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Co d a l e j ?

w ambulansie szwedzkiego „Czerwonego Krzyża”

Troski konserwatystów
Po mowach p. prem jera Kościałkowskiego, po znam ien
ne m, w bardzo pesymistycznym
tonie utrzym anem , gospodarczem expose p. w iceprem jera
K w iatkowskiego nastąpił zastój
w polityce. Am nestja nie zado
woliła
społeczeństwa, naw et
niektórych kół „sanacyjnych"
(brak przestępstw prasowych,
b rak emigrantów i t. d.); w ystą
pienie
min. M ichałowskiego
przeciw ko
„liberalizującym"
„sanatorom " do reszty zmroziło
atm osferę. Tylko sen. Sierosze
w ski poczuł się w tej atm osfe
rze, jak ryba w wodzie, i zaczął
agitację za „kontr-terorem “...
Zastój. Odczuwa się brak de
cyzji. Słowa o kontakcie ze
„społeczeństw em " są tylko sło
wami. K roki (właściwie krocz
ki), zaproponow ane przez p.
K w iatkow skiego w dziedzinie
budżetow o - gospodarczej, mo
że będą w stanie (na pewien
czas) trochę ulżyć budżetowi
państw a. Ale co dalej? P. w ice
prem ier w iernie (to zasługa)
przedstaw ił STRASZNE poło
żenie wsi, ale żadnych pow aż
niejszych, głębokich środków
nie zaproponow ał.
„Społeczeństw o'1 — powiada
p. Kościałkowski. Ale „Sejm"
nie jest już obecnie wyrazem
społeczeństw a. A poza Sejmem
i Senatem społeczeństw o niebardzo może się wypowiedzieć
— cenzura znowu zabrała się
do wzmożonej „pracy".
W yczuwa się NIEMOC. Spo
łeczeństwo, naw et w swych naj
bardziej um iarkowanych i prosanacyjnych odłamach, przesta
je spodziewać się czegokolwiek
istotnego zgóry. Rośnie bier
ność, apatja; czy to mają być
drogi odrodzenia gospodarcze
go? Rośnie NIEW IARA w przy
szłość. Jak o charakterystyczne
znaki, ukazują się książki naj
bardziej um iarkow anych przed
staw icieli burżuazji w rodzaju
„Idei Polski" Wł. Grabskiego,
naw ołujące do zmiany systemu.
O statnio znowu ukazała się
książka z tej serji — znanego
ekonom isty F. M łynarskiego p.
t. „Człowiek w dziejach", —
książka naw skroś burżuazyjna,
książka wielkiego umiaru, ale
zarazem bólu i goryczy wobec
smutnej rzeczywistości, — książ
ka tęsknoty do wielkich w yty
cznych w polityce, do wolności,
QO praw orządności. A utor pi
sze ze szczerym bólem (str. 193):
„Coraz więcej w Polsce wiary
w autorytet siły, coraz mniej w
autorytet prawa. Kierowanie zaś
nawą państwową w takim duchu
nietylko nie polepszyło doli miljonow, ale wskrzesiło przedroz
biorowe kalectwo struktury, że
„mamy zbytek u góry, nędzę
u dołu”.

W trosce o przyszłość Polski,
autor stw ierdza, że „Tuman to
talizmu" pow iał nam w oczy: że
zaczęliśmy brać w zory z zagra
nicy (faszystowski ej); że „nau
czyliśmy się wyklinać demokra
cję, lekcew ażyć indywidualność,
poniew ierać wolnością, flirto

wać z niepraw orządnością w
kraju i w stosunkach m iędzyna
rodowych". „Czy takie było
przeznaczenie tych, co pierwsi
ruszyli od Krakowskiego gościri
ca?1” — pyta gorzko autor-niepodległościowiec, ideolog daw
nych „drużyniaków " (str 194).
Umyślnie dajemy głos tym,
którzy reprezentują najbardziej
um iarkowane ideologje. Budzi
się w ielka TROSKA O POL
SKĘ. Co będzie dalej? Nie wi
dać — pow tarzam y — zdolno
ści do stanowczej decyzji. Trwa
niemal w bezruchu stary, zmur
szały system „sanacyjny". Ale
groźna sytuacja gospodarcza nie
czeka. A le coraz bardziej na
p ięta sytuacji międzynarodowa
tylko skraca możliwości „pieredyszki". Ale wieś i masy bez
robotnych ..toną w nędzy coraz
bardziej...
Zaniepokoił się „CZAS", za
niepokoiła się konserw a „sana
cyjna" Czy boi się dalszego n a
pinania stosunków socjalnych,
zwłaszcza na wsi? Czy poprostu ma w iększe doświadczenie
i instynkt polityczny, szersze
horyzonty? Mowa sen. Radzi
wiłła, częściowo skonfiskowa
na (!!) w ustępie o stosunkach
wiejskich na W ołyniu, jest zna-

na. K rótko: „Gzas" już nie wie
rzy w trw ałość i sukcesy obec
nego systemu, nie w ierzy w
kurs anty-partyjnicki, naw et we
w łasny „Sejm". Widzi, że wszy
stkie te pom ysły zostały poprostu POZA OBRĘBEM SPO
ŁECZEŃSTWA. Próbow ał był
staw iać na „lepszą" biurokra
cję, ale zrozumiał, że to fikcja.
Poczuł zatrwożony, iż apatja i
bierność zniszczą społeczeńst
wo, uniemożliwią, wszelki wzlot
gospodarczy. Co czynić? — za
pytuje siebie — czy obecny
Sejm może stać się organem na
prawy, w yrazem społeczeńst
wa, narzędziem zmiany? W ąt
pi... bardzo wątpi... Próbuje je
dnak .zdopingować" ten obecny
Sejm w nadziei, że może „ex
post" (mimo b raku zaufania
przy „wyborach") uzyska on
zaufanie społeczeństwa. I pisze:
„Sejmu — maszyny do głoso
wania, społeczeństwo nie potrze
buje. Sejm, służący tylko do tego
celu, będący tylko czczą ozdobą
ustroju, zabytkiem parlamenta
ryzmu, jest dla nas poprostu za
drogi. My potrzebujemy i my
chcemy Sejmu, ale Sejmu, który
mógłby się pochlubić realnemi
wynikami swej pracy1’.
Są to słowa, podbite niew iarą
samego autora. J a k ludzie za-

ieżni mogą nie być „maszyną"
i „ozdobą"? A jeśli przypad
kiem (pod wpływem społeczeń
stwa) spróbują rozszerzyć swą
mechaniczną rolę, przyjdzie do
nich ktoś z dyrektywami — jak
min. M ichałowski przy amnestji.
„Czas" z boleścią stw ierdza
(jest to novum!), że w „społe
czeństwie mają pewne (!) wpły
wy partje t. zw. „opozycyjne";
i dalej — „wpływu tych partyj
nie n a le ż y przeceniać, ale NIE
TR2EBA GO NIEDOCENIAĆ"
i t, d. Powoli więc dochodzimy
do jakiejś praw dy.
Poco to wszystko piszemy?
Poco wydobywamy te um iarko
wane, ostrożne, konserw atyw ne
głosy. Bo to są SYMPTOMATY, oznaki — oznaki trwogi!
T ak dalej niemożna. Przenikli
wy' lub bardziej niezależni w i
dzą praw dę i ośmielają się ją —
częściowo — wypowiedzieć.
Cóż dalej? Po urzędowych
mowach i znamiennych deklara
cjach widzimy jakiś zastój, sta
gnację, b rak decyzji. A życie
dokoła nie stoi!! Czyżby mieli
zwyciężać ci, którzy — niech
się dzieje co chce — wierzą
tylko w „aparat"?!
K. CZAPIŃSKI.

Agencja Reutera donosi z AddisAbeby, że wczoraj rano przybył sa
molotem do Addis - Abeby szef am
bulansu szwedzkiego Czerwonego
Krzyża dr. Hylander wraz ze
swym kolegą dr. Smith’em. Jak
wiadomo, obaj byli ranni podczas
bombardowania.
Dr. Hylander przywiózł wiado
mość o śmierci swego asystenta
dr. Lundstroma, który zmarł z od 
niesionych ran.
Chociaż stan dr. Hyłandera jest
ciężki, mógł on udzielić przedsta
wicielowi Reutera wywiadu, w
którym przedewszystkiem z całą
stanowczością stwierdził, że bom
bardowanie ambulansu szwedzkie
go Czerwonego Krzyża przez samo
loty włoskie nie było wypadkiem,
lecz aktem najzupełniej świado
mym.
W ciągu wielu dni przed zbom
bardowaniem ambulansu oświad
czył, dr. Hylander, samoloty wło
skie ostrzeliwały wszystko woko
ło ambulansu. Rano w dzień bom
bardowania znajdowałem się w sa
li operacyjnej. Nagle spadł na nas
deszcz z bomb i kul karabinów ma
szynowych. Zanim zemdlałem mia
łem zaledwie czas zauważyć dwie
grupy z trzech samolotów, unoszą
ce się ponad ambulansem.
Kiedy przywróciłem do przytom
ności zobaczyłem najokropniejszą
scenę jaką można było sobie wyo
brazić: scenę strasznej rzezi. Wo-

Orędzie prez. R oosevelta

Przeciw wojnie i przeciw polityce faszystowskiej
Prezydent Rosevelt udał się w
piątek wieczorem na Capitol i od
czytał w obecności członków obu
izb zebranych w sali posiedzeń Iz
by reprezentantów orędzie do kon
gresu. Orędzie to było transmito
wane przez 600 rozgłośni.
Na wstępie swego przemówienie
prezydent Rosevelt stwierdził, że
od czasu letnich miesięcy 1S33 r.
cele władców (faszystowskich) kie
rujących losami licznych i wielkich
mas ludności w Europie, nie zmie
rzają ku pokojowi i nie kierują się
dobrą wolą. W tych częściach Eu
ropy osiągnięty już został taki stan
rzeczy, że narody Ameryki uświa
domić sobie muszą wzrastającą

tam złą wolę, tendencje wyraźne
do napaści i zwiększające się zbro
jenia. Wszystko to stwarza sytua
cję, która posiada w sobie wiele
elementów, prowadzących do tra
gedii powszechnej wojny.
Obecnie istnieją poważne pow o
dy do pesymizmu.
Napróżno byśmy głosili, iż masy

ludności, tworzące narody, opano
wane przez ducha autokracji i ag
resji, nie sympatyzują ze swymi
władcami i że nie daje się im żad
nej możności wyrażenia swych po
glądów oraz, że zmieniłyby ten
stan rzeczy, gdyby mogły Masy
ludności tych narodów, nie majac
dostępu do rządów, tak jak my to
rozumiemy, ślepo podążała za ty
mi, którzy dążą do władzy auto
kratycznej.

Niektóre narody poszukujące zy
sków dla handlu, oraz przestrzeni
dla ludności powróciły do dawnej
wiary w prawo miecza i do fanta
stycznych koncepcyj, że tylko one
są wybrane do wypełnienia misji,
a wszystkie inne narody powinny
im podlegać.
Wiem, że słowa te — powiedział
Roosevelt — które wygłaszam umyślnie, nie będą popularne wśród
narodów, które zrozumieją, że sto
sują się one do nich.
Uczucia te jednakże spotkają
się z sympatją i zrozumieniem n a 
rodów, czy też ludzi, pragnących
szczerze pokoju; 85 do 90 procent
narodów całego świata jest zado
wolone z swych granic terytorial
nych i byłyby gotowe zredukować
jeszcze bardziej swe siły zbrojne,
gdyby inne narody zgadzały się
uczynić to samo.
Pokój światowy i dobra wola
spotykają na swej drodze jedynie
10 lub 15 procent ludności świata
która się im przeciwstawia. Oto
jest powód, dla którego wysiłki,
zmierzające do redukcji zbrojeń,
dotychczas nietylko nie powiodły
się, ale przeciwnie zostały spotka
ne przez wzrost zbrojeń lądowych
i powietrznych dlatego też wysił
ki, zmierzające do ograniczenia
zbrojeń morskich są tak mało wy
datne. Zdaję sobie sprawę, iż obo
wiązkiem moim było podkreślić
powagę sytuacji, wobec jakiej sto
ją narody świata.

koło mnie spoczywali na ziemi licz
ni zabici, umierający i ranni. Gro
zę tego widoku powiększyły jesz
cze bardziej krzyki i jęki rannych
oraz trzask palących się namiotów.
Trudno jest powiedzieć, ile bomb
rzucono na ambulans. Przypusz
czam jednak, iż podczas bombar
dowania rzucono ich przeszło 200,
nie licząc tysięcy locis^ ów karabi
nów maszynowych, które nie do
sięgły.
Wszystkie nasze zapasy zostały
kompletnie zniszczone. Trzeba by
ło uciec się do najprymitywniej
szych metod przy opatrywaniu ran
nych.
Niema absolutnie żadnego wy
tłumaczenia faktu zbombardowa
nia ambulansu, który zgodnie z
konwencją międzynarodową był
oznaczony emblematami Czerwo
nego Krzyża.
Twierdzenia włoskie, iż dowód
cy i żołnierze abisyńscy szukali
schronienia w ambulansie są absoUitnie bezpodstawne. Nawet eskor
ta wojskowa nie była wewnątrz na
miotu.
Personel medyczny, który znajdo
wał się na sali operacyjnej zeznał,
iż samoloty unosiły się na bardzo
małej wysokości, niewątpliwie nie
obawiając, iż będziemy do nich
strzelać.
Korespondent specjalny Reutera
dokonał również wywiadu z baro
nem von Rosenem, który przywiózł
obu szwedzkich lekarzy. Oświad
czył on, że po wylądowaniu w po
bliżu miejsca, gdzie znajdował się
ambulans, zarówno on jak i jego
towarzysze posuwali się zwolna
-e-\~

Czerwonego Krzyża. W krzakach
sąsiednich widać było tubylców,
którzy trzymali broń w pogotowiu.
Dopiero kiedy Van Rosen przemó
jące dó burzenia pokoju świata, wił do nich po amharsku, pozwolili
wysłuchany był w grobowej ciszy mu zbliżyć się a następnie eskorto
i skupieniu.
wali go do miejsca, gdzie znajdo
wali się ranni Szwedzi. (PAT.)

Stany Zjednoczone nie będą przy
czyniały się do przedłużenia woj
ny, pozwalając stronom wojują
cym na otrzymanie broni i amuni
cji oraz materjału wojennego ze
Stanów Zjednoczonych. Po drugie
będą się starały, by strony woju
jące nie otrzymywały produktów
amerykańskich, mogących przyczy
nić się do dalszego trwania wojny
(nafta). Produkty te nie będą mo
gły być wywożone w ilościach,
przewyższających normalny eks
W Rzym ie ogłoszono- w łosk i ko ło 2-ch bombardowań: jednego na
port Stanów Zjednoczonych w cza m unikat w ojenny nr. 88: M arsza drodze karawanowej pomiędzy Sosie pokoju. (PAT).
lek Badoglio telegrafuje: „W czo cota i Seloa, obrzucaj ą t bombami
*4
raj na froncie erytrejskim w rejo silne oddziały nieprzyjacielskie,
*
Aczkolwiek dzienniki angielskie nie Tem bien i w obszarze na p o  posuwające się w stronę linij wło
nie mogły jeszcze zamieścić ko łudniow y - w schód cd M akalle, skich, drugiego — w rejonie Cafmentarzy o mowie Roosevelta, nie odbyw ała się ożyw iona działal ta, gdzie obrzucono bombami obo
ulega wątpliwości, że sprawiła ona ność patroli w yw iadow czych. U- zow isko abisyńskie. Na Cafta je
w Anglji wielkie wrażenie. W ko grupowania nieprzyjacielskie na den z naszych samolotów spłonął
łach politycznych Londynu pod naszem przedpolu zostały rozpro w powietrzu, Oficer-obserwator i
kreślają, że największe wrażenie szone. W ciągu różnych starć pa podoficer-pilot ponieśli śmierć".
(PAT.).
sprawił ustęp, w którym Rosevelt dło z naszej strony 6 tubylców i 2
erytrejczyków
.
Lotnictw
o
dok
on
akrytykuje autokratyczne rządy w
Europie, a zwłaszcza, w którym
mówi o różnicy między olbrzymią
większością ludzkości, pragnącej
pokoju, a znikomą w stosunku do
niej mniejszością, która pokój ten
zakłóca.

Marsz. Badoglio telegrafuje...

„Straty są tylko po naszej stronie"...

W z r o st bezrobocia

W Waszyngtonie przemówienie
prezydenta Roosevelta przyjęte zo
stało entuzjastycznie. Kongres zgo
tował Rooseveltowi owację już
gdy ukazał się w Izbie. Roosevelt
mówił wolno i bardzo wyraziście.
Ustęp, potępiający rządy, zmierza-

W ciągu 2 tygodni przybyło 45.000 bezrobotnych!

Oficjslna liczba bezrobotnych
na terenie całej Polski w dniu
1 stycznia 1936 r. według danych
biur pośrednictwa pracy Funduszu
Pracy ogółem wynosiła 394.644.

BEZROBOCIE W CIĄGU OSTATNICH
2-CH
TYGODNI
ZWIĘKSZYŁO SIĘ O 44.424 OSÓB. (PAT.).

-

Str. 2

Proces o zabójstwo min. Pierackiego

Mowy obroócdw. Dokończenie mowy adw. Szłapaka. Mowa adw. Pawenckiego
Sprawozdanie według P.A.T.

Dzisiejsze nasze sprawozdanie
dajemy znowuż według P. A. T.,
bo wprost technicznie nie zdąży
liśmy tekstu P. A. T. uzupełnić.
A jednak — mimo najlepszej—są
dzimy — woli
sprawozdawcy
P. A. T. — streszczenia mów obrończych nie wyglądają wcale
idealnie ściśle. W przemówieniu
piątkówem adw. Horbowego opu
szczono, jak łatwo stwierdzić dla
przykładu, szereg ustępów dość
istotnych. Może teraz pewne „osoby miarodajne* zdadzą sobie
ąprawą, że opracowywanie spra
wozdać sądowych nie jest rzeczą
łatwą i śa żadne pismo nie może
traktować każdego słowa przema
wiającego obrońcy czy prokurato
ra, jako ŚWIĘTOŚCI NIENARU
SZALNEJ, tembardziej, gdy nie
którzy mówcy sądowi., zmieniają
później własny stenogram, nie nprzedzając o tern nikogo.

WYJAŚNIENIA KARPYŃCA

N astępnie obrońca pow ołuje się
na w yjaśnienia Karpyńca, złożone
Sądow i na piśmie, gdzie mówi on,
dla jakich celów zakupyw ał znacz
ne ilości środków chemicznych, po
tem p rzytacza opinję prof. D zie
w ońskiego, w ydaną na podstaw ie
b adania m aterjałów wybuchow ych,
dostarczonych ze Lw ow a, Krako
w a i W arszaw y. Poniew aż obroń
ca zaznacza, te biegły badał rów 
nież m aterjały w ybuchow e w bom 
bie, któ ra w ybuchła w drukarni Ja
skow a w e Lwowie, prok. żeleński
stw ierdza, że biegły bom by tej nie
badał, a przew odniczący zw raca
adw . Szłapakow i uw agę, by ściśle
cytow ał orzeczenie biegłego, bez
Z Wiednia donoszą agencji
przeinaczeń.
Karpyniec nie miał możności PRESS;
Zarządzenia gospodarczo-żywprzekrystalizow ać pikrynianu po
tasu, ab y miał on cechy pochodze nościowe rządu hitlerowskiego wy
wołały bierny opór chłopów nie
nia fabrycznego.

w „Trzeciej" Rzeszy

pochodzą z innego źródła.

Mowa adw. Pawenckiego

Skolei zabiera głos adw. Paweuckd. Nawiązując do uwagi pro
kuratora Żeleńskiego, ii ustęp de
kalogu ukraińskiego nacjoralisty,
głoszący, że nienawiścią i podstę
pem każdy członek O. U. N. tra k 
tować będzie swoich wrogów, od
nosi się również do 9ędziów, obrońca zaznacza nawstępie, :ż chce
mieć przekonanie i świadomość,
że broni tylko oskarżonych i że
Sąd nie ma wrogów, jako instytu
cja, stojąca ponad wszystkiem w
ludzkości.
Przystępując do obrony oskarżo
nych Kłymyszyua i Zaryck:ej, obrońca oświadcza, iż rozumie, iż
pomiędzy nim — obrońcą jednost
ki, a prokuratorem , który jest tu
taj rzecznikiem Państwa, zachodzi
wielki dystans. Z utwagi jednak na
to, iż broni człowieka, musi wnik
nąć w głębsze pobudki jego dzia
łania.
MILCZENIE KŁYMYSZYNA,
W sprawie Kłymyszyna obroń
ca zaznacza, że sytuacja jego iest
STARCIE
szczególnie ciężka, gdyż oskarżo
Przew odniczący: N a jakiej pod ny stojąc pod zarzutem zdrady sta

P rzy porów naniu m aterjałów , za
w artych w bom bie w arszaw skiej z
m aterjałam i, znalezionem i u Karpyńca, biegły tw ierdził, że skład
chem iczny tych m aterjałów jest
identyczny. O brońca cytuje ustęp
orzeczenia prof. Dziewońskiego,
który mówi, że urządzenie i cia
snota m ieszkania K arpyńca p rzed 
staw iają bardzo prym ityw ne w a
runki dla w ykonania dośw iadczeń
precyzyjnych, celem produkow ania
m aterjałów w ybuchow ych na w ię
kszą skalę. N asuw a to przypuszczę
nie, że oskarżony czynił dopiero
p róby przedw stępne, przygotow y
w ał m aterjały i dośw iadczenia, m o
gące być w ykonane gdzieindziej, w
sposób bardziej precyzyjny, św ia d
czyłoby to — mówi obrońca — że
były jeszcze inne m iejsca i źródła
produkcji m aterjałów w ybucho
w ych, o których pan prokurator
w ie, ale z różnych w zględów nie
uw ażał za potrzebne ujaw nić na tej
rozpraw ie.

mieckich. Mimo ostrych represyj
trwa prawdziwy stan wojny mię
dzy ludnością wsi a organami kon
troli cen żywnościowych i pla

(Kor. wl.).
Robotnicy fabryki kaloszy „Ardal“ w Lidzie niedawno zorgani
zowali się w Centralnym Związku
Robotników Przemysłu Chemicz
nego, Na wiadomość o tem dyrek
cja fabryki wydaliła z pracy cały
Zarząd Oddziału. Robotnicy w obronie organizacji rozpoczęli strajk.
Władze miejscowe są wrogo usposobione do powstałej organiza
cji robotniczej. Po wybuchu straj

Miesięcznik, Organ Polskiego Związku
Wydawców Dzienników i Czasopism.
Redaktor Stanisław Kauzik
Wyszedł z druku zeszyt grudniowy.
TREŚĆ ZESZYTU:
Franciszek Głowiński — Metody
propagandy wydawniczej.
' Stały Komitet Porozumiewawczy
Międzynarodowych Federacyj Praso
wych.
Prasa polska przed 100 laty.
Życie organizacyjne: Prace Komisji
Porozumiewawczej
Wydawców
i
Dziennikarzy: Prace Polskiego Zwiąż
ku Wydawców.
Kronika.
Cena zeszytu 1 zł. Do nabycia w
administracji „Prasy" w większych
księgarniach i w kjoskach „Ruchu*'.
Prenumerata roczna zł. 10. Adres
administracji: Warszawa, Krakowskie
Przedmieście 40 m. 11 tel. 540-00.
P. K. O. 18.606.
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Niepogoda we Francji trw a w
dalszym ciągu. Długotrwałe desz
cze spowodowały wylewy’ rzek i
powodzie. W ielkie przestrzenie
gruntów znajdują się pod wodą.
Wody Sekwany wzrosły do tego
stopnia, że niebezpieczeństwo po
wodzi jest bardzo groźne. W de
partamencie Indre et Loire most
kolejowy został zerwany, a tory
podmyte. Most zawalił się w chwi
li, gdy pociąg wjeżdżał na most.
Jeden, wagon wykoleił się, ofiar
w ludziach nie było, natomiast
straty materialne są bardzo zna
czne. W pobliżu miejscowości
Niort we Francji zachodniej ewa
kuowano całą ludność. Dwie oso
by zatonęły. W Poitiers ludność
otrzymała instrukcje opuszczenia

niżej położonych domostw. Koło
T-cnnerre obsunęły _ się znaczne
ilości ziemi i kamieni. Pomiędzy
Chamonix a La Fayette spadła la
wina, która wyrządziła poważne
szkody. (ATE.).

Gtigsa uwięziony
Koła abioyńskie twierdzą, że
Ras Gugsa (który przeszedł swe
go czasu na stronę włoską), zastał
uwięziony przez Włochów i jest
trzymany pod strażą. Gugsa jest
oskarżony o organizowanie po
wstania przeciwko Włochom. Wia
domości o rozstrzelaniu Gugsy nie
odpowiadają jednakże prawdzie.
(ATE.).

\mim
W dniu 20 grudnia w Krotoszy
nie koło Poznania dokonano mor
derstw a rabunkowego na osobach
Bolesława i Elżbiety Gapików.
Mimo natychmiastowego pościgu,
nie można było ująć morderców.
Śledztwo opierało się na pow erzchdwnych rysopisach sprawców
napadu.

iira

w Krakowie
W piątek wieczorem w Sądzie
Okręgowym w Krakowie zapadł
wyrok w procesie o napad rabun
kowy na listonosza Bezwińskiego
w dniu 8 maja r. ub.
Obaj oskarżeni Dawid Eichenwald i Israel Siegfried skazani zo-

ku kilku robotników, członków
Zarządu Oddziału, zostało areszto
wanych.
Tego rodzaju represja jest bar
dzo na rękę właścicielom fabryki.
W fabryce „Ardal" są najniższe
płace ze wszystkich fabryk kalo
szy w Polsce; nadto panuje tam
teror wobec robotników.
Żądamy uwolnienia aresztowa
nych.

Deszcze i powodzie we Francji

L. NowaKowsRi * Syn

PRAS A"

cówkami dostawy artykułów spo
żywczych.
Bierny opór chłopów występuje
zwłaszcza jaskrawię w prowin
cjach katolickich Niemiec, gdzie
na ustosunkowanie się ludności do
reżimu hitlerowskiego oddziałują
nietylko zarządzenia gospodarcze,
ale i prześladowania religijne.

Strajk w Lidzie

staw ie pan to tw ierdzi?
Prok. Żeleński: proszę o zap ro 
tokółow anie tego ośw iadczenia p a
n a obrońcy.
W i n u w a , u l. E lektoralna 2 4 , róg Solne]. Tel. 3 0 3 - 2 3
Przew odniczący poleca zap ro to  poleca w wielkim wyborze: II b l o r y m ę S h i O, g o t o w e
kółow ać słow a adw . Szłapaka i
I na
x a m Aw i a n ie n i a
zw raca mu uw agę na niedopusz
CENY KONKURENCYJNE
Firma egzystuje od 1890 roku
czalność takiego ośw iadczenia.
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szym, obrońca zaznacza, że oskar
żenie opiera się i.a dowodach, opartyah na wywiadzie, natomiast
oskarżenie o zbrodnię z art. 225
pomocy w zabójstwie opiera się
tylko na wnioskach i dedukcjach.
Nawiązując do słów prokuratora
Rudnickiego, że w procesie nimiej
szym ma się do czynienia z chorą
myślą i jakimś obłędem oraz do
żądania prokuratora Żeleńskiego
kary dożywotniego więzienia dla

Bierny opór chłopów

Mała rzecz, a... w styd Pewne
DRUGA GRZYWNA
rodzaje., drażliwoeci nie pasują
Po grzerw ie zarządzonej na pro
ani trochę do poważnych stano śbę adw . Szłapaka, przew odniczą
wisk. I — doprawdy — warto, by cy o głasza następujące postano
„uroczyste togi" pamiętały, że ży wienie:
jemy jednak w XX stuleciu i że
Sąd Okręgowy, biorąc pod owa
jesteśmy, bądf co bądź, Europą..
gę, że pan adwokat Szłapak w
• *
przemówieniu obroóczem dopuścił
*
Przemówienia obrońców uzupeł się znieważenia prokuratury przez
nimy jednak w czasie najbliższym insynuowanie jej rzekomego zata
w myśl naszej zapowiedzi. Bo jenia istotnych dla sprawy okoli
czytelnik powinien mieć istotnie czności taktycznych i potwierdza
jących je dowodów, za co został
PEŁNY OBRAZ rozprawy.
upomniany przez przewodniczące,
go, na zasadzie art. 61 paragrafu
Druga częić mowy
o ustroju sądów powszechnych po
adw. Szłapaka
stanowił adw. Sterana Szłapaka
W dalszym ciągu przem aw iał
skazać na grzywnę w wysokości
w czoraj zran a obrońca osk. K ar
300 zł.
pyńca adw . Szłapak. Pow ołuje się
Następnie przewodniczący udzie
on n a orzeczenie biegłego chem ika
la adw. Szłapakowi głosu dla dal
prof. D ziew ońskiego. W nioski bie
szego konytnuowania mowy.
głego — m ówi obrońca — częścio
Obroca Szłapak oświadcza wów
wo p otw ierdzają tezę oskarżenia, a
czas, że wyczerpawszy prawie ca
częściowo tezę obrony, że Karpyły materjał dowodowy, który od
neć nie wypełnił bom by m aterjałanosi się do jego kłijenta, zrzeka
rm w ybuchow em i i że m aterjały te
się dalszego głosu.
MATERJAŁY WYBUCHOWE
KARPYŃCA

nu i udzielenia pomocy w zabój
stwie ministra Państwa Polskiego
milczy. Zasadzie „qui tacet consentire videtur" (kto milczy — ten
się zgadza), obrońca przeciwsta
wia zasadę, że kto milczy, nieko
niecznie przyznaje się. Postępo
wanie Kłymyszyna niekoniecznie
podyktowane musiało być stra
chem.
Rozpatrując zarzuty co do zdra
dy stanu, pod jakiemi stoi Kłymy-

stali na karę po 8 lat więzienia
każdy z zaliczeniem aresztu śled
czego i na pozbawienie praw obywatelskich na lat 8.
Zasądzono również powództwo
cywilne w wysokości 1000 zło
tych.

W piątek patrol policyjny w
Wadowicach natknął się na ulicy
na dwuch podejrzanych osobni
ków, nieznanych w mieście. Po
sterunkowi wezwali obu podej
rzanych do okazania dokumen
tów. Wezwani do zatrzymania się
wydobyli pistolety automatyczne
i zaczęli strzelać w stronę poste
runkowych. Pod osłoną strzałów
usiłowali zbiec. Posterunkowi od
powiedzieli strzałami, przyczem
jednego z uciekających ranili cięż
ko, drugiego lżej.
Obu rannych ujęto, Ciężej ran
nym jest znany bandyta Szajer
Markowicz, który niedawno wy
puszczony został z więzienia we
Wronkach: lżej rannym — Marjan
B ałkowski, przestępca z Pozna
nia.
Markowicz,a przewieziono do
szpitala; Białkowskiego, którego
rana okazała się lekka, do wię
zienia.
Obaj przyznali się do popełnie
ni* morderstwa.

PORADNI A

Meteor nad Warszawą Świadomego
Macierzyństwa
W nocy z 1 na 2 stycznia o go
dzinie 2-53 (w nocy) pojawił się
nad Warszawą niezwykle jasny
meteor. Osoby, które widziały to
zjawisko, proszone są o nadesła
nie swoich uwag do W arszaw

skiego Obserwatorium Astrono
Leszno 23 m. i
micznego, Aleje Ujazdowskie 6/8. Zapobieganie dąży, leczenie chorób
Obserwacje te mogą być przydat kobiecych i bezpłodności. Porady
przedślubne
ne dla naukowego zbadania zja
Wtorek, czwartek, sobota—10—>1
wiska.
Poniedziałek, środa, piątek — 5 —8,

Kłymyszyna, obrońca oświadcza,
Iż w każdym razie niema się tu do
czynienia ze zbrodnią, za którą na
leżałoby żądać kary najwyższej
Następnie obrońca przystępuje do
omówienia strony podmiotowej wi
ny osik. Kłymyszyna, wskazując na
szczególne wrażenie, jakie w ywar
ły na pokoleniu, do którego nale
ży Kłymyszyn, wydarzenia z roku
1918 i 1919.
PSYCHOLOGJA KŁYMYSZYNA.
Kłymyszyn od roku 1930 czyty
wał „Rozbudowę Nacji", gdy była
ona pismem legałnem. Potem czy
tywał ją n ad a l Sam to przyznał.
Kłymyszyn przewoził nielegalną
literaturę nie od roku 1931, jak
twierdzi ak t oskarżenia, ale od ro
ku 1933/34. Działalność osk, Kłymyszyna wyczerpuje « ę artyku
łem 155 k. k.. mówiącym o tporządzaniu, przechowywaniu Łub
przewożeniu w celu rozpowszech
nienia pism, druków lub wizerun
ków, nawołujących do popełnienia
przestępstwa. Zdaniem obrońcy,
lie można do niego zastosować
art. 97 hub 93 k. k.
Przechodząc do zbrodni z art.
225 i 226 (pomocy), obrońca twier
dzi, iż Kłymyszyn nie zdawał so
bie sprawy, iż chloran potasu, któ
ry nabył dla Karpyńca konieczny
je®t do wyrobu bomb, 1 dlatego
nie może odpowiadać z a r t 225 i
226. Kłymyszyn nie zadał sobie
pytnia, poco kupuje kalichloricum
i trzeba udowodnić mu, że zdawał
on sobie sprawę i chciał skutku.
W tedy dopiero m oinaby przyjąć
stan prawny z art. 2 2 5 i 226. Nie
ma u riego zamiaru przestępczego,
a jeżeli może być pewna wina, to
trzeba ją udowodnić, czego nie uczyniono.
Jeżeli chodzi o sprawę teczki z
granatami, to wina Kłymyszyna
nie wykracza poza sankcje art. 222
k. k., mówiącym o przechowywa
niu materjałów wybuchowych.
Kłymyszyn milczał nie z bojażni, milczenie jego to jakieś zaha
mowanie, czy może pewien rodzaj
odwagi. Nie chce on nikomu zro
bić najmnńejezej krzywdy. Milczał
przy pierwszem przesłuchaniu, a
przy dnigietn, gdy znalazł się
przed obliczem kilkunastu ludzi,
dostał jakiegoś szoku, wreszcie gdy
dowiedzał się z ust pana prokura
tora Żeleńskiego, że m inis'er Pieracki został zabity, powstało ja
kieś zahamowanie, które trw a do
dnia dzisiejszego. Tego milczenia
nie można mu brać za złe, to jest
dziedzina psychoanalityk! to rie
jest objaw tchórzostwa, a jeśli oho
dzi o jego czyny, należy potrakto
wać go według Htery ustawy, mia
nowicie, jeśli chodzi o zbrodnię
zdrady stanu. Ale przestępstwo to
określone jest przez kilka artyku
łów i niema potrzeby stosować
art. 225, proszę — kończy obrońca
tę część mowy —o uniewinnienie.
**

O godz. 13 przewodniczący za
rządził przerwę obiadową.
Po przerwie obiadowej adw. Pa
wencki kontynuuje swe przemó
wienie.
ZARYCKA.
Niema żadnego dowodu, iżby Za
rycka należała do 0 . U. N.
Pan prokurator stawia oskarżo
ną Zarycką w stan oskarżenia z
art. 97 k. k. Dla artykułu tego
przestępca musi wejść w porozu
mienie z innemi osobami w celu
popełnienia przestępstwa z art.
93 k. k., to jest w celu oderwania
części terytorjum Państwa Polskie
go. To porozumienie z innemi osobami nie może być w celu utrzy
mywania kontaktów organizacyj
nych, co zarzuca się Zaryckiej, ale
musi być skierowane do tego, by
dążyło do oderwania części od ca
łości państwa. Skoro tego niema,
to art, 97 nie może mieć zastoso
wania.
Ani oskarżeni Myhal i Maluca,
ani zbadani w charakterze świad
ków dwaj funkcjonariusze policji,
znający dobrze ludzi z O. U. N. me
dali odpowiedzi na pytanie czy Za
rycka była członkiem O. U. N. By
ło jedynie pewne otarcie się o or
ganizację, korzystano z jej usług, a
Zaryeka, jak mówi, nie mogła tych
usług odmówić, bo byłoby jej przy
kro.

Jeżeli chodzi o przestępstwo z
art. 1 4 8 , oskarżenie twierdzi, że
Zaryeka wiedziała kto jest Maciej
ko. Zarzuca się jej, że kłam ała,
bo badana w śledztwie, inaczej po
dawała za każdym razem dzień,
kiedy przyszedł do niej Maciejko.
Kłamstwa te obrońca tłumaczy im
stynktem odruchowym, wywoła
nym obawą. Przesłuchiwana po
raz drugi Zaryeka powiedziała zna
oznie więcej, niż trzecim razem
ale już 2 tysiące lat temu praw nik
rzymski powiedział, że temu, kto
zadi.żo przyznaje się, nie należy za
dużo wierzyć, bo bywa tak, i*
spowodu strachu, czy z innej przy
czyny zeznaje przeciwko sobie.
Skoro zatem niema pełnego do
wodu co do zbrodni z art. 97 i 148*
to powinna ona być tmiewmiooa
z obu tych artykułów. Może w jej
działaniu była pewna lekkomyśl
ność, ale niema dowodów, i e wie
działa oua, iż przeprow adza Ma
ciejkę, jako zabójcę ministra.
Przemówienie swe kończy obroń
ca apelem do Sądu, by zwróci] Za
rycką temu środowisku, w którem
ona wzrosła. Dużo — oświadcza
obrońca — przecierpiała ona w d ą
gu półtorarocznego pobytu w wię
zieniu. Tu niema tej zwyrodnia
łej duszy, a jest tylko młoda dzie
wczyn a.
a*
*

W związku z prośbą obrońcy
adw. Hankiewicza o odroczenie
rozprawy Sąd postanowił prze
rwać rozprawę do dnia 9 stycznia
do godz. 10-ej rano, gdyż w przy
szłym tygodniu przypadają święta
Bożego Narodzenia według starego
stylu.

Wrażenia ...spoza sali
Sprawozdawca sądowy, który wi*U lat spędził na terenie Sądu, a przez
te H lat, mając za sobą bardzo w izie
procesów politycznych i krym inal
nych, pierwszy raz spotkał się z
pierwszy raz zresztą zastosowaną me
todą pozbawienia go karty wstępu na
rozprawę, jednak i przez to nie zo*
staje „unieszkodliwiony". Echa pro
cesu przedostają się poprzez samknię
te drzwi sali i poprzez kuluary strze
żone przez liczne zastępy policjantów,
dokąd „banita“ bez karty wejścia nie
ma też dostępu... Wrażenia można
zbierać nietylko siedząc na ławie pro.
sowej, można i bez tego myśleć, no
tować i snuć wnioski... których nie
drukują maszyny P. A . T.
Nie trudno zorjctować się, ie w
dalszym ciągu panuje na sali sądo
wej nastrój podniecony, zwłaszcza, te
przerywanie mów obrońcom, a tem
bardziej karanie ich grzywnami mu
si wywoływać oddźwięk.
Słyszałam... że podczas przemówień
obrony zwiększono eskortę przy oskar
żonych i że różni osobnicy, tak licz
nie zalegający kuluary i sale sądowe
jeszcze gorliwiej, niż dawniej, chwy
tają urywki rozmów w czasie przerw
nietylko pomiędzy publicznością ale
i pomiędzy dziennikarzami.
Mówią powszechnie, ie trudno byle
przypuszczać, iż adw. Korbowy po
trafi tak zapanować nad sobą, ieby
sadowolniwszy
się S-ciominutoioą
przerwą, zrekonstruować swe przy
gotowane uprzednio starannie premówienie i wygłosić je w innej, nowej
i skończenie popra/wnej formie.
Mowy obrońców są niemal ostatniemi akordami w procesie... Jeszcze kil
ka dni przerwy spowodowanej świę
tami greko - katolickiemi, jeszcze re
pliki, do których, jak mówią, prok.
Żeleński gorliwie się przygotowuje no
tując pilnie fragm enty z przemówień
obrony, jeszcze „ostatnie słowo* oskarżonych, o ile który z prawa im
przysługującego skorzysta... i przyj
dzie moment ostatni — dzień uryroku.

I. K.
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Honor m
tW suchej notatce, bez spe
cjalnych komentarzy, pisma co
dzienne podały wiadomość, t e
w Rybniku, w moc Sylwestrową,
oficer zastrzelił sierżanta.
Nie pierwsza to już tego ro
dzaju tragedja. Nie tak dawno
cała apdmja publiczna kraju
wstrząśnięta została do głębi
wypadkiem zastrzelenia, w re
stauracji cywilnego człowieka
przez oficera, który ucziuł się
dotkniętym na swoim honorze.
Wypadki takie powtarzają się,
niestety, nazbyt często, a zaw
sze w czasie jakiejś uroczystoś
ci, w restauracji, przy libacjach,
kiedy
świadomość ludzkiego
działania zaćmiona jest wypi
tym trunkiem albo podniece
niem. W Rybniku wzburzony
tłum chciał rzucić się na ofice
ra, by go na miejscu zlinczować.
A przecież winę za te trage
die — w daleko większej mie
rze, niż sam zabójca oficer,
strzelający nieraz w stanie nie
trzeźwym lub w podnieceniu—
ponosi system i prawo, które
pozwala wojskowym poza służ
bą chodzić z bronią przy boku
i nakazuje im przy jej pomocy
bronić jakiegoś własnego spe
cjalnego honoru wobec bezbron
nego napastnika, niejednokrot
nie takiego samego jak on ofi
cera, tylko w rezerwie, bez mun
duru i bez broni.
Powstałe stąd wypadki stają
się tragedją i nieszczęściem nie
tylko dla ofiar zabójstwa i ich
rodzin, nietylko dla samego za
bójcy, który w ten sposób łamie
swoją własną życiową karjerę
i po otrzeźwieniu w swojem wła
snem sumieniu zachować musi
na całe życie wyrzut i piętno
zbrodni, — lecz również dla sa
mej armji, którą tego rodzaju
wypadiki oddzielają od społe
czeństwa i robią czeamś obcem
i wrogiem dla niego.
Oficer to nie jakiś specjalny
typ człowieka, o innej jakiejś
psychologji i żarnem poczuciu ho
noru. Podlega on tym samym
wpływom i uczuciom, co w szy
scy; tak sam o (o ile nieraz nie
więcej) bawi się i pije; m a te
same namiętności i pasje i nie
wolno stwarzać dlań jakichś spe
cjalnych warunków przez obda
rzenie go przywilejem noszenia
broni wówczas, gdy tak łatwo
może jej nadużyć, powodując
nieszczęście dla siebie i innych.
Kromka wypadków z tegorocz
nych zabaw sylwestrowych za
notowała kilkanaście wypad
ków por ani en i bójek wśród osób cywilnych.
Gdyby tak oi
wszyscy,
obchodzący w ten sposób uro
czystość zakończenia starego
roku, miieli broń przy sobie, to
z pewnością, w samej tylko War
szawie, mielibyśmy kilkanaście
wypadków śmierci i zabójstw.
Jeżeli skończyło się na lekkiem
pobiciu lub ranach zadanych
nożem, to dlatego tylko, że lurlrrio ci nie posiadali przy sobie
broni palnej.
Dzisiejsza nowoczesna armja
— to coś zupełnie innego, niż
anmje z dawnych czasów, w któ
rydh oficerowie byli jedyną gru
pą społeczną, mającą obowią
zek nieść życie i krew w obro
nie swojego kraju i obywateli—
i w zamian za to żądali dla sie
bie specjalnych przywilejów.
Dziś w armji oficerowie aktyw
ni, którym pozostawiono przy
wilej noszenia broni, to tylko
drobna część tych wszystkich,
którzy w razie potrzeby muszą
stanąć w szeregach obrońców
kraju. Obowiązek obrony, obo
wiązek niesienia życia i krwi
spoczywa dziś w równej mierze
na wszystkich zdolnych do no-

SEKRETARIAT
Zarządu Głównego
Ligi Obrony Praw
Człowieka i Obywatela
w Polsce
czynny jest codziennie
od g. 10 do 1-ej
przy ul. K rólew skiej 16 m. 41
w W arszaw ie

szenia brood obywateli. Wszyscy
jednakowo powołani są do zło
żenia w razie potrzeby ofiary
z najwyższego dobra, jakiem
jest życie, z tą tylko różnicą,
że podczas gdy jedni w czasie
pokoju, — a więc w azasie, gdy
służba wojskowa nie nastręcza
specjalnego niebezpieczeństwa,
— zwolnieni są od obowiązku
pracy produktywnej, — inni mu
szą ją spełniać i wykonywać
ciężką pracę dla utrzymania sie
bie, państwa i jego urządzeń.
Gdzież więc jest tytuł do stwa
rzania jakiegokolwiekbądź przy
wileju dla tych, którzy — mając
taki sam obowiązek obrony
kraju — nie są zmuszeni ró
wnocześnie do ciężkiej pracy
dla jego utrzymania, lecz w spo

E tn la 9-go b- m . o godz. S -c{ w ieczorem

dur
koju i w pełnem bezpieczeń
stwie
mogą poświęcić
się
szkoleniu innych obywateli do
obrony kraju? Rola dzisiejszych
oficerów aktywnych — to tylko
rolą, nauczycieli „sztuki wojo
wania", bo kwestja obrony prze
rzucona została z ich bark na
barki wszystkich obywateli.
Dlaczego więc jedni z tych obrońców i członków tej samej
armji mają mieć przywilej no
szenia broni i możność jej nad
używania w obronie swojego ho
noru, naruszonego przez takich
samych jak oni obrońców, tylko
bez munduru? Dlaczego honor
oficera w mundurze ma być in
ny np. od honoru oficera wów
czas, gdy nie ma na sobie mun
duru? Nie! byłoby to czemś po-

urządza w sali W arszaw skiego T-wa Higienicznego przy ul. Karowej

ODCZYT ZBIOROWY

twomem i poniżającem godność
ludzką, gdyby poczucie honoru
na temat
związano nie z człowiekiem, ale
„ P R A W A CZŁO W IEKA I O BY W A TELA ”
z mundurem, który ma na sobie.
Tego rodzaju różniczkowanie
Zagaja A n d r z e j S t r u g
na oficerów w mundurze i bez Przemawiać będą: Dorota M uszyńska, Irena Kosmowska, Mada] Rataj,
Wacław Szumański I Wanda W asilewska.
munduru, na oficerów z bronią i
bez broni przy boku — staje się Wstęp 49 gr. Bilety przy wejściu, w lokalu Ligi Królewska 16 i w Admini
stracji .Robotnika".
dziś szkodliwem dla samych oficerów; staje się szkodliwem
dla armji, dla społeczeństwa i
dla Państwa. D latego czas skoń
czyć z temi przeżytkam i średniowiecznemi, czas skończyć z
przywilejem munduru i koniecz
noście bronienia go z bronią w
ręku w czasie pokoju, czas skoń
czyć z prawem noszenia broni
przez wojskowych poza służbą!

Z. ŻUŁAWSKI.

Dzielne robotnice

W Wiedniu stawały niedawno
przed sądem dwie starsze kobie
ty, robotnice, z których jedna już
zupełnie siwa, oskarżone o rozda
wanie nielegalnych ulotek. Obie
kobiety skazane zostały na 12
miesięcy więzienia. Nazwiska ich
Koelbl i Richter.
Richterowa broniła się w nastę
pujący sposób:

„Dlatego tylko nielegalnie nie
pracowałam, ponieważ stale by
łam nadzorowana i szpiclówana.
Mogłabym przeto inne robotnice
narazić na prześladowanie i nie
przyjemności. Wcale za to nie
wypieram się, iż byłam zawsze socjalistką i zawsze socjalistką bę
dę, pomimo terorn policyjnego i
więzienia".

MAŁY FELJET0N
PRODUKCJA ŚWIATOWA.
Jak już pisaliśmy w numerze
noworocznym, ostatnie dane za
w arte w „Biuletynie Statystycz
nym" Ligi Narodów (grudzień)
świadczą, że przemysłowa produ
kcja światowa, która w r. 1934
podniosła się o 8%, w r. 1935 wy
kazuje dalszy wzrost.
Na 22 państw a badane — 18
wykazuje wzrost produkcji przez
8 — 10 mies. r. 1935 wobec 1934,
a mianowicie: Z.S.S.R. o 20%,
Włochy 19%, Niemcy 18%, Chile
16%, W ęgry 13%, Japonja 12%,
St. Zjedn., Grecja, Szwecja, 11%
Kanada, Danja, Anglja 9 $ W.
Brytanja, Belgja 7% , Polska 6%,
Finlandja 5 $ Norwegja 4%.
W Czechosłowacji, Hiszpanji,
stan produkcji pozostał bez zmia
ny. W dwóch krajach notuje
„Biuletyn" zniżkę: o 6 $ w Holandjt i o 7% we Francji.
STAN OBROTÓW
ŚWIATOWYCH.
Październik r. 1935 zaznaczył
się znacznym wzrostem wartości
(w złocie) obrotów światowych
(Import o 13%, eksport o 12^ wyż
szy od stanu z września). W zrost
ten jest częściowo zjawiskiem sezonowem, a częściowo wynikiem
wzrostu cen niektórych ważniej
szych towarów (w złocie). Wobec
października roku 1934 import był
wyższy o 4,7%, eksport — o7,4$
wobec stanu z r. 1929 (= 100),
import wynosił 36,9, eksport 39,4.
A zatem, (uwzględniając przytem
sezonowy charakter wzrostu obrotów) o poprawie zasadniczej
stanu obrotów światowych niema
mowy.
Tworzy się ów „nowy ład" o któ
rym tyle się dziś pisze: „kryzys
rozstrzyga" się — dowodzi pra
sa burżuazyjna—„w ramach po
szczególnych państw", jakgdyby
etatyzm faszystowski i gospodar
ka państw totalnych była istotnie
objawem jakiegoś ładu, a nie je
szcze jedną postacią kapitalistycz
nego chaosu....
W POLSCE.
Podczas gdy szereg krajów osiągnął już a nawet przekroczył
stan przedkryzysowy produkcji
przemysłowej, w Polsce osiągnię
ty w listopadzie wskaźnik 69,8 (o
4% więcej niż przed rokiem) jest
jeszcze bardzo niski.
Górnictwo węglowe wykazuje
nieznaczne zmniejszenie produk
cji przez 1 m. r. ub. (20,6 milj.
ton, wobec 26 milj. w 1934). Po
gorszenie zaznacza się w wydo
byciu ropy. Produkcja surówki że
laznej pozostała na poziomie ze
szłorocznym, produkcja stalowni i
walcowni była nieco wyższa.
Naogół jednak stan osiągnięty
był jeszcze bardzo niski. Dość uwzględnić następującą
tabelkę
(wedł. „Wiadomości Statystycz
nych"), wymieniającą tysiące ton:
1928
1934
1935
przeć.
mies.
m. XI.
węgiel
3.385
2.436
2.536
ropa
62
44
42
surówka
60
44
41
stal
57
32
39
Sytuacja rolnictwa przez więk
szą część roku pozostała bez
zmian na lepsze. W drugiej poło
wie roku nastąpiła poprawa pod
wpływem zwyżki cen prod, hodo
wlanych i mniejszego nacisku na
finanse rolnictwa.
Do poprawy
bardzo daleko, zwłaszcza wobec
równoczesnego pogorszenia sytu

acji ludności pracującej miast.
Zbiory były wyższe dla żyta (o
1,7%), jęczmienia (o 1,5$, owsa
(1,1$,
mniejsze dla pszenicy
(4,5%) i ziemniaków (4,8%). Po
głowie trzody chlewnej było niż
sze (dnia 30 czerwca 1935 r. wo
bec 1934) o 5,5%, bydła rogatego
— wyższe o 4,7%.
Ceny w ostatnich miesiącach za
częly wzrastać. Wskaźnik cen roi
niczych rósł od kwietnia do paź
dziernika. W listopadzie zaznaczy
ła się zniżka. Mimo pewnego
zmniejszenia „rozwarcia nożyc"
stosunek cen, które rolnicy otrzy
mywali za swe produkty (38,3 w
listopadzie r. ub.) do tych, które
płacili za nabywane towary -66,8)
był jeszcze niepomyślny. W skaź
nik cen skartelizowanych okaże
zniżkę dopiero za grudzień (dane
ogłoszone będą w dniu 25 b. m.).
Handel zagraniczny kształtował
się niepomyślnie. Saldo za U mie
sięcy wynosiło 57,2 milj. (160,6
milj. przed rokiem).
Sytuację budżetową określić mo
że następujące zestawienie za 8
miesięcy roku budżetowego: wy
d a t k i — 1,465 milj. zł. wpływy
1,246 milj. zł. niedobór ośmio
miesięczny — 219 milj. zł. Oczy
wiście zarządzenia „deflacyjne"
wydadzą dopiero owoce w póź
niejszych miesiącach.
Zapas złota Banku Polskiego
(płatność długów zagranicznych)
uległ redukcji w końcu września i
listopada do 442,8 milj. zł. Nastę
powała leciutka zwyżka. Pokrycie
obiegu i natychmiast płatnych zo
bowiązań złotem na dzień 20 gru
dnia 41,18%. Obieg pieniężny
okaże się w końcowych oblicze
niach zapewne wyższy od stanu z
r. 1934.
WARUNKI PRACY W 1935 R.
Wskaźnik zatrudnienia wzrósł
naogół i liczba bezrobotnych od
sierpnia wykazywała spadek wo
bec stanu z r. 1934. Ale była to po
prawa niejednolita (ciężka sytua
cja w górnictwie i hutnictwie).
Zatrudnienie było wciąż jeszcze
bardzo niskie (480 tys. w przem.
przetwórczym w paźdz. r. ub. wo
bec 564 tys. w 1928 przeć, mies.),
a ogromna liczba częściowo bez
robotnych (32% w przem. przetw.

REFORMACKIE
PNUŁK|7 mui(«ZAKONNIK
stosują się:

ia k o r e g u lu ją c e ŻOŁĄDEK.
• IZ Y CIERPIENIACH W Ą T R O B Y ,
NADMIERNEJ O T Y Ł O Ś C I.
UŚMIERZAJĄCE HEMOROIDY
ł PRZY SKŁONNOŚCIACH
DO OMTRUKCJI SĄ ŁAGODNYM
ŚRODKIEM PRZECZYSZCZAJĄCYM.
UŻYCIE Ł - E P IG U Ł K I N A N O C .

Tania książka dia naszych
prenumeratorów
Dla prenumeratorów naazych na
byliśmy pewną ilość oprawnych
egzemplarzy 6-cio tomowej

h ist o r ji

Św ia t a

H. O. W E L L S A
Komplet w 6 oprawach kosztuje
wraz z przesyłką 25 zł.
Komplet w 3 oprawach wraz z
przesyłką — 22 zł.
Zamówienia z jednoczesną wpła
tą pieniędzy na konto Nr. 175 w
PKO kierować należy do Admini
stracji „Robotnika", Warszawa,
Warecka 7.

Na pogranicznej stacji

w m. X), przyczyniła się do zniżki
zarobków, które i tak kształtują
— Tak jest, najdostojniejsi mo
Załatwianie formalności paszporto
się na poziomie „bodaj najniż
narchowie
— odpowiedzieli redakto
wych
i
celnych
przeciągało
się
dość
szym w porównaniu z krajami są
siedniemi" — pisze słusznie „Kur- długo. Wreszcie zrewidowano bagaż rz y — u nas ju ż sześć lat panuje król
trzech starszych panów, poczem żan K ryzys I.
jer W arszawski".
Wiszący nad głową robotników
miecz bezrobocia, umożliwił kla
som posiadającym dalsze pogar
szanie warunków pracy robotni
ków. Niechybnie wyliczenia bliż
sze wykażą, że ów poziom zarob
ków, przy których już w listopa
dzie r. 1934 43% robotników w
wielkich i średnich zakładach za
rabiało poniżej 20 zł. tyg. — uległ
dalszemu pogorszeniu.
Liczba strajków wynosiła przez
pierwsze 3 kw. ub. r. 877, straj
kujących — 368,351, gdy przez ca
ły r. 1934 — 954 i 372,351.
Fakt ten, oraz wysoki procent
wygranych strajków (82%) świad
czy, że klasa robotnicza konsoli
duje się coraz bardziej w walce
przeciw niesłychanemu wyzysko
wi, jaki w Polsce panuje.
(W)

darm zwrócił im paszporty.
T rzej panowie przeszli na polską
stronę, N a zegarze biła północ.
— Entuzjastycznie to nas tu nie
przyjm u ją — zauważył Melchjor.
— Nie wysłano nawet nikogo, by
nas powitał — dodał Baltazar.
— A k ra j ten pono słynie ze sw ej
gościnności — zauważył Kacper.
Ku przybyłym Trzem Królom pod
biegło dwuch panów. Jeden szczupły
i wiekiem starszy, drugi tęgi i mło
dy.
Przedstawili się.
— Redaktor W ładysław z W arsza
wy.
— Redaktor Stanisław „ź" Wilna.
M onarchistycm i redaktorzy złożyli
królom raport. Według tego raportu
w Polsce wszystko jest, w porządku,
trzeba tylko zmienió króla.
— Zmienić?! — zdziwili się Trzej
Królowie — alboż w y macie króla?

A P A R A T DO O STRZENIA Ż Y L E TE K

„VALENTINO Jf» 26“
ZRĘCZNY, PRAKTYCZNY

Ostrzy nożyk jednocześnie
ze wszystkich 4 stron

Wyroby Stalow e „VALENTINO
Warszawa, Wspólna 9

Przegląd prasy

O cenzurze
„Głos Narodu" omawia praktyki
naszej cenzury na tle ostatnich ma
sowych konfiskat. „Głos Narodu"
stwierdza, że prostą konsekwencją
praktyk konfiskacyjnych jest rozwielmożnienie się w społeczeń
stwie „pani plotki". „Pani Plotka"
— pisze „Głos Narodu" — hula i
oplata nasze życie publiczne na
wszystkich jego stopniach. Za
plotki (oczywiście nietylko za plo
tki) następują konfiskaty. Powo
duje to liczne szkody, o których
pisze „Głos Narodu":
Są to stosunki niezdrowe i szko
dliwe. Szkodzą dziennikom: wyrzą
dzają im bowiem dotkliwe straty
materjalne. Ale niech się nie łudzą
czynniki zarządzająoe cenzurę, że
szkodę panom tylko prasa. Ponosi
ją bowiem także prestige osób
wpływowych i kierujących w pań
stwie. Straty materjalne dziennika
dadzą gię jakoś skompensować. Ale
nie do naprawienia są szkody, któ
re dzięki tym stosunkom ponosi
państwo. I to jest motyw, który
powinien skłonić naczelne władze
do zastanowienia się, czy nie przy
szedł czas odpowiedni do zastoso
wania zmian w sprawie cenzury
prasowej?

Przeciwko cenzurze prasowej,
która obniża autorytet Rządu p i
sze też w związku z odebraniem
karty wstępu sprawozdawczym
„Robotnika" na proces o zabój
stwo min. Pierackiego „Goniec
W arszawski":
Istotnie, wypadek bardzo dziw
ny. Czem go usprawiedliwią cen
zorzy, którzy w ostatnich czasach

stali się bardzo nerwowi przy spra
wowaniu swych obowiąków? Czu
ją to nietylko redakcje „Robotni
ka" i innych pism opozycyjnych i
niezależnych, ale nawet żywsea
część pracy sanacyjnej.
Czy jednak takie „wypadki" dopo
magają do autorytetu rządu, o któ
ry się tak upomina „Czas" sana
cyjny?
To też warto, aby się rząd temi
„wypadkami" zainteresował.

Istotnie, jakże może istnieć zau
fanie społeczeństwa, skoro wiel
kie odłamy myśli polityczno-spo
łecznej nie mogą się wcale swo
bodnie wypowiedzieć?
S-EK.

F I

z a tru w a organizm
Zaburzenia w funkcjonowaniu wą
troby i wydzielaniu żółci powodują
swego rodzaju zatrucie organizm \
a na tern tle szereg najrozmaitszych
chorób.
Zioła Magistra Wolskiego „Billosa- zawierające znane rośliny egzoty
czne Combretum i Boldo, pobudzają
wątrobę do właściwej pracy oraz
prawidłowego wydzielania żółci i po
wodują naturalne wypróżnienia. Sto
sują się przy cierpieniach wątroby i
woreczka żółciowego (kamicy żół
ciowej).
Zioła ze znak. ochr. „Billosa" do
nabycia w aptekach i drogerjach
(składach aptecznych).
Wytwórnia Magister E, Wolsld,
Złota 14, m. 1.

Królowie zdziw ili się. Widocznie
nigdy nie słyszeli o takim pamijącym.
— K ryzy s 1? — powtórzył Melchjor
— a z ja k iej to d yn astji wywodzi się.
— Dokładnie niewiadomo. Jedni po
wiadają, że z dyn astji Ustrojowych,
inni, że z Konjukturowych...
— Jak mówicie, redaktorze, Kon...
— to chyba Żyd? — dopytyw ał się
Kacper.
— Może Żyd, kto go tam wie? Ży
dzi go jednak nie popierają.
— N igdy nie słyszeliśm y o takim
kuzynie — zauważył Baltazar.
— U zurpator! — szepnął redaktor
W ładysław.
— Chyba, ze nie inaczej.
— Dobrze. Więo powiadacie, ze pa
nuje król K ryzy s I, a kto rządzi? —
zainteresował się Melchjor.
— Różnie. Dotychczas rządzili p p .
pułkownicy, którzy pozornie zw al
czali jego królewską mość K ryzysa
I-go, ale faktycznie go popierali.
■
— A teraz kto rządzi?
— Pozornie pp. pułkownicy odeszli
od władzy, ale faktycznie nic się nie
zmieniło i wygląda w szystko tak, jak
gdyby dalej rządzili pp. pułkownicy.
— D ziw ny kraj — zauważył Kac
per — gdzie w szystko ma dwie stro
ny, pozorną i faktyczną.
— Niech wasza królewska mość
tak głośno nie mówi — zauważył re
daktor Stanisław.
— Dlaczego, czy to u was niema
wolności słowa?
— Pozornie jest, ale faktycznie
niema.
— Dziume.
— A ten wasz król K ryzys I dłu
go m yśli panować- — zapytał Balta
zar.
— Czy utrw alił dynastję? — do
dał Melchjor.
— Czy je st następca tronu? — do
rzucił Kacper.
— N astępcy niema, ale je st na
stępczyni, na której K ryzys I opiera
panowanie sw ej dynastji, księżnicz
ka Deflacja.
— Jak?! — zawołali w szyscy trzej
monarchowie — księżniczka Defloracja? A to dziwne imię!
— Deflacja, D eflacja — popra
wili redaktorzy.
— M yśmy tu do was zaw itali nie
bez upatrzonego celu — zaczął Kac
per. Jak wam wiadomo, panowie re
daktorzy, jesteśm y bezrobotnymi kró
lami. Co tu długo gadać, szukamy
pracy czyli tronu. Poradźcie nam, co
robić.
— N ajpierw musicie wasze królew
skie moście zarejestrować się w
PUPP-ie...
— Gdzie?! — huknął Baltazar.
— W PUPP-ie, do czego potrzeb
ne je st zaświadczenie od rządcy do
mu, zaświadczenie z komisarjatu, me
tryk i rodziców, świadectwo o przyna
leżności obywatelskiej, świadectwo
moralności,
książeczka wojskowa,
krótki w ypis z Ubezpieczalni..
T rzej Królowie podnieśli poły od
płaszczów i rzucili się do ucieczki.
Za zakrętem czekał na nich 10konny obłok m arki „Coelis". M el
chjor zasiadł do kierownicy i dał ga
zu. Obłok o modnych linjaoh aerody
namicznych szybko uniósł się w górę.
— Już wiecie, kuzynowie, kto tam
panuje i rządzi? — zapytał.
— Biurokracja!
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Po wyborze Benesza
(Od w ła sn e g o korespondenta)
II.
Wczoraj zamieściliśmy pierw
szą część artykułu tow. J. K. o
przebiegu wyboru dr. Edwarda
Benesza na stanowisko prezy
denta Republiki Czechosłowac
kiej. Dzisiejsza druga część ar
tykułu omawia osobno taktykę
hitlerowców niemieckich w Cze
chosłowacji oraz perspektywy na
przyszłość najbliższą.

Red.
Stanowisko Słowaków pozbawi
ło też wszelkiego znaczenia roz
strzygnięcie „Henlednowców", partji Niemców Sudeckich, która spo
dziewała się być języczkiem u w a
gi. Byłoby tak istotnie, gdyby sło
wacka partja ludowe zdecydowała
się głosować za Nemcem i nawet
ze strony agrarjuszy nie wahano się
prowadzić z hitlerowcami rokowań.
W łonie samej pairtji sudecko - nie
mieokiej (właściwie — h itlero w 
skiej) istniały poważne tarcia w
tej kwestji. Poważny jednak odłam
stronnictwa uważał za wskazane
poprzeć kandydata prawicy czes
kiej, o ozem świadczy przemówie
nie posła Kohlera w Briix, w którem poza tysiączną deklaracją lo
jalności wobec państwa (charakte
rystyczne: im więcej przysięgają,
tern mniej się im wierzy) wyraził
gotowość poparcia Rządu w razie
wyrzucenia z niego marksistów. O
wyraźniejszej chyba ofercie rie mo
że być mowy. I to nie bacząc na
to, iż czeski nacjonalista Nemec nie
okazuje bynajmniej zrozumienia dla
żądań mniejszości niemieckiej, któ
rej jedynymi obrońcami mienią się
być ,.henleimowcy‘‘.
Ja k widzimy — w art Pac pałaca. Czescy „patrjooi" rokrrą z agen
tami Hitlera, a ci ostatni gotowi są
za misę soczewicy sprzedać inte
resy Niemców Endeckich. Aż do ostaitniej chwili zw lekała partja Hen
leina ze awą decyzją, aby jaknajdłużej trzymać czeskie stronnictwa
mieszczańskie w szachu i jakmajwięcej dla siebie uzyskać. A gdy
wreszcie powzięła swą decyzję,
w tedy spowodu zmiany sytuacji po
uchwale Słowaków i rezygnacji
Nemca nie troszczył się o to nikt.
Tak spełtoły na niczem nadzieje
tej partji i jej protektorów z „Trze
ciej" Rzeszy, co do roli, jiaką ode
gra w tak ważnem wydarz er.iu pań
stwowem. Jeszcze 16 grudnia pisał
centralny orga<n hitlerowski „Volkischer Beobachter", źe o wyborze
prezydenta rozstrzygnie stanowis
ko mniejszości narodowych, przyczean miał na myśli partję Niem
ców Sudeckich, a 17-go grudnia
wieczorem okazała się ta partja
wystrychnięta na dudka. W ostat
niej chw li zgodny wysiłek społe
czeństwa czechosłowackiego nie
pozwolił, aby w wyborze Głowy
Państwa decydujący głos miała eks
pozytura hitlerowska.
J a k ukształtuje się sytuacja po
lityczna po wyborze nowego p re
zydenta? Czy należy oczekiwać pa
ważniejszych zmian? Rząd pozos
tał narazie ten sam. Rekonstrukcja
gabinetu nastąpi w styczniu. Pole
gać ona będzie prawdopodobnie na
wciągnięciu do Rządu słowackich
ludowców, — oraz na wciągnięciu
niemieckich chrześcijańsko - społe
cznych, co oznacza silne wzmocnię
nei wpływów katolickich. Zakusy
agrarjuszy na ministerjum spraw
zagranicznych zostały odparte. Ob■ął je tylko prowizorycznie premier
Hodża, a potem ma je objąć Krofta, długoletni współpracownik Be
nesza. Polityka zagraniczna nie ulegnie też zmianie.
Zagranicą wybór Benesza został
powitany naogół z uznaniem.
Charakterystycznym jest artykuł
„Frankfurter Zeiitung" z 19-go uh.
m., w którym to artykule obok sze
regu komplementów pod adresem
Benesza mówi się o krzywdzie, ja
ka stała się Niemcom Sudeckim z
powodu wcielenia ich do Republiki
czechosłowackiej. A utor spodzie
wa się, że prezydent Benesz napra
wi krzywdę, jaką wyrządził min.
Benesz.
Możliwe, źe jest też coś prawdy
w rewelacjach prasy lewicowej, a
szczególnie paryskiej komunisty
cznej „L'Humanitć“, która rebelję
agrarjuszy przeciw Beneszowi łą
czy nie tylko z wypadkami polity
ki wewnętrznej, ale i międzynarodo
we:. Według niej, dużą rolę miała
odegrać podróż znanego francus
kiego przemysłowca broni Creuzo-

ta do Czechosłowacji, gdzie odbył
konferencję z radą nadzorczą naj
większej czeskiej fabryki amunicji
„Skoda". Wiadomo, że niektórzy
przywódcy partji agrarnej pozosta
ją w bliskim kontakcie ze „Skodą",
a jeden z jej uajbardzeij prawico
wych wodzów senator Vrany po
siada nawet spory zapas akcyt tej
firmy. Otóż Schneider - Creuzot
miał zapewnić swoich rozmówców,
że w związku z radykalną zmianą
całej polityki międzynarodowej po
układzie Laval - Hoare i w zwią
zku z dążeniem do radykalnej „re
formy" Ligi Narodów ba a nawet

z powrotem do Paktu Czterech, osoba Benesza, tego zapalonego zwo
lennika kolektywnego beizpieczeri
stwa, jest przez miarodajne koła
francuskie (czytaj: Lavala) niemi
le widziana. W każdym razie wy
bór Benesza jest poważną przesz
kodą dla tych planów, które zresz
tą w związku z dymisją Hoare'a
rozwiały się w nicość.
Ambitne plany prawicy czecho
słowackiej spotkały się więc nara
zić z niepowodzeniem, Czy da ona
całkiem za wygranę? Jest rzeczą
pewną, że w łonie samej partji agramej istnieją 'poważne tarcia.
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Wyjdź na gwarne ulice — zobacz miasto radością spęczniałe
nałykaj się frazesów neonu i naucz się reklam szumnych
— a może chcesz się dziś bawić, potańczyć z latarnią, poszaleć
Słowacki ich organ, zbliżany do czy chcesz być jak zwykle szary i znowu zmieszać się z tłumem?
premjera „Slovensky Dennik", prze
ciwstawił się od początku kandyda Flagi na bankach pękatych witają twoją wędrówkę
turze prof. Nemca, lansowanej z zimne świątynie cię proszą żebyś ochłonął w nich — zgrzany
widzisz jak z za tych gmachów święcona wychyla się lufa
zapałem przez centralny organ
postać
z kamienia przy niej— — nieszczęsny żołnierz nieznany.
stronnictwa „Venkov". Są to jed
nak raczej walki wokoło dróg i tern
Patrz — rozpęka się masa ruchoma — jezdnią asfaltową
pa realizacji planów. Jak i kiedy
idzie jak żywy pocisk tłum robotników fabrycznych
dojdzie do zasadniczej rozgrywki,
śpiewają pieśń swoją silną — podnoszą pięści nad głowy
— to trudno dzisiaj przewidzieć.
...widzisz — jest już nad lasem rąk — koński pysk... historyczny.
Jakkolw iek by było, zachmurzony
horyzont Republiki czechosłowac
Krew czyjaś, na twarz napryśniętą, zetrzyj rękawem koszuli
kiej uległ znacznemu wypogodze nie dziw się, że jest czarna i idź dalej strwożoną ulicą
niu. Jak długo ono trwać będzie,— jeśli już nie chcesz zabawy — poszukaj w okrzyku bólu
pokaże nam najbliższa przyszłość. wzoru, który jest ci potrzebny — równania twojego żyda.
J. K.
Pójdź więc za miasto zbyt prędkie — tam Bóg jest ponoć u siebie
— nędza błotnistą drogą wypłynie ci z chałup naprzeciw
spojrzysz w górę — to samo słońce tkwi na cięższem niebie
odwrócisz się — ospowate przedmieście zaduchem cię doleci.

Zgon „niebieskiego orła“

Łąkę, pamiętną z dzieciństwa, barwnemi kwiatami pokrytą
depczą żołnierskie buty — zrywane w marszu posłusznym
ktoś ją ryć będzie piersią i jak koń wierzgnięciem kopyta
położy swój bohaterski podpis — umierając w gaz-masce dusznej.

Pouczające doświadczenie
W grudniu r. ub. zakończył
swój żywot Narodowy Urząd
Odbudowy w Stanach Zjedno
czonych Ameryki Północnej. Urząd ten, w skróceniu N. R. A.
(National Recovery Admini
stration), lub Nira, powstał 16
czerwca 1933 r.f a symbolem je
go był „niebieski orzeł". Urząd
był kamieniem węgielnym pro
gramu Roosevelta, programu
znanego pod nazwą „New Deal"
(Nowy ład). Urząd miał wcie
lać w życie ten program przy
pomocy sysiemu kodeksów, or
ganizującego gospodarstwo na
nowych podstawach.
0 kodeksach tych pisaliśmy
swego czasu obszernie. Kodek
sy m. i. ustanawiały czas pracy,
wysokość płac, gwarantowały
robotnikom swobodę organizo
wania się w związkach zawo
dowych i zawierania umów
zbiorowych i t. d.
Kapitaliści, rzecz jasna, byli
przeciwni temu „nowemu łado
wi". Ponieważ autorytet Roo
sevelta, po wybraniu go na
prezydenta, był wielki i parla
ment bez sprzeciwu obdarzył
go najszerszemi pełnomocni
ctwami, opór kapitalistów był
z początku nieśmiały. Później
przeszli do czynów, raczej do
sabotowania kodeksów; wybu
chały ogromne strajki. W resz
cie uderzyli w same kodeksy i
w cały gmach „nowego ładu",
opierający się na NRA, na or
ganizacji, rozgałęzionej po ca
łym kraju i czuwającej nad wy
konywaniem przepisów kodek
sów.
27-go maja r. ub. Sąd Naj
wyższy uznał NRA i kodeksy
za sprzeczne z konstytucją i na
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podstawie tego orzeczenia Roo
sevelt rozwiązał NRA i wszy
stkie jego oddziały.
Sądy amerykańskie, złożone
z przedstawicieli
burżuazji,
dbają przedewszystkiem o j e j
interesy. Sąd Najwyższy, wyda
jąc swe orzeczenie, poszedł na
rękę burżuazji w jej walce z
Rooseveltem.
Rozwiązanie NRA nie ozna
cza, że jej zdobycze będą zmar
nowane. Na to burżuazja nara
zie nie pójdzie. Ale oznacza, że
w każdej chwili prawa, zdoby
te przez robotników, mogą być
uchylone.
W r. b. odbędą się wybory
prezydenta. Agitacja jest już w
toku. Nie w a d om o jeszcze, czy
robotnicy wysuną
własnego
kandydata, czy też poprą Roo
sevelta.
Ale doświadczenie z NRA
potwierdza słuszność przewi
dywań socjalistycznych, źe eks
peryment Roosevelta nie po
wiedzie się. Roosevelt chciał
zreformować kapitalizm, „uzdrowić" go i w pracy swej apelował do opinji publicznej.
Opinja ta z początku, po stra
szliwym krachu gospodarki amerykańskiej, stała murem po
stronie Roosevelta i to stano
wiło jego siłę. Ale w miarę tru
dności, jakie Roosevelt napoty
kał na swej drodze wskutek
sabotażu jego polityki przez
wielki przemysł i banki, część
opinji zaczęła się odwracać od
Roosevelta, a robotnicy, którzy
dużo zawdzięczają kodeksom
Roosevelta, widząc jego waha
nia, również zaczęli szemrać.
Koniec końców dzieło Roose

velta jakby utknęło na miejscu,
a orzeczenie Sądu Najwyższe
go dobiło je, narazie przynaj
mniej pod względem prawnym.
Okazuje się, jak głęboką ra
cję ma Socjalizm, gdy stw ier
dza, że zmiana ustroju gospo
darczego zależy od układu sił
społecznych, zmiana zaś tego
’kładu dokonywa się w drodze
walk politycznych. Roosevelt
wyrzekł się tych walk, oczeki
wał od dobrej woli kapitali
stów zgody na swe reformy.
I zawiódł się.
Koniec NRA wywołał w Ameryce zrozumiałe poruszenie.
Robotnicy zdają sobie sprawę,
że wszystkie zdobycze NRA za
wisły na włosku i że wrazie upadku Roosevelta może nastą
pić gwałtowna reakcja społecz
na i polityczna. Nawet ponow
ny wybór Roosevelta nie gwa
rantuje poprawy stosunków, o
ile nie powstanie wielka zorga
nizowana siła polityczna, z
którą Roosevelt musiałby się li
czyć. Partja bowiem, do której
należy Roosevelt, mianowicie
t. zw. demokratyczna, bynaj
mniej nie kryje jego wszyst
kich posunięć i jeżeli on dalej
będzie chciał występować, jako
jej mąż zaufania, to siłą rzeczy
straci poparcie robotników.
Czynione są ted} próby stwo
rzenia stronnictwa robotniczofarmerskiego (włościańskiego),
jako trzeciego stronnictwa w
kraju, o charakterze, zbliżonym
do angielskiej Partji Pracy.
Czy i w jakim stopniu próby
te powiodą się, pokaże przy
szłość.
B.

Jesteś zgarbiony i blady lecz ręce masz pracy spragnione
i myśli pełne pytań, na które odpowiedź — zburzyć!
słyszysz? — głośniejszą kanonadę dzień twej decyzji uczczono
. . . . . . . — odważysz się czy stchórzysz?

Bolszewickie choinki
Już depesze przyniosły dość
sensacyjną wiadomość, że władze
bolszewickie zleciły ludności urządzanie choinek świątecznych.
Ta wiadomość brzmiała początko
wo nieco nieprawdopodobnie wo
bec znanej niechęci bolszewików
do tradycyj wogóle, a świątecz
nych w szczególności.
Tymczasem
wiadomość
jest
ŚCISŁA. Sprawdziliśmy ją w pra
sie sowieckiej. Pierwszy wystąpił
w kwestji choinek POSTYSZEW,
znany mąż zaufania Stalina na Ukrainie. W prasie sowieckiej, np.
w „Leningradzkiej Prawdzie" Nr.
300, umieścił artykuł p. t. „Zorga
nizujmy ładną choinkę dla dzieci
na Nowy Rok"! Postyszew prote
stuje przeciwko „PRZESĄDOWI",
iż choinka ma charakter burżuazyjny. Komsomolcom i pionierom
(harcerzom) wyraźnie POLECA,
by zorganizowali
kolektywne
choinki dla dzieci. Wszystkie so.
wiety, wszystkie kołchozy (!) win
ny zorganizować choinki! Dość te
go bezsensownego
potępiania
choinek!
Tyle Postyszew. Wślad zatem
znaleźliśmy w moskiewskiej „Pra
wdzie" NARZEKANIA na kiero
wników organizacyj handlowych,
że ZAMAŁO choinek przywiezio
no do miast. Joknajwięcej choi
nek! Wszędzie mają być choinki!

Z ty k lu „HI6AWKI CHIŃSKIE1* | botników, Dzieci gorzej płatnych robotników nie mo

Atmosfera Kantonu
Z u p ow ażnien ia a u to rk i p rz e ło ż y ła B. K opelów na
Urzędnik w Biurze Odbudowy chełpi się „bada
niami agrarnemi", które prowadzone są pod jego kie
rownictwem. Mówi, że rozdał dobre nasiona w trzech
wioskach, tuż za miastem. Chodzi po tych wsiach,
jakgdyby był ich właścicielem. Departament jego —
jak mówi — zakupił jedną pompę irygacyjną. Jedna
pompa — w całym Kwantungu! Jeszcze nie została
zmontowana i puszczona w ruch, ale kiedyś, pewne
go dnia, będzie to zrobione. Albowiem ta jedna pom
pa oznacza właśnie „odbudowę"! Chłopi po wsiach
stają dokoła i przyglądają mu się.
Niektórzy z nich mówią: — Widzi pand ten plac
wyścigowy? Zanim upłynie miesiąc, bogacze przy
glądać się tam będą wyścigom konnym. Ta ziemia
należy do nas. Rząd nam ją ukradł. Mieliśmy zaled
wie 3.800 mau ziemi dla 6.000 ludzi w tych trzech
wioskach. Ale Rząd wziął nam przemocą 500 mau
i zrobił z nich ten tor wyścigowy. Powtarzano nam:
„Zapłacimy... zapłacimy". Ale nie zapłacili ani gro
sza. Ukradli nam naszą ziemię.
Chłopi mówią to z tw ardą goryczą.
Taką to „odbudowę" przeprowadza nowy reżim!
Taką oto jest dusza reakcji!
Ubogi nauczyciel w małej szkółce dla dzieci człon
ków Związku Mechaników powiada:
— Mamy tylko sto dzieci w tej szkole, ale są to
dzieci urzędników związkowych i lepiej płatnych ro

gą iść do szkoły. Dzieci robotnicze nie mogą wcale
uczęszczać do publicznych szkół, więc mamy dla nich
tę szkołę.
— Dlaczego nie mogą uczęszczać do publicznych
szkół?
— Niema szkół publicznych, a te, które istnieją, nie
są bezpłatne. Robotnicy nie mogą płacić — dzieci ich
nie mają przyzwoitego ubrania, w którem mogliby iść
do szkoły. Tylko pańskie dzieci mogą uczęszczać do
szkół w Chinach.
— Pańskie dzieci? Kogo ma pan na myśli?
— Mam na myśli bogaczy... ludzi uprzywidejowanych. Ten rząd jest tylko dla bogaczy.
Ktoś protestuje, zdumiony.
— Ale przecież Związek Mechaników, w którym
pan jest nauczycielem, popiera ten rząd; — pomógł
mu do zdobycia władzy.
— Nie jestem członkiem tego związku — jestem
płatnym nauczycielem.
— Czy dzieci robotników mogły uczęszczać do
szkół przed r. 1927?
— Tak, ale teraz rządzą wielcy panowie. Robot
nicy me mają absolutnie żadnych praw. Panowiję nie
uważają ich za ludzkie stworzenia.
W ten sposób mówił ubogi nauczyciel — mówił po
śpiesznie, jakgdyby usiłując wypowiedzieć cząstkę
prawdy, zanim ktoś go podsłucha.
Dwaj potężni generałowie rządzą Kantonem i wal
czą o władzę. Każdy z nich ma swoją własną armję i
swoją własną małą klikę polityków, biegających za
nim, robiących propagandę na jego rzecz i intrygują
cych w jego interesie.
Jedna klika ma po swojej stronie studentów, którzy
kształcili się w Stanach Zjednoczonych; druga — stu
dentów, którzy kształcili się w Japonji. Jedna klika
jest u władzy, a druga w podrzędnej pozycji — to jest

Jak widzimy, choinka ma być
związana z NOWYM ROKIEM, a
nie z kościclnem świętem Bożego
Narodzenia. Ale i tak cały ten
zwrot dla laika wydaje się niezro
zumiały... Wiąże się jednak s ca
łokształtem obecnej polityki Sta1na. Stalin wprowadza wszędzie
„wesołe życie", np. TAŃCE, któ
re ostatnio ogromnie w ZSSR się
rozpowszechniły. Chodzi poprostu
o podniesienie SAMOPOCZUCIA
ludności, o jej nastrój w dobie
wzrostu niebezpieczeństwa wojny.
Stałe, codzienne niemal ZJAZDY
(stachanowców, traktorystów, kom
bajnerów etc.) z osobistym udzia
łem Stalina też mają na celu podniesienie nastroju i zbliżenie lud
ności z władzą.
C,

memau
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jedyna podstawa ich waśni. Kto ma ograbiać naród:
ty czy ja? — Oto pytanie..,. Obie nauczyły się nowo
czesnych frazesów; obie okradają i zabijają masy.
Obie nienawidzą i lękają się wspomnienia Komuny.
Burmistrz miasta, nie będący generałem, m oże
przyjmować rozkazy tylko od generała. Jego generał
nie jest u steru władzy, ale celem zapobieżenia otw ar
temu zbrojnemu konfliktowi, niektórym ludziom z je
go kliki daje się stanowiska, które są dekoracyjne i
bezsilne. A więc burmistrz wypowiada się przeciwko
panującemu generałowi:
— Pięć lat — i nie zbudowaliśmy niczego. Tylko
burzyliśmy.... Większość naszych wojskowych przy
wódców to ignorancii, którzy nie wiedzą nic o techni
ce ani o ekonomji. Niektórzy z nich nie umieją naweta czytać i pisać. Dochody miasta wynoszą zaled
wie 500.000 dolarów miesięcznie, ale sama policja bie
rze z tego 200.000 dolarów, wobec czego pozostaje
tylko 300.000 dolarów na oświatę, zdrowue publiczne,
finanse, rozbudowę. Z dochodów, jakie daje nam
prowincja, przeszło 90% idzie na cele militarne, a
przywódcy wojskowi nakładają wciąż nowe podatki
i wymuszają nowe pożyczki.
W oficjalnych statystykach dochodów, jakie przy
nosi miasto Kanton, znajduje się, bez żadnych obsłonek, następująca pozycja:
„Dodatkowy podatek od prostytutek — na budo
wę dróg — 58.000 dolarów".
Może chodzi tu o drogi, prowadzące dio dzielnic
prostytutek — potrzebne są tam bowiem dobre dro
gi automobilowe; drogi odpowiednie na limuzyny,
eleganckie luksusowe samochody i tym podobne.
Inna p o z y c j a dochodów brzmi: „Opjum i gry ha
zardowe 12.285.000 dolarów .
(DOKOŃCZENIE NA SIR . 5-ej).
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Niepokojąca cisza
Przed paru miesiącami poruszy
liśmy w kilku artykułach spra
wy bardzo doniosłą, której odgło
sami zapełniona była cała prasa,
a mianiowicie sprawę, którą „sa
nacyjny” „Gospodarz Polski" (Nr.
43) określił tak: „Bandy pośredni
ków i hurtowników żerują na han
dlu bydłem i mięsem". Zanim ta
w ielka afera znalazła się na szpal
tach pism, w wewnętrznem, międzyministerjalnem,
urzędowaniu
przedmiotem
wielu za&tanawiań
się i namysłów, było pismo Ministerjum Spraw Wojskowych, mo
tywujące, dlaczego jeden z człon
ków Rady Giełdy Mięsnej podów
czas major, a obecnie podpułko
wnik Drewniak, zasiadający w
niej z kurji spożywców, czuł się
zmuszonym złożyć ten zaszczytny,
ale równomiernie odpowiedzialny
mandat.
Niezależnie
od popełnianych
nadużyć, kolidujących z kodeksem
karnym, będących przedmiotem
długotrwałych dochodizeń władz
prokuratorskich i sądowych, sze
reg tygodni trwały obrady specjał
mej komisji międzyministerialnej,
pod przewodnictwem wiceministra
p. Doleżala, badającej tajniki hur
towego handlu bydłem i mięsem
i musiały niezawodnie przynieść
jakieś wyniki i konkluzje.
Ciekawe, że w okresie ogólnej
akcji zniżki cen, prowadzonej ja
wnie i nawet — możnaby pow ie
dzieć — reklamowo, akuratnie
•prawa ceny bydła, mięsa i tłusz
czów zwierzęcych jest jakoś dzi
wnie przemilczana. Pewne obniżki
cen w tej dziedzinie nastąpiły.
Wędlimarze dorocznym .tradycyj

nym zwyczajem na okres świąte
czny obniżyli ceny wędlin, zwra
cając jakgdyby w formie rabatu
pobierane nadwyżki, a raczej ase
kurując się przed zbytnim napły
wem wędlin prowincjonalnych.
Staniały pewne gatunki mięsa, mo
źe pod wpływem mniejszego za
potrzebowania, czy też zmniejszo
nej możliwości nabywczej, ceny
tłuszczów poszły w górę w związzku z eksportem, ale nadmierna
rozpiętość między ceną, płaconą
rolnikowi za bydo, a ceną, pobie
raną od spożywcy za mięso i tłu
szcze, ora* przetwory mięsne, po
została! W hałaśliwej walce z kar
tełami jakoś zapomniano widocz
nie o cichym, nieujawnionym, niez are jestr owanym nigdzie (prócz
aktów sędziów śledczych) nie ofi
cjalnym kartelu, który należałoby
nazwać cichą zmową pośredników
i hurtowników w handlu bydłem
i mięsem. A może nie zapomnia
no; może tylko chwilowo, wobec
spraw większej wagi, tę gospodar
czą bolączkę, będącą jednak jedna
z bardzo poważnych chorób n a 
szego organizmu gospodarczego,
odłożono do specjalnego zbadania
Protokóły i referaty przeróż
nych komisyj państwowych i sa
morządowych, drukowane i powie
lane z pisma maszynowego, stano
w ią już sporą bibljoteczkę; nawet
sprawa uboju rytualnego, ciągną
ca się ponoć od r. 1346 (tak twier
dzi w jedne; z broszur obrońca te
go systemu uboju!) doczekała się
pozytywnego rozstrzygnięcia przez
Sąd Najwyższy w tym sensie, że
ubój rytualny nie jest obrządkiem
religijnym, tylko pewną swoistą,

Smutny szczątek starej kultury
Owoc ekspansji kapitalistycznej
Do anektow ali* wysp Hawaj
skich na oceanie Spokojnym sk ło
niły Stany Zjednoczone u schyłku
zeszłego stulecia przyczyny go
spodarcze i polityczne.
iW swojej propagandzie tury
stycznej dla Hawai Amerykanie
przybierają pozór idealizmu i we
wszystkich tonacjach werbunku
wycieczkow iczów sławią rajskie
piękno tych wysp, łagodność ich
klimatu i wdzięk ioh mieszkań
ców.
Pasażerom parowców turystycz
nych przedstawia się też w czasie
Ach krótkiego pobytu taki obraz
Hawai i ich mieszkańców, który w
pełnej mierze odpowiada zapo
wiedziom prospektów. Obraz ten
zawiera jedynie ten błąd, że stu
procentowo fałszuje rzeczywiste
życie wyspiarzy hawajskich.
Tubylcza ludność tych wysp,
składa się dziś już tylko z około
dwudziestu tysięcy głów, Jakkol
w iek angielski badacz Cook w ro

ku 1778 jeszcze szacował liczbę
jej na trzysta tysięcy i jakkolwiek
sto lat temu jeszcze podawano
liczbę stu sześćdziesięciu tysięcy
Hawajozyików.
Ten nikły ostatek stanowi jeno
smutną karykaturę wysokiej sta
rożytnej kultury
polinezyjskiej,
którą ci wyspiarze się kiedyś wy
różniaM. Z hidu odważnych żegla
rzy stali się płatnymi aktorami sportowcami, którzy w nawpół
europejskich szatach o każdej po
rze dnia i nocy na życzenie po
dróżnych demonstrują swoje stare
zwyczaje i tańce.
Prócz małej grupy, wyzyskiwa
nej w służbie przemysłu turystyce
nego, reszta tubylczej ludności te
go wyspowego raju wiedzie poza
widoczną stroną nędzne życie go
spodarczo i kulturalnie poderwa
nej w korzeniach rasy, dawno już
nie będącej w stanie przeciwsta
wić się naporowi amerykańskiego
kapitału i skazanej na zagładę.

U rzęd n ik celn y, C hińczyk, p atrzy na te cyfry i z a 
zn acza sucho:
D o d a tk o w e p od a tk i od p ro sty tu tek ! P od atk i i
d o d a tk o w e p od atk i i znow u d o d a tk o w e podatki!
.w ię k sz o ś ć p ro sty tu tek to n iew o ln ice, kup ion e od ro
dzin ch łopsk ich , a w dodatku jeszcze są one o p od at
k o w a n e. J e ż e li pro sty tu tk a n ie jest n iew oln icą, ale
m o ż e zatrzym ać dla sieb ie c z ę ść p ien ięd zy , k tóre za 
rabia, — a sz c z ę śliw a jest, jeżeli zatrzym uje d w a d z ie
ścia p ro cen t — reszta m usi iść dla rządu, oraz dla jej
pana lub pani....
A le ta o statn ia cyfra, cfotyczą/oa opjum , jest k ła 
m liw a. D och ód z opjum w yn o si w isto c ie d z ie sięć ra
z y w ięcej. R ząd dostaje 12.285.000 dolarów , ale r e sz 
ta m ieści się na k sią żeczk a ch b a n k o w y ch m ilitarystó w , w y so k ich u rzęd n ik ów i k u p ców . M ów ię to, ale
n ie ch cę, a b y c y to w a n o m oje słow a.
P ew ie n bibljotekarz opow iada: — Tak, c zło w iek ,
p ragn ący z o sta ć urzędnikiem w K antonie, m usi z a 
p ła cić za otrzym an ie te g o sta n o w isk a ogrom ną sum ę.
A le w krótkim azasie m oże so b ie to odbić — i stać
się w d odatku grubym i bogatym — b y leb y tylk o
w sp ó łza w o d n ic z ą c y m ilitarysta nie obalił jego klikiJ e st. w ie le sp o so b ó w k up ienia sobie u rzęd o w eg o sta 
n o w isk a jednym z nich to daw anie „p rezentów " na
łożn icom ludzi, b ęd ą cy ch u w ła d zy . J e st to bardzo
k o sz to w n e , gd yż n ało żn ice tych w ielk ich ludzi nie
odznaczają się skrom nością.
G łów n em i źródłam i b ogactw a są: sól, jedw ab, ryż.
opjum i p odatki grun tow e. R ząd sprzedaje na lic y ta 
cji p raw o nak ład ania i zb ieran ia p o d a tk ó w od c h ło 
pów . K u piec mb u rzędnik, kupujący to praw o, musi
z a p ła c ić za nie olbrzym ią sum ę, a le gdy zabiera się
do roboty, p o k ryw a sob ie w sz y stk o , co za p ła cił i w y 
chodzi z teg o z p okaźnym rachunkiem w banku w
H ong-K ongu, oraz z dom am i i ziem ią w H ong-K ongu.
M ó w ił to b ibljotekarz C hińczyk, n a le ż ą c y do reżi

Ziemia ma jeszcze tajemnice!

starą formą rzeźnictwa. Nie m oże
my jednak doczekać się ujawnie
nia wyników badań przeróżnych
władz administracyjnych w spra
wie tajników hurtowego handlu
bydłem i mięsem.
Sprawa jest zbyt znana, jawna
i ważna, by tylko jakiś „odnośny"
artykuł ustawy o amnestji załatwił
ją co do ocób, pociągniętych do
odpowiedzialności sądowej. Jaw 
ność różnych gospodarczych po
sunięć i zamierzeń obecnego Rzą
du każe wierzyć, że w tej spra
wie „końce nie pójdą w wodę".
Z. B.

„Białe plamy" na mapach świata
W ie le je s t je s z c z e n a ś w ie c ie nie
zb ad an ych o k o lic. Z resztą sa m e o kreślen ia: „kraj zb ad an y" , czy
„ n iezb ad an y" — m o żn a sto p n io 
w a ć , a ro zd zia ł p o w sta ły c h w ten
sp o só b p o jęć, je st n iezm iern ie tru
dny. C zy b o w iem m oże u ch o d zić
za dok ład n ie zb a d a n ą
p u styn ia,
której o b sz a r o z n a czo n o s z c z e g ó 
ło w o na m ap ie na p o d sta w ie zd jęć
z sa m o lo tó w ?
R zućm y ok iem na a n g ielsk ą m a 
pę o k o lic N ilu. B ie g tej rzeki jest

Jak jest zaludniona
K ula z ie m sR a ?
Oceniamy ludność naszego globu
na okrągłe dwa miiljardy. Gdyby
śmy tę ludność równomiernie roz
mieścili na zamieszkanych konty
nentach, otrzymalibyśmy średnią
gęstość zaludnienia 15 mieszkań
ców na km. kw. Cyfra ta jest jed
nak fikcją. Ludność bowiem na
kuli ziemskiej jest rozmieszczona
bardzo nierównomiememi. Wystar
czy zestawić ze sobą tylko takie
fakty.
Na półkuli północnej kontynen
ty są czterokrotnie gęściej zalud
nione, niż na półkuli południowej,
ponieważ zaś w dodatku półkula
północna posiada
kontynentów
więcej, niż południowa, wyuika
stąd fakt, źe przeszło 9/10 ludno
ści kuli ziemskiej mieści się na
półkuli północnej i
niespełna
1/10 na półkuli południowej.
Inne kontrasty w zaludnieniu
ziemi są jeszcze jaskrawsze: Euro
pie, z 50 mieszkańcami na km. kw.
przeciwstawia się Australja z jed
nym mieszkańcem, wypadającym
na km. kw. — Dolina i delta Nilu
z przeszło 400 mieszk, km. kw. ootezowa jest kompletnie bezludną
pustynią.
Gdy na Jawie mieszka na km.
kw. 290 mieszkańców, to na sąsie
dniej Sumatrze tylko 14, tj. dwa
dzieścia razy mniej.
A jakie kontrasty mamy w Pol
sce! Gdy w woj. Śląskiem na km.
kw. wypada 307 mieszkańców, na

Polesiu wypada ich dokładnie
dziesięć razy mniej! Woj. śląskie
mu, z mil/onem i trzy tysiącami
mieszkańców przeciwstawia sie
powiat łuniniecki o 1200 km. kw.
większy, a posiadający tylko 107
tysięcy mieszkańców.
Widzimy więc z tych przykła
dów, jak bardzo różne jest za
gęszczenie ludności w różnych ob
szarach, obszarach niekiedy są
siadujących. Ogólnie na lądach za
mieszkanyoh, 54 miljony kilom e
trów kwadratowych, czyniące nad
36 proc. powierzchni zamieszka
nych, posiadają ludność rzadsza
niż 1 mieszk./km. kw.
Na 7 miljonach km. kw., stano
wiących niespełna 5 proc. po
wierzchni mieszkanej, zaludnienie
przekracza 50 mieszk./km. kw. Po
zostałe 50 proc. powierzchni obję
te są gęstościami pośrednieroi.
Olbrzymia przewaga ludności
s k u p io n a jest jednak w k ilk u ro
jowiskach. Jedno, to południowy
wschód Azji, obejmujący Chiny,
Japonję, Indochioy, Indje.
Drugie rojowisko — to zachod
nia Europa, mniejsze i młodsze
od poprzedniego.
Trzecie, najmłodsze i najmniej
sze rojowisko mieści się we
wschodniej części Stanów Zjedno
czonych. Rojowiska te zajmują
1/10 powierzchni zamieszkanej, a
obejmują 2/3 ludności świata.
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już dokładnie znany. Lecz co kryje w sobie pustynia libijska? Gra
nicę włoską przeprowadzono nie
w terenie, lecz na papierze. Na
mapie widzimy prostą linję, któ
ra dzieli Egipt od Włoch. W po
łudniowym np. Tripolisie Włosi
napróżno nieraz — choć posługi
wali się samolotami —szukali oaz,
które były punktami wypadowemi powstańców. Niezbadaną rów
nież jest Sahara, a zwłaszcza hisz
pańska kolonja Rio de Oro, leżą
ca na południe od Marokka.
Ostatnio cały niemal świat inte
resuje się Abisynją. W każdej księ
garni możemy nabyć mapy w ró
żnej podziałce z terenu walk. I.ecz
na te właśnie mapy narzekają
w łoscy oficerowie, którzy wcho
dzą w teren zupełnie im nieznany.
W Azji za najbardziej niezna
ny kraj uchodzi Arabja.
Tylko
część tego półwyspu między Syrją a Mezopotamją, dzięki samolo
tom została dokładnie poznana.
Nie są też nam znane szczegóły
póWyspu Sinai.
Z innych terenów Azji, przy któ
rych musimy postawić znak zapy
tania, możemy wymienić: Słone
pustynie Persji, pustynię Gobi, Ty"
bet, kocioł Tarymski, graniczny
pas górnej Birmy i niektóre okoli-

ce Chin zachodnich.
Mapy środkowej Australji sko
rygowano już dzięki zdjęciom lot*
niczym, wiele jednak lat upłynie
zanim poznamy dokładnie holen
derski archipelag, wyspy Salomo
na, Nową Gwineę i Molukki.
Rozległe pole pracy stoi otw o
rem dla geografów w Ameryce.
Niewiele wiemy o Ziemi Ognistej,
Południowej Patagonji, Północnej
Kanadzie, Labradorze i Alasce.
W Brazylji i Wenezueli dziewi
cza puszcza w niektórych okoli
cach rozpoczyna się tuż za ostałniemi zabudowaniami miast.
Zrozumiałą jest rzeczą,, że Arktyda i Antarktyda pozostaną przez
długie jeszcze lata okolicami, któ
rych oglądanie dostępne będzie
tylko nielicznym badaczom z sa
molotów i Zeppelinów.
Wkońcu trzeba przejrzeć i Eu
ropę. Już w czasie wojny świato
wej sztabowcy narzekali na brak
dobrych map w Albanji a jeszcze
dzisiaj niezbyt dokładnie orjentujemv się w konfiguracji Sardynji
i Korsyki. Podobne braki wykazu
ją mapy półwyspu Koli, tunder
Samojedów i wschodniej częścł
Finlandji. Nie brak wielu „białych
plam“ na mapach świata, które
nęcą ambitnych odkrywców.

Anglja czyta!
Szesnaście tysięcy książek rocznie
Wydawcy angielscy zapowiada
ją ogromny wzrost liczby nowych
książek na terenie Wielkiej Bry
tan) i w 1936 roku.
Według zestawień, sporządzo
nych przez tych wydawców, lite
ratura angielska ma być w tym
roku wzbogacona o 16,110 nowych
utworów.
Jest to najwyższa liczba wyda
wnictw, jaką dotychczas w ciągu
jednego roku zanotowano w Anglji i przewyższa nawet liczbę w y

dawnictw roku ubiegłego, która
dosięgła rekordowej liczby 15,628.
Wypada zatem, że w ciągu nad
chodzącego roku oddawane będą
codziennie do druku w Anglji prze
szło 44 rękopisy poetów i litera
tów!
Stwierdzono przytem, że liczb*
wydawnictw, poświęconych apor
tom i ćwiczeniom
cielesnym,
zmniejszyła się nieco na korzyść
ogólnego wykształcenia.

Zycie codzienne w „Trzeciej Rzeszy
Jak za czasów wojny
W Niemca ech obecnie, gdy we
wszystkich dziedzinach życia da4 się zauważyć poważne braki,
następują zjawiska, jakie pamięta
my z czasów wojny światowej, Nie
odnoszą skutku wciąż wydawane
zakazy nadużywania ciężkich cza
sów w celach spekulacji i ograni
czenia zysków handlu. Ceny urzę
dowe, ustalone na tak niskim po
ziomie, że drobni kupcy me mo
gą zarabiać, a nawet w ychodź#
na swojem szukają jakiegoś wyj
ścia.

donność, że jakiś kupiec w Hambur
gu zesłany został do obozu kon
centracyjnego dlatego, że swym
odbiorcom oznajmił, że przy zak up nie kurczęcia otrzymać można
i pół funta masła. Państwowy
związek rolniczy musiał opubli
kować
rozporządzenie,
według
którego przy kupnie czy sprzeda
ży jęczmienia i owsa, a więc w
handlu hurtowym, kupujący nie
może być zmuszany do zakupu*
innych towarów.

Brak towarów przywożonych,
Jako odstraszający
przykład np. kawy nadużywany jest w skaK
N A L E W K I 1 2 . — T e l . 1 2 - 1 0 .5 0
przyniosły pisma niedawno wia- najwyższej do podnoszenia cen
surogatów (Ersatzów). Minister aprowizacji wydaje przeto rozpo
rządzenie, które ma na celu unie
mu, który obalił K om unę i szp on y sw oje zatopił w lu 
k o len ie jest zatrute. N iek tó rzy z nich byli najgorsi ze możliwienie podnoszenia cen judzie. M ów ił to o k lasie rządzącej, która pokazała
rogatów. Aby zapewnić ludnośćw szy stk ich w grudniu 1927 r.
sw oją w ła śc iw ą naturę! A potem dodał:
mięso na święta, wydano w Berli
— M iliiaryści i u rzędnicy m uszą p racow ać w p o ś
D yrek tor K antońskiego B anku M unicypalnego, nie rozporządzenie, źe tylko w
piech u i ciężk o , k ied y dochodzą dio w ła d zy — jeżeli
dobrze od żyw ion y, ubrany z cu d zoziem sk a handlo małej mierze używać można do
bow iem któryś z nich znajduje się na sw em sta n o w is
w ie c o ok rągłych tw ardych oczach — to produkt wyrobu wędlin i konserw mięsa
ku dw a lata — to dużo....
am erykańskiego U n iw ersytetu . On tak że m ów i wieprzowego. Zakupno świeżego
o „m łodszem pokoleniu".
mięsa notowane musi być na spe
W y so k i urzędnik z D epartam entu R obót P u b licz
cjalnych
arkuszach, aby rzeżnicy
— N ie w iem , co to jest — ale w kom unizm ie m ónych w K antonie jedzie z przyja cAółmi p o rzece Pearl
si być coś bardizo p o n ętn eg o i w ią żą ceg o . K iedy p ro  mogli być należycie kontrolowani.
m otorów ką, z której p ow iew ają flagi Kuomintan.gu i
w adzim y kom unistów na rozstrzelan ie, idą p rosto na Dla wędlin ustanowiono ceny mak
Rządu. L ek k o m acha ręk ą w stronę w y sp y na rzece,
śm ierć; w ołając: „N ie boim y się um ierać — giniem y symalne Tak np. znane berlińskie
na której ponad drzew am i w zn oszą się odpychające
dla spraw y kom unizm u". N a w et p iętn a sto letn ie czy wędlimki t. zw. Backwurst (coś
m ury w ięzien ia.
sz esn a sto letn ie d zie w cz ęta zachow ują się w taki w rodzaju parówek) sprzedaje się
— T o m ów i, za d o w o lo n y z sie b ie — to dla m łod
po 2,60 za kilogram, ciemny sal
sposób.
szeg o p ok olen ia.
— C zy nie sądzi pan, że tak ą odw agę n ależałob y ceson z* 2,25 marek i t. d.
— D la m łod szego p o k o len ia? Co pan m a na m yśli?
zach o w a ć dla Chin? C zy C hiny nie potrzebują ta
Hitleryzm, spychając robotni
Objaśnia: — M łod sze p o k o len ie jest ca łe zatrute
kiej m ło d zieży ?
ków na niższy poziom egzystencji,
kom unizm em . Tych, k tórzy mają w ięcej, niż d w ad zie
jednocześnie zepchnął i drobno
— M usi się ich zabić! T o kom uniści.
ścia lat, rozstrzeliw u jem y; tych, k tó rzy mają mniej—
mieszczaństwo,
które go tak u— C zy w ielu się zabija? N iem a nic o tern w prasie.
u m ieszczam y tutaj.
silnie
popierało.
— O, tak... ch w ytam y d osyć. C zasam i najgorsze są
Jak w ielu z „m łodszego p okolenia" jest teraz w
Świadczy o tem np. fakt, że na
k
ob
iety. D ziennikarzom nie w oln o p od aw ać w ia d o 
tern w ięzien iu ?
m ości o aresztach czy egzekucjach... to ludizi z b y t rodowo - socjalistyczna organiza
— N ie w iem . S ły sza łem , że 1600, — ale słyszałem
nio rozdrażnia. G dyby ciem ni robotnicy d ow ied zieli cja dla handlu i rzemiosła „Hago"
tak że, że trzy ty sią ce.
się, jak ci lu d zie um ierają, staliby się znow u aroganc została rozwiązana. Zadaniem tej
— Jak ich ch w y ta c ie?
organizacji była obrona interesów
cy, jak b yli przed i w ciągu 1927 roku.
— N o, jeżeli ch od zi o inteligencję, dostajem y ich
— N ie m o żecie w y m y śleć innego sposobu za ła t drobnego handlu. Zadania te zo
czasem za p ośred n ictw em szk ół. P ro fesorow ie i nau
stały usunięte a urząd partyjny
w ien ia tej spraw y, jak ty lk o p rzez zabijanie?
c z y c ie le m ają p o leco n e, aby badali w sz y stk ie rozpra
— O ni n ie słuchają n iczego innego! M usi się ich dla handlu i rzemiosła bronić bę
w y egzam inacyjne i w yp racow an ia p iśm ienne, czy nie
dzie tylko „politycznych" intere
zabijać.
znajdą w nich kom u n istyczn ych ten d eocyj. J eżeli
sów drobnego handlu. Drobni kup
stu d en t okazuje z łe ten d en cje, musizą don ieść o tern
W taki sposób w idm o K om uny k rąży nad K anto cy, którzy od reżymu naródowopolicji,
nem , n iepokojąc sen dżungli. D zik ie b estje dżungli socjahstycznego oczekiwali popra
— C zy to robią?
sięgają p o sw ój łup i uderzają w szam ocące się wy bytu, pozbawieni zostali ofcec
— N ie k tó rz y robią; — inni nie.
ofiary, p ozostaw iając długą, n iek o ń czą cą się nigdy nie jakiejkolwiek ochrony i przed
— Co pan sądzi o takich m etodach?
stawiciclstwa swych interesów go
s m u g ę k r w i na kartach historji.
— N o, troch ę pom agają, ale m im o to m łod sze p o 
spodarczych.

Papasze i wiadomości, otrzymane w nocy z piątku na sobotę
Proces o zabójstwo min. Pierackiego

1 p i t a otiami latSatuiiii iiu n in stu l Piątkowa mowa obrończa adw. Szłapaka

Dr. Junod, delegat M iędzynaro
dowej
Organizacji
Czerwonego
Krzyża, odleciał do Dolo, celem
przeprow adzenia dochodzenia w
spraw ie zbom bardow ania am bu
lansu szwedzkiego i przyw iezienia
do A ddis A beby rannych lekarzy
szw edzkich. (PAT)
POLSKI
CZERWONY
KRZYŻ
SKŁADA KONDOLENCJĘ
SZWEDZKIEMU
Zarząd G łów ny Polskiego Czer
wonego K rzyża w ysłał w p iątek
do Szwedzkiego Czerw onego Krzy
ża depeszę z w yrazam i w spółczu-

W Chinach

cia spowodu straty, jaką poniósł
Szw edzki C zerw ony Krzyż. (PAT)
*#
*
Z całego kulturalnego św iata od
różnych osób i instytucji sypią się
p ro testy przeciw ko barbarzyńskie
mu o b rzucariu bombami szw edz
kiego Cz. K rzyża.
Włosi, chcąc odwrócić uwagę

od własnych zbrodniczych czy
nów, w ysyłają m asowo depesze,
skarżąc się na postępow anie Abisyńczyków jak n,p. n a ucięcie gło
wy zestrzelonem u lotnikow i, używa
DZIWNE FATUM
nie kul dum - dum, prześladow a
Po przerw ie obiadowej w piątek
nie W łochów, na swym terenie.
zabrał głos drugi skolei obr. adw.
Akcja ta nosi ch ara k ter typo Szłapak. Przem ówienie swe za
wej dywersji. (Red.)
czyna obrońca od stw ierdzenia, że
na ław ie oskarżonych siedzi 12
ludzi pod zarzutem przynależno
ści do OUN. Dziwne fatum —k tó 
re prześladuje U kraińców od kil
kunastu wieków, zaprow adziło opoły barbarzyńcam i (?!!}. Nie by skarżonych do tej sali, w której
loby tedy rzeczą zdum iew ającą, odbyw ało się tyle procesów poli
gdyby w łoskie w ładze wojskowe tycznych. G dyby w skutek :akiegoś
zmuszone zostały do powzięcia kataklizm u zginęło wszystko, a zo
odpowiednich środków celem u- stały tylko ak ta tych procesów,
trzym ania ładu i porządku (PAT) to z ich treści możrjaby odtw orzyć
Rozczulająca jest dopraw dy w historję kilkunastu lat Polski N ie
swej bezcerem onjalnej szczerości podległej.
ta depesza z Rzymu. (Red.),
Przew odniczący zw raca obroń
cy uwagę, że poruszania w ten
sposób tei kw estji jest niedopusz
czalne.

S p ra w o z d a n ie w e d łu g P .fl.T .

Włosi przyznają się
do barbarzyńskich egzekucyj
W zw iązku z pogłoskam i o w y
konaniu w yroku śmierci r,a Rasie
Gugsa, włoskie koła miarodajne
stw ierdzają, że wiadomość ta lie
odpow iada praw dzie. Nie jest na
tom iast w yłączone, że były w Afryce W schodniej egzekucje zbun
.tow anych, co tłum aczyć można
okolicznością, że wojownicy, k tó 
rzy poddali się Włochom, są na-

Z Tokjo PA T donosi: Agencja
Domei donosi z Pekinu: Pomiędzy
marsz. Czan-Czi-Czung, szefem
rządu prow incji C zahar, a gen.
Lin-Sin-H sin doszło do porozum ie
nia w spraw ie 6-ciu pogranicznych
okręgów prow incji C zahar i wscho
dniej części prowincji Dżehol.
W ojska gen. Lin-Sin,H sina mają
być w łączone do armji MongoLji
W ew nętrznej, a k w a te ra głów na
Z M adrytu PA T donosi: P re  lecz patrjoci powinni się byli za
gen. Lin-Sin-H siua ma być p rz e  zydium rady m inistrów przesłało stanow ić nad szkodami, jakie tego
niesiona do Czan-Pei-H sin. W ten do prasy kom unikat, dotyczący rodzaju m anew ry w yrządzają Hisz
sposób Mongolja W ew nętrzna o- złożonego przez deputow anych mo panji".
trzym ałaby regim e autonomiczny.
N ota czyni następnie aluzję do
narchistycznych wniosku o posta
w ienie w sta n oskarżenia prezy tego. iż stronnictw o A kcji Ludo
d enta republiki, prem jera i kilku wej poparło wniosek m onarchi
członków gabinetu. „ Je st rzeczą stów i w yraża zdziwienie, że stron
natu raln ą — głosi kom unikat — nictw o republikańskie uczestniczy
W łaściciele kopalń węgla w że m onarchiści, będący wrogami w podobnych m anew rach. (PAT)
Szkocji postanow ili podnieść p ła  ustroju dążą do jego zniszczenia.
ce górników o 9 pensów dziennie.
(PAT.)
OSTATNIE DEPESZE I WIADOMOŚCI N A STR. 1, 2 i 3.

Monarchiści hiszpańscy

oskarżają prezydenta i ministrów

Podw yżka płac
górniczych w Szkocji

G łodówka w ięźn iów
w Cieszynie
„HOTEL HARBICHA".
Tuż przy Sądzie O kręgow ym w
Cieszynie, trochę
na uboczu, ale
nie poza m iastem , wznosi się w ca
!e okazały gm ach więzienny, zbu
dow any przez austrjackie w ładze
sądow e przed 40 laty, za czasów
gdy „prezydentem " sądu okręgo
w ego w Cieszynie był radca H arbich, zaciekły polakożerca, w tedy
mówiono „h ak aty sta" i bezduszny
biurokrata. Stąd pochodzi nazw a
tego krym inału: „Hotel H arbicha".
Jeszcze dziś odznacza się „Hotel
H arbicha" zachodnio - euro p ejs
kimi urządzeniam i, w zorow ą czy
stością, w zględnym i w ygodam i dla
sw ych niedobrow olnych mieszkań
ców i pew ną, dobrze obm yślaną,
celowością swych porządków .
ZABÓJCZE PRZEPEŁNIENIE.
Niestety, w więzieniu tern, przeznaczonem najw yżej dla 250 do
300 osób, osadzono około 700 w ię
źniów, m ających przew ażnie w y
roki dłuższe. Znaczny kontyngent
uwięzionych stanow ią polityczni,
zw łaszcza komuniści, których tu
zw ożą z całej Polski.
ZBRODNIARZ CZY TYLKO CHO
RY NA UMYŚLE.
Z „Hotelu H arbicha" dochodzą
od dłuższego czasu wiadom ości
dziw ne a niepokojące. Oto przed
kilku m iesiącam i w kancelarji wię
ziennej zatrudniony był dłuższy
czas jakiś aresztant. A resztant
ów, uzyskaw szy w gląd do ksiąg
kasow ych i gospodarczych adm inistracyj w ięzienia, miał wykryć,
w edług w łasnego mniem ania, wiel
kie nadużycia. Opuściw szy w ię
zienie, zrobił o swem odkryciu
szczegółow e doniesienie bezpośre
dnio do M inisterjum Spraw iedli
wości. Skutkiem tego przyjechała
już przed kilkunastu
tygodniam i
do Cieszyna kilkugłow a Komisja
śledcza z W arszaw y, która prow a
dzi nader drobiazgow e b ad an ia za
kilka la t w stecz całej gospodarki
więziennej (przeciętnie po 700 wię
żniów przez cały rok), oraz podle
gającego tej samej adm inistracyj
dużego ośrodka rolnego, obejm u
jącego około 60 m orgów ziemi or
nej. Nie czekając na wynik tych
badań, lecz jedynie na podstaw ie
doniesienia „kapusia", to jest ta 
kiego indywiduum , które z prze
stępcy krym inalnego dla spodzie
w anej nagrody przedzierżgnęło się
w cnotliwego donosiciela, osadzo
no w więzieniu Śledczem urzędni
ka adm inistracyj więziennej, W alicę i dwóch dozorców. W miesz-

w aniu W alicy, które się znajduje
w gm achu więziennym (!!) znale
ziono podobno podrobione niez
darnie pieczątki i stam pilie urzędo
we, stosy wszelkiego rodzaju for
m ularzy, m asy kw itów i rachun
ków ze sfałszow anym i podpisami,
a nadto góry całe odpisów najroz
m aitszych dokum entów , nie w yłą
czając listów pryw atnych a n a
wet... miłosnych, nadchodzących
pocztą do więźniów lub innych urzędników. Oczywiście, nie będzie
my przed ukończeniem śledztw a
czynić żadnych przypuszczeń, ani
w niosków , Ale, co nas uderza w
tej spraw ie, to owo zaczadzone
m aniactw o, zbierania, grom adze
nia i przechow yw ania wszelkiego
rodzaju „w łasnoręcznie" dokona
nych falsyfikatów i odpisów... Pod<Jbno jednak nie natrafiono d o 
tąd na jakieś ślady nadużyć isto t
nych.
„NOWA MIOTŁA — DOBRZE
ZAMIATA".
Tu zaznaczyć należy, że W aiica
długoletni w zorow y urzędnik, cie
szył się powszechnem i bezw zględnem zaufaniem, które mu zapew
nialo w ielką sw obodę i niezależ
ność. Miał jej tern więcej, że od
pow iedzialny za całość g o sp o d a r
ki naczelnik w ięzienia dbać mu
siał rów nocześnie o pow ierzone je
go pieczy gospodarstw o rolne i
nadto — jako czołowy w Cieszy
nie działacz starościńsko - „sana
cyjny'* ~ Pełne nńnł r§ce i gł°*
wę tysiącznych prac i funkcyj. —

Nie dziw więc, że w tym stanie
rzeczy W alica mógł robić, co
chciał. Ale, v/ynik jest taki, że te
raz zaw ieszono również w urzę
dow aniu „za brak dozoru" długo
letniego naczelnika więzienia, p.
Bełtowskiego, który był, to trzeba
powiedzieć, bo o to w łaśnie w tym
w ypadku chodzi, — praw dziw ym
opiekunem i dobroczyńcą „sw o
ich" w ięźniów. Kierownictwo po
wierzono sprow adzonem u z poza
Cieszyna p. M ajewskiemu, eme
rytow anem u m ajorowi. Nowy na
czelnik, jak każda przysłow iow a
„now a m iotła" — zabrał się ener
gicznie do robienia porządków . I
oto, owocem tych usiłow ań jest...
głodówka.
GŁODÓWKA.
W sam ą wigilję, dnia 24 grud
nia 1935 roku w szyscy więźniowie
polityczni (komuniści) pospołu z
kryminalnymi, mężczyźni i kobie
ty, ogłosili strajk głodowy, który
trw ał tydzień.
.
;
*

• * *

W edług ostatnich wiadom ości
głodów ka została zakończoną. Uczestniczyło w niej około 600 w ię 
źniów.
Ż ądania przysłania Komisyj dla
zbadania praw dziw ego stanu rze
czy w ydają się najbardziej słusznemi a spełnienie natychm iastow a
tego żądania, pow inno być w zięte
pow ażnie pod rozw agę.
T . Rr.

„Narada gospodarcza”

Uchwały Komitetu ekonomicznego
m in is tr ó w
K om itet ekonom iczny ministrów
przedyskutow ał w p ią te k spraw y
związane z końcowym okresem
akcji dekretow ej, opartej o u sta 
wę o pełnom ocnictw ach z dn. 6
listopada 1935 r. oraz z w ykona
niem dek retó w dotychczas w yda
nych. M. in. p. m inister spraw we
w nętrznych zakom unikow ał, iż w
związku z d ekretem znueniaiącym rozporządzenie P rezydenta
Rzeczypospolitej o popraw ie go
spodarki i finansów zw iązków sa
m orządowych, polecił władzom
nadzorczym
zbadanie
sposobu
w prow adzenia w życie przepisów
o zniesieniu o p łat wjazdowych , i

targow ych w m iastach. W dal
szym ciągu obrad kom itet ekono
miczny omówił sposób postępow a
nia przy skierow yw aniu w myśl
postanow ień odnośnych ustaw pro
je-któw ustaw odaw czych do opimji
instytucji sam orządu gospodarcze
go.
N astępnie upow ażniono p rze 
wodniczącego kom itetu
ekono
micznego do zw ołania w lutym b.
r. przedstaw icieli sam orządu go
spodarczego i znaw ców zagad
nień ekonom icznych n a naradę w
aktualnych spraw ach gospodar
czych. (PAT)

Adw. S złapak ośw iadcza n a
stępnie: Przed sądem stanęło 12
młodych ludzi pod zarzutem , że
chcieli stw orzyć Państw o U kraiń
skie i że dla tej idei poświęcili
młodość, wolność, naw et życie.
Nie dziwmy się, że nie w idz>my na
tej ław ie ludzi w iekiem dośw iad
czonych, a mamy przed sobą mło
dzież, nie mającą doświadczenia.
300 ZŁ KARY
Mimo kilkakrotr.yóh upomnień
przewodniczącego, by trzym ał się
ram zarzutów zaw artych w akcie
oskarżenia, obrońca usiłuje przed
staw ić tło polityczne i pobudki
działania oskarżonych.

Po przerw ie zarządzonej na
prośbę adw. Szłapaka, przew odni
czący ogłosił postanow ienie, w
którem „sąd okręgow y biorąc pod
uwagę, że adw. Szłapak, mimo
upom nień przem aw iał w sposób
uw łaszczający godności Narodu i
Państw a Polskiego, tw ierdząc, że
jedynie już z akt spraw karnych
0 podłożu politycznem, rozpozna
wanych r;a sali niniejszej, m ożnaby było odtw orzyć historję Niepo
dległego Państw a Polskiego skazał
adw. Szłapaka na grzywnę w w y
sokości 300-tu złotych.

a przecież OUN. mogła — pod
kreśla obrońca — w yposażyć swo
jc laboratorjum w lepsze u rz ą
dzenie. N astępnie obrońca przy
znaje, że zapalniki znalezione w
W iśle pochodzą od K arpyńca i
w yprow adza wniosek, że OUN.
m iała kitka laboratoriów i kilku
chemików, zapew ne naw et lep
szych od K arpyńca. G ranaty, k tó 
re w ypróbow yw ał we Lwowie
osk. Pidhajny, różnią się od grana
tów, pochodzących od K arpyńca.

OSKARŻONY KARPYNEC
O brońca przystępuje do omówię
nia dow odów winy klijenta swego
osk. K arpyńca i przypom ina, że
K arpynec początkow o nie p rz y 
znał się do winy i do należenia do
OUN, wyjaśniając, że laborator
ium znalezione w jego mieszkaniu
służyło mu w yłącznie do p ry w at
nych studjów. Dodał też, że nie
ma nic w spólnego z blachą, oraz
że nie miał żadnej wiadomości o
zamachu na m inistra Pierackiego.
Przy przesłuchaniu w dn. 15 sierp
nia 1934 zmienia on swe postępo
wanie i bez przym usu przyznaje
się do należenia do OUN. od r.
1933. Oświadczył również, że zro
bił pudełko, w którem mieściła się
bom ba i zapalnik, nie przyznał na
tom iast, jakoby napełnił tę bombę
1 oświadczył, że nie wiedział, do
jakiego celu bom ba m a służyć.
Biegły prof. Dziewoński ośw iad
czył że laboratorjum K arpyńca
było bardzo prym ityw ne i ubogie,

Jeszcze jeden bilans r. 1935
Rok zbrojeń powietrznych
Niemcy postaw iły kropkę nad
„i“ w roku 1935, ujaw niając w dn.
1 m arca posiadanie lotnictw a woj
skow ego, poczefn szybko nastąpi
lo już form ow anie now ych eskadr,
broni pomocniczych obrony p rz e 
ciwlotniczej, szkolenie ludności cy
wilnej. Ścisłych danych się nie po
siada jeszcze, lecz Niemcy są tak
pow ażnie w yposażeni w broń po
w ietrzną, że naw et Anglja pow aż
nie się liczy z niebezpieczeństwem
ze strony Niemiec, nie m ówiąc już
o Fixncji, bezpośrednio odczuw a
jącej znaczenie zbrojeń niemiec
kich.
Lotnictw o francuskie rozpoczę
ło sw ą reorganizację od r. 1934,
kładąc nietylko w agę na rozbudo
wę ilościow ą nowych eskadr, jak
w yposażenie istniejących w nowy
sprzęt w większej ilości oraz pierw
szorzędnej jakości.
W prow adzono now e 27-tonowe
w odnopłatow ce
„Lieutenant de
vaisseau Paris", a obecnie robione
są próby z takiem i samemi 60.80
tonow em i m aszynam i o silnikach
100 tys. koni mech.
Francję podzielono na 4 okręgi
lotnicze, a piąty okręg obejmuje
Afrykę, obsługiw anych przez 27
pułków lotniczych o 161 eska
drach. W tern jest 91 eskadr ro z
poznaw czych, 36 m yśliwskich i 34
bom bardujących. Lotnictw o kolon
jalne liczy 9 i pół eskadr — m ors
kie około 100 sam olotów okręto
wych.
Obok Francji rozbudow ują sil
nie lotnictw o Sowiety. Ilość m a
szyn nie jest dokładnie znaną. Ob
liczą się od 2 do 5 tys. m aszyn. Ostatnie m anew ry n a Kijowszczyźnie połączone z lądow aniem desan
tu spadochroniarzy w liczbie 800
ludzi n a tyłach nieprzyjaciela, a
następnie już tysięcy z sam olotów
n a przygotow anym przez sp ad o 
chroniarzy terenie, w ykazują nie
tylko techniczny w zrost lotnictw a
w ojskow ego, ale i taktyczny.
W łochy po w ysłaniu blisko p ra 
w ie 500 sam olotów do Afryki, n a 
tychm iast uzupełniły w kraju p o 
zostałe eskadry. Prócz teg o zmobi
lizow ano całkiem now e jednostki
tak n a półw yspie, jak i na w y s
pach oraz w Libji.
Anglja przeprow adziła gruntów

ną reorganizację obrony Londynu
oraz w ybrzeża, form ując specjal
ne oddziały lłnjowe oraz eskadry.
W miejsce w ysłanych do Egiptu
oraz na m orze śródziem ne eskadr
pow ołano do życia form acje za
stępcze.
Czechosłow acja zam ów iła no
wych 35 sam olotów bom bardują
cych oraz 14 myśliwskich.
Naw et tak odlegle państw a, jak
Afryki Południowej, przystąpiły do
znacznego podw yższenia budżetu
obrony pow ietrznej. Anglja ukoń
czyła też budow ę olbrzymiej bazy
lotniczej w Singapore. Stany Zje
dnoczone w ybudow ały bazy lotni
cze na w yspach Aleuckich i na
Alasce. Lotnictwo m orskie buduje
3 now e lotniskow ce, a lądow e ma
być, w yzyskując ostatnio uchw a
lone św ieże kredyty, doprow adzo
ne do stanu 1000 aparatów . Japonja podw yższyła kredyty lotnicze
praw ie o 40 proc. Buduje nowe ba
zy lotnicze oraz 2 lotniskow ce. —
Form uje dalsze eskadry w M andżuko, rów now ażąc w pływ y angief
skie i am erykańskie.
Rok 1935 stał w ybitnie pod zna
kiem dużych zbrojeń lotniczych.

CZY ISTNIAŁY INNE
LA BO RA TO RJA
Dowodem tego, że istniały jesz
cze inne laboratorja i przedtem,
zanim K arpynec w stąpił do O. U.
N. jest fak,t że U. W. O. doko
nała szeregu zamachów. Zdaniem
obrońcy, z Czechosłow acji p rzy 
wożono nietylko lite ra tu rę , lecz
także m ateriały wybuchowe.
N astępnie
obrońca
om awia
spraw ę śledzenia osk. K arpyńca
w K rakow ie i kw estję pozostaw ię
nia pew nego razu przez K arpyńca
w mieszkaniu Kłym yszyna w alizki
z granatam i. O tem m iał zeznać
K arpynec przed sędzią śledczym
z prośbą, aby tego nie pro to k ó ło 
wano, gdyż będzie o tem m ów ił
na rozpraw ie. Istotnie, w aktach
śledztw a — mówi obrońca — żad
nej wzmianki o tem niema, a jest
to spraw a ważna, poniew aż odcią
ża osk. Kłymyszyna.
Obrońca p rzytacza rzekom e sło
wa p ro k u rato ra Żeleńskiego, k tó 
ry m iał pow iedzieć, iż z zeznań
samego K arpyńca w ypływ a, t e wy
konał on pocisk w całości.
P ro k u rato r Żeleński zaprzecz*
temu tw ierdzeniu, dodając, iż do
spraw y tej w róci w replice.
K arpynec — ciągnie dalej obroń
ca — przyznał się tylko do zro 
bienia pudełka, zapalnika, części
metalow ych i drew nianych bom 
by, a naw et do przew iązania gum
ką. Z ezn aria jego są zupełnie
szczere i należy dać im w iarę. J e 
żeli przyznał się on do perwnych
czynności, to przyznałby się i do
innych.
O godz. 18.15 przew odniczący
na prośbę adw. S złapaka p rze r
wał rozpraw ę do soboty do godz.
10-ej rano.
•*c
Spraw ozdacie z rozpraw y sobot
niej czytelnicy znajdą na str, 2.

D z 1 ś w OPERZE
o godz. 12-ej w poł.
J A S E Ł K A
Ceny zniżone
o godz. 3.30 pop.
R O S E M A R I E
o godz. 8 wiecz.
ADA SARI
T R A V I A T A
Bilety od 30 gr. do 4.50 zł.

PONIEDZIAŁEK
3

godz. 12-ej
WIESZCZKA LALEK

i
PRZEKORNA LIZETTA
Ceny zniżone.
O godz. 3.30 pop.

H A L K A
o godz. 8 wiecz.
BARON CYGAŃSKI
Bilety od 30 gr. do 4.50 zł.

M ar|a MAKSAKOWA
z asłu żo n a

artystka

K e p u b .. S o w ie c k ie j

8 s ty c z n ia w TEATRZE WIELKIM
w O PERZE

C A R M E N
oraz

STANISŁAW DRABiK
pierw szy

tenor O pery w B elgradzie

W iadO w cścI

^ o e rto w e
Ping -p o n g
ZAKOŃCZENIE PINGPONGO
WYCH MISTRZ. WARSZAWY 6.
B. M. Zakończenie pingpongowych
indywidualnych mistrzostw Warsza
wy odbędzie się w poniedziałek 6 b.
m. o godz. 19 w lokalu Hasmomei
(ul. Graniczna). W finale gra 6 za
wodników, przyczem na czele po
dotychczasowych rozgrywkach znaj
duje się Finkelstein.
W ostatnim meczu o drużynowe
mistrzostwo Warszawy w pingpongu
Hasmonea pokonała WKS w stosun
ku 7:3 i zdobyła definitywnie m i
strzostwo Warszawy

T e n is
NOWY SUKCES SZWEDZKIE
GO TENISISTY
SCHROEDERA.
W Paryżu zakończony został dorocz
ny świąteczny turniej tenisowy. W
grze pojedyńczej panów w półfina
łach Schroeder (Szwecja) pokonał
Stedmana (Nowa Zelandja), zaś Bossus wygrał z Brugnomem. W ćwierć
finale Feret został wyeliminowany
przez Schroedera. Wyniki finałów
turnieju były następujące: gra pojedyńcza panów:
Schroeder-Bossus
5:6 6:3 6:4 6:4, gra pojedyncza pań
Adamsom (Belgja) — Orlandinź —
(Włochy) 11:9 8:6. gra podwójna
Borotra — Brugnon — Bossus —
Feret 6:3 7:5 6:5, gra mieszana Boger — Borotra — Adamson — La;
ssuer 6:4 6:4, gra podwójna pan
Boger — Iribamo — Panmetier —
Poters 6:1 6:3.

Pitka nożna
PORAŻKA SOWIECKICH PIŁ
KARZY W PARYŻU. W Paryżu ro
zegrany został mecz piłkarski mię
dzy reprezentacją Moskwy a druży
ną Racing Club de France. Mecz
wygrali Francuzi w stosunku 2:1
(1:1). Widzów 25 tysięcy.
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Walka o resztki samorządu m.

Wesoły kącik

L w ow aiWa G6r"i»" s|^ u

PRAKTYCZNY

— Skoro wiesz, kto ci skradł two
(Korespondencja w łasna).
je auto, to czemu nie odbierasz?
— A bo opony ju ż były bardzo zde
Sam orząd lw ow skiej Rady miej- R ady miejskiej odbyw ały się co odpow iedzieć
przedew w ystkiem
N a kop. „M aks" w M ichałkow i- d aty i 1 uzupełniający (stracił j e  żelowane. Ja k nałoży nowe, to pójdę
ate*j otfran czooy zo stał d o roz tydzień i w tedy mogło istnieć poszanow aniu p raw instytucyj, w
cach odbyły się obecnie w ybory den m andat); ZZP — 459 głosów. z policję i odbiorę.
m iarów ... kłócących się n aw et z

obow iązującą ustaw ą sam orządo
wą. Na oatatoiem posiedzeniu R a
dy miejskiej klub „sanacyjny" ogłoaił oficjalnie „bojkot politycz
ny" radnych sjon'stycznych z tego
pow odu, że rad n i ci wyszli w cza
sie uchw ały przem ianow ania jed
nej z ulic nazw iskiem bryg. M ączyńskiego. Przeciw ko m etodom,
atosowamym prze® „senatorów ",
zap ro testo w ał klub radnych socja
listycznych. P on ad to r. tow . SkaLaik złożył n a tern p o eied zen u w
imieniu klubo P. P. S. następującą
interpelację w sp raw ie postępują
cego coraz dalej ograniczenia z a 
k re su działania R ady m. Lwowa
p rz ez prezydjum m iasta.
Interpelacja w ykazyw ała, że już

ustawa sam orządow a z dnia 23
marca 1933 r. ograniczyła w y d at
nie zakres działania sam orządu
lwowskiego, nadanego m iastu jeixczc p rzez R ząd zaborczy w roku
1870, pozostaw iła jednak i tej R a
dzie, w ybranej w pam iętnych w y
borach w maju 1934 r., dosyć jeBzcze dużo spraw , m ających być
przedm iotem jej „stanow ienia" i
.k o n tro li". Tym czasem Prezydjum
m iasta w ostatnich zw łaszcza cza
sach sprow adziło zak res działania
niem al wyłącznie do uchw alania
danin kom unalnych, sprzedaw ania
lub oddaw ania w dizerżaw ę g ru n 
tów , nieruchom ości i nadaw ania
lub zm iany nazw poszczególnych
triic.
Jedno posiedzenie Rady w ypa
da mniej w ięcej raz na dwa m ie
siące. Nie w spom inając już o cza
sach dawnej R ady miejskiej, stw ier
dzić trzeb a, że n aw et w czasach
t. zw. R ad miejskich przybocz
nych, kom isarycznych, posiedzenia

w śród szerokich rzesz obyw ateli
lwowskich przekonanie, że najży
w otniejsze ich spraw y załatw iane
są pod kontrolą, a nie za kulisami.
T e złe obyczaje w traktow aniu
sam orządu pojaw iły się tak że w
tera, że klub „sanacyjnych" ra d 
nych stw orzył jakby nam iastkę
R ady miejskiej, a ponieważ na tej
pseudo R adzie miejskiej zapadają
uchwały, w iążące Prezydjum m ia
sta, poniew aż na tern klubow em
zebraniu prezy d ent m iasta i wice
p rezydenci składają spraw ozdania
i biorą na siebie zobow iązania —
stan ten jest nie do utrzym ania,
ani do uspraw iedliw ienia, In te rp e
lant stw ierdza, że hasło w spółpra
cy ze społeczeństw em powinno

Wypowiedzenie taryfy płac
dla przemysłu budowlanego w Bydgoszczy
(Kor. w łasn a).

Od kilkunastu lat kierow nictw o
Klasowych Zw iązków
Z aw odo
w ych w Bydgoszczy zaw ierało ze
Związkiem Pracodaw ców zbioro
w e um ow y płac, obow iązujące na
całe Pom orze, Bydgoszcz i przyle
głe pow iaty, przyczem okręg ten
gospodarczo do siebie zbliżony —
dzieli się na 4 grupy m iast z 5 - 15 procent różniżcą staw ek i kia
syfikacją płac w edług łat i kw ali
fikacji.
Bydgoszcz, prócz Gdyni, figu
row ała na pierw szem miejscu pod
w zględem w ysokości płac.
W ostatnich kilku latach z po
w odu rozbijackiej roboty kilku
„sanacyjnych"
w archołów
nie
m ożna było odnow ić umów zbio
row ych na cały teren, tylko w Gdy

Tabela loterji
1-szy dzień ciągnienia 4 klasy 34 Loterji Państw.

I 1 II ciągnienie
Główne wygrane
60.000 zł. 60836.
10.000 zł. 118374.
P a 10.000 z l 8231 35762 186370.
Pa 6.000 z l 489 76191 95438 100161
124063 154607 177539.
Po 6.000 zL 489 76191 95438 100961
45619 55461 64050 66641 68730 99200
103553 120210-ł 121812 131284 134154
149215 161525 162569 178217.
Po IJOOO zł. 2141 13793 14229
16754 27991 36597 43602 43899
51322 53309 57811 59628 61266 63656
76158 91632 96476 105033 112596
114109 120040 131975 133772 168473
170810 178869 182683 186015.

Wygrane po 200 zł.
109 744 1022 339 91 520 74 685 736
*57 75 947 2002 13 131 65 202 07 60
417 68 84 573 728 29 43 73 95 951 3276
479 539 615 737 38 4057 149 246 350
663 797 5103 250 73 478 568 75 860
934 6305 446 546 693 706 03 14 95 984
7001 39 180 223 335 535 695 732 40
855 940 74 87 8058 61 245 439 49 53t
83 651 59 715 832 48 9217 39 330 598
99 851 81 638 958 82 10213 91 467 531
651 901 40 11196 406 585 725 22 42
52 54 66 91 988 12008 90 235 42 359
429 35 616 802 13 39 13050 112 246
56 598 605 86 710 43 14016 47 218 458
515 33 646 869 995 15036 160 356 584
712 834 74 959 16140 279 321 447 94
653 746 57 885 916 80 86 17112 80 428
38 710 803 18018 392 459 66 521 95
636 700 35 816 40 80 19379 420 81 510
38 43 664 90 751 77 944 84 20188 229
459 652 994 21047 195 355 520 70 627
757 64 22064 70 119 28 207 315 28 49
467 75 671 95 798 827 43 77 908 09
23033 386 448 595 608 15 751 814 62
969 24094 171 245 64 313 29 33 35 82
506 07 21 96 614 804 17 927 25174 944
36124 499 861 27004 296 311 97 403 670
727 993 28079 132 81 310 477 574 96
755 854 952 64 86 29041 83 279 400
599 30030 110 64 215 41 356 65 591
889 964 31035 100 31 55 61 339 478 588
787 32001 180 394 415 571 606 10 24
'37 851 55 33044 172 77 86 93 402 35
553 89 705 91 897 987 34261 355 633
767 35109 40 56 246 335 47 403 71 83
502 769 807 40 917 36046 88 94 177 94
245 82 515 38 645 762 800 21 32 907
64 37025 126 57 269 343 414 54 38013
48 274 95 312 31 35 87 436 509 605
09 89 91 733 820 923 39012 87 314 32
44 585 607 56 788 929 40075 215 93
394 677 89 749 836 930 41034 138 362
35 420 632 88 742 948 77 42155 231
324 61 514 39 647 791 815 78 79 43046
462 832 51 78 44140 68 355 457 524
800 39 988 45099 204 64 92 563 684 969
46152 62 212 480 539 51 617 757 47268
499 867 48018 171 520 34 619 812 73
97 49031 92 484 626 56 726 32 43 63
951.
50223 324 67 632 710 70 802 77 913
19 51044 164 320 531 83 84 601 2 44
826 12 67 78 991 52012 67 174 99 438
655 65 829 63 70 78 914 50 81 53006 7
102 95 274 396 530 54 607 85 726 954 71
74 93 54136 77 94 213 343 54 580 733 76
861 927 55016 66 98 150 73 80 258 72
301 73 679 83 703 8 94 56017 147 303 74

których społeczeństw o przez w y
branych przedstaw icieli moglobv
znaleźć swobodny w yraz dla swo
ich potrzeb, bolączek i postula
tów.
Odpowiedź prezydenta miasta
D rojanow skiego brzm iała, że R a
da otrzym yw ać już będzie obszer
niejsze spraw ozdania i że będzie
już częściej zw oływ ał posiedzenia
Rady.
Te złe obyczaje ta k się n a lwo
wskim ratuszu zakorzeniły, że tru
dno zdobyć się w tej spraw ie na
optymizm, Społeczeństw o lwow 
skie nie może jednak pozwolić na
odebranie sobie resztek zrujnowa
nego samorządu.

ni, G rudziądzu, T oruniu i Bydgo
szczy zaw arto umowy, poparte
strajkiem . Mimo niskich, obecnym
w arunkom życiowym (wzgl. tak
zw anem u, „minimum egzystencji")
nie odpow iadających staw ek, —
przedsiębiorcy, zrzeszeni w C e
chu M urarzy i Cieśli, wypowiedzie
li um owę, chociaż termin jej au
tem atycznie upływ a z dniem 31-o
m arca r. b. i chociaż płace w Byd
goszczy są daleko niższe, niż w
Gdyni i Toruniu.
Czyżby pp. przedsiębiorcy mieli
przyjść do przekonania, że S5 gr.
dla m urarzy i cieśli, C5 gr. dla
trag arzy cegieł i w apna, lub 52
gr. dla robotników budow lanych
(za godzinę), są to staw ki nie w y
starczające i zam ierzali je podw yż
szyć? Zobaczym y 1

190 307 562 671 907 67 129016 48 123
30 63 95 279 451 528 659 717 872 975
130020 188 202 65 346 75 567 691
720 38 840 63 131124 96 266 307 440
603 7 740 856 132071 111 80 223 41
62 813 60 449 662 937 42 183070 124
51 262 312 13 74 543 646 70 788 810
13 .918 18 22 79 134071 255 802 81
421 583 612 44 67 719 81 917 135168
262 312 20 33 79 426 30 520 743 814
136279 94 576 714 845 919 137542 600
84 792 94 914 86 89 138018 32 83 140
88 309 20 497 664 946 139828 426 84
90 670 854

507 8 25 761 94 829 57069 194 230 65
85 90 305 444 507 617 97 712 857 905
58001 252 594 602 735 67 823 59011
187 351 52 511 60 640 791 941 44 64
60180 247 59 94 714 20 802 22 902 51
61030 59 140 87 241 56 318 19 561 757
79 888 97 900 75 76 62036 40 204 41
534 95 604 66 836 47 905 25 69 63026
140074 140 47 213 44 439 62 595
42 132 63 248 305 17 32 66 420 522 36
54 612 32 701 24 78 867 912 64091 131 605 48 962 46 141068 474 95 749 907
208 21 307 452 73 536 38 705 21 85 18 42 142155 64 268 613 716 998
65034 178 421 611 19 24 66000 62 87 143224 52 309 575 747 94 144015 77
139 55 77 259 514 27 702 843 92 970 77 199 218 56 312 54 80 553 657 728 849
67028 94 533 79 772 832 962 68109 22 950 60 145085 243 432 48 534 872
76 322 54 436 568 652 85 706
232 397 480 605 906
1069156 57 146119
259
356 432 854 934 70282 320 484 519 74 921 41 147090 223 87 353 83 443 47
83 88 719 914 68 71054 85 154 491 500 560 66 96 954 148102 309 505 805 48
49 653 81 715 20 85 841 45 67 963 997 149006 163 270 76 600 707 92 835
72094 113 50 80 226 502 53 602 78 789 64 79 150118 52 279 595 849 92 903
995 737148 78 208 342 661 840 74157 151009 276 343 84 418 65 67 566 606
68 200 94 374 8390 442 610 8282 39 98 64 932.
153054 121272 343 66 68 490 929
75015 24 59 199 207 304 21 56 84 502
153068 10357 251 312 27 464 607 708
54 79 98 600 842 49 69 74 81 95 988
76095 136 371 412 595 678 704 809 9 58 827 37 804 90 154013 194 95 305
79 77114 16 23 222 33 408 9 36 536 612 70 76 698 726 96 987 155108 46 274
702 76 837 78046 219 77 87 417 501 731 438 794 909 66 156031 55 244 69 74
462 529 750 811 942 81 82 1B7012 178
836 75 916 79014 215
3543 46 79 348
55 500 56 71 7 - 922
8780011 151 225
67 306 7 59 96 530 62 600 847 158039
390 425 580 86 98 764 916 37 42 97 99 241 328 424 580 660 825 38 65
81007 56 158 275 315 17 25 518 54 692 159190 241 316 57 524 737 826 40
766 71 844 62 9225 78 82022 269 94 316 160145 396 471 569 841 161038 111
43 57 549 63 775 99 821 948 83027 40 207 523 806 162193 240 74 380 37 88
181 82 248 627 763 868 914 84149 68 565 67 610 40 55 163101 64 221 300
308 47 528 96 887 974 81 85069 243 316 14 494 638 731 164037 310 93 668 624
40 549 729 965 86022 148 74 258 381 30 741 889 166004 400 17 578 684 92
698 810 53 944 59 87319 32 441 42 785 770 166137 39 337 419 678 894 167026
839 41 64 88030 204 406 45 652 64 80 29 111 26 218 65 336 406 24 579 649
74 97 952 60 168011 364 701 61 829
777 813 76 89046 81 224 320 41 453 698 913 22 169001 73 81 164 85 86 203
725 28 90015 42 233 347 55 510 % 642 13 342 49 694 767 97 885 170082 177
66 796 91052 194 279 671 710 92237 74 522 629 49 755 944 171082 375 83
539 994 93008 73 208 421 81 537 59 99 172003 6 249 445 551 67 778 92
66 618 39 801 96 986 94103 220 514 88 880 173193 255 437 94 502 11 600 8
631 64 88 702 95018 20 21 66 167 326 89 713 880 945 174181 247 88 303 86
39 536 685 703 95 815 74 96017 25 62 440 55 682 745 831 904 175115 60 65
113 17 47 64 203 589 687 998 97057 71 292 393 418 535 90 779 928 46 176016
73 172 206 385 991 98001 31 33 53 142 138 228 300 60 94 97 408 27 508 647
43 310 19 83 513 155 66 92 610 811 76 783 97 824 915 177268 710 76 947
936 99070 129 259 480 94 536 40 47 97 88 178060 99 243 352 432 513 683 947
606.
64 179076 98 180 44 92 93 95 312 33
100005 115 23 67 426 67 81 685 765 46 921 180000 209 513 602 181108
101066 324 86 653 811 91 102104 59 241 55 335 77 488 355 79 488 548 698
890 423 576 8Ź 834 103102 88 306 58 730 844 182026 344 481 514 720 982
492 99 627 986 104098 200 65 398 420 183080 112 277 434 802 64 981
517 760 95 845 915 41 105101 15 281 184008 371 420 76 579 720 902 1S502J
93 457 528 84 626 803 106016 62 165 52 61 91 315 23 479 555 90 651 783
275 79 341 649 749 50 107020 61 92 847 89 986 186028 384 639 79 713 45
138 48 548 617 999 108231 424 630 71 55 806 187005 47 57 406 766 971
725 801 2 45 980 109025 83 95 111 43 J88029 137 68 230 838 448 604 23
71 357 74 530 626 735 997
34 846 902 34 42 189096 171 282 382
110022 120 30 268 332 463 725 29 448 96 831 92.
111030 104 61 427 75 654 112115 82
190112 254 402 68 521 636 763 809
214 61 94 300 36 55 641 58 707 42 88 951 87 191835 778 82 904 192004 11
817 48 76 82 930 87 113021 62 239 44 68 83 230 92 334 488 506 28 80 614
466 949 114002 84 299 363 70 454 77 37 48 863 917 193011 190 275 89 339
514 843 57 933 36 115017 140 411 602 430 95 504 34 81 619 28 68 93 781
44 85 116131 34 36 266 877 686 745 194034 88 153 68 270 93 805 41* 44
117015 53 89 105 39 49 223 450 519 64 838 952 56 65 77.
87 624 50 715 87 932 118052 104 222
406 86 563871 119070 111 64 62 66
88 360 419
530
674 958 97
120073 109 23 251 92 344 571 87
652 97 735 891 971 84 88 121091 107
Wygrane po 200 xł.
211 76 378 85 443 524 S83 919 122684
17 137 87 238 96 583 1232 788 859
741 56 897 930 63 61 123200 73 428
65 88 527 633 124047 235 71 323 404 87 939 2031 43 165 576 988 3130 349
73 789 815 947 125287 352 91 495 509 69 753 801 08 4462 576 69 634 855 70
23 672 866 126022 34 95 247 35 359 948 5011 567 613 47 66 718 6132 218
3064052
457 60 516
652
748 74 896 912
66 512 89 933 69 77 7079 127 279
127275 304
507
58 70 602 14309
128080
900 8163 361 419 29 632 882 967

III ciągnienie

do Rady Zakładow ej. Kopalnia ta
należy do w iększych na G. Śląsku
i m a duże znaczenie. W ub. roku
posiadał C. Z. G. 3 m andaty w ra 
dzie zakładow ej i uzyskał 428 gło
sów. W obecnych w yborach uzy
skał CZG. 657 głosów i 5 m anda
tó w ; ZZZ — 510 głosów , 3 m an-

Dokoła defraudacy]

w Centralnej Targowicy

Jak donoszą, w najbliższych
dniach przesłane zostaną podobno
z W arszaw y do Katowic akta do
chodzeń, prow adzonych w stolicy
przeciwko aresztow anym w zw iąz
ku z głośną aferą m ięsną dyrekto
rów targow icy, oraz handlarzy by
dła i nierogacizny. Afera w arszaw
ska ma, ja k w iadom o, ścisły zw ią
zek z w ykrytą przed kilku m iesią
cam i skandaliczną aferą na te r e 
nie centralnej targow icy w Mysło
wicach. W wyniku dochodzeń, pro
wadzonych przez sędziego śledcze
go z Katowic, zostali w tedy aresz
tow ani dyr. Kazoń i dyr. Fruchthiłndler.
Jednocześnie m ają być przew ie
zieni do K atow ic w szyscy areszto
w ani w W arszaw ie w zw iązku z
tą aferą; zostaną oni przesłuchani
w K atowicach na okoliczności,
w iążące się z dotychczasow em i
wynikami śledztw a na Śląsku.
Pow yższa decyzja w ładz w ska
zyw ałaby na to, że dochodzenia
dobiegają końca i spodziew ać się
należy już w ciągu najbliższych
tygodni odesłania akt dochodzeń
prokuratorow i, który przeciwko
aresztow anym dyrektorom ta rg o 
w icy mysłowickiej w ygotuje akt
oskarżenia.

9019 272 385 427 503 632 882 967
9019 272 385 427 503 663 732 76 818
10009 158 523 633 11553 731 855 900
12196 201 648 52 946 74 13223 609
14079 91 300 553 778 925 15452 70
847 907 90 16253 337 65 466 702 26
17164 283 334 518 607 906 43 18148
391 524 643 65 71 882 19216 27 785
28 858 943 20051 451 61 651 21620
859 22290 310 70 472 666 771 83
28 495 729 24036 186 287 332 883
25208 543 898 26603 50 882 974
27081 482 543 52 706 982 28176 344
576 692 713 880 29155 349 667 97
30177 668 721 864 31002 236 348 455
59 65 692 622 919 32240 422 552 78
38291 410 504 34 54 704 81 34218 360
92 826 35545 393 718 944 36047 274
562 75 632 763 928 37275 307 63 630
835 986 38190 99 248 401 58 556
39059 456 591 40041 127 252 94 304
408 950 41010 17 19 159 82 513 70
781 883 934 79 42115 17 355 98 911
43001 160 218 611 14 44121 624 753
871 947 99 45033 96 147 67 231 436
59 594 667 78 806 46171 358 465 88
578 699 865 960 47489 534 823 48159
81 388 495 712 49141 606 714 40 835
975 50059 76 127 356 964 51207 352
52077 395 637 647 99 758 53297 477
870 54181 297 526 633 93 777 805 49
998 55196 295 676 758 78 56040 160
301 08 24 60 457 57010 48 248 81 335
549 73 695 876 63 58092 231 90 624
782 59045 381 769 869 60022 185 97
433 871 908 44 61379 465 92 612 28
60 853 963 62184 371 402 667 849
62184 371 402 667 849 63183 385 404
606 64328 407 46 510 780 930 65157
280 826 933 66045 523 615 864 67261
317 59 4*8 834 68302 91 528 864
69204 748 879 905 70240 782 90 935
91 71021 148 222 330 67 956 72038
192 244 399 540 90 844 73039 133 44
70 389 544 949 74181 203 52 95 984
75058 119 331 418 774 95 76011 69
177 428 63 652 700 904 77937 80
78077 487 762 974 79918 96 80143 674
91 865 928 81226 303 11 404 808 31
72 82118 61 90 94 633 957 83235 52
351 558 843 84063 127 337 59 470 830
35 85231 658 655 953 86282 517 886
87102 326 578 608 709 854 88061 220
388 755 66 89170 637 810 15 988
90785 91107 549 92215 374 439 689
737 962 93121 32 449 98 749 95385
690 768 854 96140 379 469 86 506 852
55 67 97223 387 z?9 581 87 92 790
98067 98 203 774 99186 218 44 319
550 635 83 993

100097 268 393 101271 799 855
102201 710 903 103131 271 314 489
797 921 104309 403 579 867 924 105656
942 106125 34 230 334 91 492 592 601
25 812 107053 422 55 5f4 803 10802)
341 322 754 *19 77 109*58 936 110033
55 104 305 41 819 111371 75 112088
252 542 673 90 849 113384 399 459
526 57.
114168 213 325 90 570 729 41 818 92
115114 88 327 825 909 116094 730 963
117047 337 96 908 118029 472 551 882
t 19046 238 326 482 512 120016 47 162
121050 129 750 54 838 969 122243 711
1230988 175 296 406 24 907 124345 459
90 627 125687 126305 401 718 852
127045 125 316 477 579 833 82 128271
573 781 983 129021 44 165 300 626 703
58 845 130001 195 502 88 706 131167
77 681 88132864
908 31 134049 498
536 606 64 88 955 135194 225 481 563
748 136084 171223 603 137081 165 392
138036 98 314714 85 846 139030 81
212 48 94 388588 786 853 140183 349
405 511 46 726 838 141303 66 438 516
153097 538 56 603 992 143372 953

3 m andaty i 1 uzupełniający (stra
UPRZEJMY GOSPODARZ
cił 1 m andat); lista dzika (Kowol
Gość do gospodarza:
z Lipin) — 50 głosów , bez m anda
— Ależ, proszę pana, po co f a ty 
tu. Na liście Kowola z Lipin znaj guje się pan odprowadzaniem m nie do
dow ał się renegat socjalistyczny drzwi?
W allot z Michałkowie. Rozbijacka
— Prziecież to nie żadna fatyga,
robota RRU nie dała jednak w y tylko przyjemność.
niku.

Kącik radiow y

Angielscy radiosłuchacze płacą dobrowolnie
francuskiej stacji nadawczej
Z powodu położenia kam ienia w ę
gielnego pod budowę nowej fran cu 
skiej stacji nadawczej „Radio - N or
mandie", kapitan Plugge, przedstaw i
ciel stow arzyszenia angielskich radjosłuchaezy, wygłosił przemówienie, z
którego dowiadujemy się, że stow a
rzyszenie to regularnie w płaca te j
pryw atnej stacji pewne sumy w zam ian za nadawanie niedzielnych audycyj w języku angielskim. Aby za

pewnić sobie wesołą, nle-purytańską
niedzielę radjow ą, każdy z 258.000
członków tego związku płaci 1 szyling
t. j. 3,75 fr. franc, rocznie n a rzecz
„Radio - Normande*.
To dobrowolne finansowe popiera
nie radjostacji francuskiej przez słu
chaczy angielskich wyw iera n a nas
tem bardziej groteskowe w rażenie, że
spotyka się ze sprzeciwem ze strony
kół oficjalnych.

Historja z końca świata
Góry zgubione n a końcu św iata. Ob
nażony szkielet ziemi sterczy ku nie
bu. N ad szaro fioletowemi, kam iennemi góram i, gdzieś przykucnęły ośnie
żone szczyty górskie. N ad wszystkiem
tem, nad rwącemi kaskadam i wodnemi, nad jezioram i, zawisły niskie zwa
ły chmur. N ad brzegam i tych jezior
wznoszą się niby ogromne m row iskaobłożone ziemią i darniną. To domki—

ziemianki w których m ieszkają lu
dzie, n a najdalej ku północy wysunię
tym strzępie kontynentu europejskie
go, szweckiej i norweskiej Laponji.
O tym dziwnym k raju i jego miesz
kańcach opowie polskim słuchaczom
duńska pisarka. Carmen Bud, dnia
5.1. o godz. 21.30, oczywiście w pol
skim przekładzie.

„Odwieczna baśń” Przybyszewskiego
D ram aty Przybyszewskiego
nie
straciły nic do te j pory ze swego p ię
kna i ze swej wartości. Jako konstruk
cje dram atyczne są one w prost klasycznemi wzorami teatru .
Ponad
przejściowemi cechami stylu epoki,
nad letóremi w ybitnie zaciążył M aeter
linek i Ibsen, posiadają one w ar^-ść
nieprzem ijającą, jako w klasycznej

form ie ujęte świadectwa ludzkiej m ę
ki i cierpienia.
W dziale fragm entów słuchowisko
wych T eatru W yobraźni, w niedzielę
dnia 5 stycznia o godz. 13.00 nada Po
znań frag m en t z dram atu Stanisława
Przybyszewskiego p. t. „Odwiecznu
baśń“ w opracowaniu St. W asylewskiego.

144054 72 290 488 795 145609 90 800
70 146031 623 857 58 147524 42 708
951 148408 149072 845 150163 400 516
834 950 96 151213 498 728 866 92
152707 153133 478 154089 121 218 308
944 155196 245 51 414 662 836 911
156067 400 779 157017 106 158061 313
33 44 49 482 544 159050 66 242 72 320
49 429 694 733 43 160030 240 718 992
161230 546 871 162221 971 163066 264
365 572 800 79 164010 247 540 165064
333 68 491 575 166158 203 63 338 61
536 724 942 168362 587 627 82 169220
531 170400 500 804 987 171016 18 48
128 681 758 172271 380 510 732 912
28 90 173336 174030 340 175021 51 52
733 805 91 977 176497 768 177279 32.
91 400 737 61 896 976 178022 284
179038 517 644 180546 980 181041 303
508 644 56 963 182103 71 302 54 834
184065 185234 325 750 916 186001 216
19 486 598 188119 578 686 750 83
’89043 250 356 660 898 190140 295
315 191127 981 192450 699 706 193096
338 194222 57 62 787 888.

26 609 54250 78 483 573 679 725 913
55262 63 56061 443 594 684 843 930
47 84 57 013 33 283 316 97 614 40
58019 64 240 88 605 59692 803 60222
398 512 697 715 834 61194 368 613
62329 449 569 71 838 932 63862 64399
443 87 543 906 65229 65 89 634 62 778
906 90 66250 494 67656 68072 315 473
500 48 698 740 892 69006 94 165 668
767 7 803 70109 330 45 421 752 85
71006 146 493 697 944 72022 653 73841
74094 236 75080 145 75 18 985 76110
74 218 79 364 568 670 772 77384 86
505 634 959 78309 43 97 72 63 79110
339 540 963.
81214 362 829 917 82139 80 615 61
889 990 83024 41 284 317 664 968
84237 670 87 735 63 818 85195 515 81
626 86064 895 87588 713 80 94 945
88100 44 221 23 65 389 724 808 58 69
955 89052 204 513 31 97 824 930 41
90137 512 607 737 929 91262 353 444
92075 417 869 93037 202 98 409 705 50
94002 188 216 330 5285 321 629 89 746
886 90118 694 97205 784 98 98186 365
396 903 99143 270 941 100004 120 312
87 771 101005 68 78 601 24 102191 268
409 586 803 41 103082 413 55 83
104234 519 51 670 820 105270 96 351
737 97 106055 195 664 87 107175 277
318 436 561 652 989 108020 190 344
675 798 993 109127 86 444 542 776 991
110045 142 692 111145 217 24 58 443
509 89 702 851 112008 327 558 719 52
911 21 113327 77 491 604 809.
114040 271 78 612 116114 208 64
674 882 116067 123 461 764 117819
627 118054 229 627 703 932 119057
303 567 721 977 120260 722 53 121824
666 781 84 122342 443 594 123268 821
88 662 77 757 124010 56 122 79 222
516 125850 126138 86 360 532 727 851
929 127965 128016 13481 389 563 666
67 842 129011 64 270 130149 812 19
944 78 131020 45 467 771 885 132850
831 133636 55 789 939 89 184220 31
77 323 93 873 958 135052 186 208 858
75 90 473 136234 316 923 187098 410
76 583 87 832 40 83 1E8423 768 811 23
139241 887 434 140086 541 633 785 85
979 141020 239 85 865 142132 649 617
143236 541 806 144391 612 739 57 888
145067 154 267 466 76 626 87 146002
412 87 532 838 955 91 147023 442 750
879 148349 149088 232 71 747 68 76
809 150020 139 65 957 86
151288 314 520 79 629 835 902 12
152338 692 734 986 153096 482 832
154025 88 170 250 61 558 653 155067
422 713 984 156241 450 659 78 765 96
167223 952 158063 123 45 78 78 362
844 159165 204 514 72 630 715 160008
136 261 325 528 75 790 888 973 161827
412 162485 163159 71 346 56 621 774
164019 166 411 676 81 967 165198 306
407 545 668 774 993 166112 388 428
167073 87 199 588 631 93 726 94 980
87 168061 83 882 169018 227 555 612
981 170022 62 192 562 609 762 846
171047 218 394 172062 296 390 620 28
69 81 173492 597 754 823 174072 204
175220 30 736 811 176258 323 432 517
79 701 83 897 177044 421 928 178009
292 660 179159 266 846 60 993
80080 100 222 63 331 545 636 938
181097 319 32 574 666 922 182027 713
39 183049 203 503 601 80 817 992
184136 208 409 556 842 96 1851*9 703
47 186291 357 563 675 821 187252 677
912 69 93 188169 411 70 543 82 189127
210 329 817 966 190028 272 544 630
58 823 191044 289 658 786 192041 312
428 193293 319 728 832 1941*5 *43 99.

IV ciągnienie
Głńwne wygrane
100.000 zł. na nr. 123694
50.000 zł. — 125977
30.000 zł. — 184277
10.000 zł. — 48791 61780 122440
5.000 zł. — 66016 66473 76837
77026 79434 171403 188553 190106
2.000 zł. — 10545 20705 57725
60492 68838 68525 84041 82866 85164
90716 95004 106235 118527 127421
139409 147647 149415 153111 161069
161408 165826 172797 175975 189529
193185
1.000 n .
j/44 6123 7747 8863
9026 11070 U.36U -,4 7 0 33823 85951
40923 45450 48269 51618 51348 54904
55963 58188 59611 62723 64804 69984
78015 86798 98462 106067 106674
114108 116451 135157 136771 147843
161670 170774 179140 185438 185786
187186 187234

Wygrane po 200
49 194 239 331 70 533 38 87 701
1399 601 858 2032 597 685 777 3133
38 52 313 450 667 93 713 994 4076 79
99 249 325 406 53 522 894 916 5030
138 43 364 523 671 932 6209 379 609
731 7096 107 18 468 72 596 644 8282
474 688 95 768 917 9411 22 11074 522
710 35 920 12268 390 432 78 503 84
655 832 13254 81450 808 40 14090 135
661 941 15113 16233 35 526 900 16036
136 59 212 412 16 38 508 94 646 716
17128 87 348 18176 225 85 434 551
626 32 19252 96305 26 986 20035 75
154 549 695 868936 21040 229 36 90
631 50 726 22003 135 375 567 634
23026 277 364 781 811 972 24174 448
649 760 73 847 25036 164 212 23 420
41 568 669 87 941 26368 98 691 27590
28061 72 280 463 624 797 29448 809
30170 291 31307 575 823 61 32232 421
30 510 749 33387 97 695 34122 277 96
539 823 90 35190 525 40 982 36079 652
879 37080 145 706 40 535 622 717 982
38399 727 42 39058 614.
40373 651 790 807 99 913 78 41042
96 286 324 544 793 945 42328 466 559
694 95 715 97 43843 44375 755 818
45268 426 48 574 982 86 46309 432 548
7084 322 32 564 953 48113 23 227 715
867 921 49451 760 816 92 50091 336
448 530 661 51172 746 869 76 52013
172 264 420 753 975 53093 132 304 408
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skarbnik — tow. Szklarczyk, go
spodarz — tow. Dudowicz, zastęp
ca sk arb n ik a — tow. Cypel, tow.
Tyli — członek.
W w yniku obrad Zarząd uchw a
lił pow ołać: 1) Komisję Pedago
giczną, w skład której weszli tow.
tow. Pożaryska, Arciszewska, Belzówna, Kowalczykówna. Przew o
dnictw o Komisji objęła tow. Poża
ryska; 2) założyć na szeregu dziel
nic kluby i ogniska dla dzieci.
P racę tę zapoczątkow ano już na
dzielnicy W olskiej, gdzie ognisko
dziecięce R. T. P. D. dn. 6 stycz
n ia r. b. o gcdz. 3-ej pop. organi
zuje „Święto Solidarności Dzieci
R obotniczych".

Zachłanny właściciel piekarni

W wigilję Bożego Narodzenia
zam knęła swoje podwoje R estau
racja i B ar Ziemiańska, ul. M azo
w iecka 14,
W szyscy pracow nicy kelnerzy,
kuchm :strze, pomoc kuchenna zo
stali zaskoczeni n a same św ięta
zam knięciem przedsiębiorstw a bez
poprzedniego wymówienia, jak
rów nież nie otrzym ali należności
za pracę i zw rotu kaueyj.
W obec tego pracow nicy okupo
wali lokad, nie opuszczając go od
wigilji Bożego N arodzenia do dnia
dzisiejszego.
*
N ależności pracow ników docho
dzą do kilkudziesięciu tysięcy zło
tych, n iektóre kaucje pracow ni
ków sięgają do 2500 zł.
K atastrofalny stan bezrobocia
w zaw odzie gastronom icznym zmu
sza pracow ników do w yprzedaży

i ła m ie u s ta w o d a w s tw o s o c ja ln e

Pewność zdrow ia-skarb lo duży
„OLIA" w ieczn ie Ci posłuży!

O M

Gum..?

W spom niane zobowiązanie, w ła
snoręcznie podpisane przez F rydm ana i kontrasygnow ane przez
Starszego Cechu, pozostało tylko
papierkiem . P. Frydm an ani nie
dopuścił bezrobotnych na fajranty, ani nie w ypłaca według sta
w ek um ow y zbiorowej, a co naj
w ażniejsze — nadal zmusza ro 
botników do pracy przez 12— 16
godzin na dobę!
Zachłanny w łaściciel, który bo
gaci się z każdym dniem, w yraź
nie k p i sobie z nędzy robotników !
P. Frydm an mówi, że jego nic
obow iązują żadne ustaw y i że na
teren ie swojej piekarni on sam
jest praw odaw cą (!).
W stosunki te w inna w ejrzeć
Inspekcja Pracy, zadaniem której
jest przecież nauczenie takiego
p an a poszanow ania obowiązują
cych u staw socjalnych.

C o grają w teatrach?
TEATR A TEN EU M : Codziennie F ertn era, Syma i in. Dziś 2 p rzed sta
wieczorem „Trójka hultajska" M. w ienia o g. 7.15 i 9.45.
STOŁECZNY TEATR POW SZE
H em ara ze Stefanem Jaraczem .
O PERA : Dziś o 3.30 „Rose M arie", CHNY : Codziennie o godz. 7 przy ul.
0 8-ej „T raviata“ z Adą Sari. W po M łynarskiej „Pastorałki*1.
T E A T .: ROSYJSKI (Nowy św iat
niedziałek o 3.30 „H alka1*, o 8-ej
19) w piątki, soboty i niedziele o g.
„Baron cygański".
8-ej „Chirurg** Komiejczuka.
NIEBYW AŁA SENSACJA W OPE
TEATR HOLLYWOOD (Iloża 29).
RZE. W e w torek 8 b. m. odbędzie się
Dziś
„Z całego serca" i film p. t.
jeden w ystęp znakomitej wykonaw
„Dziewczę
z obłoków".
czyni roli Carmeny, M arji MaksakoCYRK STANIE W SK ICH : Dziś i
w ej, w Operze Stołecznej. P ani M aksakow a je st prim adonną Opery mos codziennie o 18.15 w. gw iazda A bisykiewskiej i leningradzkiej i posiada nji K oringa na czele noworocznego
ty tu ł „zasłużonej arty stk i Republiki program u. We w torki, środy, soboty
Sowieckiej**, który otrzym ało zale i niedziele o 4.30 pp. i 18.15 w.
TEATR ORTYMA. Dziś i w ponie
dwie kilka najwybitniejszych a r t y 
działek
o godz. 12 pop. i o godz. 4-ej
stek Rosji sowieckiej.
TEATR NARODOWY: W niedzielę pop. w „Cyruliku1* (K redytow a 14)
1 poniedziałek o godz. 3.30 pop. „Prze w ystaw ia te a tr dla dzieci T. O rtym a
pióreczka" z Modzelewską i Osterwą. „Tomcia Palucha" (4 obrazy) i
W ieczorem w reżyserji L. Solskiego „Wróżkę*1 (4 obrazy). U dział w wido
„F ryderyk Wielki*1 Nowaczyńskiego wisku bierze cały zespól i uczenice
z Solskim, Brydzińskim, Leszczyń Studjum Baletowego Heleny Jasie
wicz. Bilety nabywać można w Icaskim i innymi.
TEA TR PO LSK I: W niedzielę i po rze, Orbisie i „Cyruliku*1.
OPERA DLA MŁODZIEŻY I DZIE
niedziałek o godz. 3.30 pop. „Kres
wędrówki". O 8 wiecz. „S tare wino". CI! W niedzielę dzisiejszą ż ponie
TEATR L E T N I: W niedzielę i po- działek odbędą się 2 przedstaw ienia
działek o godz. 12 w poł. bajka dla w Operze dla dzieci i młodzieży —
dzieci „W ypraw a po szczęście". O obydwa o godz. 12-ej w poł. W nie
godz. 3.30 pop. „Pow rót marny**. W ie dzielę dane będzie barw ne i miłe wi
dowisko „Jasełka*1, czyli m isterjum
czorem „Codziennie o 5-ej*1.
TEATR NOWY: W niedzielę i po ludowe z tańcam i i śpiewem, kompo
niedziałek o godz. 3.30 pop. oraz wie zycji świerzyńskiego.
W poniedziałek, 6-go stycznia, o
czorem „Był sobie więzień1*.
TEATR MAŁY: W niedzielę i po godz. 12-ej w poł. dane będą świetne
niedziałek o godz. 4 pop. oraz o 8-ej balety „W ieszczka lalek1* i „Przekor
na L izetta1* w wykonaniu całego ze
„Żołnierz i bohater**.
TEATR KAMERALNY (S enator społu baletowego.
Z FILHARM ONJI. W niedzielę, od
ska 29): O godz. 8.00 „S ąsiadka1*.
TEATR M A LICK IEJ (K arow a 18) będzie się poranek muzyczny, który
Dziś i w poniedziałek „Cień** Nikode- wypełnią utw ory Czajkowskiego. W
miego po cenach do połowy zniżo program ie czw arta sym fonja, kaprys
włoski i koncert fortepianow y b-moll,
nych.
CYRULIK W ARSZAW SKI: Co który w ykona p. Seweryn Tu,relł. Dy
dziennie program świąteczny „Wiecz rygować będzie p. Mikołaj van der
n a ondulacja", z gościnnym w ystę P als kapelm istrz z Helsingforsu.
W poniedziałek o godz. 12 w poł.
pem Chóru Dana. U dział biorą: Zi
m ińska, Żelichowska, Andrzejewska, w ystąpi w Filharm onji doskonały t e 
Grossówna, Lubiczówna, T em e, Gie- nor Mieczysław Salecki i śpiewać bę
rasiński, Jarossy, Olsza i in. Dzisiaj dzie z tow arzyszeniem orkiestry i for
tepianu arje operowe i pieśni. O rkie
dw a przedstaw ienia o 7.15 i 9.45.
W IELKA REW JA (K arow a 18): strą dyrygować będzie p. Tadeusz Ma
D ziś „Widowisko N r. 1‘* pod kier. zurkiewicz.
a rt. Hanki Ordonówny z udziałem:
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swego dobytku dla uzyskania w y
m aganej kaucji celem otrzym ania
pracy.
Pracow nicy są zdecydow ani nie
opuścić zakładu do czasu otrzy
mania swoich należności. Pow sta
je jednak pytanie, kto te należno
ści zapłaci? Panow ie '’ W ilhelm
K eller i Stefan Cendrowśki, k tó 
rzy poprzednio uzyskali nadzór
sądowy, chcidizą sobie bezkarnie i
gwiżdżą n a los kilkudziesięciu
pracow ników , których doprow a
dzili do skrajnej nędzy.
Głodującym pracownikom , k tó 
rzy przebyw ają w Gospodzie „Zie
m iańska" przychodzi spomocą ży
wnościową znana w arszaw ska w ędliniarnia p. G ettera, za co p ra 
cownicy składają przy tej okazji
podzi ę kow an ie.

FA8R. CHEM. FARM..AP. KOWALSKI" WARSZAWA

Co usłyszymy w radio ?
N IE D Z IE L A .
9.00 Sygnał czasu i Kolenda.
9.03 „Gazetka rolnicza1*. 9.15 Mu
zyka (płyty). 9.40 Dziennik p o ran 
ny. 9.50 P rogram n a dzień bieżący.
10.00 Muzyka (płyty). 10.30 T ra n s 
m isja Nabożeństwa z Kościoła Św.
K rzyża w W arszawie. 11.57 Sygnał
czasu z W arsz. Obserw. A str. 12.00
H ejnał. 12.03 Przegląd teatraln y .
12.15 P oranek symfoniczny pod dyr.
Olgierda Straszyńskiego z udz. A l
b erta K atza (wiolonczela). W przer
wie około godz. 1 3 .0 0 — 1 3 .2 0 T eatr
W yobraźni: F rag m en t słuchowisko
wy z d ram atu Przybyszewskiego p.
t. „Odwieczna b aśń 1*. 14.00 „Pierw si
n asi królowie1*. 14.20 Muzyka salo
nowa. 15.00 „Godzina rolnika1* 16.00
„O S tasiu . N arciarzu". 1615 Kon
cert kam eralny z Poznania. 17.00
„K anarki przed mikrofonem" (audy
cja z T orunia). 17.15 Muzyka ta n e 
czna (płyty). 17.40 „Migawki regjo.
nałne — audycja p. t. „F ja k ier wolny ?". 18.00
Recital skrzypcowy
Zdzisława Roesnera. 18.30 Powszech*
ny T ea tr W yobraźni:
Słuchowisko
oryginalne Arnolda W iłnera p. t.
„Jubilat" (wznowienie), osoby: J u 
bilat — S tefan Jaracz, S ufler —
Józef Orwid i inni. 19.00 P rogram
n a dzień następny. 19.00 K oncert
reklamowy. 19.40 Wiadomości sportowe lokalne. 19.45 „Co czytać?" —
nowości literackie. 20.00 „W muzy
kalnym domu", „W ieczór ballad".
20.45 „W yjątki z pism Józefa P ił
sudskiego". 20.50 Dziennik wieczor
ny. 21.00 „N a wesołej lwowskiej f a 
li". 21.30 „Podróżujm y": H isto rja
z końca św iata — feljeiton. 21.45
Wiadomości1 sportowe. 22.00 Muzy
ka taneczna.

N a poddaszu 7-mio piętrow ego
domu, należącego do H enryka Doktorow icza, Chmielna 26, w ybuchł
pożar.
Już od dwóch dni lokatorzy ka
w alerskich pokojów na VI i VII-em
piętrze pozbaw ieni są wody, gdyż
odbywa się czyszczenie zbiornika.
W czasie tej pracy, stojąca z boku
świeca spadła za zbiornik. R obot
nicy nie mcgli w ydobyć świecy, od
której zapaliła się podłoga, a na
stępnie belka. Z braku vrody ro 
botnicy nie mogli sami ugasić po
żaru. Na miejsce prbybył pluton
straży ogniowej, której akcja była
utrudniona wobec braku wody. Ak
oja trw ała około 2-ch godzin, Za
znaczyć należy, iż w domu tym w
ciągu ostatnich kilku lat było k il
k a pożarów. Ze względu na w y
soki i licznie zam ieszkały dom, w
korytarzu VII-go p iętra w inien być
urządzony hydrant pożarny, podo
bnie jak w teatrach i kinach, w

popełnienia nadużyć i wym usza
nia łapów ek. Łaniew ski w ypoży
czał m. in. dekoracje i rekw izyty
teatraln e, inkasując za to pienią
dze dla siebie. Pozatem , będąc ustanowionym z ram ienia władz
miejskich dla pieczy zarów no nad
m ajątk!em teatró w T. K. K. T., jak
i Opery, pobierał podobno od obecnego Zarządu O pery- dodatko
w ą pensję.

Redaktor odpowiedzialny: STANISŁAW NIEMYSK1

ślizgawka

Na cienki lód jeziora kam ionkowskiego od strony uli. Zamoj
skiego w eszło dwuch uczniów: Je
rzy W ojniewicz i Anatołjusz Szybycki. Gdy znaleźli się na środku
jeziora, zerw ała się cienka pow ło
k a lodowa i obaj w padli do w o
dy, głębokiej w tern miejscu na 3
rn.tr. Robotnicy Józef K ołodziej
ski i Feliks K lęciu przystąpił- do
akcji ratunkow ej i w yratow ali to 
Spraw a ta w yw ołała w ielkie nących.
w rażenie w kołach teatralnych,
k tó re oczekują dalszych rewelacyj
z za kulis gospodarki teatralnej.

_

'

przeciw nym razie może
katastrofy.

dojść do

Kronika organizacyjna
EGZEKUTYWA O. K, R.
W e w torek di.ia 7 b. m. odbę
dzie się o godz. 6-ej po poł. (ul.
Długa 21) posiedzenie Egzekutyw y
OKR. PPS.
*

We środę odbędzie się konferen
cja Zarządów K ół partyjnych uży
teczności publicznej o g. 6.30 przy
ul. Długiej 21.
ZE ZWIĄZKU PRAC. KOM.
I INST. UŻYT. PUBL.
Posiedzenie Zarządu Związku
Oddziału W arszaw a I (Gazownia)
odbędzie się w dniu 7 stycznia
1936 r. (w torek) o godz. 17.30 w
lokalu Związku przy ul. W arec
kiej 7.
Tow arzysze członkow ie Zarządu
proszeni są o punktualne przyby
cie.
Konferencja Zarządów i D eleg a
tów O ddziałów Warszawskich Zw.
Pracow ników Komunalnych i In
st y tu cyj Użyteczności Publicznej
w Polsce odbędzie się w dniu 7 sity
cznia 1936 r. (w torek) o godz. 19
w lokalu przy ul. W areckiej.
Tow arzysze członkow ie Zarządu
i D elegaci proszeni są o bezw arun
kow e i punktualne przybycie.
WARSZAWSKI WYDZIAŁ
KOBIECY P. P. S.
Posiedzenie W ydziału w e w to
rek nie odbędzie się.

Co w yśw ;etla|ą kina?

STAN POGODY wjg PIM
Przew idyw any przebieg pogody:
pogoda naogół pochm urna i mgli
sta z przelotnem i opadami, zwłasz
cza w dziekicach wschodnich.
Jeszcze dość ciepło. Słabe w iatry
zachodnie i południow o -^zachod
nie.

N asza r u b r y k a » >
MŁODA,
ZNAJĄCA
GOSPO
DARSTWO DOMOWE,
nosiada
3-łetnie świadectwo, oraz dobre referencje, przyjm ie pracę domową
u dwóch pań lub panów.
Wiadomość w Redakcji „Robotni
ka" dla Irki.

CHCESZ OBUW IE!
Tanie i mocne, w stąp do firm y „WUKAR“ TARGOWA 38 (sklep) na
składzie wielki wybór śniegowców,
kaloszy, deszczówek m-ki , ,Rygawar". O statnie nowości. — Ceny fa 
bryczne.

ADRIA: „Dziewczę z Budapesztu" z LUX: „A. B. C. miłości" i „S. O. S.
Martą Eggert.
G óra lodowa**.
LOS: „Poco pracować?" i dodatki.
APOLLO: „Ostatni posterunek".
MAJESTIC: Całe miasto o tern mówi
ATLANTIC: „Nasze słoneczko".
AMOR: Marzące Usta i Rrzymskie
skandale.
ANTINEA: Tropiciel przemytników.
Początek 4 . 6, 8, 10 w.
My pierwsza brygada.
DZIŚ i JUTRO o 12. i 2. PORANKI
Film otwierający nowę erę
AKRON: „Chłopcy z placu broni** i
w dziejach kinal
„Sprzedany głos**.
SENSACJA NA WESOŁO!
AS: Przeor Kordecki — Obrońca Cze
stochowy.
BAŁTYK: „Melodja wielkiego mia-

majestic

(afe
.
6 im nurtu

COLOŚSEUM: „Cyrk Sarana".
COLOSSEUM MAŁE: „Wojna w
królestwie walca**.
M EW A: „Noce wiedeńskie" i „T a
CORSO: „Tajemnice salonu piękno
rzan Nieustraszony".
ści‘* i rewja.
MASKA: „Tarzan nieustraszony" i
„Poco pracować**.
CAPITOL: „Jaśnie pan szofer**.
METRO: „Veronika** i „Śladami In

C A PITO L p. 4
BODO
BENITA
FERTNER

JAŚNIE

PAN

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

higjeniczne, autom atyczne patento
wane 3722, złotych 50, oraz nowo
czesne kozetki, otomany. Warunki
dogodne. Wy^
PO N IED ZIA ŁEK .
Tel. 247-67.
9.00 Sygnał czasu i kolenda 9.00 twómia: Twarda
Muzyka (płyty). 9.40 Dziennik po
ranny. 9.50 P rogram n a dzień bie
Ą
żący. 10.00 Muzyka (płyty). 10.30— AKTUALNE 991.
11.57 T ransm isja Nabożeństwa z Ku mieszkań przed włamaniem. Uniknie
te d ry O rm iańskiej we Lwowie. 11.57 poważnych s tra t ten tylko, kto sko
Sygnał czasu z W arsz. Obserw. A- rzy sta z naszego 24-ro letniego do
stronomicznego. 12.00 H ejnał z K ra  świadczenia. Służymy radą fachową.
kowa. 12.03
Przegląd teatraln y . Koszt minimalny, od 12 złotych. Mar
12.15 Poranek muzyczny. 13.00 T ea tr szalkowska 123— 18.
Wyobraźni:
F rag m en t ze sztuki
Nałkowskiej „Dom kobiet". 13.20 M C D l C należy kupować solidne.
Koncert muzyki tanecznej. 14.00 I I L D L C Ceny nieco wyższe, jak na
„Dwie opowieści" ze „Skalnego Pod Bagnie, lecz solidne meble o pięknych
hala", T etm ajera. 14.20 Muzyka sa linjach, sypialnie, gabinety, jadalnie,
lonowa (p ły ty ). 15.00 „P asjan s i ro  saloniki, poczekalnie, najróżnorodniej
bótki". 15.15 „Przyszliśm y się chwa sze wykwintne fotele klubowe, nowo
lić" — A udycja kolemdowa. 15.35 czesne tapczany higjeniczne, oraz ta Słuchowisko w iejskie p. t. „Heca w picerskie. Piękne kuchnie lakierow a
Jaźw inach" — Jan u sza Stępowskie ne, mebelki gięte. Ceny najniższe f a 
go. 16.05 Recital fortepianow y I re  bryczne. Nowy Świat 30, wprost
ny Kaszowskiej. 16.35 T ea tr Wyo Chmielnej. ST. RADELICKI.
braćmi: słuchowisko „W ielka staw 
biżuterję, kw ity lombar
ka". 17.05 O rkiestra H enryka Gol
da. 18.00 „Benedykt Dybowski" — ZŁOTO, dowe kupuje Hefen, Mio
dowa 2.
pogadanka. 18.10 „M inuta poezji
wiersze Gomulickiego. 18-15 „Szop B iżuterję, kw ity lombardowe kupują
k a n a S tarem Mieście" — O r-Ota—■ U sklepy jubilerskie B iilauera, M ar
słuchowisko dla dzieci. 18.45 P ro  szałkowska 95, Złota 40. .tg ram n a dzień następny. 1855 Kon
oncesjonowany - Zakład napraw y
cert reklamowy. 19.25 Wiadomości
W ag E. F eja, W arszaw a * P rag a,
sportowe lokalne. 19.30 Muzyka (pły
t y ) . 19.50
P ogadanka aktualna. Targow a 38/40. . Przyjm uję do r e 
20.00 A udycja żołnierska. 20.30 m ontu w agi wszelkich systemów: u•Dziennik wieczorny. 20.40 „Obrazki chylne dokładniejsze i t. p. w raz z za
z Polski współczesnej". 20.45 A rje łatw ieniem formalności, urzędowych.
z pieśni w wyk. Mieczysława Salec
ralnia Europejska pierze chemicz
kiego. 21.15 „W ieczór literacki po
nie. Farbuje wykmtnię. Kołnie
święcony Ignacem u Chodźoe". 21.45
W iadomości siportowe. 22.00 Kon rzyk 15 gr. OQ
*0.
ce rt
Symfoniczny.
Wykonawcy^ Wileńska
Ork. Symf. pod dyr. F itelberga i
ózki, rowery wykonywa na obsta
Ire n a Dubiska (skrzypce). 23.00
lunki, ceny przystępne. Ignatów
Wiadomości meteorologiczne. 23.05 ski, Krak.-Przedmieście 56, 6-97-42.
Warszawa-Praga, ul. Targowa M 14. Tel. 10-03-96. Muzyka taneczna (p ły ty ).

MICHAŁ ĆWIRKO

* w w

n a 7-em p ię trz e

Nadużycia w teatrach warszawskich Tragiczna

W W arszaw ie aresżtow ąno p.
W itolda Łaniewskiego, k tó ry od 2
lat był intendentem
gmachów
teatró w miejskich ped zarzutem

6
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Niemal Katastrofa

w restauracji „Ziemiańskiej” trwa od świat P o ż a r

Kpi sobie z nędzy robotników

Pisaliśm y już o stosunkach, ja
k ie panują w piek arn i A. F ry d 
m anu p rzy ul. F ranciszkańskiej 29.
G dy ujawniliśm y nieludzki w y
zysk, stosow any p rzez tego w ła
ściciela
w obec
robotników , a
Zw iązek Rob, Przem. Spożyw cze
go zagroził strajkiem , w ów czas p.
F rydm an w dniu 4 grudnia podpi
sał zobow iązanie, że będzie ściśle
p rzestrzeg ał ustaw ow y czas p ra 
cy, że zatru d n i bezrobotnych, t.zW.
lajrantow ych, oraz, że p rzestrze
g a ć będzie um ow y zbiorowej.

„ r o b o tn ik ."

ii Strafk „polski"

w W a rs z a w ie
W grudniu ub. roku odbyło się
pod przew odnictw em tow. T. A r
ciszewskiego W alne Zebranie W ar
szaw skiego Oddziału R. T. P. D.
N a zebraniu omówiono działal
ność Oddziału za ro k 1935, u ch w a
lono prelim inarz budżetow y na
ro k 1936, n akreślono w ytyczne
przyszłych p rac Oddziału i w y
brano now y Zarząd.
Dnia 2 stycznia r. b. odbyło się
przy udziale tow. A. A rciszew 
skiego, przew odniczącego Zarzą
du G łów nego R. T. P. D. zebranie
now oobranego Zarządu, k tó ry ukonsty tu o w ał
się
następująco:
przew odniczący tow. D onat, w ice
przew odniczący — tow.
R ubin
stein, sek retarz tow. Bełzówna,

r »~i »n — i
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SZO FEi
CASINO: „Burza nad światem*1.

CASINO pocz. 4 g.
w ielkie w strząsające w idow isko
film ow e

u a sin
Fox-Film

W NIKDZIELĘ PORANKI o 12-ej
CZARY: „Veronika" i „Ognisty kon
wój*1.
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".
ITALJA: „Śpiew, całus i dziewczy
na*1 i „W kastylskiro ogrodzie1*.
KOMETA: „Cowboy miljonerem** i
rewja.

-

KOMETA —

ul. Chłodna 49, tel. 6.48-51.
Porywająca akcjal
Wesołe, pełne humoru sytuacje!
Czarujący rymans!
G e o r g e O 'B r i e n a
w sensacyjnym, nawskroś nowo
czesnym dramacie

„Cowboy Milionerem”
R E W J A

dian".
M IE JS K IE : „ In d yjscy piechurzy**.

Kin. MIEJSKIE

INDYJSCY
PI ECHURZY
(F lip i F la p )
Dozwolony

_______

MUCHA: „Malowana zasłona" i „Miljoner mimowoli**.
NOWA TOMBOLA: „Droga bez powrotu“ i „Rewolucja śmiechu* •
OKO PRASKIE:
„Niedokończona
symfonja** i „Pechowcy**.
PAN: „Manewry miłosne*1.

WRewelacyjny
Kinie polski
PAN
romans
muzyczny

MANEWRY MIŁOSNE
Reż. J. NOWINA-PRZYBYLSKI
i KONRAD TOM.
W roi. g ł.: Mankiewiczówna, Ha
lama, Zimińska, Żabczyński, SielańskL
Humor, Młodość, Radość, Piosenka
Przepych wystawy. Wspaniała gra!
PETIT TRIANON: „Skandale miljonerów1* i „Droga bez powrotu".
POPULARNY: „Tarzan nieustraszo
ny*1 i rewja.
PROMIEŃ: „Bez nazwiska" 1 „Czło
wiek o stu maskach".
PRAGA: „Kapryśna Marietta".
RAJ: „Nędznicy1* i „Paryż w ogniu1*.
RIALTO „Będziesz znowu moją".
RIVIERA: „Jakiej miłości pragniesz"
i „Zagadnienia seksualne".
ROXY: „Pat i Patachon**.
SFINKS: „Wesoła rozwódka" i re
wja.
SOKÓŁ: „Frasąulta" i „Kłopoty tetelefonistki".
STYLOWY: „Kochaj tylko mnie**.

ŚWIATOWID: „Petter Ibbetson*1.
ŚWIAT: „Roześmiane oczy".
TON: „Mała mateczka**.
UCIECHA: „Rapsodja Bałtyku".
UNJA: „Pat i Patachon jako Jazzbandiści" i re w ja .

Odbito w drukaHhTlSfc. Nakladowo-Wydawnicze; „Robotnik", Warszawa, Warepka ?.

