Malinowskiego : interesów narodowych robili mniej
pomiędzy osobnikiem o giętkim
Róga spalti na panewce; marze
sze lub większe „businessy".
karku a starym rewolucyjnym dzia
nia o sojuszu chłopa - ludowca
Od tego czasu dużo się zmieni łączem: Pan o giętkim karku po
z polską odmianą hitleryzmu ło. Ale zmiana ta, niestety, nie
skończyły się na Kongresie wyszła na korzyść interesów pu wiada: „proszę przyjąć do wiado
mości, te ja lie zniosę, by w urzęStronnictwa Ludowego;
blicznych. Wytworzył się pod dłzie, w którym pan jest przełożo
3) „Front Ludowy" Polski wpływem braku kontroli społecz nym, tolerowani byli ludzie nie
przestał być tylko koncepcją po nej a, ściśle biorąc, pod wpły należący do BB , W odpowiedzi
lityczną, czy też tęsknotą grona wem nie liczenia się z opinją pu na tę tyradę dawny rewolucyjny
ludzi; stał się objektywną możli bliczną nowy typ ,nuworyszów", działacz spokojnie odpowiada;
wością. Wyrasta siła społeczna, węszących „ni epr awomyśkiych''.
„proszę pana — pan jest referen
zdolna do przełamania w szel Tacy współcześni „nuworysze" tem do pewnych spraw, poruczokich form i rodzajów prądu fa
pod względem moralnym są bar nych panu, a ja sobie wypraszam,
szystowskiego w Rzeczypospolidziej niebezpieczni od tamtych po żeby pan ze mną takim tonem
tej.
przednich, o których pogardliwie i mówił, bowiem nie jestem smar
Równolegle nastąpi fakt in z oburzeniem mówił marszałek kaczem i wiem co należy robić”.
ny, leżący w nieco odmiennej Piłsudski.
Ów referent — reaguje: „proszę
płaszczyźnie, jednak niemniej
Pierwsi dążyli w swojej karjerze pana, to, że pan był w katordze,
istotny dla polskiego życ,ia:. 1° życiowej do robienia interesów że pan w czasach rewolucyjnych
sprawa amnestji w Sejmie i w pieniężnych, drudzy zaś nie po działał — to nic nie znaczy, bo
Senacie. Amnestji pełnej doma
może pan być cekawistą, a pan
gały się najrozmaitsze kierunki trzebują zabiegać o różne spół
ki i akcyjne towarzystwa — mają rozumie, co to znaczy: „przecież
myśli, w każdymbądź razie do
dobre stanowiska cckawista nic ma prawa do pracy
magała się jej niewątpliwa, zapewnione
świetnie
opłacane
z pieniędzy pu i może być każdej chwali usunię
przygniatająca większość opinji publicznej. Pp. posłowie i se blicznych, ale, chcąc utrzymać s'ę ty"
Czyż przytoczony powyżej dja
natorowie z r. 1935 stwierdzili na owych dobrze płatnych stano
log
nie jest wymowną ilustracją,
wiskach,
—
muszą
robić
ruch
w
zaś uroczyście, że są niesły
jak
szkodliwi są ci współcześni
„interesie”,
by
koła
rządzące
na
chanie dalecy od tego, co się w
„nuworysze".
ocznie
widziały,
ile
oni
ponoszą
Polsce dokonywa. Takich błę
A oto inny przykład. W Rado
dów naprawić już nie sposób... trudu, węsząc i szczując przeciw
ko Ludziom, dla których obcą jest miu pracuje w Ubezpieczalni tow.
**
•
payohologja zgiętych karków i kła X. Był za czasów carskich skaza
Nowy Rok zaczyna dla nas
ny na karę śmierci, którą zamie
niania się w pas.
nowy okres pracy. „Front Lu
Możemy śmiało powiedzieć, że niono mu na 15 lat katorgi. Prze.
dowy" — chłop, robotnik i pra
— mimo wszystko — w Rzeczy- siedział długie lata w carskiej ka
c o w n ik umysłowy — , dojrzały
tordze. Nie przypuszczał ani na
w świadomości powszechnej, pospolitaj Polskiej jest spora garść
chwilę, że przyjdzie moment, w
ludzi,
którzy
nie
dali
się
złamać
musi teraz stworzyć metody
którym z polecenia „nuworysza"
moralnie
i
którzy
brzydzą
się
łudź
świadomego, odpowiedzialnego
zostanie pozbawiony pracy, dla
tego, że jakiegoś nieroba usunięto
z magistratu. Trzeba było dla te
go nieroba znaleźć miejsce w UJesteś s m u t n y —
bazpieczalni — wobec tego wypo
wiada się długoletniemu pracowni
c *ytaj
kowi, a co zatem idzie, wypłaca
się
znaczną sumę odprawy z
Je d y n e nlewal®*®®* ° P ° * y c y jn e pism o h u m o ry sty c z n e p ie n mu
ię
d
z
y
robotniczych, byle sta
Do n a b y c ia wszędzie
ło się zadość dygnitarzowi, który
RedsKcjft i Administracja:
tak zarządził, — i basta. Dobrze,
W e r ts a r ą , “ Mdek 9 ra. 4. K on to P. K. O. 14.844
że akurat wydalony kaforżnik do
E gzem plarze okazow e w y sy ła ją się n a ż ą d an ie
jeszcze wyższego dygnitarza miał

29-ty rok pracy

„Głos Kobiet”

„S O K Ó

Zwalanie całkow itej winy, cał
kow itej odpow iedzialności za
kryzys i za bezrobocie, za nę
dzę kraju — na kartele — jest
dziś w wyjątkow ej modzie. —
„K artele są w inne" — wołają
bardzo w ysoko i na bardzo od
powiedzialnych
stanow iskach,
postaw ieni dygnitarze. — „Usunąć kartele — krzyczy burżuazyjny dziennikarz — „a zni
kną kryzys i bezrobocie"!
Nic dziwnego, że bezrobotny
nędzarz, doprow adzony do naj
skrajniejszej nędzy chłop, zruj
nowany sklepikarz, zaczynają
pałać nienaw iścią i zem stą prze
ciw kartelom . Zapom inają bied
ni ludziska, że kartele, syndy
katy i koncerny pow staw ały
przecież przy poparciu, a na
w et przy dość energicznym n a
cisku tych samych ludzi, którzy
dziś nawołują do w alki z k a rte 
lami przy pomocy „cepów i w i
deł".
My zaś, doceniając najzupeł
niej szkodliwą dla społeczeń
stw a rolę wielu karteli, nie mo
żemy jednak pozwolić na złu
dzenie, by za kryzys i katastno
fę gospodarczą kraju zwalano
odpowiedzialność w yłączną tyl
ko na k artele. W iemy dobrze
do czego ta an tykartelow a demagogja zmierza. Chodzi tu o
w yw ołanie w śród wym ęczonej
kryzysem ludności przekonania,
że sam kapitalizm, jako ustrój

gospodarczy jest „całkiem do
bry", i że gdyby tylko usunięto
kartele, życie gospodarcze, a z
niem i życie ludności, potoczy
łoby się wartkim prądem do
brobytu.
Nie! My, socjaliści, musimy
takiej demagogii antykartelow ej
przeciw staw ić praw dę o rzeczy
w istych, pełnych przyczynach
kryzysu gospodarczego, przeciw
staw ić praw dziw e przyczyny
k atastro fy gospodarczej kraju
i nędzy ludności. Musimy p o 
w iedzieć jasno i wyraźnie: —
nie sam e kartele, ale kapita
lizm, jako taki, jako ustrój go-,
spodarczy, jest podstawową
przyczyną tego bezmiaru klę
ski, w jakiej się znalazło dzisiaj
całe
społeczeństwo.
Tylko
„chytrki" lub półgłówki mogą
wmawiać w zbiedzony kraj, że
w szystkiem u winne są tylko
kartele, że w ystarczyłoby znieść
kartele, a byłoby po kryzysie.
W yobraźm y sobie na chwilę
kapitalistyczną gospodarkę bez
karteli. W eźmy przykład jakby
to w yglądało po rozw iązaniu
karteli w takich podstaw ow ych
dla życia gospodarczego p rze
mysłach jak: węgiel, nafta, żela
zo. Zam iast karteli, zaczęłaby
działać „wolna konkurencja",
dzika, najdziksza w alka o ry
nek zbytu. Poszczególne kopal
nie węgla, ropy, poszczególne
huty, wzięłyby się w tej walce

„Nuworysze”

W walce o uzdrowienie stosunków
dostęp, więc go pozostawiono na
miejscu, ale nie zawsze tak szczę
śliwie składają się okolicauośca.
W warszawskiej Ubezpieczalni
pracował kierownik zajezdni sarna
chodowej, był świetnym pracow
nikiem, prowadził doskonale go
spodarkę, przeprowadzał oszcz ęd
ności, był pracownikiem, jak się
to mówi, pożytecznym dla insty
tucji Nagle ni stąd ni zowąd zo
staje zwolniony z pracy. Dotknię
ty do żywego zwraca się do Dy
rekcji Ubezpieczalni z prośbą o
wyjaśnienie powodu zwolnienia.
Dyrekcja pisze w odpowiedzi na
zapytanie: ,źe wydział inspekcji
po zapoznaniu się z gospodarką
Zajezdni ustabł pożyteczną i celo
wą działalność na stanowisku kie
równika Zajezdni oraz bezzasad
ność zgłoszonych zarzutów”, a
tymczasem p. Trella w odpowiedzi
na pismo owego kierownika do p.
M iiistra Opieki Społecznej — ko
munikuje: „iż prośba Pana o po
nowne przyjęcie do pracy w Ubez
pieczalni Społecznej w Warsza
wie nie może być pozytywnie za
łatwiona".
Czy nie jest to ze stanowiska
praworządnego — zwyczajnym
skandalem? Urzędnik, wprawdzie
mający poparcie p. Wemdego, —
rozstrzyga sobie sam o tern, kto
ma pracować lub kto ma być usu
nięty w iustytucji prawno - pu
blicznej, która działa na podsta
wie ustawy, nakreślającej zakres
działalności. Otóż tu doszliśmy do

takiego absurdu, że w zakamar
kach biura p. Trefli rozstrzygają
się losy pracowników, często bar
dzo dzielnych i odpowiedzialnych.
W zakamarkach p. Trelli są ludzie,
jak naprzykład niejaki p. Chmie
lewski, którzy zrobią wszystko,
co szef każe, byleby zniszczyć ko
goś, kogo się nie lubi.
Na utrzymanie insiytucyj ubez
pieczeniowych płacą robotnicy i
pracownicy, ale rządzić tiem , nie
mogą, bo p. Trella ze swoim szta
bem „informatorów' — tych
współczesnych „nuworyszów" —
gospodaruje, jak chce. Bardzo dra
styczne o tej gospodarce mówił
na pewnym zebraniu b. wice-miniisłer Opieki Społecznej p. Duch,
który zesumowaf straty na odcin
ku reorganizacji lecznictwa ubez
pieczeniowego, obliczając znisz
czenie urządzeń ambulatoryjnych
na 80 milionów złotych. Jak wia
domo, pomyeł ten wyszedł z pod
pióra p. Jastrzębskiego, którego
cudownie na odcinku personalnym
dopełnia p. Trella.
W Anglji pod presją opinji pu
blicznej ustępuje minister spraw
zagranicznych, chociaż w Parla
mencie Rząd ma przytłaczającą
większość, w Polsce oplują może
być i może głosić rzeczy słuszne,'
ale narazie nie odgrywa takiej
roli, która by uniemożliwiła nara
stanie względnie umożliwia zli
kwidowanie współczesnych „nu
woryszów".
JAN KWAPINSKI,

Życzymy wszystkim naszym towa
rzyszom i przyjaciołom w tym Nowym
Roku przedewszystkiem jednej rzeczy-

wo l i o f e n s y w y

ros
W Laskach pod Warszawą
przebywający na emigracji
w Polsce uczony rosyjski, prof. M.
Tuhan - Baranowski. W okresie
przedwojennym był to jeden z naj
wybitniejszych ekonomistów świa
towych.

zmarł

Po wybuchu rewolucji tymcza
sowy Rząd Kiereńskiego powołał
prof. Tuhan - Baranowskiego w
skład senatu. Wybuch rewolucji
bolszewickiej spowodował wyjazd
prof. Tuhan - Baranowskiego na
emigrację do Polski. (PRESS)

między sobą za łby o konsu
m enta. Kopalnie węgla, m ają
ce lepsze naturalne w arunki wy
dobycia,
wysoką wydajność
pracy, niskie koszty produkcji,
położyłyby w krótce na obie *o
patki kopalnie o gorszym ga
tunkow o węglu, trudniejszych
w arunkach wydobycia, wyso
kich kosztach robocizny. Kopal
nie ropy o bogatych źródłach
zniszczyłyby uboższe w ropę
siostrzyce. H uty lepiej techm cz
nie urządzone doprowadziłyby
do zam knięcia hut gorzej tech
nicznie do tej walki przygoto
wanych. W naszych polskich
w arunkach wolna dzika konku
rencja doprow adziłaby do zato
pienia kopalń Zagłębi K rakow 
skiego, Dąbrowskiego, Rybnic
kiego i części kopalń okręgu
Katowickiego. W górnictwie
naftowym
uległaby w iększa
ilość dziś czynnych szybów za
gładzie. ,W hutnictw ie wolna
kapitalistyczna konkurencja cła
łaby te same — mniejwięcej —
rezultatyr. Nimby jednak na po
lu walki konkurencyjnej pozo
stali zwycięscy i „trupy" poko
nanych, koszta tej w alki w cza
sie jej trw ania zapłaciliby ro
botnicy'. Poszczególni kapitaliś
ci, chcąc się w tej walce ostać
lub szybciej przeciwni ca poko
nać, staw ialiby ciągle oborni
ków przed alternatyw .: zgody
na obniżkę p łac lub zam knięcia
przedsiębiorstw a.
.Widzimy zatem na tych nse
teoretycznych i nie dem ago
gicznych,
ale
praktycznyc a
przykładach, że, nie zm ieniając
zasad i podstaw gospodarki ka
pitalistycznej, a usuwając tylko
kartele, nie usunęlibyśm y k r
zysu gospodarczego i nęui y
mas. Zniesienie karteli i pozo
stawienie wolnej ręki kapitali
stom w harcowaniu po ryr.ku
zbytu dałoby w rezultacie zrusz
czenie olbrzymiej czę.ci w ar
sztatów pracy, wzrost bezrobo
cia i pogłębienie nędzy mas
społeczeństwa. Nie ul g wąt
pliwości, że w samym okresie
walki obniżyłyby się ceny, ale
nie byłoby komu tych tańszych
towarów sprzedawać, bo w zrost
bezrobocia i spadek płac zm u
siłyby masy robotnicze w m ie
ście do dalszego ograniczenia
nabywania nietylko tow arów
przemysłowych, ale i żywności.
W ieś zapłaciłaby za tę opera
cję dalszym jeszcze wzrostem
nędzy, gdyż nie mogąc sprze
dać jeszcze mniej zarań:. acym lub zgoła bezrobotnym r o 
botnikom i pracow nikom
<r
ich produktów , nie mogłaby
nabywać naw et tańszych a rty 
kułów przem ysłowych
W alka z kartelam i nic je cl
jeszcze w alką z przyczynam i ka
tastrofy gospodarczej
' ą
mas. Usunięcie kryzy j
ze.
nastąpić tylko przez ispołecznienie przemysłu i ot
teli przez Państwo, jako narzę
dzia regulowania produkcji i
podziału jej między :a_ use.
Nakazy obniżek cen artykułów
skarteiiizowanych i pozostawię
nie bez zmiany ich kapitali
stycznego ch arak teru — to pia
sterki na ropiejący
a ży
wym organiźmie P ańst/- : i spo
łeczeństw a
kapitalis ycznego,
wrzód. Im dłużej będą takie
plasterki przykładane i -cz zde
cydowanego operacyjnego wy
cięcia samego wrzodu, tein
straszliw sze spustosz* la bę
dzie czynić ta kapit; stycżr.a
choroba w organiźmie całego
społeczeństw a i Państw .
O konieczności taki
...ra
cji trzeba przekonać ca-c spo
łeczeństwo. Przekona: go i o
tem, że musi powołać uo k ie -o
wania Państwem tak odw ażne
go chirurga, który się i
operacją nie cofnie
zam iast
dzisiejszych
antyka. ulowych
plasterków, położy na stole operacyjnym sam kapi
_r: O
konieczności takiej opera
mu
simy społeczeństwo -przekorne.
— nry polscv socialise
JAM ST At
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Walcząc o Wolność—
Walczymy o Socjalizm

Rok miniony w gospodarce światowej
Bohater popularnej i u nas opo
wieści Dickensa („Pieśń Wigilijna") ,
p. Scrooge zauważył, że Boże Naro
dzenie czyni go o rok starszym, ale
nie zbogaca go ani o jeden grosz.
To samo mógłby powiedzieć nietylko on, ale ż my wszyscy w obliczu
Nowego Boku.
Początek roku nie jest przecież
punktem zwrotnym w życiu państw
i ludzkości. Ale niesposób się otrząś,
nąć ze starego nawyku czynienia w
tym dniu zestawień wypadków minio
nego roku i przewidywań na przysz
łość... A więc i my zapytajmy, jak
przedstawia się stan i perspektywy
-gospodarki światowej na przełomie
1935/36.

przeciw impefjuni Sowieckiemu,
przeciw Stanom Zjednoczonym i
przeciw wpływom kapitału angiel
skiego na ryriki kapitałow e i ło w a
row e Dalekiego W schodu. „Autonom ja" Chin Północnych — oto
odpow iedź imperjalizm u japońskie
go na próby ekspansji am erykań
skiej (polityka „srebrna") i angiel
skiej (chińska reform a w alutow a)
w Chinach...
T aki byłby rachunek stra t w go
spodarce św iatow ej. A rachunek
zysków ? C h y b a 'to , że przedstaw i
ciel W . Brytanji, a w ięc najpotęż
niejszego Imperjum surow cow ego
w ystąpił z projektem , przep ra
szam !, z luźną koncepcją przeciw 
staw ienia w alce im perjalistycznej

o surow ce zasady św iatow ego po
działu surow ców .
NIEPOWODZENIA
1 ROZCZAROWANIA.
T a więc popraw a, którą dyr.
M iędzynarodow ego Biura Pracy,
Butler, nazw ał „raczej pow ierz
chow ną niż głęboką" w ynika z po
dniet w ew nętrznych
poszczegól
nych krajach. Gdzieniegdzie (Anglja, Skandynaw ja) m iała o tyle
zdrow y charakter, że opierała się
na wysokiej i wzm ożonej chłon
ności rynku w ew nętrznego i w y
sokiej zdolności nabyw czej, gdzie
indziej była — wynikiem nie: stan
nej pracy pompy inflacji kredy to
wej, mobilizującej wszelkie rozpo
rządzalne środki na budow ę tan 

PRODUKCJA W R. 1935.
M ożna się spotkać z opinją, że
kryzys minął.
W edług zestaw ienia biuletynu
Ligi N arodów za okres, co do któ
rego d aae byłyby rozporządzalne,
produkcja przemysł. 18 spośród
Z pow yższego tytułu każdy do m iarów, spraw iły, że w danym
22 krajów w ykazała w r. 1935
w zrost. W szeregu krajów p ro  m yśla się, że nie będzie tu mowy o razie napastnik objaw ił się w sta
dukcja przekroczyła już stan z r. polskiej opinji publicznej, a zw ła nie w prost w ydestylow anym : W ło
szcza nie o jej stosunku do polity chy w biały dzień, na rów nej dro
1929...
dze i z nieukryw ającem niczego
ki zagranicznej.
O braz ten daleki jest od jed n o 
Jeśli bowiem nie brak znaków , pokrzykiw aniem , rzuciły się na
litości: obok Anglji i innych k ra
że w coraz liczniejszych głow ach drugiego członka Ligi N arodów,,
jów „bloku szterlingow ego‘:, w y
myśl polityczna budzi się z odręt by zag arn ąć jego posiadłości.
kazujących w ybitną popraw ę, oLiga znalazła się w ten sposób
wienia, to jednak w ciąż brak nam
bo k Z. S. S. R., trw ającego w wy 
jeszcze w arunków do jej jednoczę w położeniu, w którem żaden w y
siłku uprzem ysłow ienia (176.4%
nia się i zespołow ego objaw iania, bieg nie m ógł pozwolić uchylić się
w obec przeć, stanu w r. 1929), obez których nie może w ytw orzyć od rozstrzygnięci kw estji: być czy
bok budujących sobie w łasny prze
się opinja praw dziw ie PUBLICZ udaw ać tylko, że się jest. P ierw 
mysł krajów (Grecja, Rumunja,
AnN A . A już co do zagadnień polity sza zorjentow ała się w tein
Finlandja) do których zaliczyć n a
ki zagranicznej, to — jak w iado glja. Z arzuca się jej copra wda, że
leżałoby jeszcze Persję, T urcje :
mo — uchodzą one w Polsce dzi przypom niała sobie o św iętości zo
t. p. — m am y kraje, pogrążone
siejszej za dziedzinę ściśle pryw at bow iązari genew skich w ów czas
w m arazm ie, jak Francja, Holannych zainteresow ań i osobistych dopiero, gdy ścisłe ich przestrzega
dja i t. p.
poglądów p. m inistra spraw zag ra nie zeszło się z jej w yraźnym in
T o też niesposób mówić o po
teresem ; zw ycięstw o nad Abisynicznych.
praw ie ogólnej.
przecież
W łochom
T ytuł niniejszego artykułu sto  nją dałoby
suje się w ięc do opinji oublicznej zbyt wielki w pływ na Sudan 1
NA GRUZACH RYNKU
— angielskiej, k tóra w ubiegłym w zm ocniłoby niepom iernie ich sta
ŚWIATOWEGO.
tygodniu odniosła piorunującą z w y ; now isko na Morzu Sródziemnent.
U przem ysław ianie
„m łodych"
cięstw o n ad - dyplom acją akrobaty Ale zarzut to błędny, jeśli bowiem
rajów św iata idące w parze z
czno-szacherkow ą. My zw łaszcza, m ożnaby naw et było przytoczyć
wzm ożonem i w ysiłkam i zbliżania
którzyśm y odzw yczaili się od te - 1 pew ne argum enty n a korzyść jego
się do sam ow ystarczalności, z go, by społeczeństw o miało coś do treści, to nic to nie wpłynie na owzm ożonym nacjonalizm em go
pow iedzenia w kw estji sw ego sta  koliczność, że jest on FORMAL
spodarczym przekreśla wszystkie
now iska m iędzynarodow ego, po NIE zupełnie niew łaściw y. P rzy 
nadzieje n a odbudow ę św iatow ej
winniśm y przyjrzeć się dokładnie puśćm y, że zw racam się do sądu
gospodarki kapitalistycznej.
okolicznościom, w śród których o- o uznanie jakiegoś sw ojego p ra w 
Czyż w r. 1935 n a jeden cho
pinja publiczna w Anglji okazała nego roszczenia. Czy m ożna mi
ciażby krok zbliżyliśm y się do od
zarzucać i czy m ożna w artość m e
się czemś, co potrafi się ruszać
budow y św iatow ego rynku kapi
go nastaw ienia, aby sąd postąpił
to żw aw o.
tałów , tow arów , sw obody w ę d ró 
w edle praw a, osłabiać tern, że wy
U
przytom
nijmy
sobie,
na
czem
w ek zarobkow ych? W r. 1935 du
rok i egzekucja będą zgodne z
polega
isto
ta
obecnego
konfliktu
żo mówiono o stabilizacji w alut,
moim interesem?
co miało spow odow ać odbudow e pom iędzy W łocham i a pięćdzie
Rzecz głów na, że Anglja sta n ę 
kredytu m iędzynarodow ego. Ale sięciu państw am i, zwśązancm i p a
zam iast tej stabilizacji m ieliśm y ktem Ligi Narodów. Centralnym ła na straży najistotniejszej treści
dew aluację belga, wzm ożenie tru  punktem ideow ym tego paktu jest paktu Ligi. Było jasne, że żadne
dności niedobitków „bloku zło art. 10, którym członkowie Ligi państw o, nie chow ające w z a n a 
tego", w zm ożoną reglam entację zobow iązali się „szanow ać i chro drzu w łasnych planów zaborczych
dew izow ą w Niemczech, faktycz nić przed w szelką napaścią zzew - nie m ogło odm ów ić jej w ezw aniu
ny upadek kursu lira. Nic nie z a  nątrz obecną całość terotorjalną i do zastosow ania przeciw oczyw i
pow iada, by w r. 1936 sytuacja niezależność polityczną w szyst stemu napastnikow i sankcyj, prze
m iała się popraw ić. Raczej ocze kich członków Ligi". P odstaw ą w idzianych w ustaw ie zw iązko
kiw ać należy dalszego jeszcze zatem , na której stoi Liga, jest w ej. T ak to stało się, że pięćdzie
chaosu pod wpływem w zm ożo myśl, że nap aść NIE MOŻE SIĘ siąt państw znalazło się na p lat
nych trudności, krajów , które kro- OPŁACAĆ. Z chwilą dopuszcze formie sankcyjnej i rozpoczęło się
ezą beznadziejną . drogą „defla- nia naruszenia tej podstaw y, Liga niebyw ałe dotąd w dziejach w i
cji‘‘. Nic rów nież nie zapow iada, w ali się ideow o w gruzy, staje się dow isko, m ające pokazać, czy sto
by kraje, opływ ające w nadm iar narzędziem pretensjonalnej hipo sunki m iędzynarodow e pozostały
złota i płynnych kapitałów w y stą kryzji i pow innaby czem prędzej w ciąż jeszcze w gruncie rzeczy
zniknąć z pow ierzchni, by nie z a  stosunkam i Zulusów i Botokupiły w roli kredytodaw ców .
Rok miniony w ykazał, że p o  słaniać swemi pozoram i faktu, że dów , czy też zmieniło się coś isto
praw ie w stanie produkcji św iato  żyjemy w świecie, w którym sła tnie od czasu straszliw ej w ojny.
W idow isko to określono dosko
wej nie odpow iadała trw ała i za bszy może staw ać się łupem sil
nale w grudniow ym zeszycie je
sadnicza p o p raw a handlu św iato nego brutala.
T rudność puszczenia
w ruch dnego z am erykańskich pism, p o 
w ego... W ysokie w ały celne, re 
glam entacje, kom pensacje, clearin- m echanizmu Ligi polegała dotąd św ięconych spraw ie pojednania
gi dław iły i dław ią w ym ianę św ia między innemi na tern, że w z a  narodów : „P róba obecna nie ma
gm atw aniu stosunków , poprzedza precedensu". Może jej udać się
tow ą w ciasnych granicach.
jącem zazw yczaj konflikt zbrojny, lub nie udać pow strzym ać agresji.
niełatw o określić w yraźnie, k tó  Ale sam fakt jej uczynienia w o g ó 
IMPERJAL1ZM.
Ponury płomień w ulkanu wojny ra ze stron jest sam ow olnym n a le jest czemś niewym iernie now Afryce unaocznia nam *ę sm u pastnikiem , a która pchnięta je  wem.... W szyscy — strony, ucze
tną praw dę, że nurt gospodarki dynie do w ystąpienia w ojennego stnicy, czy neutralni — przygląda
kapitalistycznej wtłoczony w ra  przez prow okujące zachow anie ją się bacznie: wielkie m ocarstw a,
my gospodarstw „zam kniętych", się przeciw nika. W iadom o, jak za aby wiedzieć, czy procedura ta
nastaw ionych w krajach faszystów w sze strony w ojujące d b a ją o z a  jest m ożliw a; mniejsze i słabsze
skich na zbrojenia, pędzi okręt chow anie pozorów ofiary, w ciąg narody, by w iedzieć, czv m ogą
ludzkości n a rafy nowej k a ta stro  niętej do w alki w brew woli, jak czuć się bezpiecznem i w tym świe
fy św iatow ej.... Już dziś w Niem starannie m askują sw ą politykę i cie; ew entualny gwałciciel praw a
czech m ówi się, że w ażniejszą jest usiłują tak się urządzić, by pierw  m iędzynarodow ego, aby przeko
„praca" niż tłuszcz, rozunueiąe sze jaw nie nieprzyjacielskie krok? nać się, czy daw ne m etody m ogą
przez „p racę" w zm ożoną produ w eszły od przeciw nika. Gwóż w mu dać pow odzenie", jak w
kcję w ojennego przem ysłu m eta konflikcie w łosko - abisyńskim za szczególności Polska w in n a uw aż
lurgicznego i chem icznego oraz szedł rzadki w ypadek, że nie m o nie śledzić przebieg eksperym en
budow ę d ró g strategicznych. A gło być żadnych w ątpliw ości kto tu, jak w inna ze w szystkich sił
daleko od nas, na W schodzie fa- jest napastnikiem . R ozrośnięta we popierać akcję zbiorow ą, aby świę
ponja realizuje etapam i swój plan w szystkich sw ych członkach o p i ciła się zasada w spólnego frontu
budow y wielkiego kompleksu go- nja, którą ma o sobie w ódz faszy przeciw napastnikow i — tego nie
s^ oy-rk i w schodnio - azjatyckiej, zmu w łoskiego, jego pew ność sie potrzeba tłom aczyć nikomu ze
ostrze 9w«f ekspansji bie, sięgająca astronom icznych w y zdrowemi zmysłami

ków i sam olotów wojennych....
I cóż dziw nego, że głębokiem u
kryzysow i „planu
zatrudnienia"
(A rbeitbeschaffungsplan) w Niem
czech tow arzyszy przesilenie ide
owe... odbyw a się cichy pogrzeb
rojeń o „narodow ym socjaiiźmie",
który aranżuje tak
w ytraw ny
mistrz, jak Schacht, broniąc otw ar
cie zasad pryw atnej kapitalizacji i
polityki pryw atno - inwestycyjnej.
Niedobitki „narodow ego socjaliz
mu" bronią się jeszcze, ale na po
parcie swych „antykapitalistycznych" też m ają tylko opinję Hi
tlera, który w N orym berdze jako
na w zór gospodarki „socjalistycz
nej" w skazał na... koleje pań stw o 
we....

Ale na drugim biegunie, gospo
darki św iatow ej — w S tanach Zje
dnoczonych
jesteśm y
rów nież
św iadkam i rozczarow ań i niepo
wodzeń. G ospodarstw o am erykan
skie przeżyw a okres w ysokiej kon
junktury, ale jednocześnie śm ier
telnie zraniony gradem pocisków
wielko - kapitalistycznych orzeł
N. R. A. legł na ziemi... „big busines" i „big m oney" — św iat
wielkiego przem ysłu i finansów
zw róciły się przeciw polityce Roosevelta, który szuka teraz o p ar
cia w m asach chłopstw a i robot
ników...
PRZECIW KAPITALIZMOWI.

Jakżeto? N a progu now ego ro 
ku 25 miljonów bezrobotnych p u 
ka do bram fabryk, 100 miljonów
głoduje... Miljony w pocie czoła
pracując nie za rab iają naw et na
chleb pow szedni. A oto przedsta
wiciele św iata kapotalistyc-nego
podaw nem u głoszą, że praca i ka
pitalizacja doprow adzą do pomyśl
nego
rezultatu. „K apitalizacja*
trw a, lecz „ciułacze" w olą kapita
ły sw e w yw ozić zagranicę, nieliJuż dziś niektórzy starają się cząc się z m ożliwością upadku,
w łasnej w aluty niż angażow ać w
produkcji...

„A jednaK. się porusza”!
Na to tło, w yraźnie uw ydatnia
jące o co idzie rozgryw ka, padło
w pierw szej dekadzie grudnia nie
spodzianym cieniem porozum ienie
H oare‘a z Lavalem. Jakby m aszy
na czasu odrzuciła nas jednym za
machem w stecz do najlepszych
czasów panow ania zaniedbanej
m oralnie dyplom acji, której mówię
nie jednego nigdy nie przeszkadłało w robieniu drugiego, w ręcz
przeciw nego. I oto w tej chwili opinja publiczna angielska u rato
w ała, być może, przyszłość cy w i
lizow anego św iata.
N aprzekór niektórym swym mi
nistrom , przeżartym polityką, z a 
reagow ała odruchem poczucia pra
w a i honoru tak silnym, że zmio
tła błyskaw icznie brzydki plan
dyplom atów goniących w piętkę.

w yzyskać bankructw o narodow e
go „socjalizm u" w Niemczech,
klęskę N. R. A. dla w ykazania „ży
w otności" gospodarki kapitalisty
cznej.

Nikt, oczywiście, nie może prze
widzieć, jak rzeczy rozwiną się
w dalszym ciągu, czy mimo
wszystko,
Abisynja
wyniesie
wkońcu z tej afery całą skórę. Je
dno jest przecież niewątpliwe: je
śli rozpoczynamy Nowy Rok bez
zmory, że faszyzm, depcący po
prawach własnego i cudzego ludu
otrzymuje premję; jeśli wolno nam
jeszcze żywić nadzieję, że pow sta
ło sumienie międzynarodowe i ży
je i chroni spokojne społeczeń
stw o przed butą, cynizmem i zbro
dniczem szaleństwem napastni
ków — to zawdzięczamy to an
gielskiej opinji publicznej. Opinji,
która skorzystała z tego, że wolno
jej się poruszać.
PUBLICJUSZ.

„G ospodarka
kapitalistyczna
jest żyw otna!" Czyż mamy tu
przytoczyć w szystkie argum enty,
w ykazujące, ja k dalece kapitał fi
nansow y i m onopolistyczny zanar
chizowały gospodarką społeczną,
zaprowadził sw ą nienawistną dy
ktaturę nad robotnikiem, chłopem,
spożyw cą, drobnym wytw órcą.
Cóż dziw nego, że w szerokich
m asach rośnie w rogość i niena
wiść do starego, zbankrutow ane
go ustroju, urągającego zasadom
spraw iedliw ości i etyki, a dziś —
również zasadom zdrow ego sen
su.
W POLSCE..

Będą nam opow iadać że w r.
1935 produkcja w ykazała w Pol
sce w zro st o kilka procent, że
idziemy po linji „domknięcia no
ży", rów nowagi budżetu i sta
łości w aluty... Ale już dziś roz
legają się głosy krytyczne. Mówi
się, że doraźna zniżka cen nie
jest w ogóle rozw iązaniem tej czę
ści zagadnień gospodarczych, że
d e J * tu r y
dekrety rządow e „nie uderzyły w
PERFUM Y.PUDER
sedno rzeczy, nie pow aliły zła
(karteli) — zlekka tylko „p o d ra
i WODY KOLOŃ/KIE
pały skórę przeciw nikow i"... M ó
wi się z dużą dozą słuszności, że
żadnem u państw u jeszcze nie u d a 
ło się przeprow adzić „rów nania w
dół" szybko, rów nom iernie i sku
tecznie. A tym czasem ... W ciąż je
steśmy krajem wielkich możliwo
Pisaliśm y już o am nestji, którą ausiał ustąpić.
Ale ustępstw o nie jest całkow i ści: niedożyw ienia ludności, b ra
klerykalno - faszystow ski Rząd
austrjackich ku urządzeń i dróg, miljonów nieaustrjacki ogłosił „na gw iazdkę" te! W w ięzieniach
dla 154 w ięźniów , uczestników po przebyw a jeszcze 16 uczestników zatrudnionych ludzi wsi i m iasta.
pow stania. Kanclerz Schuschnigg
w stania lutow ego 1934 roku.
Brak nam kapitałów ? W arto
mówił
o nich przez radjo, o sk a r
Nie należy jednakże mniemać,
się zastanow ić nad beztroską z ja 
że Rząd Schuschigga i Starhem - żając tych 16 o to, że splam ili się
ką W erner Som bart, znany eko
berga am nestji udzielił z dobrego krwią.
Otóż krw ią splamili się nie ci— nom ista niemiecki zrzuca n a „tech
serca, oraz w imię hasła „pokój
którzy bronili wolności, republiki ników bankow ych" obow iązek w y
na ziemi ludziom dobrej woli".
starania się o zaopatrzenie społe
i konstytucji, lecz ci, którzy walkę
T ak nie jest.
czeństw a w należyte środki na
Od pierw szej chwili po stłumie tę austrjackiej klasie robotniczej byw cze i znaki płatnicze. Stw o
niu pow stania robotnicy austrjac- narzucili!
rzenie „dodatkow ej siły nabyw 
A poza tymi 16 więźniami tuła
cy, do których zw racano się z ż ą 
czej", stanow iące ten punkt, z k tó 
daniem, by przystąpili do faszy się jeszcze po świecie, do 1900 ro rego m ożna „poruszyć z posad
stow skiej organizacji zaw odow ej botników , którzy zdała od swych
bryłę" nie jest trudne. Nie tu leży
jedną na w szystko mieli odpo rodzin i w arsztatów pracy zno trudność. T rudność leży w progra
w iedź: „Uwolnijcie przedew szysf- szą głód i poniewierkę. Nie mówi
mie rozbudow y gospodarczej, któ
my o przyw ódcach partyjnych lub
kietn uw ięzionych!"
ryby należycie uzgodnił rozszerzę
Ten sam okrzyk rozlegał się przyw ódcach „Schutzbundu", lecz nie środków pieniężno - kredyto
w szędzie po za granicam i Austrji, 0 szeregow cach, o robotnikach — wych z odbudow ą gospodarki spo
gdziekolw iek przyjeżdżał któryś z którzy ujęli za broń w obronie kon
łecznej, harm onijnym
rozwojem
członków Rządu austrjack-cgo. — stytucji i podeptanych sw obód ow szystkich działów przem ysłu i
Również cała p rasa socjalistyczna byw atelskich.
rolnictw a. Nie wolno zapom inać,
W reszcie chodzi o setki i ty
w e w szystkich krajach dom agała
że pieniądz i kredyt — nie jest ce
się zw olnienia austrjackich to w a siące socjalistów nielegalnych, u- lem samym w sobie, ani cudow 
rzyszów , a w ydane przez M iędzy więzionych już po rozw iązaniu nym lekiem, lecz może się stać
narodów kę „Czarne księgi" alarm o partii socjalistycznej i klasow ych środkiem , w iodącym do celu — do
w ały opinję publiczną, opisując zw iązków zaw odow ych. Amnestja ładu gospodarczego.
los austrjackich socjalistów , któ nie obejm uje ich.
W ierzym y, że rok 1936, zorjenRobotnicy austrjaccy, a z nimi
rych całą w iną było, że w ystąpili
w obronie podeptanej przez faszy 1 robotnicy całego św iata, dopomi tuje m asy pracujące w kierunku
naja się całkow itej am nestji dla realizacji now ego porządku spo
stów konstytucji.
Angielska P artja Pracy w ysłała w ięźniów politycznych, ofiar fa łecznego. P orządku, który po za
prow adzeniu ładu w ram ach po
delegację do W iednia, a tow . tow. szyzmu austrjackiego.
Jeanne V andervelde i de Brouckeszczególnych krajów otw orzy no
w y etap w spółpracy m iędzynaro
re odbyli objazd zagranicznych
dowej.
(W.).
w iększych ośrodków socjalistycz
nych, w szędzie ag itując i dem on
strując na rzecz uwięzionych.
Jeżeli do tego dodam y akcję L i
PORADNIA
1*1* =
gi Obrony P ra w Człow ieka i Oby
w atela oraz akcję francuskich In
telektualistów A ntyfaszystow skich
to pojmiemy, że Rząd austrjacki
pod tak w ielostronnym naciskiem
Leszno 2* m. i
Z a p o b la q a n l* c ią ż y ,le c z e n ie chorób
NAJTAŃSZA JZKGŁA JAMOCHOOONł/A
TO OCZYWIŚCIE k ob iecych i b ezp łod n ości. Porady
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Życzenia i życzliwi

bicie w wizji poetycka aj rzeczy
Sztuka jest jedną z form. pogna zmagania się z burżuazją nie może nia dorobku kulturalnego ludzko
wistości.
ści
do
swoich
klasowych
potrzeb.
nia r z e c z y w is to ś c i — a miaijowi- poprzestać na jakiejś oderwanej i
Uświęoonym zwyczajem należy dzi niscierpiąca zwłoki. A komu brak ro
Zadaniem literatury jednak ro&z
W
całości
osiągniętych
przez
ka
łyntetyczoem — w przeciwstawię pozaklasowej kulturze, gdy* fak
sto; zacząć od życzeń, a potem to po. zumu, temu mech ten 1936 rok da
czącej sobie pretensję do władzy
rozum.
niu do poznania pojęciowego, ana tem jest aż nazbyt oczywistym, ie pitalizm wyników dokona celowe
nad
rzeczywistością nie jest by móvńmy o samych życzeniach.
go
doboru
pojęć
i
stworzy
nowe,
religia, nauka, technika, sztuka w
Ze ziszczeniem się tego ostatniego
litycznego — właściwego nauce,
A
więc:
Do
w
szystkich!
Do
w
szyst
najmniej bierne ustosunkowanie
życzenia
będzie najtrudniejsza s p r iAmbocjł sztuki, jak i nauki jest epoce panowania burżuazji służy któreiby mogły stać się narzę
dziem jego walki, zmierzającej do się wobec toczącego się procesu kich! Do wszystkich! Oby ten rozpo• wa. Ortopedja zna bowiem sztuczne
stać się kierownicą wladizy nad jej celom i potrzebom.
czynający się d zisia j N ow y Rok ka
Można więc mówić o proletar opanowania świata, uspołecznie dziejowego, lecz czynne wtargnię żdemu przyniósł to, czego mu brak. ręce, sztuczne nogi, sztuczne szczęki
rz e c z y w is to ś c ią .
Cel, do którego
cie
w
bieg
zdarzeń
przez
zobnazo
■
i t. d., ale sztucznej głowy dotychczas
nauka apiara* drogą dyskursy w- iackim charakterze rodzącej się nia form wytwarzania.
Sztuka w ten sposób jest powo wanie nieuniknionego rezultatu Komu brak zdrowia, te rm niech da nie wynaleziono. Życzyć komu jednak
nego myśleDji'a' sztuka stara się o- uowej kultury w tern znaczeniu,
walki przeciwieństw ustroju kapi zdrouńe. Komu brak pieniędzy, temu
że można, bo co to komu przeszka
panować w pracy wyobraźni, uczu że wobec przekwitu i rozkładu u- łana do udziału we władzy, zmie
rzającej do reorganizacji podstaw talistycznego i panujących stosun niech da pieniędzy i to możliwie jak- dza! A zwłaszcza, że życzenia nic nie
stroju
kapitalistycznego,
form
cia, woli.
ków — wskazanie drogi, wiodącej n ajprędzej. Lepiej w styczniu, niż w
Droga t*au,kowego dociekania me własności i sposobów wytwarza gospodarczych życia przez odpo
grudniu. L epiej na początku, stycznia kosztują.
do społeczeństwa przyszłości.
Uważam, że gdyby opodatkowano
jest byUAiran^e) sztuce całkowicie nia, proletariat jako klasa uświa wiednie naświetlanie toczącego
J. N. MILLER. aniżeli w końcu, s p a w a bowiem je st
oibca. Moźnaby raczej stwierdzić, damia sobie potrzebę dostosowa się procesu dziejowego i jego od'
życzenia, chociażby po 5 groszy od
ż« nauka i*st jedną z form sarnosztuki, m ielibyśm y w szyscy zna& •<e
ograniczaoia sztuki.
m niej życzliwych. M yśl godna zasta
Sztuce oie są bynajmniej obce i Proces
nowienia i radbym wiedzieć, ja k za
rozumoW* ż-ródła poznania. A rtysta
patryw ałby się na podatek od życzeń
bowiem wzorem futurystów włos
p. m inister Skarbu Kwiatkowski.
kich stara się opanować chaos irra
Co do mnie, to jestem na punkcie
cjonalny^ wizyj — i tworzyć na
życzeń sceptyk, a g d y kto przycho
zimno
piauowo i metodycznie.
dzi do mnie na imieniny lub w N owy
Sztuk* i®81 dziełem artysty, jak
Rok, to przedew szystkiem pytam go,
most dzi®łem pracy inżyniera i ro
Dlaczego Maluca składał tu ta poco przyszedł.
botnika, Praca zaś wymaga koordy
Znowu jasno, słonecznie, znowu skazany. Obok niego siedzą ofice cia min. Pierackiego. Rewolwer, kie deklaracje? musimy odwołać
Przyszedłem oi życzyć — odpo
w<zystkich władz duchowych wiosennie i pogodnie, a w zestawieniu rowie, sama elita. Wprawdzie nie który Maciejko dostał, był przed
wiada
zazw yczaj ciemne indyw i
tem użyty do zabicia Baczyńskie się do jego własnych wyjaśnień
i fizyczny człowieka.
z tern — tem surowiej brzmią słowa ma zabójcy, ale za to są ci, któ
duum.
„kiedy
przyszło
zabójstwo
mini
go. Bandera zaopatrywał Maciej
Ofiuj^nie panująca w Polsce do prokuratora, podkreślającego, że nikt rzy tę lukę wypełniają.
— Przepraszam, przyszedłeś mi
stra Pierackiegio — powiedział on
dnia dzisiejszego sztuka jest narzę z tych, którzy siedzą na ławie oskar
Chciałby odrazu szczerze za k ę też w fałszywe dokumenty.
życzyć
czy mi pożyczyć? Jeżeli poży
— a ja znalazłem się w areszcie
dziem V reku klas posiadających— żenia, uniewinniony byc nie może. strzec, że nie jestem pewny, czy W reszcie wiadomo, że do tego
czyć
—
to proszę bardzo i to m ożli
doszedłem
do
wniosku,
że
bę
zabójstwa sposobiono się już w r.
zabezpifozeoia sobie bezkarnego
Mocnym głosem prokurator doma wszyscy, którzy w tej zbrodni
dzie słuszne, by odpokutowali tyl wie jaknajwięcej, ale jeżeli przysze
1933.
G
runt
przygotowywał
Le
panow ała i władzy.
ga się skazania winnych, ostro rysu- współdziałali, są tu obecni. W
dłeś tylko życzyć, to oświadczam oiko winni naprawdę".
mrokach tego spisku może się je bed. W ertował on fotografje, uja
Sztuk8 nowa — sztuka świata je postacie oskarżonych.
że niema mnie w domu.
Prokurator
podkreśla,
jak
bar
wniał tryb życia, bo już wtedy za
ma do
aa olbrzypracy
Prok. Żeleński odrzucił wszelkie za szcze kryją inni, nie mówiąc już
dzo
wiele
buduje
na
zeznaniach
Ciemne indywiduum opowiada po
mach
był
postanowiony.
Bandera
mie zaJanie wychowawczo - spo głębianie się w istotę zagadnienia o tem, że jest Stefan Dołyński,
Malucy,
jeżeli
chodzi
o
Maciejkę
tem
wszystkim znajomym, że jestem
wówczas
opiekował
się
Łebedem.
łeczne, zadanie, od którego zależy polsko - ukraińskiego. Przekreślił ca który został schwytany tak póź
przytacza szereg dowodów, że w nieokrzesany gbur i wogóle źle w y
Maluca
na
rozkaz
Bandery
urzą
no,
iż
śledztwo
przeciwko
niemu
cała prfysfcłość zbiorowości pol le tło sprawy, zajął się jedynie midza „chaty". Jest pewnem, że szczegółach, dotyczących Maciej chowany, ale po roku.... znowu p rzy
stemem cyzelowaniem postaci, sie należało wyłączyć. Była Święcic
skiej.
ka, która towarzyszyła Zaryckiej, Bandera zawinił również przez na ki, Maluca mówił zgodnie z praw  chodzi z życzeniami.
0 śwista. uświadomienie społe dzących na ławie oskarżonych.
kłanianie, jak i przez pomoc u- dą.
Co zrobić, kiedy ludzie wprost lu
czne, szerzone przez stronnictwa
Prok. Rudnicki tło to odmalował Rakowi i Maciejce w podroży za
Przechodząc do roli Malucy bują się w fałszu, obłudzie t faryzeuradykabe, zbyt jest abstrakcyjne barwami pełnemi życia. Prok. Rud granicę, był Maszczak, który we dzieloną Maciejce. Jest pewne, że
prokurator zaznacza, że jesienią
w istoó® swojej i nie wywiera na nicki nie zapomniał powiedzieć, że dług zeznania Myhala, w pewnej Bandera przewodził wszystkim o- 1933 r. Bandera dał mu polece szostwie!
skarżonym do tej chwili, tak, jak
chwili
miał
wyznaczać
kontakt
i
Mój przyjaciel Ludwik pozbył się
leżytej’ wpływu. Właściwą rolę przyjdzie zapewne taki dzień, gdy oim przewodził w więzieniu, pi nie, aby pojechała do Łebeda do przed rokiem jednego „życzliwego"
czynni!* wychowawczego mogłaby skarżeni zaczną inną pracę, niż tę, bardzo się denerwować, że „gość
z Warszawy" wrócił, byli Szuche- sząc do nich proklamacje na łyż W arszawy. Maluca wiedział o przy obłudnika, a w jalci sposób — opo
spełnić PrzedewszystkŁem sztuka. jaką im zarzuca akt oskarżenia.
kach i menażkach. To jest nietył- gotowanym zamachu na min. Pie wiem.
Uświadomiona naw et społecznie
Prok. Żeleński nie znalazł jednak wicz i Czajkowski.
ko
prowidnyk, ale jeden z naj rackiego. Z podróży swej Maluca
MUSZĄ BYĆ SKAZANI.
Ludwik jest urzędnikiem pewnego
robotni-* nie może się opędzić su- ani jednej okoliczności łagodzącej.
większych
winowajców zabójstwa zdaje sprawę Banderze, a potem
Oskarżenie bardzo powściągli
ministerjum . W tym samym depar
Przychodzi Nowy Rok. Zaczną się
gestji jPetyckieji „Trędowatej”, któ
posyła
Łebedowi
pieniądze.
Malu
we poprzestało na sprowadzeniu min. Pierackiego, jest tym — któ
rej latpmatogrślicznym trafem u- ostatnie momenty procesu.
ca przyznaje, że utrzymywał kon tamencie pracuje drugi urzędnik —
tu do sali wyłącznie tych, co do ry całą organizację zmontował.
daje s;<zostać „panią ordynatową’
Nowy Rok przyniesie chwilę, do
takt z Łebedem przez Banderę i nazwijmy go panem Heljodorem, —
PIDHAJNY,
których nie może powstać ani na
— skóo ten egzotyczny świat po której od sześciu tygodni zbliżamy
Prokurator przechodzi do osk. skontaktował Łebeda z Pidhajnym. który stale pod Ludwikiem dołki ko
chwilę wahanie. Oskarżenie wola
pie i nogę mu podstawia, o czem Tmsię coraz to szybciej, z dnia na dzień:
loru je’t dla niej piękny.
Łebed mówił mu wtedy, że zagra
ło ograniczyć zespół oskarżonych, Pidhajnego. Oskarżony on jest
Wszołka logika okaże się bezsił wyrok. Stary rok odchodzi, gdy z ust a za to m;eć pewność, że żaden to, że był referentem bojowym, że nica kazała przejść od aktów eks- dwik doskonale wie. Pomimo to, w
na woł®0 ®“£®stji artystycznej tego prok. Żeleńskiego pada ras po raz iz nich uniewinniony być nie mo jest pomocnikiem jednym z głów proprjacyjnych do „mokrej robo każdy N ow y Rok, gdy urzędnicy zhie
ra ją się w ministerstuńe dla złożenia
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Ludwik miał ju ż dość te j obłudy.
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stocie łu,cha zachodzi ®ię tak dale wi prokurator — że jest już fak każdego z oskarżonych.
ściskając
mu dłoń, wygłosił litanję
przy
sobie
i
w
domu
dość
kom
lę
przy
ułatwieniu
ucieczki
Ma
ko, że wśród chłopstwa i robotni tem historycznym, iż Grzegorz
BANDERA.
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Wiemy od Myhala, Malucy, O- promitujące dowody rzeczowe. ciejki.
ków 9>®ray się naw et kult dla p e Maciejko jest zabójcą min. PieOmawiając rolę Malucy, proku a w końcu zapytał p. Heljodora •
wnych nabytków sztuki szlachec rackiego. Nie wyczerpałem wszy myszczuka i pośrednio od Społ- Znaleziono przy nim 40 naboi re
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haseł 5Tacy oświatowej, która ma zupełnie zbędne. Tak, jak wiado ją karjerę oficerską w organizacji, tem 38 ze ściętemi pociskami, mający obrońcy, złożył pewne wy
—
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bardzo szczere i bardzo tragiczne.
tpołowy 1932 r. jes-t zastępcą proczna.P. Helj odor zdębiał.
Nśc mylniejszego nad te komu domo, że na życie Naczelnika widnyka krajowego na miejsce Ir- dery. Pidhajny przyznaje, że w Miał on odwagę cywilną.
Panie Ludwiku — wymamrotał
Państwa marszałka Piłsudskiego tena, zbiegłego zagranicę. Po na Gdańsku należał do organizacji
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Z zeznań Malucy i Spolskiego o- jawić żadnego nazwiska i nie wy
— Panie Ludwiku, co pan poun-Maciejko, dakonywując tej zbro roku.
Gdy w ®nych krajach drogą redni, wyposażony był w broń po
Prokurator obszernie przedsta raz z całego mnóstwa poszlak i jawił. W aktach Senyka jest o d ział? W dzień... Nowego Roku!..
woluó’!
przew rotów nowe war
— Niekoniecznie... może być jutro
dwójną.
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wia, czem był wogóle prowidnyk, dowodów wynika jasno, że w Pid- nim mowa. Rola Karpyńca, jako
stwy społeczne zdołały wycisnąć
troszczono się o takie gwarancje, w świetle statutów organizacyj hajnym zaśrodkowywał się dziai chemika i pirotechnika, nie o g ra lub pojutrze.
swoje piętno n a kulturze narodoże śmierć będzie zadana, iż dano nych i zeznań świadków. W k ra  bojowy, a on sam przyznaje, że u- niczała się — zdaniem prokura
O d w ró cił się na pięcie i więcej go
wej, Y Polsce całą pracę kultural mu do jednej ręki bombę, a do
ju, t. j. w Polsce prowidnyk jest czestniczył w sprawie zamachów tora — do tej jednej bomby, bo nie zna.
ny sift tradycji dziejowej zmonodrugiej rewolwer. Jedno z tych najwyższym zwierzchnikiem. Kra na konsulat sowiecki, na Baczyń była i druga w drukarni Jaśkowa.
Metodę Ludwika gorąco zaleoam.
polŁZ(^a^a szlachta i wycisnęła na narzędzi zawiodło i użyte zostało
jowa egzekutywa wprawdzie cza skiego i Kossobudzkiego, że dał Bombę wiózł też Spolski : Iwa- Będzie m niej nieprawości i fałszu w
j^ezatarte piętno.
drugie.
sem uchwalała i głosy jej liczyły pewne dyspozycje w sprawie za syk. Przygotowywano coś na Kos naszych miłych stosuneczkach.
Ale pytam się, gdzie jest spraw się, ale niemniej była ona formo bójstwa Babija, że jeździł do Łu sobudzkiego i była jakaś walizka
Pm?< torując drogę WokulskieULT1MUS.
jjjy hrabiowskich salonów, „wipu ca? Oto O. U. N. porywa się na wana i ustanaw iana pod wzglę cka, aby „dać tradycję” Wołynio w konsulacie sowieckim.
szcza, Ź° tam z poręki Prezeso- członka Rządu Rzeczypospolitej, dem osobowym przez prowidny- wi, to jest przygotować zamach
Tu prokurator zajmuje się dro
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d rj„, bądiź co bądź jednak „krwi do tego czynu takiego swego
Już to właściwie wystarczyło ca 1934 r. wysłał do Warszawy uprzedzony, iż bomba miała być Państwa z dnia 7.11 1919 r. (Dz. Pr.
przedstawiciela, który niema tej by, by przypisać Banderze wszy list z wycinkiem gazety ze wzmian użyta na min. Pierackiego. Twier Nr. 14/1919 poz. 186) w zw iązki ze
Reckiej“ latorośl.
odwagi, tej śmiałości stanąć po stko to, co się działo w organiza ką, że min. Pieraeki jest na ins dzę jednak, że Karypnec wiedział, sprawozdaniem z przemówienia pro
j,Lfllka jest jednym z najjaskra
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iż bomba jest na człowieka, a to kuratora żeleńskiego w sprawie o zawaźyfh dowodów, że niema w Pol oto dlatego zabiłem”. Oto ten
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wystarcza dla stwierdzenia, że jest bójstwo min. Pierackiego, proszę o
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IGiąik* w rodzaju „Sagi rodu For
Napozórf jest wielki brak w B andera jest odpowiedzialny za ciążać, konsekwentnie trzy razy łączyła go nietylko przyjaźń z Kar wnioski i pytania obrony, w yr.,ńł
sytóv" G alsw orthya lub „Buddenoprawie o zabicie min. Pierackie zamach w powiecie Żydaczow- pow tarza swe twierdzenie, że pyńcem ale i łączność organizacyj się, iż „rzuca się podejrzenie na ta 
brokcw'' T. M anna byłaby u nas
iskim, za strzelaninę do Kumeniu- Bandera rozkazał mu zetknąć na. Działalność Kłymy&zyna pro ką organizację, jak ONR, która nie
niem ^hwa. Nie są nią również mi go, bo brak zabójcy. Gdy panowie
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s z c z e r b y kulturalnej — wytworze więc
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Dwudziesty siódmy dzień rozprawy
Prokurator Żeleński oskarża dalej

Sprostowanie urzędowe

Robotnicy popierajcie
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To jest AmeryKa!
Rekord cudów
Każdy kraj i-każdy naród posia
da swoje osobliwości, któremi
szczyci się, a które chętnie poka
zuje lub któremi ugaszcza cudzo
ziemców.
Osobliwością Polski są barwne
stroje ludowe, krakowskie, łowic
kie, góralskie i huculskie; tańce
polskie; w dziedzinie sztuki kuli
narnej — barszcz, bigos, flaki i
kołduny; w dziedzinie spirytualizmu — jarzębiak, a w dziedzinie po
litycznej — przedewszystkiem na
sze wybory, nasze cudowne wybo
ry, nasze cuda nad urnami.
Amerykanin, Anglik, Francuz,
Szwed, bawiący w Polsce podzi
wia krakowianki w stroju krakow
skim; nie może spokojnie usiedzieć
gdy tańczą m azura; objada się bi
gosem i flakami, zalewa pałę ja 
rzębiakiem, ale zupełnie głupieje,
gdy słyszy o naszych cudownych
wyborach.

Oto w miejscowości Mountain
Sping w stanie Arizona odbyły się
wybory gminne, przyczem z urny
wyjęto 11.206 głosów ważnych—
gdy w całym tym obwodzie było
uprawnionych
do
głosowania
2120 osób.
Udział ludności w wyborach wy
raża się cyfrą przeszło 500 pro
cent!
Owszem, i u nas zdarzało się, że
na 1000 uprawnionych do głoso
wania, głosowało 1200, co równa
się 120 procentom.
Ale przeszło 500 procent!
To jest możliwe tylko w Amery
ce, w kraju wszelkich rekordów.

Przechodzień 1945 roku
Spraw a regulacji ruchu kołowego
oraz bezpieczeństwa przechodniów
jest najbardziej palącą w Londynie,
największem pod względem liczby
ludności i liczby samochodów mieście
w Europie .
Toteż w Londynie zarząd miasta
stale pracuje nad tern zagadnieniem
i wciąż wprowadza nowe sposoby sy
gnalizacji i zapewnia przechodniom
maximum bezpieczeństwa na ulicacn
tego olbrzymiego i ruchliwego mia
sta.
Sprawa ta znalazła swój oddźwięk
w jednym z teatrów rewjowych sto
licy nad Tamizą, gdzie na scenie po
kazują „przechodnia w 19U5 rokua.
Nosi na głowie hełm stalowy a
twarz ma zasłoniętą również stalo

wą maską z dwoma otworami na oczy, zasłoniętemi szybkami z niełamu}
cego się szkła. N a ramionach, „prze
chodzień" ma strzałki, wskazujące
kierunek, w jakim zamierza się udać,
strzałki identyczne z terni, jakie ma
ją obecnie auta. N a piersiach nosi
on dwa reflektory rzucające snopy
białego światła, a na piecach— czer
woną tatarkę. Dokoła pasa ma przy
mocowane zderzaki, a w rękach trzy
ma trąbki sygnalizacyjne.
Londyńczycy zaśmiewają się z tej
fantazji scenicznej, ale nikt nie może
ręczyć, czy za lat 10 fantazja ta nie
urzeczywistni się, jak wiele innych
fantazyj, które rzeczywistość prześ
cigała.

Włoska tajna służba w Abisynji

Zjawiska astronomiczne

Iw roku 1936

Nadchodzący rok 1936 będzie
rokiem przestępnym. Miesiąc luty
będzie liczył 29 dni.
Dnia 19 czerwca będzie częścio
we zaćmienie słońca. Pełne zaćmie
nie słońca będzie widoczue tylko
w pasie długości 14.000 kilomet
rów, który przechodzi od Malty
przez G reqę, Czarne morze, Kau
kaz, Omsk, Tomsk, Chabarowsk,
Japan)]ę aż do Spokojnego oceanuRosja Sowiecka przygotowuje 14
ekspedycyji które w różnych pun
ktach mają zjawisko to obserwo
wać. Do ekspedycyj tych przyłącza
ją się uczeni innych krajów. W każ
dym razie pełne zaćmienie nie po

trwa ponad dwie i pół minuty.
Ja k wielkie znaczenie przypisu
ją astronomowie do badań zaćmie
d a słońca — tego dowodzi fakt, iż
pewien astronom przejechał w swo
jem życiu 200.000 kilometrów, by
dostać się do dogodnych punktów
obserwacyjnych podczas 9 zaćmień
słońoa, które ogółem trwały 16 mi
nut.
Jeszcze jedno zjawisko kalenda
rzowe w 1936 roku godne jest za
notowania.
Mianowicie Zielone
Świątki mają w nadchodzący^ ro
ku trwać dwa miesiące. Zaczną się
31 maja, a skończą 1 czerwca.

Nieodebrana główna wygrana
się termin roczny i „szczęśliwy"
posiadacz losu nie zgłosił się, dy
rekcja Ioterji w ciągu 14 dni wzy
wała go przez radjo do sgłoszenia
się, ale ani ten, ani żaden inny
sposób odnalezienia „nieznanego
dniu 1934 roku; w s z y s tk ie dzien szczęściarza", nie dały wyniku.
Teraz minął już przepisowy ter
niki podały numer losu, na który
padła wygrana, a tymczasem z lo min, więc 100.000 koron, czyli
przeszło 135.000 złotych przeka
sem nikt się nie zgłosił.

Po raz pierwszy w dziejach
szwedzkiej ioterji państwowej zda
rzyło się, iż po odbiór głównej
wygranej w wysokości 100 tys, ko
Przejście rasa Gugsy oraz kilku na własność, niż być lennikiem torowi 300 dolarów i polecił mni
Tymczasem — jak się okazuje—
ron
nikt się nie zgłosił.
nasze osobliwe wybory wcale nie innych przywódców małych szcze negusa; że lepszy jest jeden u sta chom oznajmić ludności, iż nie ma
Ciągnienie odbyło się w gru
pów na stronę włoską pokazało,

są wyłącznie polską osobliwością.
Co więcej, jeżeli porównać wyni
ki niektórych naszych cudów, to
jesteśmy daleko w tyle za innymi.
A już jeśli chodzi o rekord, to oczywiście rekord pobity został w
Ameryce, w klasycznym kraju
wszelkich rekordów.

„Polityczny"
pogrzeb
W m. Głehn w Niemczech zmarł
mieszkaniec tamtejszy, Żyd, który
cieszył się wielką popularnością
współobywateli spowodiu swej ofiamości oraz zasług społecznych.
Prawie cała ludność miejscowa,
przeważnie katolicka, uczestniczy
ła w oddaniu ostatniej posługi zmar
łemu, a ponieważ pogrzeb miał się
odbyć w rannych godzinach, para*
£>anie uprosili proboszcza, by tego
dnia nabożeństwo w kościele prze
sunął n a wcześniejszą godzinę, Pro
boszcz chętnie zgodził się u a prze
sunięcia nabożeństwa, a, co więcej,
po nabożeństwie, sam p-zyszedł do
rodziny zmarłego, by wyrazić fteg
współczucie. Następnie odbył się
pogrzeb przy udziale całej ludno
ści tego niewielkiego zresztą mia
steczka.
Organ Streichera ,,Stuiermer‘‘ nie
może przeboleć tego pogrzebu i
nazywa go „polityczną dem onstra
cją nad grobem Żyda", a zachowa
nie się mieszkańców m. Glehn pię
tnuje jako „przestępcze i zdradzie
cfkie".
Nad niepoczytalnemu bredniami
,,Stuerm era" nie w arto zastanawiać
się, wypadek ten dowodzi jednak,
iż jad hitlerowski nie przeżarł lud
ności niemieckiej i, że nie należy
utożsamiać reżymu z masami lud
ności niemieckiej.

AGNIESZKA SMEDLEY

Hr. della Porta — włoski Lawrence

że wypadków oraz stosunków abisyńskich nie można mierzyć
miarą europejską. W alka o w ła
dzę i małostkowa zazdrość po
między poszczególnymi rosami i
negusem, wyznaniowe i szczepo
we przesądy —; wszystko to ra 
zem wzięte odgrywa bardziej de
cydującą rolę, aniżeli wspólny in
teres państwowy. W kraju, jak
Abisynja, kulisy polityczne ważą
na szali tyleż, co arm aty i bomby
lotnicze.
Najzdolniejszy urzędnik
wło
skiego wywiadu, Rajmund Franchetti, już nie żyje. Tuż przed sa
mem rozpoczęciem kroków wo
jennych znalazł on śmierć w pło
mieniach
płonącego samolotu,
który miał go zawieźć do Erytrei.
Samolot wraz z pasażerami spadł
na piaski pustyni daleko na połu
dnie od Kairu Znalazł się jednak
następca, który prześcignął swego
poprzednika, a któremu słusznie
należy się tytuł „włoskiego Lawrence‘a“. Następcą Franchettiego został hr. della P o rta
Święte miasto Aksum poddało
się bez walki. Było to dziełem
„politycznego komisarjatu pierw 
szej armji‘‘ — jak oficjalnie nazy
wa się urząd hr. della Porta.
Makalle, obsadzone przez rasa
Seyuma i jego armję, na miesiąc
przedtem wysłało delegację do
głównej kw atery włoskiej.
Obwody Eu tic d o i F ares-Mai—
jeśli nie liczyć krwawego starcia
pod Amba—Augher — poddały się
bez boju. I to znowu mamy do
czynienia ze zwycięstwem nie oręża włoskiego, lecz metod hr.
della Porta.
Hr. della Porta nie operuje la
kierni argumentami, jak „prestiż
włoski" lub włoska „misja cywili
zacyjna", lecz powiada Abisyńczykom, że lepiej jest mieć ziemię

Z cyklu „MIGAWKI CHIŃSKIE*'

Pieśń cierpienia
Z u p ow ażnien ia au to rk i p rz e ło ż y ła B. K opelów na
Pewnej nocy w małej chińskiej gospodzie w środ
ku Chin chińska dziewczyna z Kwantungu leżała na
ogromnem rzeźbionem łożu chińskiem i opowiadała
historje ze swego dzieciństwa. Jej własne imię po
chodziło ze starej chińskiej ballady ludowej, a balladę
tę znała od zarania swej świadomości. Zaczęła ją
śpiewać, trzymając obie w ątłe białe ręce splecione
pod głową.
Tak, jak większość ballad ludowych, pieśń ta by
ła prosta; zawierała jedną opowieść w wielu zwrot
kach. W tego rodzaju muzyce ludowej znika niesamowitość klasycznej muzyki chińskiej — oto jest
pieśń, którą zdolni są zrozumieć ludzie o najbardziej
zachodniej umysłowości. Jest ona więcej, aniżeli bal
ladą — jest czemś, co tkwi w pamięci ludu, a jedno
cześnie symbolem, który może wyjaśnić i wyjaśnia
wiele rzeczy z obecnych dni w Chinach. Ale do
słownie jest to pieśń o rozpaczającej żonie, której mąż
zabity został przy budowie Czang-Czeng, czyli Wiel
kiego Muru, — dwieście lat przed początkiem ery
chrześcijańskiej.
Zaczyna się od słów:
W pierwszym miesiącu jest nowa
wiosna,
Czerwone latarnie wiszą, na każ
dym gmachu...
Inni mężowie wracają da domów.
Tylko mój mąż buduje Czang-

lony podatek, niż dwa lub trzy
podatki nieustalone i samowolne;
że lepszy jest lekarz od znachora
lub zaklinacza chorób, a nawet
więzienie jest lepsze od obcinania
członków za karę.
Samo przez się rozumie się, że
niepoślednią rolę odgrywa także
pieniądz. Oto naprz. klasztor De
bra Damnou, założony w 327 ro
ku, w tym czasie, kiedy negus Abraham wprowadził chrześcijań
stwo. Kościelnemu i fiskalnemu
zwierzchnictwu
tego klasztoru
podpada 80 miejscowości. Gdy
wszakże ras Seyum objął rządy w
prowincji Tigre, postanowił on, by
ludność jemu również dziesiędnę
płaciła niezależnie od dziesięciny,
którą płaci na rzecz klasztoru.
Ludność zupełnie zbiedniała i
przestała wogóle płacić podatki,
bo już nie miała z czego. Zubożał
także klasztor. Przeor interwenjował u negusa, ale bez wyniku. Gdy
Włcsi zajęli prowincję Tigre, mni
si zwrócili się do generała Bśroli,
któremu przedstawili swoje dezy
deraty. Gen. Biroli skierował ich
do hr. della Porta, który zapytał
mnichów, ile wynosi roczny do
chód klasztoru z podatków. Mnisi
odpowiedzieli, że 300 talarów
Marji Teresy.
Hr. della P orta wypłacił klasz

ona więcej p la d ć rasowi Seyumowi. „Tymczasem m ade zapewnio
ny byt na rok — powiedział hr.
della Porta do mnichów — a po
tem to się zobaczy".
Według przepisów szwedzkich
W ten lub w podobny sposób nieodebrana w ciągu roku wygra
zjednywują sobie Włosi ludność na przechodzi na rzecz iostytucyj
tubylczą i robią propagandę na dobroczynnych. Gdy więc zbliżał
rzecz Włoch.
Codziennie do urzędu hr. della
Porta zgłasza się 4, 5, a niekiedy
więcej Abisyńczyków, którzy po
wiadają:
Z Londynu donoszą o następu
— Jestem bratem (albo wujem,
jącej
zabawnej historji:
albo stryjem) takiego a takiego
Wyższy
urzędnik sądownictwa
rasa (albo innego dostojnika).
angielskiego
odbywał podróż au
Proszę przyjąć mnie jako zakład
nika, Gdy mój b rat (albo siostrze tem po jednem z południowych
niec, albo bratanek) będzie mógł, hrabstw Anglji. Na skrzyżowaniu
to wnet zgłosi się tu wraz z całą dwóch dróg zatrzymali go dwaj
piechurzy, prosząc, by pozwolił
rodziną i podda się.
im wsiąść do samochodu i zabrać
Jest to metoda praktykow ana
się z nim. Ponieważ w Anglji nie
w Afryce. Afrykańscy wojownicy
jest przyjęte odmawiać tego rodzą
chętnie zabezpieczają się na obie ju prośbom, urzędnik zatrzymał
strony, w czcm dużo pomagają im
auto i dwaj wędrowcy zajęli w
talary Marji Teresy, hojną dłonią
niem miejsca.
przez Włochów rozdawane.
Urzędnik zapytał swych przygód
Zbyteczną jest rzeczą zastana nych pasażerów, skąd idą i do
wiać się nad moralną stroną tego kąd zmierzają. Odpowiedź nie by
postępowania. Abstrahując od mo ła pocieszająca, gdyż, jak pasaże
ralności samej wojny, ma Airyka rowie szczerze przyznali się, są
swoje prawa, swoje obyczaje i oni więźniami, którzy odbyli swą
swoją moralność oraz swoją nśe- karę więzienia za kieszonkowe kra
moralność bardzo inną, niż nasza. dzieże i obecnie w racają w rodzin
ne strony. „Niech się jednak sza
nowny pan nas nie obaw ia"—do
dali.
„Wpadłem, ale trudno" — po
myślał sądownik i chociaż cel pod
róży bezpłatnych pasażerów nie
leżał po jego drodze, właściciel a-

Wdzięczni złodzieje
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W drugim miesiącu jaskółki pa/ra
mi
Lecą do południowego mami
Śpią na kolumnach pod samym da
chem.
Ale mój dom jest pusty i głuchy...

Pieśń ciągnie się w ten sposób przez dwanaście
zwrotek. W trzecim miesiącu są różowe kwiaty
brzoskwiń i zielone wierzby, — a rodziny palą ka
dzidła w grobowcach przodków. Czwarty miesiąc, to
miesiąc róż i liści morwy, któremi żywią się jedwab
niki. Piąty miesiąc przynosi z sobą żółte śliwy; ka
żda rodzina uprawia swój grunt, a tylko grunt rodzi
ny Wan spoczywa bezużytecznie. W szóstym mie
siącu kwitnie lotos; w siódmym — wieżokrzew roz
wija się bujnie, a kobiety szyją pod oknami. W ósmym
kwitnie żółta cassia i gołębie pocztowe wracają do
domów .przynosząc listy od nieobecnych. Ale do sa
motnej żony, której mąż umarł w odległości tysiąca
li, nie przychodzi żaden list. W dziewiątym miesią
cu pielgrzymi wyruszają w drogę, — jest dobre wi
no i wspaniałe chryzantemy. W dziesiątym miesiącu
drzewo falung wznosi się nad murem i „chłopi zbie
rają ryż, aby opłacić podatki". Gdy spada śnieg
w jedenastym miesiącu, szron lśni na każdej wy
schłej łodyżce trawy. A w dwunastym miesiącu
kwitną żółte woskowe kw iaty i robi się przygoto
w a n ia do radosnego obchodu nowego roku. Ale . sa
motna żona, której mąż zabity został, budując CzangCzeng, płacze w domu, aż smutek jej sięga do sa
mych niebios i nawet Wielki Mur słucha i kruszy
się.
Ta stara pieśń śpiewana była łagodnym, słodkim
głosikiem. Zdaje się, że rozlega się ona w każdym

uta zboczył, ażeby pasażerów
swych podwieźć jaknajbliżej mia
steczka, do którego dążyli. Ponie
waż musiał nałożyć drogi, przeto
przyśpieszył bieg maszyny ponad
dozwolone tempo i w rezultacie
zatrzymał go policjant, który za
notował numer wozu oraz personalja dla sporządzenia protokułu.
Urzędnik wściekał się. Tyle lat
jeździ samochodem i ani razu nie
był karany, a dziś spotyka go to
poraź pierwszy spowodu ty ch w łj
częgów. Nie mógł powstrzymać
się, by nie powiedzieć tego swoim
pasażerom.
— Nic się panu nie stanfc. Niech
się pan nie przejmuje — odparli
kieszonkowcy.
Przecież zanotował mnie poli
cjant!
— To nie szkodzi, panie szanow
ny.
I jakby na potw ierdzeni swych
słów jeden ze złodziejaszków wy
ciągnął notes policjanta, w którym
policjant przydrożny zapisał automobilistę, poczem cisnął notes do
przydrożnego rowu.

Radjo walczy z bandytami

WEŁKIAKE I JED W A SN E

C zeng.

zano instytucji filantropijnej w sto
licy Szwecji, istniejącej pod na
zwą „Fundusz humanitarny".

w Stanach Zjednoczonych
Michigan jest jednym z najwięk ni Polski. Ten olbrzymi kraj przy
szych amerykańskich stanów. Porów 3 ł pól miljona mieszkańców odzna
nawczo zajmuje on połowę powierzch cza się stosunkowo bardzo rządkiem

zakątku, w każdem miejscu w Chinach.
Możnaby zapytać: dlaczego tak jest — i wielu
Chińczyków da na to odpowiedź.
Jest tak dlatego, ponieważ budowa Czang-Czeng,
czyli Wielkiego Muru, dała się we znaki w swoim
czasie prawie każdej rodzinie w Chinach. 2.500 znal
ogromnego wspaniałego muru wybudowano w ciągu
dwudziestu lat — i na podobieństwo piramid egip
skich, lub wiszących ogrodów Babilonu —“ wybudo
wano je pracą niewolników.
Powiadają, że na każdych dziesięciu mężczyzn
w cesarstwie chińskiem trzech musiało współdziałać
przy budowie Wielkiego Muru — oraz, że pędzeni
byli, jak zwierzęta, pod chłostą okrutnych nadzor
ców. Kiedy padali wyczerpani, ranni, czy umierają
cy — ciała ich zakopywano w nasypie. A historja tej
budowy dotarła poprzez stulecia; wspomnienia o niej
pozostały w tej pieśni ludowej, — tak samo, jak
w wielu innych.
Ta jedna pieśń — tak powszechnie znana i śpie
wana w Chinach — stała się symbolem metyle cier
pień przy budowie Wielkiego Muru, ile cierpienia
wogóle. Dzisiaj na ulicach Szanghaju słychać, j*k
śpiewają ją kulisi, ale w zmienionej wersji. Teraz
stała się pieśnią rewolucyjną; — pieśnią, która za
chowała część słów oryginału, jak również całą me
lodię oryginału. Ale reszta jej, to historja rewolucji,
którą lud stworzył, ale którą potem zdradził Kuomintang.
Teraz — powiada pieśń — gorzkie cierpienie
ludu sięga do samych niebios, aż nawet Wielki Mur
słucha i kruszy się. Słowa są częściowo liryczne,
częściowo — bojowe. Ale mclodja pozostała tęskna,
— pełna melancholji, właściwej prawic wszystkim
pieśniom ludowym.

zaludnieniem i mimo to rozporządza
względnie najsilniejszą organizacją
policyjną w całej Ameryce. Wyjaś
nienie tego jest proste. Michigan jest
stanem granicznym przy Kanadzie, a
wielką część gTanicy stanowi wielkie
jezioro Erie. Spośród wszystkich sta
nów Ameryki Michigan wykazał w
tych latach wysoki procent bandytów.
Nic więc dziwnego, że władze wobec
olbrzymich postępów techniki radjowej chciały wyzyskać niebywale mo
żliwości, wynikające z przekazywania
wiadomości na falach eteru w walce z
gangsterami. Gubernator stanu Mi
chigan doprowadził do tego, ii rozpo
częto budowę policyjnych stacyj.
Dziś po pięciu latach nieprzerw a
nej i skutecznej w alki z przeetępca’'a się nazwisko
g u b ern ato ra sta n u M ichigan, z aajw ię
kszym szacunkiem. W ytępił on prawie
ze szczętem
bandy
gangsterów ,
które przez długi czas, dzięki swej or
ganizacji, niewycz
iym .
pieniężnym, pochodzącym z przem ytu
alkoholu i narkotyków , oraz p rzy
pomocy skorum pow anej policji trz y 
m ały w szachu ludność całej A m ery
ki Północnej.
D z i ś we w s z y s t k i c h Stanach i czę
ściach Ameryki znajdują się nadaw
cze stac,; policyjne i h.
patroli radjowych, które prawie co
dziennie zostają odekomenderowywan e do jakichś „M an-hu nts" (polowań
na bandytów).
Jestto rozdziiał publicznego żyda,
którego Polacy szczęśliwie nie mają.

Pepesze i wiadomości, otrzymane w nocy z poniedziałku na wtorek
Proces o zabójstwo min. Pierackiego
Protest A bisynji

Prok. Żeleński oskarża

Agencja Havasa donosi z Addis- tem nota zawiera protest przeciw
Abeby: Negus wystosował notę ko mordowaniu ludności cywilnej
■■■
protestacyjną do Ligi Narodów przez wojska włoskie po tym od
przeciwko stosowaniu przez Wło wrocie oraz przeciwko obrabowa
chów gazów trujących podczas od raki kilku kościołów.
człowieka móc w takich okolicz wrotu z rejonu Tembien. Pozanościach, kiedy śmierć ściga, kie
dy się jest w stanie jakiegoś sizału, jakiegoś zapamiętania, kiedy
się wydobywa z siebie wszystko.
Jest wreszcie pytanie w jakim
stopniu był suchotnikiem. Dziwna
W poniedziałek odbyło się pod skie, Mussolini podkreślał, iż pro
rzecz, że Czuczmai.owa w śledz
twie ani słowem nie mówiła o su przewodnictwem Mussoliniego po pozycje te były bardzo dalekie od
chotach, a dopiero kiedy przyje siedzenie Rady Ministrów. Komumi zaspokojenia minimalnych żądań
chała do Warszawy i widziała o kat urzędowy wydany po posie włoskich.
Skolei Mussoiiai na podstawie
jaką stawkę chodzi przypomniała dzeniu stwierdza, że Mussolini
sobie i to przy pomocy pytań o przedstawił ministrom sprawozda dokumentów zilustrował obszernie
tych suchotach. Zresztą ta gruźli nie na temat ostatnich wydarzeń położenie wojskowe w Erytrei i
Somalji, ze szczególnem uwzględ
ca była tak mała, typowa w pew na terenie międzynarodowym.
Zwracając
szczególną
uwagę
na
nieniem
frontu północnego.
nym wieku, częsta u młodych lu
dzi więc te suchoty, które miały „prowizoryczne" propozycje pary
być straszakiem przeciwko Ma
Agencja Reutera donosi z Rzymu: Mussolini oświadczył na po.
ciejce i nasuwały niektórym na siedzeniu gabinetu, iż propozycje paryskie są dalekie od tego, aże
wet wątpliwości, czy to może Łe by mogły zaspokoić minimum żądań włoskich, szczególnie pod
bed popełnił zabójstwo.
względem bezpieczeństwa granic i życia obywateli włoskich. (PAT)

(Dokończenie wtorkowej cząSci mowy prok Żeleńskiego)
Dajemy na tern miejscu dokoń
czenie poniedziałkowej części mo
wy oakarżycielskiej prok. Żeleńakiego. Dalszy — wtorkowy —
ciąg mowy prok. Żeleńskiego czy
telnicy znajda na str. 5.
Red.

t«u instruktor, który wychował
szereg pokoleń organizacyjnych i
Sztojkę uczył strzelać i Gródek Ja
gielloński „robił" i ministra Pie
rackiego „robił", a w sądzie i
śledztwie zeznawać nie umiał.

Chcę powied&ieć rzecz, której
tjfawnienie T®®t moim obowiązkiem,
cboć jest przykra dla oskarżo
nych. Spośród ó c h 12-to jeden
jedyny nie przysporzył prokura
torowi sitatu do oskarżenia, bo
przez cały czas nie powiedział ani
słowa: To Kłymyszyn, który zda
niem prokuratora „bał się .
A inni oskarżeni? Zeznania Pid
bajnego co do swej wartości imlor
macyjnęj. ia^ zeznania Czomja,
ozy Raka coś prokuratorowi dały.
Zeznanie Bandery, w któreim wy
jaśnia on awą podróż do Gdańska
w roku 1933 ma dużą wartość. 2
czerwca 1933 r. Bandera został za
trzymany w Tczewie i po wylegi
tymowaniu wypuszczony. Domy
ślając się> że (akt ten jest policji
znany, opowiedział o nim w śledz
twie.

Karpynec przyznał, że bombę
wykonał na rozkaz OUN w ostat
nich dniach maja.
Rak i Zarycka? Opowiadali o
ucieczce Maciejki, a Czornij o noc
legu danym MaciejceWszyscy oskarżeni od pierw
szego do ostatniego kłaniali. Żad
nemu z nich rie wierzę w 100 pro
centach, najbardziej jeszcze wie
rzę Myhalowi przez jego odruchowość, ale i Myhal, jeżeli cho
dzi o Zarycką, czy Święcicką kła
mie. Można się jednak na nich po
woływać i w tym też stopniu Są
oni swoimi własnymi i swej włas
nej organizacji grabarzami i wro
gami.

Łebed i Hnaitkiwaka podali
wszystkie szczególiki, dotyczące
pobytu swego w Warszawie lecz
wszystkie sprzeczne ze sobą. To
są ci oficerowie rewolucji, to jest

Następnie Prokurator omawia
wysunięty podczas przewodu argu
meat, iż Maciejko był suchotiikiem. Czy chce się przez to dow'eść, że nie mógł on wykonać
czynu, o którym wiemy, te był
równoznaczny z samobójstwem w
pojęciu Bandery, więc dlatego nie
mógłby uciekać. Cóż znaczy dla

morzu oraz podwodna zastosowa
na będzie bezlitośnie i z żelazną
konsekwencją również do statków
neutralnych. „Teren operacyjny—
powiada Ludendorff — rozciąga się
na wszystkie nieprzyjacielskie terytorja.
Uderzającem jest w broszurze
Ludendorffa, że autor o przyszłej
wojnie mówi nie jako o możliwoś
ci, lecz jako o rzeczy pewnej, po
stanowionej i nie podlegającej dy
skusji. Wojna ta wymagać będzie
od narodu innych materjalnych i
cielesnych ofiar, niż ostatnia woj
na światowa. Z naciskiem podkre
śla Ludendorff rolę w nadchodzące;
wojnie kobiety, która będzie musia
la wydobyć z siebie maximum po
święcenia i ofiarności, jako, że w
tym samym stopniu będzie zagro
żona, co mężczyzna. Punkt ciężko
ści wojny totalnej spoczywa w sa
mem społeczeństwie.
Ludendorff wypowiada się prze
ciw formalności wypowiadania woj
ny. Akt wypowiedzenia wojny ma
posmak agresywności, co osłabia
ducha wojennego w społeczeństwie,
które ma wrażenie, że prowadzi
wojnę zdobywczą.
Wojnę należy zakończyć możli
wie szybko. Dlatego naczelne do
wództwo musi mieć do swej dyspo
zycji naród w zupełności moralnie
do wojny przysposobiony.
Szczególną opieką należy oto

czyć formacje wojskowe, których
zadaniem będzie operowanie na ty
łach nieprzyjacielskich, gdzie bę
dzie się toczyć druga wojna. Samo
loty będą niszczyć drogi, bombar
dować i wysadzać w powietrze ko
leje i fabryki, a miasta zrównają z
ziemią.
Formacje przysposobienia woj
skowego mają nosić odznaki woj
skowe a kierować niemi będą za
wodowi oficerowie, ażeby użycie
tych formacyj w wojnie nie kolido
wało z międzynarodowe® pra
wem (!ł),
W kilka godzin po postanowie
niu prowadzenia wojny mają być
w zupełnej gotowości siły powie
trzne, dywizje kawaleryjskie, zmo
toryzowane jednostki, ustalone je
dnostki armji, lekkie jednostki ma
rynarki wojennej oraz te statki han
dlowe (!!), które nadają się do woj
ny.
Wszystkie inne części armji lądo
wej i morskiej mają być zmobilizo
wane już następnego dnia. Pomię
dzy trzecim a piątym dniem mają
być gotowe wszystkie formacje
przysposobienia wojskowego.
„Nie należy zapominać o tem —
kończy Ludendorff, że zadaniem
przyszłej wojny nic jest pokonać
wrogi naród, lecz zniszczyć cały
naród, będący na stopie wojennej".

ten niegdyś ulubiony autor Gide‘a (patrz jego prelekcje o Do
stojewskim), ale odpowiedź —
jakżeż odmienna, wręcz od
wrotna! Gide trzyma się moc
no ZIEMI, niechętny jest spe
kulacjom na temat przyszłego
żywota, bo to może osłabić w y
siłek ku przebudowie świata.
przesubtelniony Gide, ta szczy „Hypoteza chrześcijańska... nie
towa indywidualność głębokiej dopuszczalna11.
francuskiej kultury, ten założy
Dostojewski nie wierzy w
ciel — w r. 1914 — „N. Revue
szczęście na ziemi, nie wierzy
branęaise", ten niegdyś „immow harmonję społeczną. Książkę
ralista"-aspołecznik, staje w
Gide a natomiast możnaby na
pierwszych szeregach proletar
zwać książką wielkiego opty
iackich... obok R. Rollanda,
mizmu, gdyż wierzy w RADOŚĆ
aUX' ^ ra^ona i innych.
I SZCZĘŚCIE NA ZIEMI. Dla
Niedarmo nasz Boy spróbo tego też zwraca się. przeciwko
wał zii onizować cały ten zwrot
tej części literatury francuskiej,
Gide a. Odpowiada mu, dość
trafnie, H. Wilczyński w pier- która propaguje smutek: „Na
sza literatura, a zwłaszcza ta
wszym numerze „Głosu Społe romantyczna, chwaliła, kultywo
cznego" na r. 1936.
wała,
propagowała
smutek;
Otóż Gide wydał teraz nową przytem nie ten smutek czyn
książkę p. t. „Les nouvelles
ny i zdecydowany, który rzuca
nourritures" („Nowe pokarmy"). człowieka ku czynom wielkim,
Jest to zbiór szkiców społecz lecz — ponury stan ducha, któ
nych i filozoficznych, bardzo ry nazywano melancholją... Ra
pięknie, wytwornie napisanych.
dość, wydawała się prostacką,
Książka ta ma ogromne powo
znakiem zbyt dobrego i głupie
dzenie we Francji, zwłaszcza go zdrowia ... Smutek zarezer
wśród radykalnej młodzieży in
teligenckiej. Staje się jej „cre wował dla siebie wszystkie
przywileje uduchowienia. Ra
do" moralnem i filozoficznem. dość dla wszystkich jest ha
Egzemplarz, który mam przed
słem Gide'a. „Nie jestem w sta
sobą, posiada adnotację; „wy
nie zgodzić się na to, by wielka
danie 27-me".
masa ludzi musiała tu na ziemi
Naturalnie nie są to żadne zrezygnować z tego szczęścia,
analizy — marksowslde. Są to które powstaje w naturalny spo
poprostu hasła życiowe. Czem sób z harmonji".
żyć, ku czemu zmierzać, skąd
zło na świecie, jak je usunąć i
„Tu, na ziemi" — podkreśla
czy podobna usunąć? A więc Gide... Tymczasem, jak obec
zagadnienia a la Dostojewski, nie wygląda ta ziemia? „Co u-

czynił człowiek z tą swoją zie
mią obiecaną?! Te miasta okro
pne, smutne, smrodliwe!"
Trzeba wierzyć w Utopię!
Ludzie są tchórzliwi, boją się
być śmiesznymi, chcą być „rea
listami". A przecież cały postęp
ludzkości jest niczem innem,
jak tylko realizowaną utopją!
„Realność" dnia jutrzejszego
jest układana z „utopji" dnia
wczorajszego i dzisiejszego. Bez
myśli o postępie życie nie po
siada dla mnie żadnej wartości,
— oświadcza Gide.
Ta idea postępu, realizowanej
Utopji, nowego człowieka jest
mu droga ponad wszystko. Z
ohydnej gąsienicy, powiada, po
wstaje niespodziewanie cudow
ny, piękny Motyl, A przecież
Motyl jest przeobrażeniem gą
sienicy! Zmienia się nietylko
forma, zmieniają się także oby
czaje i apetyty.
Człowiek się zmienia, to pe
wnik dla Gide'a. „Człowiek nie
zawsze był tem, czem jest te
raz, i ten pewnik pozwala wylazić nadzieję, że nie zawsze
będzie tem, co dziś". Dla Gide'a
najważniejszym postępem jest
postęp człowieka, jako istoty,
jako społeczeństwa. „Człowiek
jest istotą stającą się", nie jest
„człowiekiem
skończonym",
L'homme accompli", jak to so
bie wyobrażali niektórzy klasy
cy.
A śmierć? Śmierć nie prze
raża Gide'a. Przedewszystkiem,
gdy człowiek zbliża się ku
śmierci, cały świat stopniowo
odbarwia się, „dekoloryzuje
się" i w ten sposób człowieko

wi nie żal porzucać tego wszy
stkiego. A pozatem „śmierć jest
okrutną tylko wobec tego, kto
nie napełnił swego żywota".
Walczyć o lepsze jutro — to
nasz obowiązek, zdaniem Gi
de'a. „Większa część naszych
cierpień nie posiada wcale cha
rakteru konieczności, cech ja
kiegoś fatum. Ludzkość mogła
by być bardziej mocną, zdrową,
radosną; my jesteśmy odpowie
dzialni za to zło, od którego
cierpimy.
Towarzyszu! — kończy Gide
swą piękną książkę. — Ja już
przeżyłem swoje. Teraz na cie
bie kolej! Pamiętaj, że życie
może być bardziej piękne, niż
dziś! PRACUJ I WALCZ! i nie
zezwalaj w życiu na żadne takie
zło, które mógłbyś usunąć!
Taką jest ta piękna księga
optymizmu. Ziemia. Radość. Po
stęp. Nowy człowiek. Zharmo
nizowana ludzkość. Szczęście dla
wszystkich. Walka i praca o
lepszy dzień dla wszystkich.
Ależ to są całkiem proste,
zwyczajne dla nas socjalistów,
zrozumiałe i oczywiste myśli!
— powie może czytelnik. Zapew
ne. A le są to myśli nie dla wszy
stkich oczywiste. Iluż jest, zwła
szcza spośród inteligencji, także
tej młodej, ludzi zmęczonych,
znękanych, nie wierzących w
lepszego człowieka, w lepsze
życie! Proste i piękne słowa
powiedział im wielki pisarz fran
cuski, gdy zerwał z ponurą Do
stojewszczyzna, z antyspołecz
nym
indywidualizmem
Nie
tzschego.
K. CZAPIŃSKI.

Wspólne wystąpienie W. Brytanji
i Francji

Z miarodajnych źródeł brytyj
skich korespondent PAT'a dowia
duje się, że nastąpiła łączna de
marche brytyjsko * francuska w
Sprawie Kłajpedy w Berlinie. Ze
strony Rządu litewskiego zwrócouo w Londynie i Paryżu uwagę
na to, że Litwa wypełniła z >aknajwiększą skrupulatnością zale
cania mocarstw oo do aprawiedli
wego wykonywania statutu kłaj-

dzy przez elementy niemieckie,
sprawujące wskutek opanowania
dyraktorjatu władzę w Kłajpedzie.
Rząd litewski zaproponował wo
bec tego, aby mocarstwa, poręcza
jące ścisłe wykonywanie statutu
kłajpedzkiego, zwróciły
’ wagę
rządu niemieckiego na ten stan
rzeczy, zaogniający stooinkl nie
miecko - litewskie. Dem-łiche W.
Brytanji i Francji u Rządc niemie
pedzkiego, ale że ta bezstronność, ckiego została dokonana w celu
wykazana przez Rząd litewski do doprowadzenia do odpr^źeria sy
prowadziła do nadużywania wła tuacji.

Zmarł lord Reading
Oaegdaj popołudniu zmarł w 1i były minister spraw zagraniczwieku l*t 76 były wicekról Indyj nych, margrabia Reading.

NAJNOWSZE DEPESZE I WIADOMOŚCI na str. 2.

0 radość i szczęście na ziemi

Księga społecznego optymizmu
O Andrzeju Gide, o tym naj
wybitniejszym, czy jednym z
najwybitniejszych, spółczesnym
pisarzu francuskim coraz głoś
niej. Rzecz zrozumiała: niegdyś
przedstawiciel filozofji biernej,
lub najwyżej buntu samotnych,
zdeklasowanych jednostek prze
ciw tendencyjnym normom mo
ralnym — wpływ Wilde’a, Nie
tzschego, Dostojewskiego, —
stał się społecznikiem, rewolu
cjonistą, przyjacielem Z.S.S.R.,
propagatorem bezwzględnej kia
*pwej walki proletarjatu, mark
sistą... Przewodniczył na pary
skim Kongresie pisarzy antyfa
szystowskich i w swej słynnej
mowie oświadczył, że dla nie
go indywidualizm stał się so©|SlW®®®» bo tylko w socjaliz
mie indywidualność osiągnie
pełnię rozkwitu. W swych niezmdęrm* ciekawych „DzienniKEcb i o których pisałem nie*
dawno, ostio polenueUje z do
ktryną chrześcijaństwa; przeciw
stawia mu wiarę w lepsze ży
cie tutaj, na ziemi; wyraża je
dnak wątpliwość, czy on sam,
Gide, potrafi pisać łnaczsj, niż
dotychczas — czy potrafi przy
stosować się do nowych po
trzeb. Nuta optymizmu społe
cznego, wiara w człowieka
brzmi tu silnie. Przerafinowany,

Ludendorff o przyszłe) wojnie
Słynny wódz armji niemieckiej
podczas wojny światowej napisał,
jak już wspominaliśmy
przed
kilkoma tygodniami broszurę pod
tytułem „Der totale Krieg“, któ
ra w kołach politycznych wy
wołała wielkie wrażenie, ponieważ
Ludendorff nie jest dyplomatą, lecz
żołnierzem, i nie ukrywa tego, co
myśli on i co myśli cała kasta rzą
dząca współezsnemi Niemcami.
Zdaniem Ludendorffa przyszła
wojna nie będzie miała na celu zni
szczenię nieprzyjacielskiej armji,
lecz wytępienie nieprzyjacielskiej
ludności i wrogich narodów.
W przyszłej wojnie obowiązkowo
uczestniczyć będą wszyscy mężczy
źni i wszystkie kobiety, każda jed
nostka na swem właściwem miej
scu, i chociaż Ludendorff jest na
dal zwolennikiem liczebnej przewa
gi armji, to podnosi on konieczność
nietylko militarnego, lecz również
fizycznego i moralnego przysposo
bienia ludności.
Przyszła wojna „totalna" — jak
ją Ludendorff nazywa — musi za
absorbować wszystkie żywotne si
ły narodu, siły wojskowe, materjal
ne, finansowe i gospodarcze.
Aparat propagandowy ma posiać
dezorganirecję i panikę w szere
gach nieprzyjacielskich. Samoloty
mają nieść śmierć i zniszczenie da
leko poza teatrem wojny w samo
serce wrogiego kraju. Wojna na

Berlin rządzi w Kłajpedzie

A . G id e

Mussolini przemawia

Szczerze i otwarcie!

U f iatiómośc!
Sportow a
Hokej
TURNIEJ HOKEJOWY W KRY
NICY PRZEŁOŻONY DO SOBO
TY. Zarząd Polskiego Zw. Hokeja
Lodowego otrzymał od Domu Zdro
jowego w Krynicy depeszę według
której projektowane na Nowy Rok
otwarcie międzynarodowego turnie
ju hokejowego nie może dość do sku
tku z powodu nadal trwającej od
wilży i braku lodu. Zarząd Domu
Zdrojowego proponuje przesunięcie
otwarcia turnieju na sobotę, o ile
temperatura się obniży. Wobec tego
turniej trwałby od 4 — 9 stycznia.
WIENER EV— REPR. ŚLĄSKA
4 : 0 . Na lodowisku sztucznem w
Katowicach rozegrano mecz hokejo
wy między wiedeńską drużyną Wie
ner Eislauf Veredn a reprezentacją
Śląska, zakończony zwycięstwem wie
deńczyków w stosunku 4:0 (0:0 2:0
2:0). Bramki dla drużyny wiedeń
skiej zdobyli: T&chammler (2), Demmerr i Brand).

P itka n o żn a
KONFERENCJA PIŁKARSKA
W BELGRADZIE. W Belgradzie w
dniach 4 — 5 stycznia odbędzie się
konferencja piłkarska przy udziale
przedstawicieli
związków
piłkar
skich Bułgarji, Jugosławji, Czecho
słowacji i Polski w sprawie zorga
nizowania na jesieni' roku 1936 roz
grywki o puhar słowiański. Polskę
reprezentować będzie na konferencji
dawny członek zarządu PZPN, a obecnie atache R. P. w Belgradzie,
mjr. Grudzień.

B oks
DWA NAJBLIŻSZE MECZE BO
KSERSKIE W WARSZAWIE.. W
Warszawie w niedzielę 5.1 i w ponie.
działek 6.1 rozegrane zostaną dwa
mecze bokserskie. Oba mecze odbędą
się w sali teatru Nowości (ul. Bie
lańska) o godz. 12 w południe. Pro
gram meczów przedstawia się nastę
pująco: Niedziela 5.1 Wawel (Kra
ków) — Malcabi (Warszawa). Po
niedziałek 6. I. Sokół (Poznań) —
C. W. S. (Warszawa).

K oszyków ka
POLONIA FAWORYTEM W KO'
SZYKÓWCE O PUHAR PZGS
W rozpoczętych w sali CIWF na Re
lamach rozgrywkach koszykówki •
puhar zimowy PZGS dla okręgu
warszawskiego wyniki były następu
jące. koszykówka kobieca: Pedanta—
Warszawiiunka v. o., Polonia — A.
Z. S. 20:18; koszykówka męska:
Polonia — YMCA v. a , AZS —
Warszawianka 29:27, Polania —
AZS 36:20. Wobec zwycięstw PoJonji nad AZS-em spodziewać się na
leży, że Polonia zdobędzie pierwsze
miejsce tak w koszykówce kobiece}
jak i męskiej. Dokończenie rozgry
wek za dwa tygodnie. W dniu 1.1 o
godz. 11 w sali w Domu Akadenickiem odbędą się półfinałowe rozgry
wki w siatkówce mieszanej. Finały w
siatkówce mieszanej przełożono na
12 stycznia, ponieważ w dniach 5—6
stycznia rozegrany zostanie w Ło
dzi czwórmecz międzymiastowy.

P ing-pong
FINAŁY PINGPONGOWYCH
MISTRZOSTW WARSZAWY. W lokalu Gwiazdy rozegrano pierwszą
część finałowych rozgrywek o indy
widualne mistrzostwo Warszawy w
ping-pongu przy udziale 6-ciu czoło
wych zawodników. W pierwszych
rozgrywkach
Finkelstein pokonał
Rojnzena. Rechtlebena i Łapana, na
stępnie Roj zen wygrał z RechUebenem i Grodnicldm, zaś Cukierman
przegrał z Lapomem, a pokonał Grod
nickiego. Dokończenie 5 stycznia
wieczorem. W dniu 4 stycznia wie
czorem odbedzde się mecz Warszawa
— Wilno.

NOWY ROK
w OPERZE!
3.30 pop.

ROSE MARIE

Szczepańska i Łuczyński
8 w iecz.

BARON CYGAŃSKI
B ile ty od gr

30 do A.&O zł.

Sekta sikhów
Ostatnie niepokoje w Lahore
zwróciły uwagę opinji na głów
nych sprawców zaburzeń religij
nych w Indjach, fanatycznych sinkhsów. Sekta ta założoną została
w 16 wieku przez jednego z wiel
kich przywódców hinduskich Gu
ru Nanak De, uznawanego odtąd
przez swych wyznawców za pro
roka. Z biegiem czasu, sekta ule
gła licznym ewolucjom. Stopnio
wo, w miarę narastania prądów
narodowych, formy religijne b-kty
przesycone zostały pierwiastkami
nacjonalistycznemi, które z cza
sem z wyznawców pewnego kultu
religijnego zrobiły fanatycznych
wojowników.
Sikhowie wierzą w reinkarna
cje duszy, która musi przejść do
kładnie 8.400.000 wcieleń, zanim
osiągnie szczęśliwość wieczną.

Plaga „Biur Personalnych"

Kraina przedziwnych
(K o resp o n d en cja w ła s n a )
łają o pomstę do nieba.
Dzieje się to w momencie, kie
dy do Ubezpieczalni Społecznych
sprowadza się tutaj urządzenia,
na które nie stać już nietyiko sto
licy, ale wogóle Polski, jako że są
niedostępnego nawet dla króla An
gljiTe mahoniowe wanny imponu
ją tembardziej, kiedy się przyjrzy
z bliska nędzy, wyzierającej z
każdego niemal kąta.
Nic też dziwnego, że jeśli spowodu ciemnoty i analfabetyzmu
utrudniona, a często i niemożliwa
jest poważna społeczna i politycz
na praca — to znajdują tutaj chę
tny posłuch demagogiczni agitato
rzy.
Wymieniłem na ten temat kilka
zdań z „wysoko postawioną" miej
scową osobistością.
Stwierdził wzrost przestępczo
ści.
Kresy Wschodnie są dzisiaj kra
iną przedziwnych możliwości, st.

Czyżby tylko kraina zwycięs śnie jest aktualna obniżka pensyj.
kich podbojów serc i dusz tysięcy Przyznaję, że nie słyszałem zło
ludzi „tutejszych*’ przez jaśnie rzeczenia. Ale mimo to nie do po
wielmożnych panów Hołyńskich? gardzenia jest ich podsłuchane uSame dworce kolei otwierają stosunkowanie się do obniżki.
— Obcięli około 20 zł. Tracą
ce przed nami drogę na Kresy
Wschodnie, noszą piętno swoiste? we mnie gracza na loterji. Tyle
bowiem na nią wydawałem.
Ciemno, brudno, ubogo.
— Nie będę palił. Tyle bowiem
Przedewszystkiem ciemno.
We wsiach wczesną nocą
ni wydawałem na tytoń.
Istotnie, papieros jest rzadko
gdzie ogień nie płonie.
ścią i o machorkę coraz trudniej.
Ciemno i w umysłach.
W pociągu wprawdzie luźno,
Idziemy do Sądu w jednem z
ale przez kilka godzin nikt nie się
miasteczek.
gnął do kieszeni. Na tego kto pa
Sesja karna.
lił patrzano z wyraźną niechęcią.
Sprawy przeciętne.
Uderzająco mało korzysta się ze
Dzieciobójczyni z nędzy.
Ciężkie uszkodzenie ciała, za- środków komunikacji.
Najpopularniejszym
środkiem
d; ne w bójce.
Usiłowanie przekupienia urzęd jest autobus. Wyeksploatowany
do ostatnich granic. Nie wiem czy
nika.
Każda sprawa ma jednak swoi ten, którym jechaliśmy, odbył dro
gę powrotną. Stanowczo groził
stą cechę.
Świadek w procesie o usiłowa rozsypaniem się w kawałki. Le
nie przekupienia urzędnika opo pszych niema.
Zresztą nic dziwnego. Szosy wo
wiada, jakto „skuwał mordę" os
karżonego. Nie wywołuje to wra
żania na sali. Takie zwyczajne.
Sprawa o pobicie ujawnia, iż
poszkodowanego badano zaraz po
wypadku, nieprzytomnego ale pod Rozm ow a starego roku z now ym przez radjo
przysięgą.
Znamy aż nazbyt dobrze powta rzeczy przyjemnych, gorzkich, zabaw
Tutaj poznajemy
niejednego rzany do znudzenia w okresie no nych...
świadka, który nie wie, jaki ma worocznym rysunek: złamany staru
Że złośliwa muza M arjana Hemara
my miesiąc, nie zna nazwiska ma szek oddaje rządy pucołowatemu skorzysta rękami i nogami z tej oka
amorkowi, czyli zmiana warty między zji—będą mogli radiosłuchacze sami
tki, nie wie kiedy urodził się.
starym a nowym rokiem. Ta banalna to sprawdzić, posłuchawszy „eterycz.
Patrzą w oblicze sądu tępym winieta pocztówkowa, przeniesiona w r e j“ rozmówki odchodzącego w wa
vzrokiem ludzi, nie rozumieją sferę słuchowiskową, daje humoryś wrzynach sędziwego roku 1935 — z
cych co się do nich mówi i czego cie teren do wypowiedzenia wielu rumianym noworodkiem A. D. MCM
XXXVI.
się od nich chce.
Najokazalszym gmachem w mia
steczku jest nowe więzienie.
Jest dzień targowy. Nie sprze
Koncert europejski, który ostatnio wszyscy radjosłuchacze, którzy raz
daje się i nie kupuje się. Kilka nadawała
na wszystkie rozgłośnie i jeszcze zechcą posłuchać arcydzieł
dziesiąt wozów na rynku, ale to na zagranicę radjostacja warszaw polskiej literatury muzycznej w wy
ska, spotkał się z nadzwyczajnemu konaniu wybitnych artystów pol
do sądu, do starostwa.
Interesują mnie ostatnie wybo- przejęciem ze strony publiczności skich, niechaj zgromadzą się w dniu
polskiej i zagranicznej. Do Polskiego
yy. Owszem głosowali. Ale kiedy i Radja nadeszły słowa uznania i po Nowego Roku przy odbiornikach.
f»a kogo? Nie wiadomo.
dziękowania z rozgłośni zagranicz
W ogóle mówią niechętnie. Tu- nych, za techniczne i artystyczne wy
Radjosłuchacze polscy usłyszą dnia
j są zagadnienia, które zbywa konanie audycji. Koncert ten, tak
bardzo ważny dla propagandy pol 1 stycznia 1936 r. o godz. 1.3.40 uwiel
się milczeniem. Zwłaszcza kiedy skiej zagrarkcą, nagrany został na bianego na całym świecie śpiewaka—
pyta się w języku polskim czło sbillu i powtórzony będzie w dniu No Jan a Kiepurę. Nawet nagrania pły
towe stwrzają iluzję rzeczywistości,
wiek „nietutejszy". To wzbudza wego Roku o godz. 12.15.
Wszyscy ci, którzy nie mieli moż to też bezwątpiania audycje Polskie
nieufność.
ności posłuchnia tego koncertu, oraz go Radja, poświęcone Kiepurze, po
Nieufność spotyka się na każ
ciągają wszystkich radjosłuchaczy.
dym kroku.
Ludzie porozumiewają się pół
słówkami.
K azim ierza W iłkom irskiego
w e s o łe a u d y c |e
Są napewno wymowniejsi kie
W
dzień
Nowego
Roku
Lwów
wy
Doskonały polski wiolonczelista,
dy niema świadków, kiedy są u
stąpi z dwiema audycjami', które bez kompozytor i kapelmistrz, Kazimierz
Siebie. Ale w zetknięciu z obcy wątpienia będą wysłuchane z żywą Wiłkomirski, wystąpi w Polskiem Ra
uwagą przez słuchaczów. Pierwsza djo dnia 1.1 1936 r. o godz. 16.20.
mi — nie.
Ciekawe są rozmowy podsłu z nich to o godz. 18.40 słuchowisko A rtysta, który obecnie stale przeby
w Gdańsku i Gdyni, gdzie organi"
chane. . Tutaj nawet i urzędnicy „Skąd się biorą dziurki w serze wa
szwajcarskim"; druga, o godz. 20-ej, żuje całe polskie życie muzyczne,
mówią bardzo ciekawie. Porusza wesoła audycja muzyczna: „Gwałtu, przeznaczył na program swego reci
talu utwory wiolonczelowe.
się zagadnienia najbliższe. W ła ratujcie".
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Powtórzenie koncertu europejskiego

Jan Kiepura na płytach

Dwie Noworoczne Radiowy recital

Doświadczenia robotników na terenie fabryki Norblma
w Głownie
<k»t vu.
W miejscowości Głowno, pow.
Brzeziny, znajduje się fabryka
„Norblin B-cia Buch i T. Werner"
która zatrudnia przeszło 900 robot
ników i wykonywa zamówienia dla
wojska, lub dla wytwórni wojsko
wych.
Warunki w tej fabryce są o-

Strajk.- rabinów
W poniedziałek odbyło się w
gminie żydowskiej w Wilnie po
siedzenie zarządu z przedstawicie
lami rabinów wileńskich w spra
wie redukcji uposażeń dla rabi
nów.
Redukcja ma wynieść do 20%.
Rabini nie zgodzili się na redukcję
i opuścili posiedzenie, wskutek cze
go powstała groźba strajku rabi
nów.

kropnę; wyzysk na każdym kroku
niebywały; traktowanie
;obotni
ków przez różnych dygnitarzy urzędniczych poniżej krytyki.
Za to wyżsi urzędnicy przy obecnej dyrekcji (p. Strzębosz i Haj
nrych) mają wszystko, nawet urządzenie klubów rozrywkowych
kosztem fabryki.
Pozatem w fabryce wprowadzo
no także biuro personalne, które
strzeże „czystości" i prawomyślno
ści państwowej" robotników, a
szefem tego jest inwalida wojen
ny, odznaczony różnemi medalami
i krzyżami, p. sierżant Iżykowski.
Przed tym panem nietyiko robot
nicy, ale i sama Dyrekcja musi
drżeć, gdyż on jest głównym dyk
tatorem w fabryce. Do pomocy
przybył mu znany na terenie łódz
kim i zgierskim warchoł, który
przeszedł po wszystkich organiza
cjach niejaki Kustosik, a nie mogąc
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u p r a c o w n ik ó w
wiązany, potrącone na powyższej
Donosiliśmy już krótko o no
zasadzie kwoty zostaną mi znowu
wych sposobach przeprowadzania
wypłacone, jednakże dopiero po wy
obniżki zarobków robotniczych w
korzystaniu przysługującego mi za
hucie „Ferrum" w Bogucicach.
siłku z Zakładu Ubezpieczeń Pra
Oto dyrekcja huty wręczyła roootcowników Umysłowych. Przyjmuję
nikom do podpisania deklaracje,
ponadto do wiadomości, że wypłata
w których zobowiązują się „dobro
z przypadającej z tego tytułu sumy
wolnie" do potrącenia 12% za
nastąpi w ratach miesięcznych w
robku na pożyczkę dla huty. Ana
tej samej wysokości, w jakiej doko
logiczne deklaracje zostały dorę
nane zostały co miesiąc odnośne
czone także pracownikom umy
potrącenia.
słowym do podpisania. Deklaracje
Katowice II, dnia 25 grudnia 1935.
te brzmią następująco (podajemy
je dosłownie).
W hucie „Ferrum" Rada zakła
dowa składa się wyłącznie z człon
DEKLARACJA.
Niniejszem zgadzam się na to, ków ZZZ z p. Zorembikiem na cze
że w okresie od 1 stycznia do 30-go le. Ostatnio, gdy oddział ZZZ uczerwca 1936 r. należna mi pensja rządzał w tej hucie poświęcenie
obliczona według dotychczasowych sztandaru, zaproszono na „ojców
norm zmniejszona będzie o 12 proc., chrzestnych" dyrektorów huty oz tem zastrzeżeniem, iż wynikająca raz ich żony. Panowie dyrektorzy
stąd różnica zapisana zostanie na wygłaszali podczas poświęcenia
moje dobro. Wspomniana obniżka uroczyste mowy, zapewniając pra
nie odnosi się do dodatków socjal cowników o przychylności dyrek
nych t. j. do dodatku domowego, cji. Pierwszym dowodem tej „przy
chylności" są powyższe deklaracje,
oraz na dzieci.
W razie, gdyby mój stosunek pra na podstawie których robotników
cy do Spółki Akc. „Ferrum" został pozbawia się 12% zarobku.
w ciągu następnych

3-ch lat roz

nigdzie znaleźć żeru, zadekował
się w wymienionej fabryce.
Na tym terenie ostatnio, dużo
się zmieniło zanikł jeszcze przed
„wyborami".
ZZZ, tak mocno
popierany przez wszystkich urzęd
ników BB, w kąt rzucono „Rezer
wistów", „Strzelca", natomiast urzędnicy, przy cichym poparciu Ku
stosika i biura personalnego, za
częli budować nowy twór, a mia
nowicie „Klub Narodowo - Robot
niczy". Działalność tego tworu —
przy poparciu biura personalnego
rozpoczęła się od rozbijania kla
sowego Związku Metalowców. —
Wydalono delegatów i członków
Związku klasowego, a dyrekcji
wszystko to było na rękę, gdyż
mogła sobie spokojnie wyzyski
wać robotników. Kiedy w sprawie
wydalania Związek podejmował
interwencję w Dyrekcji, Dyrekcja
zasłaniała się jakiemiś nieokrećlonemi „rozkazami z góry” i, o dzi
wo, wydalało się tych ludzi, któ
rzy po kilka lat pracowali w fa
bryce.
Tego rodzaju wydalania robot
ników i delegatów wprowadziły
ferment w fabryce do tego stopnia
że robotnicy zaczynają wyra/nie
mówić o tem, iż należy bezwzględ
nie rozpocząć walkę z metodami,
wprowadzonemi przez twórców
„Klubu Narodowego" przy cichym
poparciu Dyrekcji i pomocy „Biu
ra Personalnego".
Aby ukoronować działalność w
fabryce „Klub Narodowy" zwołał
na dzień 15 grudnia do sali Domu
Ludowego wiec z udziałem senato
ra Algajera z Łodzi. Robotnicy
przybyli gremialnie, ale rychło wy
gwizdali tych panów i wiec zakoń
czył się olbrzymią manifestacją na
rzecz ruchu klasowego i zakończo
ny został odśpiewaniem „Czerwo
nego Sztandaru". Taką nauczkę
dano rozbijaczom jedności robot
niczej.
W tym samym dniu odbywało
się zebranie Związku Rob. Przem.
Metalowego, na które robotnicy
przyszli gremjalnie i po wysłucha
niu szeregu przemówień, w nastro
ju bojowym podjęli cały szereg uchwał, zmierzających do podniesie
nia stanu organizacyjnego, oraz
przygotowania
się do obrony
przed szykanowaniem i prześlado
waniem naszych towarzyszy na
tvm terenie.

FI
GIUSEPPE MAROTTA.

Awantury amerykańskie
— Zatem, może Pani już iść —
powiedział p, Athkinson.
— Idę już — odparła Małgorzaopuszczając równocześnie swą
torebkę, z której wysypały się pueanniozka, pomadka i szereg in
nych drobiazgów.
— Do djabła — zaklął Athlkino® — od czasu, jak tu Pani praowała, jedyną.jej czynnością było
.^puszczanie torebki. No, czy już,
panno Hart?
W ten sposób Małgorzata Hart
opuściła firmę Athkinson i S-ka
na zawsze.
Zaledwie wyszła, szef pochylił
się i podniósł puderniczkę.
— Gotowa jeszcze wrócić po to
— sapał i przez otwarte okno wy
rzucił puzderko.
Mały przedmiot leciał ośmnaśre pięter wdół i wpadł na otwar
tą dłoń Clyde’a, który stał pod
sdamą i po raz trzeci liczył cały
* vój majątek w postaci dolara i 75
entów.
Clyde machinalnie schował pud-irniezkę i pochylił. się, aby na
skodach winiarrti i pozbierać siwe
asypane centy. W tejże samej
bwili ktoś ostro go spytał:
— Czego tu szukasz?
—• Swoich pieniędzy.
— Jeżeli o to chodzi, to nasz
btOlk szybko wypłaca. — Z temi
słowy wyciął młodzieńcowi siar
czysty policzek.
Clyde siadł na brzegu chodnika
>ocierał sobie policzek, gdy zbli
żył się doń połióant, żądając wyjitymowania się, Clyde podał
i< kumeoit.
— Ważność karty upływa do ju
północy. Jeżeli do tego czasu

nie otrzyma Pan pracy, musi Pan
opuścić New Jork. Czy ma pan
pieniądze?
— Tak, dolara i 75 centów.
— Chciałbym je zobaczyć — za
żartował policjant.
— I ja także — odpowiedział
Clyde, podnosząc się. Wpadła mu
w oko postać dziewczęcia, które z
zaplakanemi oczyma wyszło z sie
ni domu i skierowało się w stronę
rzeki. Poszedł za nią.
Gdy znaleźli się w pobliżu brze
gu rzekł do dziewczyny:
— Taka brudna woda, która się
nigdy nie myje, nie podoba mi
się, a Pani?
— Moje zapatrywania na rzekę
zwykłam wypowiadać tylko wo
bec przyjaciół — odparł łagodny,
zmęczony głosik.
— A skąd Pani wie, czy w La
tach szkolnych nie lizaliśmy współ
nie marmolady?
— Postaram się przypomnieć so
bie. Takiego głuptasa, jak Pan,
nie zapomina się szybko — odpar
ła cichutko panienka.
— Co się pani stało? Niech pa
ni poczeka, proszę nie zemdleć,
zanim mi pani powie, jak się na
zywa i gdzie mieszka...
Wezwany przez Clyde’a szofer
taksówki pomógł ułożyć zemdlo
ną w wozie. Sądził on, że Clyde
conajmtiej swą żonę tak troskli
wie otula.
— Prędko. Pani Hart u Nortona, 22 ulica, prędko — zawołał
Clyde, siadając obok dziewczęcia.
Gdy dojechali do celu, Clyde po
szedł na górę zawiadomić Nortonów.
— Panna Hart leży zemdlona na

dole, proszę mi pomóc :ą wnieść
na górę.
Pogodna twarz gospodarza, któ
ry otworzył drzwi, zmieniła się na
tychmiast:
— Jak pan sobie życzy — od
powiedział •— mogę panu pomóc
przenieść ją o 10 kilometrów stąd.
Dalej nie mogę, bo muszę wrócić
na kolację.
— Przepraszam, czyżbym się omylił, czy p. Hart nie mieszka tu?
— Owszem, w tem znaczeniu, że
została winna za dwa tygodnie
czynszu i za stołowanie w ciągu
trzech tygodni. Jeżeli nie otrzy
mam swej należności, nie wpusz
czę jej....
— Nawet omdlałej?
— Nawet jako cienia — i gospo
darz zatrzasnął szoferowi drzwi
przed nosem.
Clyde wracał bezradny. Niema
grosza. Ta zemdlona dziewczyna.
Niezapłacona taksówka, no i w
24 godziny musi sobie znaleźć pra
cę.
Małgorzata szła mu naprzeciw.
— Nie chcą o pani słyszeć —
czynisz, za jadło i t. d. — Wska
zał na jej torebkę.
— Pieniądze? — domyśliła się.
— Pan się myli.
—Oh, ja też iie mam grosza.
— I w tem położeniu pozwala
sobie pan na luksus odwożenia’
taksówką zemdlonej dziewczyny?
— zawołała z wyrzutem Małgorza
ta.
— Co miałem robić? Karawa
ny zbyt rzadko przejeżdżają...
Zbliżył się szofer, domagą:ąc się
zapłaty i zwolnienia auta.
Clyde tłomaozył:
— Przepraszam. Sprawa przed
stawia się tak, że akurat ani ja,
ni panienka nie posiadamy przy so
bie pieniędzy, a banki są już zam
knięte.

— To tak? A zatem, dowiedz
cie się, że do niedawnych czasów
byłem mistrzem boksu średniej wa
gi... Liczę do trzech...
Clyde, nie czekając, rzucił się
na niego. Jeszcze w ostatniej chwi
li 'Zcunim bokser go pochwycił, zdą
żył zawołać:
— Niech pani ucieka. Zakoń
czenia taj historji dowie się pani
z gazet.
Panna Hart szybko oddaliła się.
Wślad za nią szło jakieś prywatne
auto. Wychylił się z niego męż
czyzna i rzekł:
— Czy mogę panią podwieźć?
Nazywam się Fred. Jaka pani ła
dna.
Dziewczyna zbliżyła się do
drzwiczek i czuła, że za chwilę
znów zemdleje. Drżącemu ustami
szepnęła:
— Jestem taka głodna...
— Kto u was myje naczynia?—
zapytał Clyde, wchodząc przez tyl
ne wejście do restauracji.
— Maszyna — odpowiedział go
spodarz.
— A czy nigdy nie zawodzi?
— Rozumie się. Czasem. Ale
może pan być potrzebny, jeżeli
chce. Hallo, John, to będzie nowy
kelner do separatek.
Wtajemniczył Clyde’a w Jego obowiąziki:
— Jeżeli po obshiżemiu gości i
podaniu będzie jeszcze dzwonek,
to Pana nie obchodzi. W szczegól
ności, jeżeli głos kobiecy będzie
wzywał kelnera, ma Pan nie sły
szeć.
— Zrozumiano.
— A teraz proszę obsłużyć ga
binet Nr. 30 i podać napoje.
Clyde wszedł do separatki aku
rat w chwili, gdy młody Fred mó
wił do Małgorzaty: — Jeszcze tie
pocałowała mnie pani ani razu...-

Małgorzata rozwartemi źrenica leży mi się więcej. A pozatem...
mi spojrzała na kelnera. Clyde ani miałem się nie odzywać, gdyby
drgnął, tylko w przejściu szepnął: głos kobiecy wzywał pomocy...
— Wydaje mi się jednak, że Naturalnie, dę natychmiast, ale, .
rzeka byłs lepsza. — Potem wysu jeżeli pan pozwoli, to na najbliż
nął się dyskretnie, ale za chwilę szy posterunek policji...
— Ile pan chce?...
znalazł sobie pretekst i znów
— Mój ojciec za milczenie sąsia
wszedł Fred po gruibjańskun za
da swego, banjolisty, zapłacił 300
pytał:
dolarów...
— Czego tu Pan chce?
— O to pieniądze, ale w ynoście
— Poznałem w Panu starego
przyjaciela i chciałbym, aby mi się zaraz.
* *
pan opowiedział o swem życiu.
*
Proszę zacząć od chwili, gdy pan
— Rachunek świetnie się skła
miał zostać pastorem...
da — rzekł Clyde. — I na podróż
Fred zerwał się jak oparzony: starczy i na otwarcie owocarni —
—• Nadstaw Pan rękę, to pozbie wyrobię sobie szybko klijentelę,
rasz w nią zęby...
gdy obdarzę dzic aiaki karmelka
Małgorzata usłyszała jeszcze iro mi.
niczne słowa Clyde’a: „Ordynarni
— Tak — odparła — zostanie
ludzie są w tym New-Yorku”, —
Clyde natychmiast zatoczył się nawet jeszcze 10 dolarów.
— Za nie, jeżeli pozwolisz — ku
rzucony pod ścianę. Krzyknęła:
pię obrączki....
— Pan go zabił.
— Nie wiem. — I Fred wście
Padli sobie w ofręcia.
kły r z u c i ł banknot na stół, c h c ą c
— Jakże jest: - r>iada, kochanie
wyjść.
rzekł Clyd.
widocznie zbyt
Małgorzata zatrzymała go: — wiele wzruszeń na eden dzień.
Jeszcze nie dałam panu pocałunku
— Poczekaj zaraz zobaczysz, że
— rzekła —i małą rączką dwuikrot piękność, to szuika — i sięgnęła
nie uderzyła go w twarz. Clyde, do torebki. Ale zawiedziona odktóry po zamroczeniu dopiero co dzekła:
otworzył oczy, zamknął *® znów z
— Clyde, mu;
ponownie zro
błogim uśmiechem szczęścia.
bić obrachunek i aoszczędzić coś
Dopiero, kiedy Fred wyszedł, dla mnie na pt cm iczkę, bo ją
Clyde zwrócił się do Małgorzaty. zgubiłam.
— Nie wiem, czy pani z a u w a ż y 
Clyde przypomniał sobie wów
ła, że każde nasze spotkanie koń
czas i sięgnął :io kieszeni.
czy się dla mnie kopniakami.
— Ależ to moia, poznaję ją po
Małgorzata wzruszona ucałowa
szczerbie
na cmalji — zawołała
ła go czule.
Drzwi otworzyły się znów * Małgorzata, b.-.rac z jego rąk pudermczkę. — Sk-d ją masz?
wszedł gospodarz:
— O, tego nie. zapomnę nigdy.
— Wynosić się — krzyczał. —
na rękę, dosta
Czy Pan myśli, że będę płacił 15 Kiedy mi up: dolarów tygodniowo za wypłasza łem pierwsz'4-o kopniaka.
nie gości. Jazda I
—- Dla trenera pięknego pięścia
rza — odpowiedział Clyde — na
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Nowe synekury

Plaga młodych emerytów

Delegaci prezy den ta miasta dla poszczególnych dzielnic

s t a ł bow iem p r z e d m i e s i ą c e m b e z

uchw ały prezydjum zarządu miej
skiego.
Delegaci Prezydenta m iasta otrzym yw ać ^ a j ą pensje miesięczne
w wysokości 1200 zł. a zakres ich
funkcji jest bardzo szeroki. Do z a 
kresu czynności delegatów należy.
1) stałe reprezentow anie prezy
denta miasta w terenie, utrzym yw a
nie k o n ta k tu z ludnością o raz b a 
danie jej potrzeb
w
zakresie
w szystkich przez m iasto z a ła tw ia 
nych spraw '.
2) utrzym yw anie kontaktu z dzia
lającem i na terenie dzielnicy w ła
dzam i państw ow em i.
3) informowanie instytucyj m iej
skich o zbiorow ych potrzebach i uzasadnionych żądaniach ludności
danej dzielnicy oraz organizow a
nie konferencji przedstaw icieli m ii
sta z organizacjam i reprezentujące
mi m ieszkańców dzielnicy.
4) przyjm owanie

i

załatw ianie

reklam acy/ We w szystkich sp ra 
w ach lokalnych.
5) przepracow yw anie w spólnie z
odnośnymi czynnikam i miejskimi
wszelkich Problem ów , dotyczących
gospodarki miejskiej, pod kątem
interesów odnośnych dzielnic.
6) autofytatyw ne inform ow anie
ludności o m ożliw ościach realizacji
jej postulatów.
7) informowanie prezydenta mia
sta o nieUZ8odnionych z czynnika
mi miejskimi potrzebach ludności
lub o nieWtaściw ej działalności pe
w nych komórek miejskich.
8) utrzym ywanie stałego kontak
tu z kofltrol? m iejską, biurem ekonomiczHcm’ b iu rem personalnem i
wydział^171 sPraw ogólnych.
9) załatwianie spraw zleconych

przez prezydenta m iasta.
Delegaci prezydenta m iasta urzę
daw ać m ają codziennie w godzi
nach od 9 — 11 w lokalach specjał
nie w yznaczonych a w innych go
dzinach obow iązani są przebyw ać
na terenie sw ego obszaru.
W kołach sam orządow ych z w ra 
cają u w agę, iż ustanow ienie dele
g ató w prezydenta m iasta rów no
znaczne je st z utw orzeniem nowych
urzędów miejskich w W arszaw ie,
które pełnić m ają funkcje niejako
dzielnicow ych zarządów miejskich
Zarządzenie prezydenta m iasta

W ypłacanie miesięcznych pensji
„delegatom prezydenta m iasta" nie
jest przew idziane w budżecie m.
W arszaw y na bieżący rok budże
tow y i zarząd miejski w ystąpić mu
si do w ładz nadzorczych o zatw ier
dzenie dodatkow ych kredytów na
cel pow yższy. (PRESS).
**

*
Delegaci rozpoczną u rz ę d o w a 
nie od 2 stycznia. P. Czesław Ja n 
kow ski urzędow ać będzie dla śród
mieścia w lokalu Miejskich zakła
dów opałowych przy ul. K redyto
wej 2, dr. Artur B lacharski dla
dzielnicy północnej w biurze dyrek
cji tram w ajów przy ul. M łynarskiej
2, p. Stanisław Tyszkiew icz dla
dzielnicy południowej w gm achu
dyrekcji w odociągów i kanalizac;i
na pl. Starynkiewicza i inż. Niernsee dla Pragi w gmachu rzeźni przy
ul. Jagiellońskiej.
W szyscy delegaci przyjm ow ać
będą interesantów codziennie, oprócz św iąt od godz. 9 do 11 rano.

W
kołach poinform ow anych
słychać, iż budżet em erytalny za 
rządu m. st. W arszaw y został w
bieżącym roku budżetow ym prze
kroczony dotychczas o 2,9 miljonów złotych.
Budżet personalny w ydziału
spraw ogólnych został całkowicie
w yczerpany już na dzień 1 listo
pada 1935. W ydatki personalne te
go wydziału zostały przerzucone
na przedsiębiorstw a miejskie.
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Koperfllka 18 m. 1, tel. 6.79-04

r. ub.

W ydział handlow y Sądu O krę
gow ego w W arszaw ie ogłosił w
ostatnim tygodniu r. ub. szereg
upadłości i nadzorów . Za upadłe
uznano: restaurację hotelu „Vik
toria" (Jasna 26), Spółkę Robót

ZEBRANIE KOMITETU ORGA
NIZACJI PP S PRAC. MIEJSKICH
i INST. UŻYTECZNOŚCI PUBL.
odbędzie się w czw artek dnia 2 b
m. o godz. 18-ej w lokalu przy
ul. W areckiej 7, II p.
Ze w zględu na w ażność spraw ,
będących na porządku dziennym,
obecność w szystkich
członków
Komitetu obow iązkow a.
Prezydjum Komitetu.
Czw artek, 2 stycznia 1936 t.
Posiedzenie Komitetu Dzielnicy
„M arym ont - Żoliborz" odbędzie
się o godz. 7 wiecz. Obecność
członków Komitetu obow iązkow a.
Piątek, 3 stycznia 1936 r.
O dbędą się zebrania dla człon
ków i sym patyków na niżej po d a
nych dzielnicach:
Referaty na tem at: „Dlaczego
przyszliśm y do P PS" odbędą się:
M arym ont - żolibórz", K rasiń
skiego 10; ref. tow. Deutscber.
P raga, B rukow a 35; ref. tow.
Lamet.
Czerniaków , Nowosielecka
ref. tow. M ontag.
Pow iśle, Czerw. Krzyża 20;
tow . Bimcholc.
Pozatem odbędą się referaty:
W ola-C zyste, W olska 44; re*
tow . Klein.
Jerozolim a, Chłodna 30;
-rf
tow. W Interok.
M okotów, Chocimska 23; rei
tow. Cohn.
Annopol i Nowe Brudno, Białołęcka 51; ref. tow. W alter.
Czerniaków , godz. 6 po poi. po
siedzenie Komitetu Dzielnicy. Obec
ność w szystkich członków Komi
tetu obow iązkow ą.

Inżynieryjnych „W ójcicki" (Kró
lew ska 29a) i Przedsiębiorstw o
M ydlarskie „Roman M arkiew icz".
P ostępow ania układow e w szczęto
w stosunku do Spółki B udow lanej'1
zentow ania prezydenta m iasta" po
Franciszek Sokołowski
(Kaliska
w ołani są w myśl statutu miejskie
11). W obec przypadającego o k re
go w iceprezydenci, a do „badania
su św iątecznego, najbliższe posie
potrzeb ludności w zakresie w szyst
dzenie Sądu Handlow ego w sp ra 
kich przez m iasto załatw ianych
odbędzie
WYKŁADY w STO W . B. W IĘŹ- wach upadłościow ych
sp ra w " — pow ołana jest Rada
NIÓW POLITYCZNYCH (Bielań się 10 stycznia. (PID).
miejska.
ska 9).
W czw artek 2 stycznia, o godz.
6 wiecz. w ykład tow. J. KrzesławPrzew idyw any przebieg pogody do
WOIT e l e ł o ń 6 .8 4 - 8 9 ' * skiego „Łotw a" (z cyklu: Świat
południa
dnia dzisiejszego:
jedyna firm a im portowa w łoska poleca POMARAŃCZE kuracyjne ory g ii ludzie).
ginalne, mandarynki i cytryny po cenach hurtowych.
W dalszym
ciągu
pogoda
bez
W ykład tow . prof. Gumplowicza większych zmian: zachmurzenie na„Anglja", odroczony w grudniu ogół duże, m glisto z drobnym gdziespowodu niedyspozycji prelegenta, niegdzie deszczem. Dość ciepło. Uodbędzie się dopiero w następny m iarkowane w iatry południowe i po
czwartek, 9 stycznia.
łudniowo-zachodnie.
ODCZYTY w ZW . TRAM W A
JARZY (W arecka 7).
P rzed domem C z e r n ia k o w sk a 89 zwano P o g o to w ie, L ekarz stw ier
Najbliższy odczyt TUR o d b ę
n a pow racającego z kina do domu dził ranę kłutą k la tk i p ie r sio w ej i dzie się w piątek, 3 stycznia, o g.
A dam a Sokołow skiego, term in at o po opatrunku przew iózł Sokołow  6 '/■ wiecz. W ygłosi go tow. prof.
ra m asarskiego (C zern ia k o w sk a 32) skiego do szpitala Dz. Jezus. U sta W. Gumpiowicz na tem at: .A nty
A DR IA: „Dziewczę z Budapesztu" z LUX: „A B. C. miłości" i „S. O.
n ap ad ło 4 osobników. Trzej pobili lono, iż spraw cą, który zadał S. semityzm".
Martą E ggert.
Góra lodowa".
c
io
s
n
ożem
,
był
Szczepan
Re;nik
1
S, pięściam i, pow alili na chodnik i
LOS: „Poco pracować?" i dodatki.
APOLLO:
„Ostatni posterunek**.
skopali, czw arty zaś — zadał cios (C zern ia k o w sk a 48) bez za jęcia
M AJESTIC: „Miłość w czołgu".
ATLANTIC: „Nasze słoneczko**.
R. zbiegł i jest poszukiw any
nożem . G dy napadnięty zaczął
AMOR: „Baboona" i „Miasto du
począ
w zyw ać pomocy, spraw cy zbiegli przez policję XX komis. Tło n a p a 
chów".
tek o 4
w ul. K aszubską. Przechodnie prze ści zagadkowe, Sokołowski bowiem
Przy ul. Zam enhoffa 17 w ynikł ANTINEA: „Dzień wielkiej przygo
Rewelacyjna
komedj*
prow adzili ofiarę zbrodniczej n a p a  pracuje już 4-ty ro k i cieszy się pożar, w skutek zaprószenia ognia
dy" i „Na skrzydłach fantazji".
ści do pobliskiej apteki, dokąd we- dobrą opinją u swego chlebodaw cy. w piwnicy frontowej, należącej do
AKRON: „Człowiek dwueh świsSOWIECKA
Y J
„10 z Pawiaka".
Szyji Josełsohna, w łaściciela sk ła 
AS: „Sequoia" i „Nasi szoferzy".
du maszyn do szycia, row erów i
BAŁTYK: „Melodja wielkiego mia
Rozpocznie się niebaw em u sta  części. W piwrjicy tej nagrom adzo
sta".
Wczoraj przed południem rozeszła wianie figury Kilińskiego na co- ne były w dużej ilości różne n ip ie COLOSSEUM: „Cyrk Sarana*.
kule, zbudow anym na pl. Krasiń cie. Na miejsce przybyło Pogoto
DOZWOLONY
się po stolicy alarmująca pogłoska,
COLOSSEUM MAŁE: „Wojna w
W izystkie m iejsca
skich. Odsłonięcie pom nika, ufun wie I oddziału straży. W obec gę królestwie walca**.
że palt się PAL, t. ?• Polska Akadcdow anego przez rzemieślników, stego i silnego dymu, strażacy na CORSO: „Tajemnice salonu piękno
m ja Literatury•
MEWA: „Noce wiedeńskie** i „Ta
zmianę pracow ali w m askach, prze
sci" i rewja.
Na K rakow skiem Przedmieściu ze nastąpi w kwietniu.
rzan Nieustraszony".
to akcja była w ielce utrudniana, CAPITOL: „Jaśnie pan szofer4*.
MASKA: „Tarzan nieustraaz4»ny‘* i
brały się przed gmachem Potockich
„Poco pracować".
tem bardziaj, i e piw nica znajdow a
(Nr. S t) tłumy publiczności, które
METRO: „Veronika** i „śladami Inła
się
w
odległości
30
m.
od
wej
każdej chw ili gotoive były s narażędjan".
ścia. S trażacy zmuszeni byli w yrą
ŚRODA, dnia 1 stycznia 1936 r.
nicm życia rzucić się na pomoc Stra
MIEJSKIE: „Indyjscy piechurzy".
B
O
D
O
bać
3
cegły
w
ścianie
pod
sto
p

9.00 Sygnał czasu i kolenda. 9.03
ży Pożarnej « ratować 170 złotych i
B E N IT A
srebrnych wawrzynów, dotychczas Muzyka (p ły ty ). 9.50 Dzień, poran niem w ejścia do k an to ru pralni i
ny. 10.00 Transm isja N abożeństw a : farb'.arni chemicznej „Hanika", aże
K in o
FERTN ER
przez obdarzonych nieodebranych.
Kościoła N ajśw iętszej Marji Panny
by przez otw ór ten przeprow adzić
Na szczęście pogłoska okazała się
11.57 S ygn ał czasu. 12.00 Hejnał z
fałszywą, gdyż tnie PAL się palił, Krakowa. 12.03 Przegląd teatralny. w ylot pożarny. P o dwugodzinnej
lecz w tymże domu wybuchł pożar, 12.15 Powtórzenie Polskiego Koncer akcji p o żar ugaszouo.
tu Europejskiego. W ykonawcy: Or
— N a K rak. Przedni. 32, w domu
o którym piszemy na innem miejscu. kiestra Sym foniczna P. R- P°d dyr.
Warszawa odetchnęła.
G rzegorza Fitelberga. 13.20 Teatr należącym do Baniku G ospodar
W yobraźni: Fragm ent słuchowisko stw a Krajowego, ukazały się kłęby
w y z „Wieczoru Trzech Króli,, Szeks dymu W lokalu parterow ym , gdzie CASINO: „Burza nad światem".
pira, w oprać. prof. M anfreda Kri m ieści .się bibljoteka. Na miejsce
dla. 13.40 Ar je i pieśni w wykonaniu
Dozwolony
Kiepury (p ły ty ). 14.00 „Nowy przybyły I, III i V oddziały stra 
willi, placów , m ajątków ziem skich Jana
Rok"
humoreska B olesława Pru ży. J a k się okazało, dym w ydoby
MUCHA: „Malowana zasłana" 5 „Misa. 14.20 M uzyka lekka i talonowa w ał się z kom ina w skutek niedo
w ielkie wstrząsające w idow isko
ljoner mimowoli".
obiektów handlow ych. D zierż a- (p ły ty ). 15.00 „Godzina rolnika". 1.
film ow e
NOWA TOMBOLA: „Droga bez po
statecznego
czyszczenia
przew
o
„Audycja dla wszystkich" (z W ilna
wrotu" i „Rewolucja śmiechu".
(15.00— 15.45). 2. „D osiego Roku"— du dymowego. S trażacy po stw ier
OKO PRASKIE:
„Niedokończona
gaw ęda noworoczna prof. S tefana dzeniu, że nie zagraża n iebezpie
symfonja" i „Pechowcy".
Biedrzyckiego (15.45— 16.00 na w szy czeństw o pożaru — odjechali. J e d 
PAN: „Manewry miłosne".
wy. D u ł y w y b ó r ! Z ala- stkie rozgł. P- R-). 16.00 „Miesiącz- nak n a obserw acji pozostało kilka
kowie — pachołeczki" — audycja
Fox-Film.
D ynowskiej dla dzieci. 16.20 godzin kilku strażaków .
tw ien e spraw fachow e so lid n e, Marji
R ecital wiolonczelowy
K azim ierza
W NIEDZIELĘ PORANKI o 12-e)
Rewelacyjny polski romans
W iłkomirskiego. P rzy fortep. prof.
muzyczny
p r ędkie i tanie!
Ludwik U rstein.
CZARY: „Veronika" i „Ognisty kon
16.50 „O m uzyce w Polskiem Radjo"
wój".
mińska, Żelichowska, Andrzejewska, mówić będzie Kierownik W ydziału
Reż. J. NOWINA-PRZYBYLSKI
ELITE:
„Dwie Joasie" i nadprogram.
Muzycznego
Polsk.
Radja,
p.
E
d
Grossówna, Lubiczówna, Terne, Giei KONRAD TOM.
mund Rudnicki. 17.05 M uzyka ta n e higjeniczne, autom atyczne patento EUROPA: „4 y, Muszkieterów*'.
W roL gł.: Mankiewiczówna, Ha
rasiński, Jaroesy, Olsza i in. D zisiaj czna w wykonaniu Zespołu Francisz
wane 3722, złotych 50, oraz nowo FlLHARMONJA:
„Gabinet figar
lama, Zimińska, Żabczyński, Siedwa przedstawienia.
ka Witkowskiego (z e L w ow a). 18.05 czesne kozetki, otomany. Warunki
woskowych4*.
lański.
„Świat się śmieje" — przegląd h u  dogodne. WyHumor,
Młodość,
Radość, Piosenka
WIELKA REWJA (Karowa 1 8): moru zagranicznego w opracowaniu tw óm ia: Twarda *C
FLORIDA:
„Antek
Policmajster*'
i
Tel. 247-67.
Przepych wystawy. Wspaniała gra!
Dziś „Widowisko Nr. 1" pod kier. Brunona W inawera. 18.15 A rje i pie
„Wystawiamy rewję4*.
FORUM: „Szanghaj" i „Tajemnicza
art. Hanki Ordonówny z udziałem: §ni w wykonaniu Stani Zawadzkiej. U llf l n U f A lliC Chromowanie,
PETIT TRIANON: „Skandale milKadmowanie,
18.40 Powszechny T eatr W yobraź n llV L U W A IIIC
dama".
Fertnera, Syma i in. Dziś 2 przedsta
jonerów" i „Droga bez powrotu".
ni: Słuchowisko ,Skąd się biorą dziur oksydowanie na różne kolory. Mie FAMA: „Don-Juan" z Douglasem i
wienia.
POPULARNY:
„Tarzan nieustraszo
ki w serze szw ajcarskim ?" Tuchol dziowanie. Platynowanie. Złocenie.
Fairbenksem.
Srebrzenie. Chojnacki, Nowolipie 28.
ny" i rewja.
STOŁECZNY
TEATR
POW  skiego, w przekładzie Słotw ińskiego,
HELJOS:
„Dzień
wielkiej
przygody*'.
PROMIEŃ: „Bal w Savoy‘n“ i „No
w radjofonizacji i reżyserji W iktora
SZECHNY: dziś o godz. 7-ej „Popy- Burzyńskiego (ze L irow a). 19.00 Kon
iuro Funduszu Pracy poleca słu 1TALJA: „śpiew, całus i dziewczy
wi ludzie".
żbę domową do pracy stałej i
na" i „W kastylskim ogrodzie".
chadło" przy ul. N arbutta 14.
PRAGA: „Kapryśna Marietta".
cert reklam owy. 19.40 Program na
Codziennie przy ul. Młynarskiej 2 dzień następny. 19.50 Reportaż aktu- d oryw czej: gospodynie, kucharki, po. KOMETA: „Cowboy miljoneretn" i RAJ: „Nędznicy** i „Paryż w ognia".
pomywaczkł,
tlny. 20.00 „Gwałtu ratujcie!" — we kojówki, poeługaczki,
R1ALTO: „Zaczęło się od pocałunku"
rewja.
„Pastorałka" Schillera.
soła audycja m uzyczna (ze L w ow a). praczki, prasowaczki. Pośrednictwo
RIVIERA: „Dzień wielkiej przygo
TEATR ROSYJSKI (N ow y świat 20.45 Dziennik wieczorny. 20.55 Ży Pracy Służby Domowej, Ciepła 21,
dy4* i dodatki.

W arszaw y uważane jest za nie
zgodną ze statutem miejskim próbę
wprowadzenia w życie nowego ustroju stolicy. Do „stałego repre

T . Ua Ra

STAN POGODY w |j PIN

ITALIAN S T O R E S

Zbrodniczy napad
na ul. Czerniakowskie!

Co wyświetlają kina?

Pożary

Alarmująca pogłoska

TEAT* ATENEUM: Codziennie
wieczór®® „Trójka hultajska" M.
Hemar* ze Stefanem Jaraczem.
OPUpA: Dziś 0 3.30 „Rose Marie ',
o 8-ej *®ar°n Cygański1'.
TEAl® NARODOWY: Dziś „Fry
deryk ^elki>' Nowaczyńskiego z Lud
wikienl Solskim w roli tytułowej.
O go^1" 3-80 „Przepióreczka".
TEATR POLSKI: Dziś „Stare wi
no1'.
TEA’PP L E T N I: „Codziennie o
5-tej.
0 12-ej przedstawienie dla
dzieci. 0 4~ei „Dom otwarty".
t e A? r NOWY: Dziś „Był sobie
. A*1*
więzie#
t e A TR MAŁY: Wiec*. „żołnierz i 19) w piątki, soboty i niedziele o g.
bohater1* ® 4*e^ 'kołnierz i bohater'*. 8-ej „Chirurg" Korniejczuka.
TEATR HOLLYWOOD (H oża 29).
TEATP KAM ERALNY (S en ator
D ziś „Z całego serca** i film.
ska 29): O go*1- 815 „Sąsiadka".
t e a TR Ma l i c k i e j (Karowa is )
CYRK STANIEW SK IC H : Dziś i
Dziś „Trafika p. generałowej".
codziennie o 18.15 w. gw iazda AbisyCYRULIK WARSZAWSKI: Co nji Koringa na czele noworocznego
dzienni* Program świąteczny „Wiecz programu. We wtorki, środy, soboty
na ondulacja", * gościnnym wystę i niedziele o 4.30 pp. i 18.15 w.
pom Cfcdru D ana. Udział biorą: Zi

Co usłyszymy w

09

MIŁOŚĆ
wCZOŁGU

radio

C A P 1T O L e. 4

MIEJSKIE

JAŚNIE
PAN

SZO FER

INDYJSCY

PIECHURZY
(F lip i F la p )

CASINO pocz. 4g.

wi i iii

OGŁOSZENIA DROBNE
A.A.A.A.A.A.) TAPCZANY

CO grają w teatrach?

fcadaktot edpowtcdaklay: STANISŁAW N1EMYSKL

majestic

Pomnik Kilińskiego

HI I L ’
n

Praw dopodobnie w związku z
tym stanem finansów m iasta, p re 
zydjum zarządu m iejskiego W a r
szaw y zwróciło się do Rządu z
prośbą, aby podatek specjalny, po
bierany od pracow ników samorzą*
dow ych, przekazany został kasie
miejskiej. Pobór tego podatku mo
że częściowo ratow ać sytuację fi
nansow ą zarzadu miejskiego.
(PRESS)

Upadłości i nadzory

Pośrednictwo h a n d lo w e KuPno _ sPrzcdai dom6” it

Kronika organizacyjna

i je j s K u tK i

czy nowy ustrój m. st. Warszawy?
Na ratuszu w arszaw skim odbyła
się 31 grudnia w południe uroczy
stość w prow adzenie w u rzędow a
nie t. zw. delegatów prezydenta
m iasta d la poszczególnych dzielnic
.W arszawy. N a razie ustanow io
nych zostało 4 delegatów , odpow ia
dających ilości staro stw grodzkich
w stolicy.
Delegatami prezy d en ta m iasta
m ianow ani zostali: b. prezes Rady
miejskiej Jankow ski d la W arszaw y
— śródmieśc‘a» p. T yszkiew icz —
dla W arszaw y — południa, dr. Bli
charski — dla W a rsz a w y — pół
nocy i p. Niem see — dla W arsza
w y - PragiNa godzinę p rzed w p row adze
niem w urzędow anie delegatów
odbyło się posiedzenie prezydjum
zarządu m ińskiego, n a którem ak
ceptow ano odnośne decyzje prezy
denta miasta- O kólnik prezydenta
m. W arszaw y, tw orcący instytucję
delegatów Prezydenta, w ydany zo

NR.

W Kinie PAN

MANEWRY MIŁOSNE

B

czenia dla „antenatów" — w ygł. red.
„Anteny"
Jan Piotrow ski.
21.0)
XVIII audycja z cyklu „Twórczość
Fryderyka Chopina*
(1810— 1849)
w opracowaniu dr. Zdzisława Jachim eckiego prof. U . J. 21.35 „N a ro z
staju" — rozmówka Starego Roku z
N ow ym — audycja M arjana H em ara. 21.55 W iadomości sportowe. 22.10
M uzyka taneczna w wykonaniu Ma
łej O rkiestry P. R. pod dyr. Zdzisła
w a Górzyńskiego. 23.05 „Płyta za
płytą" M uzyka taneczna (p ły ty ).

telefon 2-53-27.

ale kluczy precyzyjne dorabianie.
Klucze zw ykłe od 50 groszy. Zam
ki przeciw włamaniu. M arszałkowska
123— 18.

Y

ózki, rdwery wykenywa na obsts

W
ski,

lunki, ceny przystępne. Ignatów
Krak.-Przedmieście 66, 6-97-42.

ZŁOTO,

dowa 2.

biżuterję, kw ity lombar
dowe kupuje Hefcn, Mio

p

KOMETA —

ul. Chłodna 49, tel. 6.48-51.

Porywająca akcja!
Wesołe, pełne humoru sytuacje!
Czarujący rymans!

G e o rg e O 'B rlan a
w sensacyjnym, nawskroś
czesnym dramacie

„Cow boy

nowo

M iI J o n e r e m ”

R E W J A

ROXY: „Pat i Patachon".
SFINKS: „Wesoła rozwódka" i re
wja.
SOKÓŁ: „Frasquita“ i „Kłopoty tetelefonistki".
STYLOWY: „Kochaj tylko mnie44.
ŚWIATOWID: „Petter Ibbetaon4*.
ŚWIAT: „Roześmiane oczy".
TON: „Mała mateczka44.
UCIECHA: „Rapsodja Bałtyku".
UNJA: „Pat i Patachon jako Jazzbandiści" i rewja.

Odbito w drukarni Sp. Nakładowo-Wydawnicaej „Robotnik**, Warscawa, Warecka 7.

KALENDARZ NA 1936 ROK
Czytajcie i prenumerujcie
PRASĘ SOCJALISTYCZNA
m
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Ś w ię ta K ościoła
R z y m sk o -K a to l.

Ś w ięta K ościoła
R z y m sk o -K a to l.

Dnia

Ignacego

O czyszcz. H. M. P.

N ajśw .K r.Jezusa
N aw ied z. N.M.P.
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Jó zefa K alas.

13
14
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31
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31
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Jana, Reginy
Narodź. NMP.
Sergjusza
Mi koła i a
Prota Jacka
Im ienia f^MP.

W aw rzyńca
Zuzanny, Dygny
Klary, Hilarji
H ipolita, Kasjana
W ig. Euzebiusza

EugenJI
Pod w. Krz. św.
NMP. Bolesnej
S. dz. Euzebji
Stygm y. Franc,
S. dz. Józefa
S. dz. Januarj

W nleb ow z. NMP.
Joachim a
Ja ck a , Juljanny
Firmina, Agapit?
Marjanna, Rufina
Bernar., Sam uela
Joanny Frem iot
Sym foriana

E ustachjusza
M ateusza
T om asza
T ekli
NM P.od w. niew .
Ładysława.Firm .
Cypriana, Just.

Filipa

N Anny M. NMP.
P N atalji
W Innocentego
s M arty, O ław a
c J u litty i Don.
p Ignacego L ojoli

Róży LlmartskleJ
Rajmunda

27

Koźmy, Damjana

28
29, *
30 S

W acław a
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Zm artw, th . P.
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12 w
13 s

W
S

Tym ona

29
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N
P
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Idziego, Bronlsł.
Stefana
Szym ona. Słupn.
Rozalji
W aw rzyńca
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30
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W
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29
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Sotera i Kaja
W oje. i Jerzego
F id elisa K apuc.
M arka ew ang.
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K leta, M arcelina
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M arcelina
S. dz. Erazma
F ran ciszka
S. dz. B onifacego
S. dz. Norberta

M

14

c

p

16

s

17

N

P a sch a lisa

18
19
20

W

Krz. dz. Piotra
Krz. dz. Bernard.

71

r

p

s

s

N

n

P lacyd a
Brunona
N.M .P. R óżań ..
P elagji, Brygid.
D yonizego
F ran ciszka

8
9
10
11
12
13
14

Placydy
M aksym iliana
E dw arda
K aliksta, Ewar.
T eresy, Jadw ig:
M artynjana
MaNtorzaty

15
16
17
18
19

Łukasza
Piotra
Jana. Ireny
U rszuli. Hilarj.
K orduli, A lodji
Sew eryn a, Rom.
Rafała

20
21

Kryspina
Ew arysta
Sabiny
Szym ., TadeuszŁ
N arcyza, Euzebji
Germ ana
Symfonjusza

L eona, Iren eu sza
P iotra I P a w ła
Pawła. Lucyny

Z esł. Bucha św

Ś w ięta K ościoła
R zym sko - Katol.
! W szystkich Ś w lęt.
D zień Zaduszny
Huberta, Sylw ji
Karola. W italira
Zachariasza
Leon., F elik sa
Nikandra.K aryn.
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3 w:
4 s
5 ci
6 p
7 s

Franciszka

W ita. M odesta
A lin y, Bennona
In n ocen tego
M arka, M arcel.
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S y lw e rjusza
P aulina
A grypiuy, Zen.
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Prospera
Jana i P aw ła
W ładysław a

31
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B a zy leg o
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B oże Ciało
Jana, O nufrego
A n toniego

Julii. H eleny
D ezyd erego

N Joan n y. Zuzanny
G rzegorza
P
W F ilip a. N ereusza
s Bedy, Jana
c A ugustyna
p Teodozji
s F eliksa

Dnia

Jana z Dukli
A n iołów Stróżów
K andyda.E w ald.

M aksym a
Pryma, F elicjana
Bogum iła

W nleb P ań sk ie
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Ś w ięta K ościoła
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R ocznica Konstyt.

P ankracego
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Zofji
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Piotra. Roberta
Katarz.. Mariana

Św iąt. Jakóba
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Piusa, Ireny
Jana A p ostoła
D om icelli
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1 G rzegorza
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Ś w ię ta K o ścioła
R z y m sk o . K atol.
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1 Zygmunta
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W ielk a Leona

C
P
s

23
24
25

P

W in cen tego

W alerjana, Just
A nastazji
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Bogum iła
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77
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Św ięta K ościoła
Rzym sko - Katol
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i R zym sk o -K a to l.

Dnia

P
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ś
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14
15
16
17
18

p
s

c

Dnia

B artłom ieja
L udw ika
N.M .P. Jasnog.
K azim ierza. Cez,
A u gustyn a
S c.G ł.S w .J Chrz.

9
10
11

Pelagji. Nikona
Marka, Tymot.
Zw. N. M. P.
Ludgera, T ekli
Jana Damasc.
Jana Kanistr.

Rom ana

N W incent. 8 Paulo
P
C zesław a
W P rak sedy, W ikt.
s Marji M agdal.
c A p olin ar., Teof.
p K unegundy
s
Jakóba

5
6
7
8

P
W

s

Ś w ięta K ościoła
R zym sko Katol.

1 Ś Teodory.H ugona
2 C Franc d Paulo
3 P R yszarda
4 s Izydora

Katarzyny

Zn. r. ś. S zczep.
D om inika
NM P. Śnieżnej
Przem . P ańsk ie
K ajetana, Donat.
Cyrjaka, Larga

Jana G w alberta
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22
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26
27
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NMP. A n ielsk ie]

Izajasza
C yrylla, M etod.
E lżb iety. Eugen.
W eroniki. Zen.
7-m iu br. m ęcz.
P ela g ii. Piusa

N

P

Piotra Ap.

A n to n ieg o

12

W incentego

WRZESIEŃ

Ś w ięta K ościoła
R zym sko - K atol.
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Albina

N

90 p
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P iotra, Dam jana
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27
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30
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M acieja, Sergj.
C ezarego, F elik.
P o p ie le c , A leks.
A leks. N estora
Romana
Rom ana, Makar.
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Obj. św . A gn.
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M artyny. Saw in y
Piotra Nolasko

26

15
ló

P atrycjusza
Sym eona. M aks.
K onrada. Mans.
L eona i Euch.
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T ym oteusza
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8
9
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J u lian n y, J u ljan a

H enryka, Marty

19

5
6
7
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Objaw. N.M .P.
E ulalii
K atarzyny
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W eroDiki
H ilarego
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M arcel., Otona
A n toniego
Kat. ś- Piotra
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3
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A p o lo n ii, Cyrylla

A rk ad iu sza

LIPIEC
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B łażeja
Ansg. Andrzeja
A gaty
Doroty. Tytusa
Rom ualda. Rysz.
Jana z M alty

Lucjana i Juljana
S ew eryn a
M arcj., Jukunda
A gatona. W ith.
H onoraty

Ś w ięta K ościoła
Rzym sko - Katol.

Dnia
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Now y Rok.
M akarego
D aniela. G en ów
T ytusa B.

T e le sf., Sym eona
Trzech Króli

Dnia

MARZEC

LUTY

STYCZEŃ

GRUDZIEŃ
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S

c
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Bibjanny
F ran ciszka
Barbary, Piotra
Saob y, N iceta

6

N

M ikołaja

7

P I A m brożego
W ; N lep. P. NMP.
1 W alerji, Leok.
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p Dam az.. Sabina
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N | Gotfryda
9
P 7 eodora
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VI Andrzeja
s Rocznica N iepodl. 11
c 5 braci m ęcz. 12
p S tan isław a K. 13
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N L eopolda
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\x G rzegorza
18
s Odona
19
c E lżbiety
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21
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27
28
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N Saturnlna
P I Andrzeja

CecylJI

P K lem ensa
W Jana od Krzyża
s K atarz., Erazma
c i i» ra, Konrada
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s ‘■*answeta Rufa

j Ś w ię ta K ościoła"
: R zym sko - K atol.

22
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26

ś
c
s
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Łucji

s

D yskora
W alerjana
S. dz. E uzebiusza
Łazarza. Olimpji
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S. dz. Dariusza

N

T eofila

p

w
s
c
p

P T om asza
W Honor., Zenona
s W iktorii
c W ig. Irminy
p N arodź. Chr. P.

s

S zczep an a M ętz.

27

N

Jana Ap.

28
29
30
31

P
M
E
S j
c!

M łod ziank ów
Tom asza
Eugeniusza
Svl w estra

Oświetlenie wszystkich zdarzeń w 1936 roku da ci prasa socjalistyczna
Po wszystkie gazety i książki dotyczące walki robotników i chłopów zwracaj się zawsze pod adresem .W a r s z a w a , W a r e c k a 7. A d m in is tr a c ja „ R ob o tn ik a "

j e s t r eg io n a ln y m organ em P . P . S.
n a d zieln icę M ałopolską.

rzeń z p u n k tu

p r z eg lą d

w yda

w id z e n ia so c ja lis

ty c zn eg o .

p ośw ięcon a j e s t obronie in teresó w

c e n tr a ln y o rg a n P . P. S ., o św ie tla za g a d n ie n ia sp ołeczn e i p olityczn e z
p u n k tu w id zen ia in te re só w k la sy rob otn iczej.

TYDZIEŃ ROBOTNIKA
d a je ty g o d n io w y

„GAZETA ROBOTNICZA"

„ROBOTNIK"

„ NAP RZ ÓD"

robotników i p racow ników ślą sk ich

CHŁOPSKA PRAWDA

GŁOS KOBIET

w ych od zi 1 i 15 k a żd eg o m iesią c a ,
p rzy n o si w ie śc i z k ra ju i z a g ra n i
c y i liczn e k orespon dencje.
C ena
8 gr. — w p renum eracie 40 gr.
k w artaln ie.

jed y n e p ism o k ob iet pracu jących
w ychod zi 2 ra zy m iesięczn ie. C ena
10 gr. — W pren. k w art. 50 gr.
P ism o c iek aw e i żyw e.

KOLEJARZ-ZWIĄZKOWIEC

Organ Związku Zawodowego Pracowników Kole*

^

^

Wmm

