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Socjalizm - ewangelią ludzi dobrej woli
Że masy pracujące są i pozo
staną wierne sztandarowi So
cjalizmu, nie zaprzeczy nikt, kto
liczy się z faktami. A fakty
mówią, że w krajach, gdzie
świat pracy cieszy się wolnoś
cią polityczną, Socjalizm czyni
stale postępy i kroczy zwycię
sko naprzód. Dzieje się to mi
mo zapędzenia ruchu robotni
czego wielu krajów w podzie
mia, mimo barbarzyńskich me
tod walki faszyzmu z Socjaliz
mem,
Socjalizm
uległ
tu
i owdzie przemocy fizycznej i
gwałtom, ale w walce ideowej,
w walce o władzę nad duszami,
nikt mu się nie oprze. To jest
jego siłą, a zarazem rękojmią
ostatecznego zwycięstwa.
Przed Socjalizmem musiała
się w r. ub. ukorzyć Międzyna
rodówka Komunistyczna. Czern
i e bowiem były uchwały Kominternu, zalecające obronę de
mokracji i zaniechanie demago
gii social - faszystowskiej, jak
nie przyznanie racji Socjalizmo
wi i uznanie błędów własnych?
GayDy Kammtern kilka lat wcze
śniej zmienił swą taktykę, toby
faszyzm w Niemczech nie zwy
ciężył i oblicze Europy wyglą
dałoby dzisiaj inaczej. Bez wzglę
Idu na to, czy uchwały Kominternu są szczere, czy też są tyl
ko manewrem przejściowym —
sam fakt powzięcia takich uchwał stwierdza słuszność nietylko idei, ale i praktyki socja
listycznej. Komunizm nie wy
ciągnął jeszcze wszystkich konsekwencyj ze swych uchwał,
zwłaszcza w samej Rosji dyk
tatura sowiecka wciąż jeszcze
gnębi socjalistów. Międzynaro
dowy Socjalizm będzie walczył
o usunięcie tych nienormalno
ści i tej niemoralności, że za
prasza się do Rosji socjalistów
cudzoziemskich, a więzi się so
cjalistów własnego kraju. Ale
jest faktem niewątpliwym i do
datnim, że Komintem powoli
ustępuje ze swego doktryner
skiego stanowiska, które wy
rządziło ruchowi robotniczemu
nieobliczalne szkody.
Ale siła przyciągająca Socja
lizmu przejawia się obecnie w
tem, że zakres oddziaływania

Obecnie obóz „ideologji" już
się rozleciał ,do samej „ideolo
gji" nikt nie zgłasza akcesu. O
odpadkach z PPS. nikt nie pa
mięta, otacza je zasłużona po
garda. Ale za to te elementy
ideowe, które szczerze wierzy
ły w „ideologię*1, a przekonały
się ,jaka za nią kryje się pustka
i co są warci jej adepci — za
czynają się garnąć do Socjaliz
mu. Minęło pięć zaledwie lat, a
jaka zmiana nastrojów, orjentacyj, wierzeń!
Jesteśmy dalecy od przesad

rozszerza się na grupy i elem en
ty zpoza ruchu robotniczego.

*
Na rynku w Harrarze odczyta
ny został, przy dźwiękach bęb
nów, mobilizacyjny dekret cesar
ski, wzywający do szeregów
wszystkich mężczyzn z całej pro
wincji, zdolnych do noszenia bro
ni. Wszyscy poborowi mają zgło
sić się w końcu bieżącego mie
siąca w Dżidżiga.
Akcja ta zdaje się wskazywać
na bliskie rozpoczęcie ofensywy
przez gen. Nassibu, naczelnego
wodza armji południowej.
W pierwszych miesiącach r.a
froncie południowym akcja wojen
na była mało ożywiona, albowiem
deszcze i rozmokły grunt utrud
niały zmotoryzowanym oddziałom
włoskim posuwanie się naprzód,
celem ochrony oddziałów piecho
ty. Pozatem groźba ataku wojsk
rasa Desta na lewem skrzydle zmu
siła Włochów do skoncentrowania

(Wiemy, że Socjalizm w trzech
państwach
skandynawskich
wciąga w swą orbitę masy
chłopskie i dzięki temu rządy
socjalistyczne zapowiadają się
tam jako rządy stałe.
I u nas w Polsce uchwała
Stronnictwa Ludowego o współ
pracy
z Socjalizmem
jest
wyrazem przełomu, jaki dokokonywa się w masach chłop
skich całego bodaj świata.
Chłopi zwracają się do Socjaliz
mu, wyczuwając w nim instynk
townie ratunek z kryzysu gos
podarczego j zabezpieczenie
przed wojną.
A jak znamienny był artykuł
w naszem piśm ie b. k o m e n d a n 
ta „Legjonu M ło d y c h " Zb. Zapasiewicza, motywującego swe
przystąp ien ie do PPS.

nego optymizmu. Wiemy, że So- J przyszłości. Ludzkość zdąża al
cjalizm jest dopiero na począt bo ku samobójstwu, albo ku
ku swego zdobywczego pocho Socjalizmowi. Innego wyboru,
du, że od mety dzieli go jeszcze ani wyjścia — niema.
morze cierpień, ofiar, krwi.
I dlatego Socjalizm jest obec
Ale wiemy też, że zw ycięstw o nie nietylko wyznaniem wiary
Socjalizmu przyjdzie, że ono ludzi pracy ,ale staje się on po
jest nieuniknione. Albowiem w nadto ewangelją wszystkich lu
chosie świata dzisiejszego, świa dzi dobrej woli, niezależnie od
ta schyłkowej fazy kapitalizmu tego, czy zgadzają się na takie
ze wszystkiemi jego objawami lub inne ujęcie zagadnień eko
nędzy, upodlenia, barbarzyń nomicznych, na jedno czy dru
stwa i zbrodni — Socjalizm jest gie posunięcie w polityce so
jedyną opoką człowieczeństwa, cjalistycznej.
(jmb.)
jedynym zwiastunem lepszego
jutra i jedynym drogowskazem

Wojska abisyńskie otaczają Makalle
Krwawa bitwa na białą broń pod Danane
Z Addis Abeby donoszą: Od ty
godnia w Abisynji padają desz
cze. W stolicy ulewa była bardzo
gwałtowną Również w Dessie na
stąpiły obfite opady atmosferycz
ne. Drogi pomiędzy Addis Abeba
a Dessie rozmokły i stały się tru
dne do przebycia.
Deszcze te są okolicznością sprzy
jającą dla Abisyńczyków, ponie
waż
utrudniają posuwanie się
wojsk włoskich i uniemożliwiają użycie czołgów i ciężkiej arłylerji.
Dowództwo
wojsk abisyńskich
przygotowuje w dalszym ciągu
ofensywę.
Na froncie północnym toczą się
ożywione walki. Wojska abisyńslde, wśród nieustannych walk z
Włochami, posuwają się ciągle na
pólnoco- wschód od Makalie.
Włosi przyznają, że w czasie
świąt Bożego Narodzenia w rejo
nie Tembien po stronie włoskiej
padło 44-ch żołnierzy włoskich i
8 tubylców. 12 białych i 2-eh czar
nych żołnierzy odniosło rany.
**
*
W ostatnich walkach na froncie
południowym pod Danane, Abisyriczycy przejawili niezwykle sil
ny opór. Włosi nie mogli użyć
tanków i karabinów maszyno
wych. W alką toczyła się na białą
bron.
**

Przedstawiciel
Międzynarodo
wojsk w miejscach zagrożonych,
co osłabiło siłę obronną Włochów wego Czerwonego Krzyża w Abi
w centrum oraz na prawem skrzy synji — Sydney Brown, wysłał po! wnie do Ligi Narodów depesze
dle.
4***
■z protestem przeciw bombaroawaSekretarjat Ligi Narodów otrzy I niu szpitali. Brown podkreśla w
mał nową notę Rządu abisyńskie- swej depeszy, że tego rodzaju tak
go, odpierającą zarzut włoski o u- tyka Włochów utrudnia i czyni
żywaniu przez wojska abisyńskie niebezpieczną misję Czerwonego
Krzyża w Abisynji.
kul dum-dum.

Metody faszyzmu włoskiego

Na Górnym Śląsku

Bombardowanie ambulansu przemysłowców

Niesłychana prowokacja

szwedzkiego było aktem rozmyślnym

Ze Sztokholmu donoszą: Zarząd szwedzkiego Czerwonego Krzyża
złożył deklarację, z której wynika, że bombardowanie ambulansu
szwedzkiego pod Dolo w Abisynji nie było rzeczą przypadku, lecz
było PRZYGOTOWANE ZGÓRY. Fakt ten wywołał wielkie obu
rzenie wśród szwedzkiej opinji publicznej i prasy. Wiele osób pry
watnych zadeklarowało poważne sumy na zorganizowanie nowych
punktów Czerwonego Krzyża w Abisynji. (ATE).
ZAPOWIEDŹ
1 BOMBARDOWANIE.
Agencja Reutera donosi z Ad
dis Abeby: Według danych ofi
cjalnych, szczegóły bombardowa
nia ambulansu szwedzkiego przed
staw iają się następująco:
12 samolotów włoskich przele
ciało nad oddziałami armji rasa
Desta, rozrzucając ulotki, podpi
sane przez gen. Graziani, zapo
wiadając zastosowanie represj j za
rzekome ścięcie głów lotnikom wło
skini.
W kwadrans później samoloty
włoskie poczęły rzucać bomby na
ambulans szwedzki i ostrzeliwać
go z karabinów maszynowych.
Dwóch lekarzy szwedzkich zosta
ło rannych. Spośród Abisyńczyków
30 zginęło na miejscu, a 50 odnio
sło rany. Ofiarami bombardowa
nia stali się przeważnie chorzy i
służba sanitarna. Samoloty włos
kie utrzymywały się na wysokości
kilku tysięcy stóp i zrzuciły wiele
ciężkich bomb. wśród których
znajdowały się bomby, wypełnio
ne gazami trującemi.
Dokoła ambulansu i na namio
tach wymalowane były widoczne
zdaleka emblematy Czerwonego

Krzyża. (PAT).
PROLETARIAT SZWEDZKI
PROTESTUJE.
„Socialdemokraten", organ so
cjalistyczny, ogłosił gwałtowny a r
tykuł w sprawie bombardowania
ambulansu szwedzkiego, donosząc:
m. in., że z wielu stron zwracano
się do redakcji o zorganizowanie
wielkiej manifestacji protestacyj
nej. Odezwa, nawołująca do tego
rodzaju manifestacji, została ogło
szona.
W dniu 1 b. m. w Sztokholmie
przyszło do powtarzanych kiikakro
tnie manifestacyj przed poselstwem
włoskiem. Gmach poselstwa strze
żony był przez silny oddział poli
cji, którym dowodził osobiście pre
zydent policji sztokholmskiej.
Konserwatywna „Svenska Dagblad“ domaga się, aby poseł
szwedzki w Rzymie złożył u władz
włoskich energiczny protest, do
magając się ukarania winnych oraz odszkodowania materjalnego.

Atsk na płace,stan zatrudnienia, na inwalidów pracy!
Wczoraj przybył do Katowic Główny Inspektor Pracy, p. Klott i
odbył konferencję z przedstawicielami związków zawodowych, n a
której zakomunikował przedstawicielom związków, co następuje:
Przemysłowcy wycofują swoje przyrzeczenie w sprawie wpłaty do
spółek brackich 1.600.000 zł. na pokrycie deficytu Spółek.
Temsamem zachodzi obawa ponownej obniżki, względnie NAWET
LIKWIDACJI rent inwalidów górniczych.
Przemysłowcy domagają się ponadto:
obniżki płac w ciężkim przemyśle;
4 likwidacji przepisów umownych w sprawie urlopów;
likwidacji przepisów demobilizacyjnych;
koncentracji produkcji węgla.
Przedstawiciele Związków Zawodowych stwierdzili, że tego r o d z a 
ju żądania wywołają akcję robotniczą na jaknajszerszej płaszczyźnie.
Treść żądań przemysłowców zostanie natychmiast zakomunikowa
na robotnikom przez związki zawodowe.
W związku z oświadczeniem przedstawicieli związków zawodo
wych, wojewoda Grażyński zawezwał na dziś, na 10 rano przedsta
wicieli związków.
i
W przyszły czwartek przybędzie Komisja ministerialna, celem od.
bycia konferencji z przedstawicielami związków zawodowych.
*
Postulaty ciężkiego przemysłu stanowią prowokację pod adresem
klasy robotniczej. Uderzają w place i warunki pracy, w istniejące
na Śląsku przepisy, chroniące przed samowolą redukcyj, w stan za
trudnienia, wreszcie — w interesy inwalidów.
Ciężki przemysł stanął do walki na całym froncie, pchając do wy
buchu wielkiego konfliktu.

Zmniejszone niebezpieczeństwo wojenne?

Towarzystwo Ubezpieczeń Lioy
da postanowiło zmniejszyć opłaty
*
Książę Karol, przewodniczący ubezpieczeniowe od ryzyka i nie
wojennego dla
szwedzkiego Czerwonego Krzy bezpieczeństwa
ża, zwołał na czwartek posiedzenie transportów handlowych na mo
rzach Śródziemnem i Czerwonem
prezydjum tej instytucji.
(PAT)

**

— z 5 szylingów r:a 3 szyiingi 4
pensy od 100 szylingów wartości.
„Daily T elegraph" pisze, te je*t
— to dowodem zmniejszenia nie
bezpieczeństwa wojennego. (PAT).
M n
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Proces o zabójstwo min. Pierackiego

Dwudziesty 6smy dzień rozprawy

Prok. Żeleński oskarża...
S ta r y R ok odszedł, g d y prok. ż e leń ski om aw iał w inę poszczególnych
oskarżonych, p rzy sze d ł R ok 'Nowy,
a w d a lszym ciągu m ów i prok. Że
leń ski i kończy ocenę w in y każdego
z tych 12, zajm u ją cych law ę oskarżo
n ych . A k c e n ty m o w y prok. Żeleń
skiego są rów n ie silne, ja k i po
przednio. T ak sa m i podkreśla proku 
r a to r brak okoliczności łagodzących;
trochę łagodn iejszy b yt jed y n ie w
stosunku do osk. M yhola.

M aciejko m usiał również korzystać z um ówionego hasła, a zatem
Czornij musiał zdaw ać sobie spra
wę, że człowiek ten, to nietylko
jeden z uczestników zam achu, ale
i członek organizacji. W obu więc
w ypadkach zachodziło przestęp
stw o.
W innym jest zarówno, że był
członkiem organizacji i tego, że
dał pierw szy przy tu łek Maciejce
i u łatw ił mu dalszą ucieczkę z Pol

P a d a ją d a lej słow a ostre, nieraz
gw ałtow n e. P ro k u ra to r m ów i od r a 
n a i dopiero o godz. i - e j przechodzi
do o sta tn ie j części sw ego p rzem ów ie
n ia, m a ją c e j n a celu sk o n k retyzo w a 
n ie d efin ityw n e zarów no w in y, ja k
» k a ry w stosunku do poszczególnych
oskarżonych.

ski.

B ra k okoliczności łagodzących, brak
w szystk ieg o , co m ogłoby być p sy chologicznem
w ytłom aczen iem c z y 
nów oskarżonych, brak tła p o litycz
nego — oto, co cechuje o statn tą
część m o w y drugiego z oskarżycieli.

**
*

P roku rato r żeleński ch araktery
zuje dalej rolę poszczególnych oskarżonych.

MYHAL
Przechodząc skolei do o®k, Myhala, p ro k u ra to r podkreśla, iż był
on członkiem OUN. od r. 1931 i
był sądzony. M yhal zajmował się
kolportażem literatury, lecz po
n ad to w roku 1932 dostarczał M a
lucy broni, potem jest szefem w y
wiadu bojowego, uczestniczy w za
machu na konsulat sowiecki, w
przygotow aniach do zam achu na
kom isarza Kossobudzkiego, zabija
osobiście Baczyńskiego, przygoto
w uje zam ach na pos. Maitczaka,
organizuje śm iertelny zam ach na
dyr. Babija i bierze udział w przy
gotowaniu zam achu na drukarnię
Jaśkow a. J e s t on n a żołdzie orga
nizacji. W zeznaniach swych ude
rzył w ton szczerości. Lecz zezna
nia jego są niew iarygodne. Jego
szczerość jest typow a dla człon
ków OUN., gdy widzą, żc są ob
ciążeni dowodami, to starają się
odciążyć tych, co do których jest
pew na nadzieja. Tern należy tłu 
maczyć jego w yjaśnienia co do roli
Święcickiej, Zaryckiej itd. M yhal to
p o stać tragiczna, jeden z tych roz
bitków , żywy dokum ent tego, do
czego prow adzi o k ru tn a i zbrodni
cza działalność OUN. M yhal o k a 
za ł M aciejce istotną pom oc w je
go ucieczce. Z ałatw iał mu k o n tak 
ty i w ręczał mu legitym ację woj
skową. Składał naw et Maciejce
gratulację, co jest w yrazem sto 
sunku M yhala do zabójstw a i jego
spraw cy. - *
'*•»
■*

ŁEBED i HNATKIWSKA.
Łebed jest bezpośrednim o rgani
zatorem zam achu n a m inistra.
Jest to fakt ustalony. H natkiw ska
tow arzyszy Łebedow i niem al od
sam ego jego przyjazdu do W a r
szaw y aż do ucieczki.
W zeznaniach Lebeda i H natkiw skiej istnieją sprzeczności. Utrzym yw ali oni k o n tak t w W a r
szaw ie z M aciejką, lecz najw ięk
sze sprzeczności zachodzą, gdy
m ów ią oni o dniu zabójstw a mi
n istra, t. j. o dniu 15 czerw ca. O
sprzecznościach tych prokurator
m ów i b ard zo obszernie. Z zeznań
M alucy w iadom o, że B andera w y 
b ra ł dla tow arzyszenia Łebedo
w i w W arszaw ie H natkiw ską. Z
pozycji, jak ą zajm ow ała H nat
kiw ska w organizacji, z roli, jaką
w yznaczył jej B andera, w ynika
KACZMARSKI
niezbicie, że H natkiw ska m usiała
Przechodząc
do roli osk, K acz
w iedzieć co planuje się w W a r
m
arskiego,
p
ro
k
u rato r stw ierdza,
szawie, t. j. w iedzieć o przygoto
że
za
udział
w
zabiciu
Bobińskie
w aniach do zam achu na min. Pie
go
był
on
skazany
na
5
lat więrackiego.
z:enia. Po wyjściu z w ięzienia
CZORNIJ.
znów bierze udłział w szeregu za
Przechodząc do osk. Czornija, machów. Zostaje aresztow any w
p ro k u rato r podkreśla, że u Czor Bóbrce. U czestniczy w przygoto
nija była zorganizow ana „ch ata“. w aniach do zam achu na kom isarza
Czornij z dodatków nadzw yczaj Kossobudzkiego, usiłuje zabić Ba
nych w iedział o zabójstw ie m ini czyńskiego, godząc w eń nożem,
stra, rozm aw iając z M aciejką. tow arzyszy M yhalowi w przygo
Czornij m usiał skojarzyć jego tow aniach do zam achu na dyr.
przybycie z w iadom ością o zab ó j Babija i pom aga w ucieczce M a
stw ie, m usiało w nim pow stać p y  o' ejki, co kw alifikuje się -jako od
tanie, czy przybysz nie jest spraw rębne przestępstw o. K aczm arski
j . . .
......... ...................był
bezpośrednim zwierzchnikiem
cą, lub jjednym
z uczestników
za
machu. Czornij godził się z tem i M aciejki ,każe w yszukać schron igościem opiekow ał się nadal. 1 sica dla M aciejki i daje mu rew ol-

Powodzie i deszcze
.W skutek długotrw ałych desz
czów W WIELU HRABSTWACH
ANGIELSKICH pow ódź w y rzą
dziła pow ażne szkody. Poziom wód
T am izy podnosi się szybko od 24
godzin i zag raża wylewem . Część
królew skiego • p arku w W indsor
znajduje się pod w odą I p rze
kształciła się w praw dziw e jezio
ro. M iasto Eton zostało zalane.
Ruch ulicami m iasta odbyw a się
w yłącznie przy pomocy łodzi. W
środkow ej i południow ej Anglji
pow ódź spow odow ała obsunięcie
się znacznych zw ałów ziemi. Pod

M ieszkańcy Rybnika pozostają
pod w rażeniem straszliw ej sceny,
która odbyła się w czasie nocy
Sylw estrow ej.
Po o sirej wym ianie zdań, oficer
rzy Oi węgorz zastrzelił sierżanta
i Chrom ika. Kłótnia w ym a n x J s P z a ^ot(^w

’
--

tor podkreśla, że był on członkiem
OUN. i to zajmującym wysokie
stanowisko, gdyż po aresztowaniu
Spolskiego, był on referentem i
członkiem krajowej egzekutywy.
Końcowy etap ucieczki Maciej
ki, jako niezwykle ważny, powie
rzył Baranowski osk. Rakowi, któ
ry doprowadził Maciejkę tylko do
granicy, gdzie oddał go w ręce
Baranowskiego, który, jak stwier
dzają akta Seoyka, przyznaje się
do znajomości z Rakiem. Gdyby
nawet Rak nie wiedział, że prze
prowadza zamachowca, to fako
aplikant adwokacki wiedział, że
przez granicę uciekają tylko prze
stępcy.
Oskarżony Rak — mówi proku
rator — dopełnia listy 12 oskarżo
nych, z których wszyscy są winni
i Sąd orzeknie winę wszystkich
bez wyjątku 12 oskarżonych.
1. K.

Przeciw Japonji

W czoraj przed Sądem O kręgo
wym w K rakow ie rozpoczęła się, z
udziałem przysięgłych, rozpraw a
Dawida Eićhenw elda i Izraela Sieg
frieda, oskarżonych o napad rabun
kow y L’a listonosza Bezwińskiego.
Dnia 8 maja ub. roku obaj osk ar
żeni napadli w klatce schodowej
domu przy ul. Sławkow skiej 14, na
listonosza pieniężnego Bezwińskie

g°Eichenw eld uderzył listonosza w
szczękę bokserem a następnie w
głowę, przyczem usiłow ał mu w yr
wać torbę, w której znajdow ało się
6 tysięcy zł.
Na krzyk napadniętego przybyli
z pomocą: fryzjer Bogdanowicz i
w łaściciel restauracji, Mielwik. —
Obaj, po krótkiem szamotaniu się,
obezwładni,Ii Eićhenw elda j oddali
go w ręce posterunkow ego.
Siegfriedowi udało się zbiec, je
dnak po dwóch dniach ujęto go w
Tarnowie.
Eichenw eld przyznał się do w y
konania zamachu rabunkow ego i
początkow o obciążył Siegfrieda, po

tem jednak zm ienił swe zeznania i
przyjął całą winę na siebie, tw ier
dząc, że napadu dokował sam, bez
udziału i bez w iedzy Siegfrieda.
Ten ostatni stanow czo wyparł
się udziału w napadzie.
Na wczorajszej rozpraw ie Eichen
wełd przyznał się do czynu i tłu
m aczył swój k ro k skrajną nędzą, w
jakiej aię znalazł po u tracie pracy.
Podobnie, jak w śledztw ie Eichen
weld tw ierdził, że Siegfried nie był
obecny przy napadzie.
O skarżony Siegfried nie przy
znał się do winy i podtrzymał po
przednie swoje zeznania, złożone
w śledztwie.
Przesłuchani św iadkow ie: listo
nosz Bez wiń ski, Bogdanowicz, Miel
wik, K lausnerow a i M aciasz po
twierdzili ak t oskarżenia, tw ie r
dząc, że stanow czo rozpoznają w
Siegfriedzie drugiego sprawcę na
padu.
Rozpraw ę odroczono do piątku.
O skarża prok. dr. Stawerski, bro
nią adw. adw. dr. Pfefer i dr. Roz
wadow ski z Tam owa-

Po zerwaniu

Opór Chin Z.S.S.R. I Urugwaj
Z Szanghaju donoszą: P rasa
chińska tw ierdzi, że generał Doihara zostanie w najbliższej przy
szłości m ianow any głów nodow o
dzącym arm ją japońską w północ
nych Chinach w miejsce generała
T ada. Obecnie gen. D oihara w y
jechał do kw atery sztabu armji
kw antuńskiej, znajdującej się w
Czang-Czung. (ATE).
**
*

Z Szanghaju donoszą: Dzienniki
podkreślają, że ruch patrjotyczny
wśród
młodzieży akademickiej
Chlif-przybiera wciąż na sile. W
Pekinie odbył się wiec studencki,
który
postanowił kontynuować
strajk, rozpoczęty przed 20 dnia
mi. Na linji Pekin — Tien - Tsin
studenci zajmują coraz nowe sta
cje kolejowe, skąd są usuwani si
łą. Według wiadomości dzienni

ków, studenci, Chin Północnych
organizują m asowy marsz do Nankinu, celem zmuszenia marszałka
Czang-Kaj-Czeka do zmiany jego
ugodowej polityki wobec Japonji.
Marsz ma się odbyć w trzech ko
lumnach i trzema różnemi droga
mi. Marszałek Czang-Kaj-Czek wy
dał policji zarządzenia, zmierzają
ce do niedopuszczenia do tej ma
nifestacji. (ATE).
•*
*

Z Szanghaju donoszą: Nankińskie ministerjum spraw zagranicz
nych przesłało am basadorow i ja 
pońskiemu notę protestacyjną spowodu w ybudow ania przez Jap o ń 
czyków radjostaęji n a terytorjum
chińskiem w miejscowości Bastow
na linji kolejowej Pekin-Siujuan.
(ATE)

Powstanie przeciw Włochom
w Trypolitanji
. Agencja Radjo donosi, jakoby
w Trypolitanji wybuchło pow sta
nie. W edług tych wiadomości, po
sterunki graniczne w południo
wym Tunisie rozbroiły kilkunastu
żołnierzy włoskich, którzy przeszli

granicę francuską. Są to żołnie
rze oddziału, stacjonującego w
miejscowości Nalut. Dowódca od
działu, porucznik Biondi, został
zamordowany przez swych żoł
nierzy Arabów. (ATE).

Metody,.cywilizacyjne*1faszyzmu
w zastosowaniu do robotników
włoskiego i zapędzono ich do bu
dow y dróg w okręgu Asmary. Gdy
chcieli się temu przeciw staw ić,
zam knięto ich w więzieniu, skąd
dopiero po 15 dniach, na interw en
cję konsula francuskiego, zostali
wypuszczeni.
W ładze libańskie
wszczęły w tej spraw ie śledztwo.
(PAT.).

Losy Torglera
Oskarżenie brzmi jak następuje:
1) T orgler w brew partji oddał się
w ręce faszystów ; 2) T orgler nie
chciał zastosow ać się do w skazó
w ek partyjnych w swem zachow a
niu się na Sądzie; 3) T orgler,
w brew partji, w ybrał sobie na obrońcę d -ra Sacka, faszystę; 4)
T orgler nie zechciał na Sądzie
bronić partji, ograniczając się tyl
ko do obrony swej w łasnej oso
by; 5) T orgler wym ierzył na Są
dzie Dym itrow owi cios nożem
w plecy, podkreślając, iż nie zga
dza się z komunistycznem i meto
darni walki.

o ficera do tłum obiegł kom isarjat, dom agając

się w ydania zabójcy. W iększy od
"Xyukrotnic. Pierw - dział policji rozproszył zgrom a
sierżanta w dzonych obyw ateli.
• na kola

na listonosza w Krakowie

DEPESZE

Powróciło do Bejrutu 13 robot
ników - Arabów z Erytrei. Zo
stali oni zaangażow ani do pilno
w ania transportu mułów i w ielbłą
dów zakupionych w Syrji dla w ojsk
w łoskich w Afryce. Po przybyciu
«*
*
Pom iędzy Rosans a
Eyguians do M assuy, gdy chcieli w racać spo
W ALPACH FRANCUSKICH o b  w rotem , ośw iadczono im, że zaan
sunęły się w skutek długotrw ałych gażow ali się przecież do w ojska
deszczów wielkie m asy ziemi.
S traty są bardzo pow ażne. Jeden
duży młyn uległ zniszczeniu, a kil
ka m ostów zostało zerw anych. Sze
reg wsi jest odciętych od św iata.
Już oddaw na kursow ały pogło
(ATE.).
ski o tem, że T orgler, jeden z naj
w ybitniejszych w odzów niemiec
kiego komunizmu, zachow ał się po
aresztow aniu niew łaściw ie i n a
w et zbliżył się ideologicznie do
hitleryzmu. Obecnie m oskiew ska
„Koms. P raw d a" z1 26 grudnia ogłasza postanow ienie niemieckiej
„K om partji" o usunięciu Torglera
na i błagała oficera, by oszczę z partji. M ianowicie brukselska
dził jej m ęża, ale oficer odepchnął konferencja niemieckiej „K om par
nieszczęśliw ą kobietę ł strzelił tji”, odbyta jeszcze w październi
pow tórnie,
zabijając sierżanta, ku, uznała zachow anie się T orgle
ra przed sądem „za haniebne, nie
który osierocił 3 dzieci.
Z abójca schronił się do siedzi godne rewolucyjnego proletarjaby K om isarjatu Policji. W ielki tu‘*.

Birm ingham kom unikacja kolejo
w a została przerw ana poniew aż
to r był zatarasow any kamieniami
i zw ałam i ziemi. Kilka m ostów zo
stało zerw anych. (ATE.).

Straszna zbrodnia
w Rybniku

wer .dopuszczając w szelkie możli
wości z jego użycia.
ZARYCKA I RAK
Prokurator przechodzi do fewe
st# winy Zaryckie ji Raka. Karjerę organizacyjną Zarycka zaczyna
od śledzenia komisarza Kossobudz
kuego. Zarycka je«t czynną i wy
bitną uczestniczką w dziale bojo
wym.
Gdy prokurator przechodzi do
sprawy przeprowadzenia Maciejki
przez granicę, adw. Hankiewicz
zaw iadam ia Sąd, że osk. Rak za
słabł, wobec czego przewodniczą
cy zarządza kilkuminutową prze
rwę, podczas której osk. Rak zooiaje wyprowadzony z #ali.
Po przerwie, prokurator w dal
szym ciągu mówi o udziale Zary
ckiej w ułatwieniu ucieczki Ma
o'ejce, wykazując w jej zezna
niach sprzeczności.
M ówiąc o osk. Raku, prokura

Rozprawa o napad

R obotnicy popierajcie
swoje pismo codzienne

Kampania światowe] prasy prawicowej
Prasa angielska pośw ięcała do
tąd bardzo m ato uwagi zerw aniu
przez Urugwaj stosunków dyplo
m atycznych z Sowietami, nie za 
mieszczając n a ten tem at żadnych
obszerniejszych kom entarzy. Do
piero w czorajszy „Times" w y stę
puje z artykułem redakcyjnym , w
którym zarzuca Sowietom syste
m atyczne upraw ianie agitacji ko
munistycznej na terenach południo
wej i środkowej Am eryki, a zw ła
szcza podkreśla przygotowyw anie
zaburzeń w Brazylji i n a Kubie.
„Times" zapytuje, jak to jest moż
liwe, by Stalin mógł być rów no
cześnie głównym czynnikiem k ie 
rowniczym sowieckiego aparatu
państw ow ego i naczelnym człon
kiem „K cm internu", z którym
Rząd sowiecki w yrzeka się łącz
ności. Osobliwy dualizm — pisze
dziennik, — w którym praw a ręk a
d y k tato ra Rosji nie wie, co czyni
lewa, napew no spraw i dyplomacji
sowieckiej znaczne kłopoty i przy
czyni się do w zrostu trudności w
łonie Ligi Narodów.
(PAT),

••
*

Omawiając zerw anie stosunków
między Urugw ajem i Związkiem
Sowieckim, „Ossemratore Roma
no", pisze: „Komunizm kontynuu
je swą podziem ną penetrację, pro
w adzoną pocichu, lecz nieubłaga
nie. Mimo wszystkich iluzyj ge
new skich oo do nawrócenia bol
szew ickiego baranka,
któremu
przyznano katedrę pacyfizmu w
Lidze Narodów, Moskwa pracuje
na w szystkich szerokościach i (Dłu
gościach globu ziemskiego. W szel
kie przeprowadzanie różnicy m ię
dzy Trzecią Międzynarodówką a
Rządem sowieckim zakrawa na
farsę. W Związku Sowieckim po
lityka rządow a nie może iść dro
gami odrębnem i od polityki „Kom intem u". Słuszność takiego pun
ktu w idzenia dowodzi kronika w y
darzeń ostatnich czasów, m. in.
rew olucja w Brazylji .spisek w Urugwaju, k tó ry m iał rozszerzyć się
na całą A m erykę łacińską i pro
paganda w e F rancji i Hiszpaaji.
(PAT).

Uchwały
faszystów litewskich
Z Kowna donoszą: na wszechlitewskim kongresie zw iązku „tautiników “ (narodowców), t. j. partji
rządzącej, odbytym w Kownie,
przyjęto uchwałę, która brzmi:
Zw ażyw szy zew nętrzno - politycz
ną i w ew nętrzną sytuację Litwy
Kongres stw ierdza, że m iędzynaro
dow a sytuacja oraz zam iary nie
których sąsiadów Litwy nakazują
narodow i
litewskiem u
zwrócić
szczególną uw agę ńa spraw ę obron
ności państw a. N aród winien być
m aterjalnie i duchow o przygotow a
ny do odparcia wszelkiej napaści,
skierow anej przeciw ko niepodle
głości i terytorjum Litwy. Kongres
1) w yraża zgodę na politykę w e
w nętrzną i zagraniczną Rządu, 2)
w yraża zgodę na poczynania Rzą
du w w alce z trudnościam i gospodarczemi, 3) w yraża zgodę na kro

ki Rządu w dziedzinie ogranicze
nia dew izow ego i popiera Rząd w
jego dążeniach do zabezpieczenia
stałości lita, 4) docenia dążenia
Rządu do wzm ocnienia Litwjr, 5)
w yraża zgodę na dążenia Rządu
do zw iększenia sił zbrojnych pań
stw a i jego bezpieczeństw a, 6) w y
rażając zgodę na postępow anie
Rządu w stosunku do burzycieli
pokoju w państw ie w zyw a Rząd do.
zastosow ania ostrzejszych środków
w obec nich, 7) w ita z uznaniem
prace, skierow ane do zjednoczenia
narodu, oraz uchw ala je poprzeć,
8) żąda, aby m łode'pokolenie bez
wszelkich kom prom isów było w y
chow yw ane w duchu narodow ym
i państw ow ym , oraz aby szkolnic
tw o zostało zabezpieczone
od
w pływ ów wszelkich partyj i prą
dów. (PAT.).

Po katastrofie

olbrzyma powietrznego
K atastrofa wielkiego sam olotu
kom unikacyjnego „City of Chartun ‘ w pobliżu Aleksandrji, pod
czas której 12 osób poniosło
śmierć, w yw ołała wielkie w rażenie
w angielskiej opinji publicznej.
Przyczyny katastrofy nie zostały
dotychczas w yjaśnione, w zw iąz
ku z czem p ra sa gubi się w dom y
słach. W edług jednej w ersji —
przypływ benzyny do wszystkich

3-ch m otorów ustał w pewnym
momencie. A parat spadł z w yso
kości 75 m etrów . „New s Chroni
cie" zaznacza, że pilot sam olotu,
który cudem niemal został u rato
w any, nie m ógł spow odu złego
stanu zdrow ia złożyć zeznań. W,
środę wieczorem w ydobyto z mo
rza zwłoki dw uch pasażerów sa
molotu. (ATE).
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Trudności „jednolitego frontu1' w Ameryce

Za i przeciw
Gdy oczy św iata całego zwró kroczyć winni robotnicy amerykan „starej gwardji" za punkt obrazy cjalnej, która w jesieni br. rozegra
cone są na próby ratunku gospo scy — socjalistyczną czy komuni że Thomas i Krzycki całą partję się. A tymczasem obóz socjalisty
darki kapitalistycznej w kraju kła styczną?" — mówili im. socjali prowadzą na podwórko komuni czny targany jest fermentami...
sycznego kapitalizmu, jakim jest stów właśnie Thomas, a łm. komu styczne, że nawet — wbrew woli
Międzynarodówka Socjalistycz
bezwątpienia Ameryka, warto jest nistów ich sekr. generalny — Bro zostaną oszukani przez komuni na wysyła rozjemcę za Ocean,
poznać obecną rolę i wpływ ruchu wder. Przewodniczył debacie tow. stów. Ten flirt z komunistami — aby doprowadzić do załagodzenia
robotniczego amerykańskiego.
Krzycki.
powiadają towarzysze Alga Lee i sporu amerykańskiego. Czy nie bę
Odrazu należy stwierdzić, że gdy
Debata była pierwszym spotka inni — odstręcza związki zawodo dzie jednak zapóźno?!
by klasa robotnicza w Ameryce niem wspólnym socjalistów i ko we od socjalistów, wypłasza z sze
Jak na ironję wygląda, że wła
rozporządzała siłą nowoczesnych munistów. Skupiła (wejście płatne) regów starych, wiernych towarzy śnie kampanja o wspólny front z
narzędzi walki w postaci potęż w największej sali Nowego Jorku szy, którzy z komunistami nie pój komunistami na gruncie amerykań
nych związków zawodowych i — Madison Square Garden aż 22 dą.
skim wywołuje niebezpieczeństwo
wielkiej partji socjalistycznej, jako tysiące osób — socjalistów i ko
Polemika między obiema frak nowego rozłamu w szeregach so
masowego ruchu politycznego, to munistów. Wzbudziła ogromne za cjami toczy się na łamach pism nie cjalistów.
j u t dziś rozwój wydarzeń biegłby interesowanie. Na trybunie zasia tylko już partyjnych, ale przecho
Może praktyczny zmysł amery
innymi zgoła drogami, niż reformy dło ponad stu wybitnych przywód dzi do prasy burźuazyjnej.
kański i bolesne doświadczenie z
prez. Roosevelta zwane „nowym ców ruchu zawodowego, socjalisty
Thomas się wypiera dyktatury i okresu wojny i po wojnie — dwa
ładem" („new deal").
cznego i komunistycznego: z górą taktyki zbrojnego powstania, ale rozłamy — wstrzymają w ostatniej
Dużo czynników złożyło się 100 korespondentów pism z wy „stara gw ardja" naciera i liczy na chwili amerykańskich towarzyszy
wspólnie na słabość organizacyjną bitnymi dziennikarzami na czele sentyment amerykańskiego prze od nowego osłabienia.
tak politycznego ruchu robotnicze zajęło trybuny prasowe. Porządek ciętnego, robotnika.
Utrzymanie jedności w ruchu—
go, jak i na przestarzałe formy a- wzorowy utrzymywały umunduro
Wysiłki są robione, aby do roz oto najważniejsze zadanie na dziś
merykańskiej zawodówki. Nie cho wane milicje socjalistyczna i ko łamu nie doszło, bo to byłoby klę dla całego ruchu robotniczego nie
dzl dziś o historyczne analizy. munistyczna. Towarzyszki — mu ską niepowetowaną zwłaszcza w tylko dla Ameryki, ale i dla Eu[Wielka jednak nauka płynie dla ca rzynki tworzyły specjalny oddział. obliczu przemian, dokonujących ropy.
tego międzynarodowego ruchu z — Słowem prasa robotnicza okre się obecnie w Ameryce i w prze
ZYGMUNT PIOTROWSKI.
faktu, że rozbrat między zawodo śla debatę, jako wydarzenie histo dedniu nowej kampanji prezydenwym a politycznym ruchem zawsze ryczne.
do osłabienia, ba! do zaniku wpły
Entuzjazm panował niebywały.
wów klasy robotniczej prowadzi. Debaty trwały 3 godziny. Mówca
Kryzys obecny zmusił kierowni socjalistyczny, Thomas, wyliczył
ków Amerykańskiej Federacji Pra wszystkie grzechy komunistów:
cy do szukania nowych form orga rozbicie ruchu robotniczego, a
nizacyjnych. Do ,trade unionów" szczególnie socjalistycznego w Eu
KORONOWANI KRÓLOWIE
sankcje zagrażają ich „sezonowi",
0 duchu z połowy XIX st. choć ropie, a głównie w Ameryce, przy
Paryski tygodnik „Choc“ ogło ich zyskom wojennym!
zwolna i opornie, ale jednak prze czynienie się do tryumfu Hitlera,
Obaj potentaci poruszyli w Lon
nika potrzeba oparcia związków dyktaturę nad proletarjatem w Ro sił następujący rewelacyjny arty
dynie wszystkie sprężyny, by za
zawodowych amerykańskich na sji Sowieckiej, masowe egzekucje kuł:
W początkach grudnia otrzymał pobiec sankcjom.
podstawie przemysłowej, a nie na bez sądu dawniej i po zabiciu Ki
Zresztą i ich zainteresowania nie
dotychczasowej prawie cechowej. rowa, brak wolności w Rosji 1 do król Belgów Leopold IQ list od
Jest to duży krok, jak na stosunki starczanie
nafty Mussoliniemu szwagra swego, włoskiego następ są pozbawione pewnego ideowego
zaśniedziałe — w kraju szalonego przez Rosję Sowiecką w wojnie z cy tronu. Obradowała wówczas zabarwienia. Gdy bowiem „Stantempa pracy, racjonalizacji, postę Abisynją. Mimo tej krytyki Tho w Genewie komisja sankcyj przy dart Oil New York" jest opano
pów techniki i tych wszelakich a- mas wskazał, że na polu budow Lidze Narodów i przedstawiciel wane przez kapitał żydowski, to
merykańskich cudów. Cisną doły, nictwa socjalistycznego Rosja So Anglji domagał się zaostrzenia pan Riedemann, przedstawiciel
prą na kierowników, aby szli z du wiecka wiele, bardzo wiele zdzia sankcyj przez zakaz wywozu naf „Standard Oil of New Jersey" jest
chem czasu i to znajduje od łała. — Gdy idzie o wspólny front ty do Włoch i do kolonij włoskich. fanatycznym katolikiem (Endecy,
Włoski następca tronu pisał ,że słuchajcie!), prowadzonym na pa
dźwięk. Ale dzieje się to dopiero
to Thomas jest za nim zasadni
podczas załamywania się kapitali czo, ale obecnie nie na wszystkich wrazie uchwalenia zakazu ekspor sku przez jezuitę o. Tacchi-Venstycznej gospodarki. O wiele lat odcinkach. Na terenie amerykań tu nafty i benzyny, Włochy po kil turin, A jezuici, jak zresztą i Wa
spóźniony proces! Nawet zwiększa skim jest za wspólnym frontem ku tygodniach nie będą miały ma tykan, w konflikcie włosko-abinie się ilościowe Am. Federacji np. w kampanji za uwolnieniem teriałów pędnych dla swoich stat sryńsktm stoją po stronią Włoch.
Pracy (w 2 ostatnich latach sięga Mooneya i innych więzionych przy ków, samolotów, czołgów i ant
KOOPERACJA
ono blisko miljona nowych człon wódców robotniczych przeciw I- ciężarowych i będą zmuszone ska
I oto to współdziałanie królów
ków t. j. przekracza cyfrę 3 miljo- grzyskom Olimpijskim w Niem pitulować. Kapitulacja ta położy oraz kapitału żydowskiego i ka
nieylko
faszyzm
włoski,
ale
obali
nów) jeszcze nie osiągnęło cyfry czech (ta sprawa jest emocjonują
pitału katolickiego przy błogosła
4 miljonów z r. 1920. — Dzisiejsza cą cały świat amerykański, który także dynastję. Dalej wyjaśniał wieństwie jezuitów zdziałało, że
liczba zawodowo zorganizowa podzielił się na dwa odłamy). Je książę, że we Włoszech nastąpi p. Hoarc zgodził się z Lavalem na
nych stanowi, niestety zaledwie śli rezultaty tego częściowego przewrót socjalny, rewolucja, któ rozbiór Abisynji.
8% ogółu pracowników fizycznych wspólnego frontu okażą się dodat ra zagrażać będzie wszystkim pa
Lecz tu się pomylił. Zrobiono
1 umysłowych z przemysłu, komu nie, a komuniści przekonają socja nującym dynastjom oraz kapitali rachunek bez gospodarza. Ten plan
stycznemu
porządkowi
w
Europie.
nikacji, handlu i biur. /
listów o swej szczerości — to mo
W tym stanie rzeczy książę zakli jawnej grabieży wzburzył opinję
A z ruchem politycznym socjali że potem iść wspólna akcja w wal
na króla Belgów, by użył swego całego świata. Dla każdego stało
stycznym jest bez porównania go ce z faszyzmem,, wojną i t. d. Ta
wpływu na króla angielskiego i się jasnem ,że jeśli ten kawał się
rzej, a z komunistycznym zupełnie taktyka ostrożności jest — zda
nie dopuścił do rozciągnięcia san uda, to niema więcej Ligi Naro
niedobrze, gdy idzie o liczbę zor niem przywódcy socjalistów — po
kcyj na naftę, Z taką misją udał dów, a pakt Ligi Narodów jest
ganizowanych.
dyktowana nieufnością do komu
tylko świstkiem papieru. Dowo
się Leopold I I I d o Londynu,
Tu dochodzimy do problemów nistów, którzy jeszcze niedawno
W kilka dni potem angielski dziłoby to, że żaden imperjalizm
szukania nowych dróg, nowych me chełpili się, że wspólny front — to
lister spraw zagranicznych Hc nie potrzebuje się liczyć z pra
tod i nowej taktyki przez Amery manewr taktyczny, aby wbić klin are udał się do Paryża i tam wem międzynarodowem i może osiągnąć zdobycze samą tylko groź
kańską Partję Socjalistyczną. Dla między przywódców socjalistycz
wspólnie z Lavalem opracowano
tego to głównie już dwukrotnie nych a masy, aby te ostatnie póź słynne „propozycje1" paryskie, w bą wszczęcia wojny.
wybrano przewodniczącym Partji niej opanować. Socjaliści jeszcze myśl których Włochy za napaść
JAK ZAREAGOWANO?
tow. Leona Krzyckiego (naszego wczoraj byli oskarżani o zdradę, na Abisynję miały otrzymać w na
Pierwsza przeciwko tym szacher
dobrego znajomego z pobytu w demokracja, uważana za oszu grodę dużą część Abisynji.
kom wystąpiła angielska Partja
Polsce w r. 1930), który, jak wie stwo burżuazyjne, a np. sam Tho
Pracy. Zaalarmowała ona opinję
NIEKORONOWANI
KRÓLO
loletni działacz zawodowy, ma bez mas był oskarżony, jako... „obroń
publiczną .wskazując na zdradę
WIE
pośredni kontakt z zawodowym ca wojny" i... zwolennik lynczów
Byłoby jednakże błędem mnie dci Ligi Narodów .której przecież
ruchem. — A z drugiej strony pro murzyńskich. — a teraz nagła
Rząd angielski bronił podczas wy
gramowo i taktycznie szuka no zmiana na komendę: demokracja mać, że wyłącznie względy dyna borów, używając jej jako atutu.
wych dróg, aby niemi porwać ma — środek na wszelkie dolegliwo styczne odegrały tu rolę i że tyl
Wielu liberałów, a także część
sy. Stąd to ostatni kongres Am. ści, socjaliści — współtowarzysze, ko dzięki nim angielskie M. S. Z. konserwatystów stanęła po stro
Partji Socjalistycznej większością a wspólny front już tak szeroki, zmieniło swe stanowisko. Obok nie laburzystów. Prasa w całości
głosów uchwala t. zw. deklarację jak front ludowy, obejmujący na koronowanych królów interwenjo poparła Partję Pracy.
zasad o dyktaturze proletarjatu w wet burżuazyjne partje demokra wali także niekoronowani królo
Rząd Baldwina mógł ratować
wie.
okresie przejściowym i choć opie tyczne i republikańskie.
się jedynie w ten sposób, że po
Kiedy
w
Genewie
roztrząsano
ra się zasadniczo na demokracji,
Komunista Browder odczytał
święcił Hoare,a. Eden, który w Ge
ale gdy kapitalizm udaremni tą for swą odpowiedź. Wskazał, że nale sprawę sankcyj naftowydh, do newie przeprowadzał sankcje prze
mę walki — to proletarjat nie wy ży zapomnieć o różnicach, a nowe Londynu przybył potentat nafto ciw Włochom, został następcą
przedstawiciel
rzeknie się drogi „zbrojnego po zagadnienia i potrzeba wspólnej wy Riedemann,
wielkiego
trustu
„Standard
Oil of Hoare'a, Zamach na Ligę Narodów
w stania". — Te dwa ustępy wy walki o zagrożone najwyższe d o 
nie udał się.
wołały gorący sprzeciw t. zw. sta bra klasy robotniczej zmuszają do New Jersey'1 i spotkał się w Lon
Mussolini znowu znalazł się w
rej gwardji", skupiającej się głów wspólnego frontu. Zmianę nagłą dynie z drugim potentatem nafto sidłach. Na froncie sukcesów Wło
nie w liczebnie silnej nowojorskiej komunistów tłumaczył komunista wym Gulbekianem, przedstawicie si nie odnoszą, przeciwnie, pomi
organizacji partyjnej. Referendum zmianą objektywnych warunków i lem trustów „Mexican Eagle" oraz mo przewagi technicznej musieli
ogółu członków partji przyjęło je orjentacji samych socjalistów. Od „Irak Oil",
Tym dwum królom naftowym cofnąć się na południu, a na pół
dnak większością głosów „dekla wielu argumentów swego przeciw
nocy ponieśli kilka porażek.
rację zasad" z powyższemi dwo nika starał się wyminąć milcze wcale nie zależy na utrzymaniu
Jeszcze gorzej przedstawia się
dynastji sabaudzkiej na tronie
ma ustępami.
niem, — natarty w replice — od
sytuacja polityczna Jeżeli teraz
Walka się nie skończyła, ale do parł słabo, że owszem Sowiety naf włoskim, lecz o zwykłe grube in nie skapituluje ,to sankcje nafto
piero rozgorzała. Nowy Jork nie ty dostraczają wprawdzie M usso teresy we Włoszech. Wojna to dla we zmuszą go do tego. Intryga
poddał się. Od wielu miesięcy mo liniemu, ale o pokój zabiegają na nich „sezon", a tu tymczasem Lavala — Hoare'a odroczyła je
—
—
—
—
im iL S I II U l,
,111 I I I W F I
bilizował się około swego tygodni drodze dyplomatycznej.
tylko, ale nie udało się jej sankcyj
POWSZECHNY ZWIĄZEK
ka „The New Leader" i miał popar
unicestwić.
Nie szło jednak tylko o argumen
cie starego i poczytnego dziennika ty w debacie. Stworzono, po raz ZAWODOWY PRACOWNIKÓW
NALEŻY CZUWAĆ.
„Forward" (wychodzącego w języ pierwszy nastrój wspólny i po raz HANDLOWYCH I BIUROWYCH,
Niewątpliwie będą jeszcze czy
ZAMENHOFA 5.
ku żydowskim pod red. tow. Ca- pierwszy robotnik socjalista i ro
nione próby ratowania Mussoliniehana) w Nowym Jorku. — Frakcja botnik komunista stanęli wspólnie, Komisja Kulturalno - Oświatowa. go, Laval gotów jest poświęcić
W piątek, du. 3-go stycznia o całą Ligę Narodów, byle zjednać
druga t. zw. „militanci" z Norm a podczas gdy jeszcze w lutym roku
nem Thomasem wydaje drugi ty 1934 po rewolucji w Wiedniu — godiz. 8,30 wiecz. odbędzie się w sobie Mussoliniego jako sojuszni
godnik „Socialist Call"
na demonstracji — w Nowym Jor lokalu Związku, Zamenhofa 5
ka przeciw Niemcom. Do tego do
Kampanja dyskusyjna przybrała ku przyszło do krwawej bójki i ODCZYT tow. K. CZAPIŃSKIEGO chodzi strach międzynarodowej
formy, graniczące z rozłamem, a scen brutalnych ze strony komu
burżnazji przed rewolucją we Wło
n. t.
to po przeprowadzeniu publicznej nistów.
szech.
debaty o zagadnieniu „jednolitego
Karty wstępu do nabycia w SeDebatę powyższą — jak powie
Międzynarodowy ruch robotni
frontu". Na temat: „Jaką drogą dzieliśmy, uznali towarzysze ze kretarjacie Związku.
czy musi nadal czuwać i patrzeć

K . K . 0 . r WĄRSZĄWY
(Traugutta 5, Bielańska 8, Targowa 65)
Z A W IA D A M IA

żi! o t t i od wkładów oszczędnościowych
za ll- g ie półrocze 1935 r.
są dopisyw ane do k ap itału , wzgl. w ypłacane

codziennie od dnia 2 stycznia 1936 r.
Za przedstaw ieniem książeczki — b e z z w ł o c z n i e .

Faszystowskie słuchowisko
W dzień Nowego Roku war
szawska rozgłośnia oraz kilka je
szcze innych rozgłośni polskich
transmitowały niezwykłe słuchowi
sko z Wilna, opracowane przez
niejakiego pana Gołubjewa.
Słuchowisko to miało zawierać
najważniejsze wypadki 1935 roku,
ale w rzeczywistości była to pro
paganda hitleryzmu 1 włoskiego

Monarchowie spiskują!

„Kultura a faszyzm”

«

na palce oficjalnym dyplomatom.
Front Ludowy we Francji dąży do
obalenia Lavala. Nurazie utrzymał
się on małą większością głosów.
Powszechuem hasłem klasy ro
botniczej ma być:
.Napastnik musi ponieść odpo
wiedzialność za burzenie pokoja!11
Powszechnem żądaniem klasy
robotniczej wszystkich krajów jest
jaknajszybsze wprowadzenie sank
cyj naftowyefi.

faszyzmu. Najwięcej miejsca po
święcono radosnemu wydarzeniu
przyłączenia Zagłębia Saary do
Niemiec oraz demonstracjom wo
jennym we Włoszech. Polski radjosłuchacz musiał wysłuchać na
puszonych mów ministrów nie
mieckich oraz samego Duce, w do
datku marnie wykonanych.
Panu Gołubjewowi wolno mieć
swoje sympatje i antypatje, ale
czy to ma być powodem, by pol
ski radjosłuchacz musiał słuchać
nadętej frazeologji panów Fricków et Co.?
Dyrektorem programowym Pol
skiego Radja jest od niedawna p.
Piotr Górecki, po którym należało
się spodziewać, że dobór progra
mów radjowych będzie staranniej
robiony i że nie będzie się poda
wać słuchaczom niewybredne pomysły pp. Gołubjewów!
Polskie Radjo niefortunnie za
częło Nowy Rok, a przykład chylą
cego się ku upadkowi T. K. K. T.
powinien dla dyrekcji Polskiego
Radja być dostatecznie odstra
szającym przykładem!

Przegląd Prasy

Problem zaufania
„Czas", widząc całkowitą izola
cję obozu „sanacyjnego" w społe
czeństwie, wciąż porusza potrze
bę zdobycia zaufania mas dla obecnego systemu. Zdając sobie
jednak sprawę, że jest to w prak
tyce rzecz niemożliwa, godzi się
na „modyfikacje" obecnego ustro
ju Polski, gdyż rozumie, że kata
strofa zbliża się szybkiemi kroka
mi. „Czas" widzi bowiem dwie
ewentualności:
„Albo nasz system polityczny,
zarówno pod względem personal
nym, jak i pod względem stosowa
nych metod, zyska sobie zaufanie
społeczeństwa, co będzie równo
znaczne z koniecznością i możliwo
ścią jego zliberalizowania, albo
trzeba będzie oprzeć wszystko na
przymusie, a wtedy dotychczas sto
sowane środki przymusowe okażą
się niewystarczające i trzeba bę
dzie sięgnąć do środków bardziej

bezwzględnych,

które cechują »-

stroje totalne.
Rok 1936 będzie prawdopodobnie
w wyborze tych dwóch dróg ro>
kiem rozstrzygającym".
Z artykułu jednak „Czasu" nie
bije wiara w to, że obozowi „sa
nacyjnemu" uda się zdobyć zau
fanie społeczeństwa. A w każdym
razie stwierdza bankructwo w sz e r
kich wysiłków „sanacji" w tym
kierunku:
„Wszystkie systemy polityczne,
opierające się na zaufaniu społe
czeństwa, muszą wymagać od kie
rowników państwa, by tendencje
opinji umieli wyczuć. Talent męża
stanu między innemi', wedle tej u*
miejętności, bywa oceniany. W nor
malnych warunkach odbiciem opi
nji powinna być dyskusja parla
mentarna. Nasz obecny parlament
dotychczas, niestety, tego zadaniu
nie spełnia".
S-EK.

Polscy robotnicy
w „Trzeciej" Rzeszy
Z Katowic donoszą agencji PRESS: charakter i wykazać się ofiarną'
Dyrekcja koncernu hr. Ballestre- pracą dla całego narodu, a oso
ma wydała nowy regulamin pracy bliwie dla narodowo - „socjalis
dla kopalń węgla, położonych na tycznej" walki o wyzwolenie.
Śląsku niemieckim. Hr. Ballestrem jest również współwłaścicie
lem kilku kopalń na Śląsku pol
skim.
Regulamin, podpisany przez dy
rektora Lohnsdorfera, wprowadza
takie przepisy, iż górnicy, nie bę
dący zwolennikami partji narodo
wo - „socjalistycznej", nie będą
mogli być zatrudnieni w kopal
niach hr. Bellestrema. W para
grafie 4-tym przepisów regulami
nu powiedziano, że przez właści
wy dobór pracowników dyrekcja
chce stworzyć podstawy „prawdzi
wej wspólnoty narodowo - „so
cjalistycznej". Dlatego też przy
doborze pracowników
dyrekcja
koncernu kierować się będzie kil
koma zasadami. Każdy pracownik
koncernu hr. Ballestrema musi być
zdrowy i w żadnej mierze nieobciążony dziedzicznie, nadawać się
do danej pracy, posiadać otwarty

Z tych względów do pracy w.
przedsiębiorstwach hr. Ballestre
ma przyjmowani będą tylko tacy
pracownicy, którzy są dopusz
czalni i pożądani ze stanowiska
narodowo - „socjalistycznego".
Ogłoszenie nowego regulaminu
pracy w kopalniach hr. Ballestre
ma wywołało wielkie wzburzenie
wśród górników polskich na Śląs
ku Opolskim. Górnicy polscy zro
zumieli obecnie przyczyny, dla
których już od dłuższego czasu
zwalniano Polaków,
zatrudnio
nych w kopalniach hr. Ballestre
ma. Pracujący jeszcze w tych ko
palniach górnicy polscy liczą się z
bliskiem wymówieniem pracy.
STUDENTKA ostatniego roku
matematyki
udziela matematyki,
fizyki, polskiego i niemieckiego.
Referencje- Telefon 11-72-21,

r
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Konferencje wprzemyśle naftowym Na
Dnia 23 grudnia 1935 r. odbyła
się konferencja w W yższym U rzę
dzie G órniczym w K rakow ie w
spraw ie w arunków p racy w ie rta 
czy i ich pom ocników , m aszynis
tów , m otorow ych i ich pom ocni
ków, palaczy i iich pom ocników w
przem yśle naftowym .
t

P onadto om aw iano spraw ę kom 
petencji kierow ników kopalń i t.
zw. koziarstw a. P o przeprow adzo
nej dyskusji konferencję odroczo
no do stycznia celem przygotow ania odnośnych m aterjałów i zwo

froncie pracy

w Z a g łę b iu D ą b r o w s R ie m

łania szerszej konferencji. N astę
pna konferencja odbędzie się w
W inspektoracie pracy w Sos
W yższym U rzędzie Górniczym już
w e Lwowie, bowiem siedziba te  nowcu m iała się odbyć konferen
goż Urzędu zostaje przeniesiona cja w spraw ie zamierzonej reduk
cji zgórą 300 robotników z huty
z K rakow a do Lwowa.
Bankow
ej w D ąbrowie. Chodziło
W konferencji brali udział z ra
m ianowicie o rozstrzygnięcie, czy
m ienia W yższego U rzędu G órni
robotnicy ci zostaną zredukow ani,
czego prezes p. M okry i z ram ie
czy też wysłani na urlop turnunia zainteresow anych Związków
sowy. Poniew aż przedstaw iciel dy
tow. tow . Stańczyk, Pilch, Moroń,
rekcji huty nie miał odpowiednich
Florków , Jerzyk, Zborowski Fr.,
pełnomocnictw, konferencja zosta
Przybyło i Haluch.

ła odroczona do 3 stycznia.
Huta K atarzyna m iała zwolnić
z pieca m artynow skiego 76 ro b o t
ników. Dzięki interwencji inspek
to ra pracy w Sosnowcu oraz sekre
tarza zw iązku robotników prze
mysłu m etalow ego, tow . Angiera,
ustalono, że robotnicy ci nie zo
staną zredukow ani, lecz wysłani
na jednomiesięczny urlop turnusowy.

Samowola obszarnika
w stosunku do defraudanta pieniędzy społecznych
(Kor. wł.).
N a terenie pow iatu C iechanow 
skiego p racow ał instruktor Z w iąz
ku Z aw odow ego Robotników Rol
ników R zeczypospolitej Polskiej,
Józet Sośnicki.
‘ Od jakiegoś czasu Józef Sośnic
ki, pod w pływ etn Józefa G rzelaka
rozpoczął sabotaż w stosunku do
sekretarza Oddziału. N astępnie dopuśęił się sprzeniew ierzenia pienię
dzy zw iązkow ych, a potem , nie
chcąc doprow adzić do w yjaśnienia
jego spraw y, od 25 listo p ad a 1935
roku uchylał się od wyliczenia;
wkońcu w dniu 10 grudnia sekre
tarz O ddziału po stw ierdzeniu, że
Sośnicki uchyla się od zdania m a
terjałów zw iązkow ych, a w szcze
gólności nie chce się w yliczyć z
posiadan ia pieniędzy i znaczków
płatniczych — zm uszony był zrobić
doniesienie do w ładz policyjnych w
Ciechanowie.
M iejscowe w ładze policyjne, za
m iast w kroczyć odrazu, w dały się
w dyskusję na tem at „kom petencji
sekretarza'*, jak gdyby nie było o .bowiązkiem policji przyjąć zam el
do w an ie, w drożyć dochodzenie i

nie dopuszczać do robienia nadu
żyć.
Policja m iała się tłom aczyć tern,
że ów Sośnicki ma upoważnienie z
ZZZ. (?) i że dlatego Z arząd Głó
wny m usi zażądać od policji z a 
bran ia Sośnickiemu
m aterjałów
Zw iązkow ych i ew entualnej gotó
wki. Pomimo zgłoszenia Zarządu
Głównego, policja jakoś nie może
odebrać znaczków płatniczych, co
w konsekw encji prow adzi do uła
tw ienia Sośnickiemu robienia n a
dużyć na szkodę członków i Zw ią
zku.
Nie przypuszczam y, ażeby obe
cnie możliwem było, by ktoś kradł
społeczne pieniądze i szukał „am nestji" w innej organizacji. Tego
rodzaju kom binacja nie była moż
liwe n aw et w tedy, gdy m asowo
próbow ano rozbijać szeregi Klaso
w ych Zw iązków Zaw odow ych.
Jeżeli Sośnicki (co łatw o ustalić)
po zaw iadom ieniu policji będzie in
kasow ał pieniądze do swojej kie
szeni, odpow iedzielność za to po
niesie m iejscow a policja.

Straszny wypadek

Wesoły kącik

na zabawie dziecięcej
L
W. Keflavik n a Islandji w ydarzy
ła się okropna k atastro fa n a z a 
baw ie, zorganizow anej dla miej
scow ej dziatw y.
C hoinka ustaw iona w drew nia
nym b araku, w którym odbyw ała
się zabaw a, zapaliła się. Zanim
przybyła straż ogniow a, ' połow a
budynku stała się p astw ą płomie

ni.
Spod zgliszcz w ydobyto z w ę
glone zwłoki dwuch kobiet i 4-ga
dzieci. Kilkadziesiąt osób doznało
mniej lub więcej pow ażnych obra
żeń. W zabaw ie brało udział p rz e '
szło 180 dzieci. Znaczna ich część
uratow ała się, w yskakując przez
okna z płonącego budynku. (PAT).

R.ada miejsKa
złożona z bezrobotnych
M iasto Chelm sford w prow . On
tario , w ybrało ra d ę m iejską, w
k tó re j sk ład w eszli sami bezrobot
ni, po pierający zasiłki. Jedynym
niepobierającym zasiłków jest bur
m istrz.
W zw iązku z tym faktem , p ra 
sa kanadyjska zaznacza, że naj
w iększą liczbę bezrobotnych p o 

Słynny p. J. Bi szewski, w łaści
ciel około 1000 ha gruntu i maj.
Łyntupy .położonego w pcw. święciańskim woj. wileńskiego, opisa
ny już swego czasu w gazetach za
potrącanie robotnikom z zarobku
5 % n a kościół (chciał być hoj
nym przy pom ocy cudzych pienię
dzy), ostatnio dał znowu znać o
sobie.
Pan i w ładca życia i śmierci
swych biednych parobków , ostat
nio przepędził dwuch służących
za to jedynie, że jego klaczy pod
czas wodopoju, czy też przy innej
okazji, zachciało się potknąć — i
to ta k nieszczęśliw ie, że złam ała
sobie kłąb.
M ało tego, że nie dał im jeść i
zatrzym ał należną ordynarję (po
mimo, że byli to parobcy roczni),
skazując ich w raz z rodzinami na
śm ierć głodową ,ale k azał im n a
tychm iast opuścić m ieszkanie i w y
nosić się na cztery wiatry!
A gdy rozkazu nie usłuchali,
podał ich do sądu o eksmisję. Sąd
grodzki odmówił bezlitosnemu żą
daniu w yrzucenia biedaków na
mróz i odm ówił eksmisji, ale p.
Biszewski nie zadow olił się w yro
kiem i podlał do sądu okręgowego,
chcąc koniecznie postaw ić n a swoperniM ało tego, że nie respektuje on
w yroków sądu, lecz sam nieraz

bierających zasiłki m iała K anada
w lutym 1935 r. — 1.230.000 osób
żyło w tedy z zasiłków. W tej
chwili żyje z zasiłków 1.100.000
osób (przeszło jedina dziesiąta ca
łej ludijości). Samo m iasto M on
treal w ydaje na pom oc bezrobot
nym mies ęcznie 1.386.228 dola
rów .

POMIĘDZY AUTOMOBItlSTAMI.
— Moje auto rozwija taką szyb
kość, że gdy jadę szosą, kamienie
przydrożne zlewają się w jeden nie
przerwany mur.
— To jeszcze nic. Szybkość moje
go auta jest tak wielka, że gdy jeż
dżę po kolistym torze, mam stale
przed oczyma numer mego auta przy
mocowany, jak ci wiadomo, ztyłu.
W SĄDZIE.
— Czy oskarżony sam skradł tę
maszynę, czy miał jeszcze wspólni
ka?
— Wspólnika? Panie sędzio, co
pan mówi za dzieciństwa! Czy moż
na teraz komu ufać?!
KŁOPOTLIWA SYTUACJA.
— Czy nie uważa pan, że żona mo.
ja cudnie śpiewa?
— Nie słyszę!
— Zapytuję pana, czy nie uważa
pan, że moja żona pięknie śpiewa?
— Nic nie słyszę z tego, co pan
mówi. Chwileczkę, niech tylko ta oso
ba przy fortepianie przestanie ryczyć!

w ym ierza sprawiedliwość przez
zatrzym yw anie zarobków robotni
k a „za karę".
Dziwmem jest tylko, dlaczego w
stosunki te nie wejrzy Inspekcja
Pracy ,by położyć kres samowoli
i bezprawiu.
EFG IE

Posada

S. pos. Dabulewicza
B. poseł sejmowy z obozu prorządow ego, p. Sławom ir Dabulewicz, otrzym ał posadę kierownika
spraw ogólnych w zarządzie tram 
w ajów m. st. W arszaw y.
Przy ostatnich w yborach do
Sejmu p. Dabulewicz kandydow ał
na Pradze, lecz m andatu nie uzy
skał. (PRESS).

Zgsn am basadora
A m basador niemiecki w Paryżu,
Roland Roester, przed kilku dnia
mi zachorow ał na bronchit, któiemu tow arzyszyła w ysoka gorącz
ka.
W poniedziałek stwierdzono, te
w yw iązało się zapalenie płuc.
C horego przewieziono w stanie b.
ciężkim do am erykańskiego szpi
tala w Paryżu, w którym aatsępnego dnia zmarł.
Krążą pogłoski, że następcą je
go m a być słynny Ribbentrop.
(PAT).

Wypadki samochodowe
na Śląsku
Dość ożywiony ruch sam ocho
dowy n a G. Śląsku powoduje w ie
le nieszczęśliwych wypadków . Ogółem na terenie całego W oje
w ództw a Śląskiego
zanotow ano
1.017 w ypadków nieszczęśliwych
na drogach publicznych i ulicach
miast, z czego najwięcej w ypad
ków, mianowicie 795, na prostych
odcinkach drogi; mniej, bo 215, na

Liczba dzieci w rodzinie

zakrętach (gdzie właściwie nie
bezpieczeństw o jest większe), a
w reszcie 17 w ypadków n a prze
jazdach kolejowych.
O ile zaś chodzi o rodzaj wy
padków drogowych, zanotow ano
ogółem na Śląsku 364 w ypadki
przejechania osób, 416 w ypadków
w skutek zderzenia pojazdów, 54
w ypadki w yw rócenia się pojaz
dów, 133 w ypadki najechania na
słupy i t. p., oraz 52 inne w ypad
ki.

W czasie wspomnianych w ypad
ków zabitych zostało ogółem 57
osób, w czem 20 kierow ców , 5 p a
sażerów oraz 34 przechodniów.
Poranionych lżej i ciężej zostało
ogółem: 779 osób, z czego 272 kie
row ców pojazdów, 128 pasażerów
i 379 przechodniów . W w ypad
kach tych ogółem poszkodow a
dzieckiem , a n iem ałą rolę od g ry w a nych zostało m aterialnie 700 osób.
także postęp nauki o pielęgnowaniu
dzieci.
Pielęgnowanie dziecka idzie w
dwóch kierunkach: jest pielęgnowa
niem wewnętrznem (przedewszystkiem - racjonalne odżywianie) oraz
pielęgnowaniem zewnętrznem, pole„Przegląd Współczesny**, za gru
gającem na hygjenicznem, czystem u- dzień, zawiera treść następującą: Ta
trzymywaniu ciałka dziecięcego.
Częste kąpiele, regularne mycie deusz Szydłowski — Rzym Musseli
Krzyżanowski
—
główki, usuwanie potu i zwilgotnie niego; Adam
nia, zapobieganie powstawaniu wy Zmierzch dolara w Polsce; Mikołaj
rzutów na skórze — oto program Łosski — O wschodniem chrześcijań
idealnego pielęgnowania dziecka.
Przytem jednak najbaczniejszą u- stwie; Bogdan Nawroczyński —
wagę należy zwrócić na okoliczność, Człowiek i wykształcenie w filozofji
aby preparaty do pielęgnowania dzie Wilhelma Humboldta; Adam Grzyma
cka były odpowiednio przygotowane ła-Siedlecki — Z młodych lat R ey
i wypróbowane.
W tej dziedzinie należy unikać monta; Juljusz Wiktor Gomulicłri —
środków nowych, nieznanych, któ Zabłąkany pielgrzym: rzeer o Ludwi
rych stosowanie staje się równozna ku Norwidzie (2); Juljan Krzyżanów
czne z często niebezpiecznem ekspery
ski—Legenda literacka (2); Karol Za
mentowaniem na zdrowiu dziecka.
Tylko preparaty wypróbowane da Wodziński — Ciemność rzeźbiona
ją gwarancję właściwego pielęgnowa westchnieniem ze złotaj Stanisław
nia ciałka dziecięcego. W Polsce naj- Wędkiewicz — Wśród książek i cza
starszemi, a stale naukowo ulepszanemi preparatami do pielęgnowania sopism.
dzieci są Puder, Mydło i Krem Bebć
Szofmana. Używając tych prepara
tów, matka ma,miłe poczucie właści
wego spełnienia swego obowiązku
matczynego wobec dzieci, tak nielicz
nych teraz w każdej rodzinie.
Dr. S.
Trudne warunki ekonomiczne i emancypacja kobiet, sprawiły, że w ol
brzymiej większości rodzin spotyka
się najwyżej diwoje — troje dzieci,
tak jak dawniej normalnie bywało
pięcioro — sześcioro. W parze z tern
daje się jednak zauważyć jeszcze je
den objaw, a mianowicie zmniejszenie
śmiertelności śród dzieci. Ten pocie
szający objaw jest skutkiem wzmo
żonej i udoskonalonej opieki) nad

Czasopisma n ad esłan e

Robotnicy popierajcie
sw oje pismo codzienne

^ ia d O m o S ci
^Sportowe
Ł y żw ia rstw o
NEHRINGOWA
USTANAWIA
REKORD ŚWIATOWY na 10 o n
23:48. N a lodowisku Wiener EV w
Wiedniu odbyły się zawody łóżwiarskie w jeździe szybkiej, w których
wzięli udział łyżwiarze wiedeńscy i
warszawcy. Podczas zawodów Nehringowa ustanowiła pierwszy oficjal
ny rekord światowy kobiecy na 10
km., osiągając c-.as 23.48.5. W biegu
tym startował Kalbarczyk, który osią
gnał 18:52.5, a zatem o 28 sek._ gorzej od własnego rekordu polskiego.
W biegu ha 500 m. austrjak Wazulek poprawił rekord austrjacki, osvą.
gając 44.2. W biegu tym Polak Li
siecki miał czas 49.1. Bieg 3 km.
wygrał A ustrjak Stiepl w czasie 5:0.

P in g -p o n g
KOBIECE MISTRZOWSTWA WAR
SZA WY W PINGPONGU. Wobec
wprowadzenia do pingpongowych mi.
strozstw Polski, które odbędą się w
Warszawie w dniach 22—23 lutego,
po raz pierwszy rozgrywek kobie
cych, warszawski okręgowy związek
pingpongowy rozpoczyna z dniem 12
b. m. pierwsze pingpongowe mistrzo-n
sifcwa kobiece Warszawy.

Hokej
CO BĘDZIE Z TURNIEJEM HO- <
KEJOWYM W KRYNICY? W K ry
nicy miał się rozpocząć w Nowy
Rok międzynarodowy doroczny tu r
niej hokejowy. Następnie zarząd Domu Zdrojowego postanowił, wobec
trwającej od świąt odwilży, urzełożyć rozpoczęcie turnieju na sobotę
4 stycznia.
Tymczasem we wtorek rano w Kry
nicy zrobiło się jeszcze cieplej i tem
peratura o godz. 7 rano wynosiła _6
stopni ciepła. Narazie zatem nie może
być mowy o urządzeniu turnieju. Za
rząd Domu Zdrojowego, nie chcąc ry 
zykować,
zamierza odwołać start
dwóch drużyn zagranicznych: BKE
Budapeszt i WEV Wiedeń i czekać do
ewentualnego polepszenia się pogody
jedynie dla zorganizowania tum ieju w konkurencji kraj o w e j e w e n t u 
alnie przy udziale hokeistów japoń
skich, których przyjazd zapowie
dziano na 10—11 stycznia. Być mo
że, że przyjazd drużyny Berliner S C ,.
zapowiedziany na 18—19 stycznia,
byłby także, w wypadku polepszenia^
się warunków, przyspieszany i wteay j
tak drużyna japońska, jak i berliń- ska, byłyby sprowadzone do Krynicr5
O ile warunki w najbliższycn
dniach się nie poprawią, wtedy start,
drużyny japońskiej i berlińskiej przeJ
siesiony byłby do Katowic, dokąi
stawiłaby się także reprezentacja5
Polski dla rozegrania meczów z gość-,
mi zagranicznemu. Po tych meczach
ustalony byłby ostateczny skład re*
prezentacji Poldki na Olimpjądę * mową w Garmisćh - Parteruarehen. i

A tlety k a
n ie d z ie l n e

MECZE ZAPAŚNICZE.
W nadchodzącą niedzielę wzno
wione zostaną zapaśnicze drużynowe
mistrzostwa Warszawy. Na sali Skry
(Okopowa 43) o godz. 18 w dniu 5
b. m. odbędą się dwa mecze, a mia
nowicie w klasie Legja — Skra, a w
klasie B Policyjny KS — Iskra.

N arciarstw o
KOMBINACJA NORWESKA W
KRYNICY. P o przeprowadzonej przez
Radę Narciarską korekturze granic okręgów narciarskich, od okręgu kra
kowskiego oddzielono okręg śląsfa, a
dołączono do niego okręg krynicki.
Świeżo utworzony okręg urządza
swe pierwsze mistrzostwa w kombi
nacji norweskiej w Krynicy w dniach
4—6 stycznia. Organizację zawodow
przeprovadzi AZS.
.
Organizatorzy liczą się z hcznym
udziałem zawodników z całej Polski.
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Ze wspomnień
Ucieczka
Druk urywków wspomnień tow.
L. śledzińskiego przerwaliśmy na
parę dni spowodu numeru nowo
rocznego. Dziś wznawiamy czwar
ty skolei odcinek „Ze wspomnień''.
Red.
W styczniu urządzaliśm y w dnie
pogodne w ycieczki n a nartach w
najbliższe okolice naszej wioski.
T rz eb a przyznać, że w ieś Karpow a G óra była pięknie położona. Z
praw ej strony płynęła duża rzeka
P inega, a z lewej wznosił się pięk
ny la s sosnow y, który ciągnął się
w nieskończoność. O grom ne, w y
sokie, a rów niutkie sosny szum ia
ły nam jakieś opow ieści swoje.
P odczas jednej takiej wycieczki
postanow iliśm y urządzić polow a
nie. Popożyczaliśm y sobie, gdzie
'kto m ógł fuzje, i pew nego dnia wy
ruszyliśm y. Było n as kilku — pię
ciu czy sześciu, idziemy i w p a tru 
jem y zw ierza, a przy tern sypią się
żarty i podśm iew ania, bo, praw dę

mówiąc, w szyscy byliśmy pierw 
szy raz w życiu na „polowaniu*1,
w ięc też um iejętności zaw odow ych
myśliwych nikt z nas nie posiadał.
Jużeśm y się dobrze zmęczyli gdy
tow . Iw anow szeptem pow iedział:
„zając". Przystanęliśm y i w p a tru 
jem y się w stronę, którą nam ręką
w skazyw ał, ale nic dostrzec nie
mogłem, choć moi tow arzysze już
go zobaczyli. T rudno jednak było
zająca zobaczyć, bo w Archangiel
sku są zające bielusieńkie, więc n3
śniegu nie każdy może go spo
strzec, a orjentują się tylko po sza
rym ogonku. W ycelow aliśm y w szy
scy w tego nieboraka, wystrzelili,
ale zając uciekł. Po takiej kom pro
m itacji wyrzekłem się przyjem no
ści łażenia z fuzją, a miałem fuzję
od m ego gospodarza, z której się
strzelało za pom ocą krzesiw ka.
Dziwiłem się niezmiernie, że chło
pi m iejscowi z takiem i strzelbam i
mogli coś upolow ać i to grubsze
go zw ierza.

Chłopi okoliczni nie jedli zajęcy
z zasady religijnej, w ięc sprzeda
wali zające ze skórką za 10 kop.,
a bez skórki za 4 i 5 kop. W ogóle
mięso w szelakiego rodzaju, oprócz
w ieprzow iny było b. tanie, funt np.
m ięsa w ołow ego sprzedaw ano po
3 kop. G ospodarz Jundzińskiego
zabił niedźwiedzia, i podarow ał
mi dobry pud niedźwiedziego mię
sa. Pud, mąki żytniej kosztow ał ru
bla i 7 kop., pszenna zaś była zna
cznie droższa, cukier rów nież b.
był drogi, jednak za 6 rb. 90 kop.
można było skrom nie wyżyć. Szy
kowaliśm y się do zorganizow ania
w spólnej „stołówki**, k tó ra nie mo
gła się jednak utrzym ać, bo ta k się
złożyły w ypadki. Stw ierdzam w sze
lako, że czasu nie m arnowaliśm y.
Uczyliśmy się, studjow ali, a w
chwilach w olnych przed posiłkiem
upraw ialiśm y w szyscy gim nasty
kę. W K arpowej Górze przeczyta
łem II t. K apitału K. M arksa i za
poznałem się przez referaty i dy
skusję z ideologją Socjalistów Re
w olucjonistów i Socjalnych Demo
kratów . Po polsku studjow aliśm y
z Jundzińskim Geologję i uczyliś
my się w edług P oradnika dla Sa
m ouków, przyrody, psychologji i
nauki o wszechśw iecie. W, pierw 

szych też miesiącach prow adziłem
rozległą korespondencję z to w a
rzyszami na zesłaniu. Z tow . Gęborkiem, który razem z tow . T oł
wińskim zesłany był do Archangielska, gdzie z różnych przyczyn
przeszedł do Esdeków, prow adzi
łem polemikę listow ną. Przekony
w ał mnie on, że PPS przez to, że
ma w program ie Niepodległość
Polski, jest p artją drobnom ieszczańską i przed praw dziw ą partją
socjalistyczną, musi skapitulow ać.
W obszernych listach starałem się
w yprow adzić go z błędu, ale oka
zało się, że ten student nie miał
na moje argum enty rzeczowej od
powiedzi, przeto polemika się ur
w ała.
W końcu stycznia, czy też do
piero w początkach lutego, dotar
ła do nas w iadom ość o w ybuchu
wojny rosyjsko - japońskiej. W stą
piła też z tą chwilą w ielka nadzie
ja w nasze dusze. Instyktow nie
praw ie czuliśmy, że nadchodzi
czas wielkiego w ysiłku rew olucyj
nego, że zw ycięstw o idei ludu ro
boczego jest już bliskie. T aki na
strój zapanow ał w śród w szystkich
zesłańców , że siedzieć spokojnie
nie byłoby najcięższem p rz e stę p 
stw em w obec klasy robotniczej.

Nikt spośród zesłańców nie życzył
caratow i zw ycięstw a nad japończy
kami, chociaż p rasa robiła nastrój
że japończyków arm ja
carska
czapkam i zarzuci, że ich zgniecie
i upokorzy.
W parę tygodni po w ybuchu
wojny zostaliśm y w ezw ani w szy
scy zesłańcy polityczni na godz.
11 rano do Urzędu gminnego, któ
ry się mieścił na piętrze w obszer
nym drewnianym domu. T ow arzy
sze robili różne przypuszczenia, że
pewno car w ydał m anifest i w szy
scy będziem y zwolnieni, albo nas
zmobilizują i w yszlą na wojnę. Sło
wem byliśm y trochę zdenerw ow a
ni, ale panow ał w śród nas wesoły
i waleczny nastrój, żartow aliśm y
sobie i snuli różne przypuszczenia.
Przyszedł do urzędu Komisarz ob
w odow y, w ygalow any, ze w szystkiemi orderam i, w białych rękaw i
czkach. Zalatyw ał od niego nie
znośny zapach perfum. Stanął
przed nami w jakiejś śmiesznie uroczystej pozie i zaczął do nas prze
mowę mniej więcej w te słow a:
W ezw ałem W as, panow ie, tutaj
dlatego, bo spotkała W as w ielka
łaska. Otóż najjaśniejszy pan nasz
car daje -W am możność napraw y
błędów w aszej m łodości i przy-

wrócił W am wolność, jeśli się zgło
sicie jako ochotnicy do naszej
św ietnej arm ji i wykażecie szczerą
chęć w alki za naszą ojczyznę z
japońskim napastnikiem ... J^ k b y
na komendę, chociaż jej nie było,
ale z w yczucia i przekonania
w rzasnęliśm y temu panu w odpo
w iedzi: Dałoj caria, dałoj sam o
dzierżawie, d a zdraw stw ujet re
w olucja!!!
i
Precz z caratem , precz z sam ow ładztw em ; — Niech żyje rew o
lucja! Odwróciliśmy się od tego
naszego cerbera i ze śpiewem Mai;
syljanki zeszliśmy na dół i zaraz
uform ow ał się pochód i tak ze'
śpiewem pieśni rewolucyjnych prze
szliśmy przez wieś. W spaniała by
ła to m anifestacja, z w ielką w iarą
i zapałem śpiewaliśm y nasze pieś
ni, brakow ało nam tylko czerwo
nego sztandaru, m
M anifestacja ta zrobiła wielkie
w rażenie na m ieszkańcach nietylko naszej w ioski, ale także i oko
licznych wiosek, gdyż wieść o niej
się szybko rozniosła. — Za to „S ta
nowoj pristaw** — kom isarz ogro
mnie sie na n as p o g n iew ał...
*
(D. c. n.}.
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Akcje robotnicze w roku 1935
Strajki głodowe w obronie warsztatów pracy
Rok 1935 nie przyniósł, wbrew
zapowiedziom różnych instytucyj
do badania koniunktur itd., żadnej
poprawy gospodarczej; przeciwnie,
kryzys gospodarczy osąignął roz
miary katastrofalne.
W górnictwie węglowem r. 1935
był bardzo ciężki i byliśmy świad
kami tragicznych wałk górników
o otrzymanie warsztatów pracy.
Zaraz na początku roku wybuchł
strajk okupacyjny na kop. „BAS
KA" w Zagł. Dąbrowskiem. Gór
nicy, ratując kopalnią przed unie
ruchomieniem i zalaniem, przeby
wali przez szereg dni w kopalni po
pas w wodzie. Kopalni nie urato
wano, a jedynym sukcesem walki
było wypłacenie robotnikom zale
głych zarobków, właściciel zaś zgo
dził się na zatrudnienie górników
w biedaszybach na terenach kopal
ni. Dnia 8 stycznia wybuchł strajk
na kopalni „FLORENTYNA" w Ła
giewnikach. Straik został prokla
mowany na znak protestu przeciw
ko zapowiedzianej redukcji 500 ro
botnik6wr'
Osobne wspomnienie należy się
Bałodze kop. „SZCZĘŚCIE LUIZY"
w Szopienicach, która prowadziła
przez kilka tygodni strajk o daląg?
utrzymanie tej kopalni. Strajk pro
wadzony był w rozpaczliwych wa
rankach, przyjmując w ostatniej fa
zie charakter strajku głodowego.
Przez kilka tygodni przebywali gór
nicy w podziemiach, walcząc ze
zdumiewającą solidarnością o swój
warsztat pracy. Dzięki inicjatywie
C. Z. G. robotnicy otrzymali nietylko swoje zaległe zarobki, ale ko
palnia została utrzj nana i pracu
je dotychczas. W tym samym cza
sie zastrajkowała załoga kopalni
^GRODZIEC" w Zagł. Dąbr., wal
cząc 11 dni w strajku okupacyj
nym o swe zaległe zarobki

tnicy, zorganizowani w ZZZ. i
ZZP,, wystąpili właściwie wbrew
stanowiska swych związków do
akcji strajkowej. Strajk trwał 12
dni i przerodził się w ostatnich
dniach w strajk głodowy. Rada Za
łogowa, składająca się z przedsta
wicieli powyższych zw. zaw., w
końcu namówiła załogę do przer
wania strajku. Załoga w tej sytua
cji nie miała 'Lanego wyjścia i za
likwidację strajku domagała się wy
płacenia wpłacanych do kasy pen
syjnej składek, co im przyrzeczono.
W czerwcu zastrajkowała załoga
fabryki papieru w KOSTUCHNEJ
na znak protestu przeciwko zapo
wiedzianej obniżce płac. Dnia 27
czerwca nastąpiło wypowiedzenie
umów zarobkowych w ciężkim prze
myślę.*}(Dnia 24-go Iipca wybuchł
strajk w hucie „BATORY" w W.
Hajdukach przeciwko masowemu
zwolnieniu robotników z oddzia
łów, znajdujących sią pod rzeko
mą kontrolą wojskową. Zwolnie
nia zostały przeprowadzone bez
zgody rady zakł., co wywołało so
lidarny strajk całej załogi. Strajk
zlikwidowano na podstawie przy
rzeczeń dyrekcji, że zaniecha w
przyszłości tak rygorystycznego po
stępowania) a jednak wypadki bez
prawnych i niesprawiedliwych redukcyi zachodzą jeszcze dalej, cho
ciaż w mniejszych rozmiarach.
(We wrześniu wybuchł strajk na
kop. „DOBOTA" w Sosnowcu (Za
głębie Dąbrowskie) 600 robotników
przystąpiło do włoskiego strajku o
utrzymanie warsztatu pracy.

Strajk o charakterze masowym
w ciężkim przemyśle wybuchł w
dniach 25, 26 i 27 listopada 1935
roku. Miał on charakter demon
stracji przeciwko przewlekaniu za
łatwienia uchwał kongresów rad
zawodowych o 6 godz. czas pra
W marcu wybuchł strajk na cy, uregulowanie sprawy urlopo
trzech kopalniach S-ki GODULA, wej i t, d, W następstwie uchwa
na kopalniach: „Paryż", „Litan- ły strajkowej zerwał przewodniczą
dra‘‘ i „Gothard". Przyczyną straj
ku był wniosek zredukowania 290
robotników. Niestety, w tym wy
padku nie było potrzebnej solidar
ności gdyż ZZP. wystąpiło prze
ciwko strajkowi Sprawę załatwio
no tylko częściowo, gdyż zreduko
Przed kilku miesiącami zaare
wano tylko 200 robotników) Z dra sztowała policja z nakazu proku
giej strony brakło energicznego wy ratora dyrektora Centralnej Tar
stąpienia ze strony kom. dem., gowicy w Mysłowicach, Kazonia,
który zajął w tym sporze dość pod zarzutem olbrzymich oszustw.
chwiejne stanowisko.
Nieco późwej został zamknięty
także
drugi dyrektor FruchthandKoniec kwietnia przyniósł maso
er.
we wnioski redukcyjne, jednak wo
Pomimo tak długiego okresu do
bec zakończenia sezonu węglowe
tąd
nie odbyła się jeszcze rozpra
go odruchy robotników były sła
wa,
a ze strony aresztowanych
be.
czynione były wysiłki o zwolnie
Na początku maja wybucha roz nie ich z więzienia za kaucją. Wy
paczliwa walka załogi huty „GUI- siłki te prawdopodobnie odniosły
DOTTO" w Chropaczowie o utrzy by skutek, gdyby nie fakt, że onianie tego warsztatu pracy. Robo statnio wykryto jeszcze dalsze mo

Z cyklu „HI6AWKI CHIŃSKIE1*

Atmosfera Kantonu
Z upow ażnienia autorki p rzeło ży ła B. Kopelfiwna
K anton nawiedzamy jest przez widmo. .Widmem
tem jest diuich Kantońskiej Komuny,
M inęło od tego czasiu pięć lat, mimo to nikt jesz
cze nie zapomniał. G enerałow ie i politycy p rze
w racają sdę niespokojnie w łóżkach nałożnic, a kup
cy rzucają sdę n a swoje, łupy jakgdyby każdy z tych
łupów m iał być ostatnim . Gdy cudzoziemscy kup
cy rzucają się na swoje łupy, jakgdyby każdy z tych
ich stają się tw ard e i lodow ate od nienawiści. Zaw
sze wspom inają Komunę, używając jej jako listka fi
gowego dla przykrycia wszystkiego, co robią.
Za m iastem , w zbiorowych grobach, długich na
mile, leżą ciała tysięcy robotników, chłopów i rew o
lucyjnej inteligencji, którzy pow stali 11 grudnia 1927
roku, w alcząc o skruszenie kajdanów, nałożonych na
nich przez w ieki cynicznej .bestjalskiej przem ocy. W
ciągu trzech dni ulice, k tóre wybudowali, spłynęły
czerwienią ieb własnej krwi. Z krw ią tą zmie
szała się krew pięciu białych mężczyzn i jednej bia
łej kobiety — Rosjan z Sowietów, którzy odważyli
się wkroczyć do dżungli ujarzmionych Chin. Teraz
spoczywają razem ze swymi tow arzyszam i chiński
mi — zapraw dę proch zmieszany z prochem — a Ko
m una zajęła miejsce w przebrzm iałej historji, obok
S partakusa i Grachhów, obok niemieckich, francu
skich i angielskich wojen chłopskich, obok rosyj
skiej rewolucji z r. 1905 i rew olucji październikowej.
iTąk, jak w alki niew okuków i poddanych w innych

Każdy bankrut, jak uczy do
świadczenie, jest przed swoim upadkiem bardzo głośny i nie p rze 
biera w reklam ie, zwykle jedna
kże jest to bezskuteczne, gdyż so
lidny obyw atel nie idzie n a lep
blagierskich przeohwiałek. J e st to
tembardziej słuszne, gdy chodzi
o obłudę chadeckiego „Dzieunika
Bydgoskiego".
Mistrzem blagi i obłudy jest na

tutejszym bruku sekretarz „Chrze
ścijańskiego Zjednoczenia" p. Bigoński. Grzmi i pomstuje na
„Marksistów", gdy blaga nie udaJe
mu się, nie cofa się nawet przed
fałszywemi oskarżeniami, jak to
było na Radzie Miejskiej, gdy skar
żył się na pracowników miejskich,
że odważyli się nazwać go po imiemu.
Chcąc umizgnąć się do władz

Wiadomości

Sprostowanie urzędowe

defraudantów z CentralneiTargowlcy w Mysłowicach?
menty obciążające bardzo znacz
nie oskarżonych. Wobec takiego
stanu rzeczy pozostają oni nadal
w areszcie śledczym.
Kiedyż zatem doczekamy się pu
blicznego rozpatrzenia karygod
nych machinacyj oskarżonych?

Walcząc o Wolność—
Wałczymy o Socjalizm

■■■

Porażka chadeków w Bydgoszczy

cy komisji dla spraw czasu pracy,
p. Zagrodzki obrady komisji. Strajk
generalny udał się w górnictwie,
niestety nie dopisał w hutnictwie,
gdzie niektórzy radcy załogowi z
ZZZ i ZZP łamali strajk. Sprawa
ukarania tych radców za łamanie
uchwał organizacji zawodowych
nie została dotychczas załatwiona
pomimo deklaracyj w tym kierun
ku.
W połowie grudnia wybuchł
strajk na kop. „Eminencja" pod
CHULIGAŃSTWO.
Katowicami na znak protestu prze
W ostatnich czasach m nożą się
ciwko redukcji 240 robotników. na terenie Łodzi w ypadki oblew a
Strajk został przeprowadzony so nia przechodniów — żydów źrąlidarnie i przybrał wkońcu cha cemi płynami. Ofiarą takiego n ap a
rakter strajku głodowego. Robo du stał się rów nież N atan Chm ie
tnicy domagali się zaświadczenia lewski (Kilińskiego 94). Gdy prze
dyr. kop. na piśmie, że nikt nie zo chodził on późnym wieczorem ul.
stanie zredukowany. W strajku Piotrkow ską, jak iś osobnik oblał
wzięła udział prawie cała załoga, go kwasem solnym, poczem zbiegł.
nie wyłączając nawet kilkudzie Chmielewski uległ poparzeniu tw a
sięciu, kobiet, które pracowały na rzy i rąk. Palto jego zostało spalo
powierzchni. Kobiety te, pomimo, ne. Sprawcy nie ujęto.
że otrzymały od rady zakł. zezwo
lenie na przerwanie strajku, do
trzymały samorzutnie solidarności
aż do końca strajku, co należy z
W związku * zamieszczonym ratyuznaniem podkreślić. Również żo kułem „Nocne zajścia na probostwie
ny strajkujących górników brały w Niwce" na zasadzie art. 21 dekretu
żywy udział w akcji, przemawia w przedmiocie tymczasowych przepi
jąc na kont CZG. w Katowicach sów prasowych z dnia 7.II.1919 roku
za strajkiem, dalej
udając się (Dz. Pr. 1919 r. Nr. 14, poz. 186)
w masowej delegacji do Woje proszę o zamieszczenie poniższego
wództwa. Robotnicy strajkowali sprostowania:
tak długo, aż uzyskali od dyrek
Nieprawdą jest, że w nocy z po
cji listowną gwarancję, że nikt nie niedziałku 16 grudnia r. b. na wtorek
zostanie zredukowany.
zjechała do Niwki większa grupa po
Pod sam koniec roku wybuchł licjantów, która kazała ks. wikrjuszostrajk okupacyjny w brykietowni wi Nidermanowi spakować jego rze
na kop. „Emma" w Obszarach. czy i załadować je na furmanki, a
Ponieważ dyrekcja wycofała wy następnie wywiozła tegoż ka. wikarpowiedzenie pracy załodze na sty jusza Nidermana w nieznanym kie
czeń, strajk został chwilowo przer runku, natomiast prawdą jest, że po
wany, Również wybuchł strajk licja przy załadowania rzeczy ks. wiprotestacyjny na kopalni „Niem kai.usza Nidermana nie asystowała,
cy" na znak protestu przeciwko nie wydawał jakichkolwiek zleceń co
odroczeniu wypłaty zaliczek na do załadowania jego rzeczy i nie bra
ła ani bezpośredniego ani też nawet
zarobki. Strajk ten miał charakter
pośredniego udziału w żadnych czyn
lokalny i został przerwany po unośńach związanych z przeprowadz
względnieniu żądań załogi.

Kiedy nareszcie odbędzie się rozprawa

A6NIESZKA SHEDLEY

Zaplata za obłudę

ką ks. wikarjusza Nidermana.
Prawdą jest, że ks, wikarjusz Nićerman sam zwrócił sdę do wójta gmi
ny Niwka z prośbą o udzielenie mu
opieki na wypadek, gdyby z czyjejkol
wiek strony uzew nętrzniać zostały
przeciwdziałania czynnościom zwią
zanych z jego przeniesieniem.
Nieprawdą jest również, że zajścia
nocne na probostwie Niwka 16 grud
nia rb. wywołały ogromne oburzenie
w całej parafji i okolicy, gdyż praw
dą jest, że w związku z wyjazdem ks.
Nidermana z Niwki żadnych zajść na
probostwie nie było i że paraf janie do
wiedzieli się o wyjeździe ks. Nidermana dopiero w dniach następnych.
Za Komisarza Rządu:
(—) Adam Wysokiński.
Z-a Naczelnika Wydziału
Bezpieczeństwa.

w iekach i w innych krajach — rozdm uchała ona w
wielki płomień płomyk, któ ry żarzył się w m asach—
płom yk człowieczeństwa, wolę zdobycia wolności.
Komuna poniosła porażkę i zatopiona została w krw i
swoich tw órców . Zamiast rządów rewolucyjnych ro
botników i chłopów przyszła reakcja.
R eakcja zatryum fowała. Gdy wojska reakcyjne,
jak bestje dżungli, ruszyły naprzód, i zaw ładnęły
Kantonem, — ruszyły naprzód, wyrzynając nie ldlku,
ale tysiące ludzi — w szeregach ich znajdowali się
również biali, przyglądając się, doradzając, pom a
gając...
Po obu stronach zniknęły granice rasow e. W alczy
ła klasa przeciw ko klasie, stary porządek przeciw ko
nowemu, reakcja przeciw ko rewolucji.
T eraz reakcja może znaleźć sobie taki wyraz, ja 
kiego nie znajdow ała wówczas, kiedy robotnicy byli
uzbrojeni. Dzisiaj generałow ie pędzą przez ulice w
swych samochodach — mając na przedzie i w tyle
straż przyboczną. — z rew olw eram i w rękach, czuj
ni, zawsze w pogotowiu przeciw ko nam. W szelkie
rozporządzeńm o szybkości jazdy zostają zawieszo
ne; sygnały regulujące ruch — przestają obowiązy
wać; oto bowiem przejeżdża wojskowy! Może sob
jechać na bankiet, albo na herbatę z im perjalistą do
Szamin, albo do palarni opjum, albo do burdelu
M iasto musi w strzym ać oddech, gdy przejeżdża woj
skowy... Albowiem spożywanie przez niego obiadu,
picie herbaty, palenic, upraw ianie nierządu — oto
w yraz ducha dzisiejszego K antonu i czynności uświę
cone.
.Wydając z siebie tw ardy, suchy dźwięk, który ma
być śmiechem, pewien, im perialistyczny urzędnik
konsularny na Szamin mówi:
\
— Po strzelaninie na Drodze Szaki 23 czerwca

P o lsk f*

ŚMIERTELNA BÓJKA
NA PRZEDSTAWIENIU
AMATORSKIM.

W W oli Jachow ej pow. kielec
kiego, podczas odbyw ającej się
próby przedstaw ienia am atorskie
go na tle oceny gry jednej z a k to 
rek, pom iędzy będącym i na sali
gośćm i w ynikła sprzeczka, a n a 
stępnie bójka.
Po zdem olow aniu sali uczestni
cy bójki udali się na podw órze,
gdzie w alczyli między sobą na no
że i drągi. W w yniku bójki został
zabity Jan Stępień, 3 osoby są b.
ciężko ranne, a dwie otrzym ały
lżejsze obrażenia.

miejakieb, głosował on w raz a*
znienawidzonym na tutejszym bru
ku „Eppeerem ". »
budżetem
miejskim, przewidującym dotkliwe
obniżki płac dla pracowników
miejskich, równocześnie zaś „bu
jał" tych pracowników przeciw
obniżce płac.
W reszcie powiedzieli sobie p ra 
cownicy miejscy: dosyć tego m a
tactw a, trz e b a zerw ać z obłudą,
i w stąpili gremjalmie do klasowe
go zrwiązku, pozostawiając „gea«'
ra ła" bez armii. To wyprowadzi
ło tego p an a z równowagi i chwy
cił się znów swych wypróbowa
nych metod, szkalując w swym
organie klasowców, strasząc groź
bami czytkan, wypluł swą żółć l»
„M arksistów '’ z okazji wyborów
do W ydziału Robotowzego w Elektrowtni Miejskiej.
W szystkie szrtucźki tych
okazały się darem ne, gdyi rezsatait w yborów był aroumotmą par**'
ką dla chadeków i eŁperowoów-

Wybrano czterech członków Związku Klasowego — i jednego tyfco
komiujuatjącego chadeka.
T ak a jest zap łata za błagę i osz
czerstw o.

K ącik r a d io w y

SI
Dnia 5 stycznia odbędzie się uro
czyste otwarcie nowej rozgłośni k ra
kowskiej. Wszyscy przyjaciele i zwo
lennicy rad ja z Krakowa i okolicy
powitają tę wiadomość z dużem za
dowoleniem, tembardziej, że rozgło
śnia ta wyposażana została w nowo
czesne urządzenia techniczne.
Rozgłośnia krakowska mieścić się
będzie odtąd przy ulicy Pędzi chów 6
(Boczna), która stanowa odnogę je 
dnej z głównych arteryj komunika
cyjnych Krakowa — ulicy Długiej.
Jednopiętrowa kamienica, o cha
rakterze willowym, zajęta obecnie,
przez nową rozgłośnię, mieści trzy
studja, a mianowicie: muzyczne, wiel
-kie i mniejsze dla zespołów kame
ralnych, oraz studjo literackie; pozatem urządzono bardzo wygodne stu
djo dla spekerów, pokój reżyserski,
stację kontroli technicznej i biura
dyrekcji krakowskiej.
Zwłaszcza wielkie studjo koncerto
we, o rozmiarach 12x6 m., wyposa
żone we wspaniały fortepian, zo
stało urządzane według najnow
szych wymogów akustyki. Posiada
ściany wykładane insulitem, t. j.
masą, wyrabianą z impregnowanych
włókien drzewnych z sosny finlandz
kiej. M aterial ten stanowi rodzaj
filcu drzewnego i zawiera znaczną
ilość komórek powietrznych, a mia
nowicie 3 miljony w 1 metrze kwa
dratowym płyty, grubości 32 mm.
Na dwóch ścianach przeciwległych
płyty insuKtowe umocowane są obro-

1925 roku słyszałem, jak urzędnicy konsulam i Rosji
Sowieckiej oskarżali nas o strzelanie do niewinnych
Chińczyków. Ale dożyłem dnia, kiedy sami Chiń
czycy strzelają do swoich rodaków na ulicach, jak
do psów.
Jasnem jest, że nie Chińczyków nienaw idzi on za
strzelanie; — nienaw idzi Rosjan z Rosji Sowieckiej
za przyniesienie do Chin idej wyzwoleńczych.
Inny mówi: — W jechałem do m iasta razem z „Bia
łymi". Widiziałem, jak zabijali każdego spotkanego
na ulicy człowieka, któ ry wyglądał na robotnika.
W idziałem, jak ścięli cztery tysiące więźniów, w
ciągu dwóch dni, nie pytając, kim i czem są, ani czy
bili się za Komunę; — poprostu zabili ich. Ale to
nie nasza rzecz — m y jesteśm y tu poło, aby zała
tw iać nasze sprawy.
Szef biura do spraw socjalnych mówi; — Mam za
pobiegać tw orzeniu się związków i organizowaniu
strajków . Ale zaw sze są jakieś kłopoty. Chcę p o 
dać się do dymisji. Pytam sam siebie, poco mam n a 
rażać się na ryzyko, że dostanę kulą w plecy? -—
Porusza się nerw ow o i nigdy nie ma chwili spokoju.
Kiedy wyjeżdża samochodem, każe szoferowi siąść
styłu, aby kula trafiła najpierw w niego.
Jeden z głównych dygnitarzy Kuomintangu po
wiada:
— Oczyściliśmy Kuomintang w latach 1927 i 1928
i teraz nie dopuszczamy doń żadnych nowych człon
ków. Mogliby się tam przeszmuglować robotnicy,
będący komunistami. W szyscy robotnicy to „C zer
woni". Każdy now ow stępujący musi być poddany
dokładnem u badaniu. N iektórzy członkowie Związ
ku M echaników zostają doouszczeni.
(O c. n.l.

(owo na zawiasach, a dwie por osta
je obite są tym samym m aterjałan.
Sufit pokrywają płyty w ten sposób
rozmieszczone pod pewnym kątem,
że tworzą w przekroju trójkąty *
sufitem. Natomiast zupełnie zanie
chano używania kotar, stosowanych
do niedawna. Uznano, iż jeat to śro
dek przestarzały w akustyce, gdyi
pochłania tony wysokie, nie thaniąr
tonów niskich, oo oczywiście znie
kształca dźwięki. Natomiast obroto
we płyty insuKtowe pozwalają rBS1ł
lowąć warunki akustyczne stosownie
do rodzaju audycyj, orkiestralnyeh
kameralnych lub mówionych. Poz*
tam zainstalowano tam dwa nowo
czesne mikrofony.
Wszystkie te techniczne ulepszeń b
pozwalają uzyskiwać możliwie n a j
lepsze warunki akustyczne, co je «
rzeczą niezmiernie ważną dla pełne- (
go i pięknego odbioru muzyki 2 R*' ,
wa w głośniku.
'jj
Studjo speakerów i pokój reżyser- (
ski zaopatrzono w duże okna, pozwą- _
łające widzieć i kontrolować wszyst
ko, co się dzieje w innych stndjach.'
Po zatem reżyser, c/zięki specjalnym
urządzeniom, może w swoim pokoju _
słuchac pićb audycyj i p o ro z u m iew ać
się z wykonawcami w studjo za po
mocą mikrofonu i głośnika.
Również i amplifikałoTTiia została
wybitnie ulepszona.
Radiosłuchacze przyjmą niewątpli
wie z zadowoleniem wiadomości, ie
nowa rozgłośnia krakowska została
wyposażona tak nowocześnie.

Klub uliczników
AUDYCJA DLA DZIECI.
Dnia 3 stycznia o godz. 16.45 rc.zgłośnia wileńska przygotowuje cieka
wa transmisję z „K’ubu uliczników
w Wilnie. Dzieci, posiadające rodzi
ców, lub troskliwych opiekunów,
którzy myślą o zaspokojeniu wszyst
kich ich potrzeb. lub pragnień, będą
miały sposobność dow*©dz€8i!a
jak radzą sobie w żydu ich rówieś
nicy, pozbawieni domu rodzinnego,
zmuszeni nieraz od najmłodszych lat
pracować na siebie w najgorszych
warunkach, nieraz o chłodne^ i gło
dzie na ulicy. Milem urozmaiceniem
audycji będzie choinka, zorganizowa.
na przez dzielnych gospodarzy Klu
bu. A więc, pamiętajcie radiosłucha
cze - dzied wileńskiej ulicy proszą
was o udział w piątkowej radjowei
wizyde w ich klubie.

Koncert symfoniczny
Program koncertu symfonicznego
w piątek dnia 3 stycznia o godz. 20
przedstawia sdę niezwykle interesu
jąco. Składać sdę on będzie z dzida
nietylko pięknego, ale również nie.
zwykle doniosłego dla formy opero
wej w muzyce, a mianowicie z uwer
tury do opery „Ifigenja w Aulidzie"
Glucka; pozatem usłyszymy serena
dę H affnera, dzieło Mozarta, pełne
przysłowiowej pogody i piękna; po
dwójny koncert d - moll na dwoje
skrzypiec J . S. Bacha, wykonany
przez J. Kamińskiego i Stanisława
Stawro6zewicza, wprowadzi nas w '
styl dawnych concert! grossi. Poza
tem widnieją w programie nazwiska
kompozytorów takich, jak: Schubert,"
Poot. i Roussel.
Koncert ten wykona orkiestra syra
foniczna Polskiego Radja pod dyrek.*
Grzegorza Fitelberga.
-
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W obronie warunków pracy
Od dłuższego czasu dochodzą
nas w iadom ości o skandalicznem
w prost obchodzeniu się właścicie
W obec tego, że już na 31 g ru d  Z akładu Higjeny, pani R. Kantor— ciel Związku Rob. Przem. Spożyw  li barów i restauracyj z pracow ni
nia r. ub. staro stw a w yznaczyły absolw entka Studjum Pracy Spo czego Łi przedst. Cechu Zrzeszo kami, zatrudnionym i w ich przed
wiele piekarń suterenow ych do li łeczno - ośw iatow ej, przedstaw i nych Piekarzy.
siębiorstw ach.
kw idacji, co zw iązane jest z u tra 
Oióż w barze „M ieszczańskim ",
tą pracy pokaźnej liczby robotni
Al. Jerozolim skie 7, należącym
ków i ich rodzin, udała się przed
do p. W. W róblew skiego, prezesa
tem do p. w ojew ody Jaroszew icza
polskich
restauratorów w W ar
delegacja Z arządu Głównego Zw ią
Pisaliśm y sw ego czasu o popi zili redukcjam i, jeśli ludzie nie b ę
szawie,
kuchm
istrze i pomoc p ra 
z ku Rob. Przem ysłu Spożywczego, sach p.p. W ysockiego i Choromań dą płacić na ZZZ.
cują w w arunkach, urągającym
w osobach ttow . W ąsik a i Kamiń- skiego na terenie „Agrilu". P ano
Obiecywali także, że kto za 
wszelkim zasadom sanitarnym . Nie
skiego.
w ie ci, działający pod firmą ZZZ, płaci składkę na ZZZ — otrzym a
mów iąc już o tern, że sam w arsztat
Podobnie, ja k przedstaw icielom m. in. gotu jąc akcję strajkow ą, je z dyrekcji „A grilu“ t. zw. „eks- pracy pozostaw ia dużo do życze
Komisji dla zw alczania bezrobo dnocześnie ’przygotow ali zastępy traprem ję“. Zaledw ie 2—3 robot nia, robotnicy nie m ają odpow ied
cia w piekarnictw ie, którzy inter łam istrajków . W rezultacie ro b o t ników okazało się dostatecznym i niego miejsca do ubierania się.
w eniow ali w tej sam ej spraw ie, tak nicy odw rócili się od ZZZ, prze słabym i czy nieuświadomionymi, G arderoba bowiem dla kuchmi
i przedstaw icielom Zw iązku P ra  chodząc m asow o do organizacji że opłacili w kładkę.
strzów i pomocy znajduje się na
W szystko to dowodzi ostatecz
cow niczego p. w ojew oda ośw iad  klasowej.
zimnej publicznej klatce schodo
O statnio przy wypłacie, pano nego bankructw a ZZZ na terenie
czył, że stoi bezw zględnie na sta 
w ej; kuchmistrze, pracując przy
now isku przestrzeg an ia w arunków w ie ci, p rag nąc się odegrać wszel- „Agrilu".
stosunkow o wysokiej tem peratu
sanitarnych przy w ypieku pieczy kiemi środkam i, nam aw iali i gro
rze, zmuszeni są przebierać się na
w a, ale jest stanowczo przeciwny
zimnej klatce schodow ej, szybko
likwidacji warsztatów pracy w
ulegają przeziębieniu, a nieraz cięż
chwili obecnej, gdyż pozbawia się
ko zapadają na zdrowiu.
robotników i ich rodziny chleba.
Przeciw temu skandalicznemu
Zw iązek Pracow niczy, w zw iąz
obchodzeniu się z pracow nikam i
ku ze stanow iskiem p. w ojew ody,
N a ostatniej konifeirenoji w Mini przed 1 grudnia r ,b., różnicę ziaś
rozpoczął energiczną akcję w łaśnie sterium Spraw W ew nętrznych w otrzym ają w postaci dodatku w y
o przestrzeganie w arunków higjespraw ie nowych ustaw , dotyczą rów naw czego, przyczem ta k obli
nicznych przy wypieku. Z aintere cych
pracow ników sam orządo czona w ysokość uposażenia w sto
sow ał się tą sp raw ą P aństw ow y wych, delegatów centralnych zrze sunku do tych pracow ników bę
Poniew aż w prasie pojaw iły się
Z akład Higjeny i Instytut Spraw szeń sam orządow ych i zw iązków dzie zmniejszona o kw otę specjal
Społecznych.
Zam ierzone
jest pracow ników sam orządowych poim nego podatku od w ynagrodzeń p u  notatki o rzekom em złożeniu w ła
dzom adm inistracyjnym przez or
w ydanie dla robotników specjal
formowano, że obecna wysokość blicznych jedynie na okres obowią
ganizacje cechow e piekarzy memonej broszury, oraz rozw ieszenie
uposażenia pracow ników sam orzą zywamia tego podatku; w ynagro
rjatu w spraw ie podw yżki cen pie
p lakatów w piekarniach.
dowych będzei w całej rozciągłoś dzenia pracow ników pryw atno W zw iązku z temi pracam i, ce ci utrzym ana. Pracow nicy m ianowa praw nych będą regulow ały umowy, czywa. Komis. Rządu komunikuje,
lem zapoznania się z przeróżnym i ni jako publiczno - praw ni, będą przyczem zmniejszenie tych w yna że podobnego memorjiału nie otrzy
typam i piekarń (zm echanizow ane i zaszeregow ani do najbliższej gru grodzeń będzie dopuszczalne jedy m ał i że ustalony przed świętam i
niezm echanizow ane, suterenow e i py uposażenia, w ynikającej z nowej nie za ustaw ow em wymówieniem. Bożego N arodzenia cennik do dnia
15 stycznia r. b. pozostaje bez
parterow e) przeprow adzono w izy ustaw y uposażeniow ej podług norm
zmian.
tację w kilku w ytw órniach pieczy
wa. W w izytacji brali udział: dr.
Paluch z ram ienia Państw ow ego

w

sprawie

podniesienia warunków higienicznych przy wypieku

Dodatek wyrównawczy

dla pracowników samorządowych

Sprawa ceny Chleba

Straszna zbrodnia na Woli

PO L SK I ZW IĄ ZEK MYŚLI WOL
N E J. W sobotę dm. 4 stycznia o g.
8-ej wiecz. w lokalu PZM W , ul. K ró
lewska 16, ob. dr. Marek Wajsblum
wygłosi odczyt p. t. „Chiny w ogniu".

Z Rady Zawodowej
W piątek dnia 3 stycznia 1936 ro
ku o godzinie 6.30 popoł. w lokalu
Związku Metalowców, ul. W olska 42
(lewa sień, przy bram ie I piętro) od
będzie się

KONFERENCJA ZARZĄDÓW
ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
zrzeszanych w Radzie Zawodowej
m. st. W arszawy.
N a K onferencję dopuszczeni będą
tylko członkowie Zarządów tych Zwią
zków, które nadesłały do Rady spisy
członków swoich Zarządów.
Ze względu n a ważność aktualnych
sp raw Prezydjum Rady zarządza obowiązkowość przybycia przedstaw i
cieli w szystkich Zarządów Związków.

W arsz. Org. Mł. TUR.

Zamachy samobójcze
Zofja Ziółkow ska, lat 29, żona
zduna, bezdom na, otruła się esen
cją octow ą na rogu Al. Jerozolim 
skiej i Poznańskiej.
G enow efa K ucharska, lat 19, wy
chow aw czyni (T w arda 58), otruła
się gardenalem w m ieszkaniu ko
leżanki sw ej, przy ul. Nowy Św iat
1-2 .

RADA K RA JO W A CZERW . H A R 
C ER STW A odbędzie swe posiedzenie
dziś o g. 8 wiecz. Czerw. K rzyża 20.
- E G ZEK U TY W A WARSZ. ORG.
MŁ. TU R. odbędzie swe posiedzenie
w e w torek o g. 7 wiecz., W arecka 7.

Co grają

Przy ul. W olskiej 117, w miesz
kaniu dozorcy domu, 28-letniego
Franciszka Podlaska, zam ieszki
wał, od roku, jako sublokator 30letni Ignacy Kosiacki, robotnik.
W skutek braku pracy od kilku mie
sięcy, Kosiacki zaległ w opłacie
kom ornego na sumę 65 zł.
W skutek tego pom iędzy w łaści
cielem m ieszkania i sublokatorem
w ynikały nieporozum ienia. Rów
nież w skutek tego w ynikały częste
sprzeczki między Podlaskiem i żo
ną jego M arją, która robiła m ężo

w

TEA TR A TEN EU M : Codziennie
wieczorem „T rójka hultajska" M.
H em ara ze Stefanem Jaraczem .
O PE R A : Dziś, i w sobotę „Baron
cygański".
T E A T R NARODOW Y: Dziś w reży serji L. Solskiego „F ryderyk W iel
k i" Nowaczyńskiego z Solskim, Brydzińskim, Leszczyńskim i in.
TEATR POLSKI: Dziś „S tare wi
no".
T E A T R L E T N I: Dziś wesoła kom edja „Codziennie o 5-ej“.
T E A T R NOWY: Dziś interesująca
kom edja „Był sobie w ięzień' Ancuilh ’a.
T E A T R M AŁY: Dziś komedja
S haw 'a „Żołnierz i bohater" w ra żyserji i z udziałem A. W ęgierki.
TEATR KAMERALNY (S enator
ska 29 ): O godz. 8.15 „Sąsiadka".
TEATR M A LIC K IEJ (K arow a 18)
Dziś „T rafika p. generałow ej".

wi wymówki, iż przyjął nieodpo
w iedniego sublikatora.
W noc Sylw estrow ą i przez cały
Nowy Rok Kosiacki nie zjaw ił się
w mieszkaniu. Dopiero około pół
nocy przyszedł, ukląkł przy łóżku,
w ysunął w alizkę, w yjął z niej re
w olw er i w ystrzelił 2 razy w tył
głowy śpiącego Podlaska, poczem
uciekł.
Zmarły tragiczną śmiercią pozo
staw ił żonę i dwoje dzieci: 4-letnią
Zofję i 7-letniego Józefa. O dszuka
niem zbrodniarza zajęła się policja
i urząd śledczy.

Helena T kaczów na, lat 23, słu
żąca (Konopacka 15), otruła się łu
giem.
P rzy ul. T argow ej 64, w m iesz
kaniu Józefa B rauna, w łaściciela
sklepu, targ nęła się na życie, słu-

teatrach?
rasiński, Jarossy, Olsza i in. Dzisiaj
dwa przedstaw ienia.
W IELKA RE W JA (K arow a 18):
Dziś „Widowisko N r. 1" pod kier.
art. Hanki Ordonówny z udziałem:
F ertn era, S ym a'i in. Dziś 2 p rze d sta
wienia.
STOŁECZNY T E A T R PO W SZE.
CH N Y : Dziś przy ulicy Strzelec
kiej 11-13 o godz. 4-ej i 7-ej „Popychadło". O godz. 7 przy ul. M łynar
skiej codziennie 2 razy „P astorałki".
TEA T-. ROSYJSKI (Nowy Świat
19) w piątki, soboty i niedziele o g.
8-ej „C hirurg" K om iejczuka.
TEATR HOLLYWOOD (Hoża 29).
Dziś „Z całego serca“ i film.
CYRK STA N IEW SK ICH : Dziś i
codziennie o 18.15 w. gw iazda A bisynji K oringa n a czele noworocznego
program u. We w torki, środy, soboty
i niedziele o 4.30 pp. i 18.15 w.

Z FILH A R M O N JI. Dziś, w piątek,
CYRULIK W ARSZAW SKI: Co odbędzie się koncert symfoniczny pod
dziennie program św iąteczny „Wiecz dyrekcją W alerjan a B ierdjajew a. W
n a ondulacja", z gościnnym w ystę program ie symfomja „P atetyczna"
pem Chóru Dana. U dział biorą: Zi Czajkowskiego, sym fonja E s-d u r Mo
m ińska, Żelichowska, A ndrzejew ska, z a rta i koncert wiolonczelowy BocGrossówna, Lubiczówna, T em e, Gie- cheriniego, który odegra Kazimierz
W iłkomirski.

Redaktor odpowiedzialny; STANISŁAW NIEMYSKL

Zniżka ceny m asła

Komisja notow ań cen nabiału m.
stół. W arszaw y zanotow ała n a stę 
pujące orjentacyji.e ceny m asła:
wyborowego w opakow aniu 2 zł.
60 gr. (dotąd 2 zł. 70 gr.), w drobnem opakow aniu firmo w em — 2
zł. 80 gr. (2 zł. 90 gr.), w blokach
— 2 zł. 70 gr. (2 zł- 80 gr.), m le
czarskiego solonego — 2 zł. 40 gr.
(2 zł. 50 gr.), śm ietankow ego II gat.
— 2 zł. 30 gr. (2 zł. 40 gr.) i osełko
wego — 2 zł. (2 zł. 10 gr.), wszy
stko za kg. w sprzedaży hurtowej
oraz jaj świeżych — 1354 gr. (dotąd
14 gr.) i w apiennych — 10 gr. (11
gr ) za sztukę.

Przejęcie Pogotow ia
Ubezpieczalni Społecznej

w ystępują naw et m ieszkańcy tego
domu, zw łaszcza, że częste zjaw ia
nie się p rac o w n ik ó w

w bieliźm e

na klatce schodow ej w ykracza za
ramy przyzw oitości.
Zw iązek Robotników Przemysłu
Spożywczego, Piw na 47, po za
poznaniu się z całokształtem p ra 
cy w wyżej wspom nianej instytu
cji (pracownicy tego baru nie n a 
leżeli do Zw iązku klasow ego, tyl
ko do Zw iązku ZZZ), z całą sta
now czością potępia traktow anie
pracow ników
przez pracodaw cę,
p. W róblew skiego. T abela cho
rób zaw odow ych z w ystaw y Higjeniczno - Sanitarnej z roku 1928
stw ierdza, że pracow nicy gastro 
nomiczni znajdują się na drugiem
miejscu po uczącej się młodzieży
pod względem zapadania na gruź
licę (33,33%). Jak nam w iadom o,
od c z e rw c a . r. b. do dnia dzisiej
szego na sześciu zm arłych kuch
m istrzów pięciu zmarło na gruźli
cę, a ilu jeszcze kuchm istrzów gruźlików leży w szpitalu! W tej
spraw ie zwróciliśm y się do In
spekcji Pracy z prośbą o inter
wencję, ale do dnia dzisiejszego
nie uzyskaliśm y odpowiedzi.
Zaznaczam y, że jest to tylko
w stępny artykuł o w arunkach p ra 
cy kuchm istrzów i pom ocy w re
stauracjach w arszaw skich, ilustru
jący jeden szczególik z wielu b o 
lączek. Uprzejmie prosim y o prze
druk we w szystkich pismach.
Związek Robotników Przemysłu
Spożywczego, Oddział Kuchmi
strzów Piwna 47, teł. 6-91-30.

ADRIA: „Dziewczę z Budapesztu" z
Martą Eggert.
APOLLO: „Ostatni posterunek".
ATLANTIC: „Nasze słoneczko".
AMOR: „Baboona" i „Miasto du
chów".
ANTINEA: „Dzień wielkiej przy gody“ i „Na skrzydłach fantazji".
AKRON: „Chłopcy z placu broni" i
„Sprzedany głos".
AS: „Sequoia" i „Nasi szoferzy".
BAŁTYK: „Melodja wielkiego mia
sta".
COLOSSEUM: „Cyrk Sarana".
COLOSSEUM MAŁE: „Wojna w
królestwie walca".
CORSO: „Tajemnice salonu piękno
ści" i rewja.
CAPITOL: „Jaśnie pan szofer".

C A P IT O L

p. 4

JAŚNIE
FAN

SZOFER

12.03 Dziennik południowy. 12.15.
Koncert z W ilna. 13.00 Koncert po
łudniowy z płyt. 13.25 Chwilka go
spodarstw a domowego. 13.30 „Z ry n 
ku pracy". 15.15 Wiadomości o eks
porcie polskim. 15.2° Przegląd gieł
dowy. 15.30 Zespołowe frag m en ty operowe z płyt. 16.00 P ogadanka dla
chorych. 16.15 K oncert ze Lwowa.
16.45 „W klubie uliczników"—tr a n s 
m isja dla dzieci z W ilna. 17.00 „N a
rodziny p rasy polskiej" — feljeton.
17.15 M inuta poezji. 17.20 Recital
śpiewaczy I. Gierałtow skiej. 17.50
cert symfoniczny. W przerw ie ok. g.
20.50 Dziennik wieczorny oraz „Obrazki z Polski współczesnej'. 22.30.
Muzyka taneczna z k aw iarni „CafeClub" w W arszawie. W przerw ie o
godz. 23 Wiadomości meteorologiczne.
Poradnik sportowy. 18.00 W itold Ma
liszerwski: K w intet smyczkowy op. 3.
18.30 P ogadanka aktualna. 18.40.
„Życie k u ltu raln e i artystyczne stoli
cy". 18.45 P ro g ram n a dzień n astęp 
ny. 18.55 Skrzynka rolnicza. 19.05
K oncert reklamowy. 19.35 Wiadomo
ści sportowe. 19.45 K om unikat śnie
gowy. 19.50 Biuro Studjów rozm a
w ia ze słuchaczami P. R. 20.00 Kon
cert syłnfoniczny. 22.30 Muzyka

CASINO

1

Tragedja chorego
W ładysław R atajczyk, (Zaokopo
w a 5), lat 29, ślusarz Państw ow ej
F abryki K arabinów , cierpiał już
od dłuższego czasu na rozstrój ner
wowy.
W w ieczór Sylw estrow ski, R a
tajczyk, korzystając z nieobecności
domowników, otruł się kw asem
solnym. Na jęki desp erata nadbie
gli sąsiedzi. R atajczyka nieprzyto
mnego i w stanie ciężkim przew iezło Pogotow ie do szpitala Przem ie
nienia Pańskiego, gdzie w Nowy
Rok zmarł. D enat pozostaw ił żonę.

ZŁOTO,
dowa 2.

biżuterję, kwity lom bar
dowe kupuje Hefen, Mio

Piątek, 3 stycznia 1936 r.
O dbędą się zebrania dla człon
ków i sym patyków na niżej poda
nych dzielnicach:
Referaty na tem at: „D laczego
przyszliśmy do P PS" odbędą się:
Marymont - żolibórz", Krasiń
skiego 10; ref. tow . Deutscher.
Praga, Brukowa 35; ref. tow.
Lamet.
Czerniaków, Nowosielecka 1;
ref. tow . Montag.
Powiśle, Czerw . Krzyża 20; ref.
tow . Birncholc.
Pozatem odbędą się referaty:
W ola-Czyste, W olska 44; ref.
tow. Klein.
Jerozolima, Chłodna 30; ref.
tow . Winterok.
Mokotów, Chocimska 23; ref,
tow . Cohn.
Annopol i Nowe Brudno, Białołęcka 51; ref. tow . Walter.
Czerniaków, godz. 6 po poł. po
siedzenie Komitetu Dzielnicy. Obec
ność w szystkich członków Komi
tetu obow iązkow a.

T. U. R.
ODCZYTY w ZW. TRAMWA
JARZY (Warecka 7).
N ajbliższy odczyt TUR odbę
dzie się w piątek, 3 stycznia, o g.
614 wiecz. W ygłosi go tow . prof.
W . Gumplowlcz na temat: „Anty
semityzm".

W NIEDZIELĘ PORANKI o 12-ej
CZARY: „Veronika" i „Ognisty kon
wój".
ELITE: „Dwie Joasie" i nadprogram.
EUROPA: „4)4 Muszkieterów".
FILHARMONIA:
„Gabinet figur
woskowych".
FLORIDA: „Antek Policmajster" i
„Wystawiamy rewję".
FORUM: „Szanghaj" i „Tajemnicza
dama".
FAMA: „Don-Juan" z Douglasem i
Fairbenksem.
HELJOS: „Dzień wielkiej przygody".
IT AL J A : „Śpiew, całus i dziewczy
na" i „W kastylskini ogrodzie".
KOMETA: „Cowboy miljonerem" i
rewja.

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

G e o rg e O’B rie n *
w

sensacyjnym, nawskroś
czesnym dramacie

nowo

„C ow boy Miljonerem ”
R E W J A

LUX: „A. B. C. miłości" i „S. O. S.
Góra lodowa".
LOS: „Poco pracować?" i dodatki.
MAJESTIC: „Miłość w czołgu".

majestic
Rewelacyjna

począ
tek o 4

09

komedja

SOWIECKA

MIŁOŚĆ
w CZOŁGU
DOZWOLONY
W szystkie m ie jsc a

MEWA: „Noce wiedeńskie" i „Ta
rzan Nieustraszony".
MASKA: „Tarzan nieustraszony" i
„Poco pracować".
METRO: „Veronika" i „śladami Indjan".
MIEJSKIE: „Indyjscy piechurzy".

K i n o m ie js k ie

INDYJSCY
P I E C HU R Z Y
(F lip

i F la p )

Dozwolony

______

MUCHA: „Malowana zasłona" i „Mi
lioner mimów oli".
NOWA TOMBOLA: „Droga bez po.
wrotu" i „Rewolucja śmiechu'**
OKO PRASKIE:
„Niedokończona
symfonja" i „Pechowcy".
PAN: „Manewry miłosne".

W Kinie PAN

Fox-Film.

OGŁOSZENIA DROBNE
- Ks KOMETA —
A.A.A.A.A.A.) TAPCZANY
ul. Chłodna 49, tel. 6.48-51.

higjeniczne, autom atyczne p atento
wane 3722, złotych 50, oraz nowo
czesne kozetki, otomany. Warunki
dogodne. Wyg
Tel. 247-67.
tw órnia: Tw arda

Z E B R A N IE K O M ITETU DZIEL
NICY ŚRÓDM IEŚCIE PPS odbędzie
się w p iątek o godzj. 8-ej.
D ZIELN IC A STARÓWKA. Posie
dzenie K om itetu DOzielnicy S ta 
rówka o godz. 6.30, D ługa 26.

Co wyświetlają kina?

Zrzeszenie lekarzy U bezpieczaini
żąca jego, 21-letnia Lucyna Domań
BOD O
ska, która zam knęła się w kuchni Społecznej w W arszaw 'e, pragnąc
B E N iT A
i odkręciła kurek przy maszynce podnieść spraw ność Pogotow ia UFERTNER
bezpieczalni Społecznej w załatw ia
gazow ej.
niu
w
izyt
nagłych
u
członków
Ubez
Piotr Chlebosz 1. 21, pomocnik
zduna (Pańska 21), otruł się esen pieczalm, przejęło kierow nictw o
cją octow ą w bram ie domu M ar- Pogotow ia z rą k dotychczasowego
jensztadt 2. Pogotow ie przewiozło pryw atnego przedsiębiorcy, z atru 
dniając w pierw szym szeregu lek a
desperata do szpitala Dz. Jezus.
rzy zredukow anych uprzednio w
CASINO: „Burza nad światem".
Ubazpieczalni w liczbie około 20.
W ten sposób zarząd Zrzeszenia
lekarzy U bezpieczalni Społecznej
pocz. 4 g.
P IĄ T E K , 3 stycznia.
w W arszaw ie, tw orząc sekcję po
wielkie wstrząsające widowisko
6.30 Kolenda. 6.33 Gimnastyka. mocy koleżeńskiej i polecając jej
filmowe
6.50 Muzyka z płyt. 7.50 P rogram prow adzenie Pogotowia, daje moż
P- Ł ,
n a dzień bieżący. 7.55 P arę inform a- mość zarobkow ania członkom Zrze
szenia
odpowiednio
przygotow
a
cyj. 11.57 Sygnał czasu z W arsz.
Obserw. Astronom. 12.00 H ejnał. nym do pełnienia pomocy doraźnej.

Co usłyszym y w radjo ?

Kronika organizacyjna

Rewelacyjny polski romans
muzyczny

MANEWRY MIŁOSNE
Reż. J. NOWINA-PRZYBYLSKI
i KONRAD TOM.
W roi. gł.: Mankiewiczówna, Ha
lama, Zimińska, Żabczyński, Sielański.
Humor, Młodość, Radość, Piosenka
Przepych wystawy. Wspaniała gra!
PETIT TRIANON: „Skandale miljonerów" i „Droga bez powrotu",
POPULARNY: „Tarzan nieustraszo
ny" i rewja.
PROMIEŃ: „Bez nazwiska" i „Czło
wiek o stu maskach".
PRAGA: „Kapryśna Marietta".
BAJ: „Nędznicy" i „Paryż w ogniu".
RIALTO „Będziesz znowu moją".
RIVIERA: „Jakiej miłości pragniesz"
i „Zagadnienia seksualne".
ROXY: „Pat i Patachon".
SFINKS: „Wesoła rozwódka" i re
wja.
SOKÓŁ: „Frasąuita" i „Kłopoty tetelefonistki".
_
STYLOWY: „Kochaj tylko mnie".
ŚWIATOWID: „Petter Ibbetson".
ŚWIAT: „Roześmiane oczy".
TON: „Mała mateczka".
UCIECHA: „Rapsodja Bałtyku".
UNJA: „Pat i Patachon jako Jazzbandiści" i rewja.

Odbito w drukarni Sp, Nakladowo-Wydawniczej „Robotnik", Warszawa, Warepkn I

