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W czwartym miesiącu wojny
Gdy zaczęła sdę wojna w ło
sko * abisyńska, obiecywano so
bie, że na Boże N arodzenie sto
lica Abiisynji, Addis Abeba,
znajdzie sdę w ręku W łoch.
Św ięta minęły, wojna trw a już
czw arty miesiąc, a W łosi są pra
wie ta k saimo dalecy od celu,
jak n a początku wojny. Nie prze
sądzając dalszego rozwoju akcji
wojennej, trzeba przecież stw ier
dzić, że dotychczasow y jej prze
bieg jest dla W łoch bardzo nie
pomyślny, wojna przeciąga się,
a czas pracuje przeciw W ło
chom.
W e W łoszech nie wolno pi
sać praw dy o sytuacji na fron
cie; urzędow e listy s tra t fałszu
je sdę w sposób niezdarnie cy
niczny; ale na tle rosnącego nie
dostatku i powiększających się
trudności w ew nętrznych, p raw 
da na dłuższą m etę zataić się
nie da. Jeszcze nie nastąpiło
przebudzenie opinjd, jeszcze a
p a ra t faszystowski panuje nad
krajem , ale niepowodzenie wo
jenne jest najlepszym agitato
rem przeciw faszyzmowi, w obliczu klęsk wojennych żadna
nie utrzym a się sława, a nadęte
wielkości zapadają w nicość.
Nielepiej przedstaw ia się sy
tuacja W łoch na terenie między
narodowym i na odcinku dyplo
macji, Obalenie projektu Lavala — H oara podziałało
niby
przekłucie wrzodu, organizm Li
gi Narodów jakby okrzepł, a t
m osfera polityczna oczyściła się
nieco. W praw dzie Laval, a z
nim i Mussolini, uzyskali tyle,
że sankcje naftow e nie weszły
dotąd w życie. Ale wszystko
wskazuje na to, że czynią się
przygotowania do w prow adze
nia tych sankcyj, do zaostrzenia
nacisku na W łochy.
Świadczyłoby o tem przedewszystkiem porozum ienie woj
skowe Anglji z Francją, zapew 
niające współdziałanie sił zbrój
nych obu tych krajów, wrazie
napadu W łoch na ich flotę, ailbo ataku Niemiec na Francję.
Nie znamy zasięgu tego porozu
mienia, ani dokładnej jego tre ś
ci. W każdym bądź razie m a on
ch a ra k te r obronny na w ypadek
rozszerzenia wojny poza teren
abisyński wrazie aktu rozpaczy
ze strony Mussoliniego, który
groził, że sankcje naftowe uwa
żać będzie za wyzwanie do woj
ny. Oznaczałoby to, że sankcje
naftow e przecież będą zastoso
wane.
Niewątpliwie barbarzyństw a
.Włoch na froncie, bom bardowanie szpitali Czerwonego Krzy
ża, oraz zapowiedź, że W łosi
n*e<b ę d ą się liczyli w dalszej
wojnie z żadnemi przepisami
m iędzynarodowe mi — silni®
wzburzyły opinję św iata p rze
ciw Włochom i ułatw iają obec
nie Przeprow adzenie uchwały
o sankcjach naftowych. Z dru
giej jednak strony niewiadomo
dotąd, jak zachowają się w spra
wie tych sankcyj Stany Zjednoczone i inne państw a, posiada
jące ropę naftową. Zdaje się,
że rokowania na ten tem at są w
toku.
Toczy się więc ożywiona a k 
cja dyplomatyczna, m ająca na
celu odosobnieni® W łoch i okrą
zenie ich pierścieniem państw

,,sankcyjnych", przygotowanych
do odparcia ewentualnego ata
ku zbrojnego W łoch.
Włosi, rzecz jasna, chcą po
krzyżow ać tę akcję i prow adzą
w łasną akcję dyplomatyczną.
Mówi się o pośrednictw ie pokojowem papieża. Bezwątpienia
król belgijski, szwagier syna kró
la włoskiego nadal zabiega u
króla angielskiego ó ratunek tro
nu włoskiego, któryby oczywi

ście nie przeżył upadku faszyz
mu i Mussoliniego.
Najbliższe tygodnie mogą przy
nieść doniosłe w ydarzenia i
zmiany. Wojna włosko - abisyń
ska jest wciąż ośrodkiem, do
koła którego skupia się zainte
resowanie całego świata; wojna
ta staje się staw ką wielkiej gry
o losy Europy a może i świata.
Każdy dzień może zgotować nie
spodziankę i dlatego trzeba z

Sankcje naftowe
Jakie będzie stanowisko W. Brytanii?

napiętą uwagą śledzić rozwój
wypadków. Ja k dotąd, prze
bieg zarówno wojny na froncie,
jak wojny dyplomatycznej, jest
dla W łoch, a więc dla faszyzmu
włoskiego, wysoce niepomyślny.
Jeżeli dalej tak pójdizie, faszyzm
włoski nie uniknie klęski, która
byłaby zarazem wielkiem zwy
cięstwem demokracij i kultury.
(jmb.).

Z głosów prasy angielskiej wy
nika, że Angija dotychczas nie za
jęła zdecydowanego stanowiska w
kwestji ewentualnego rozszerzenia
sankcyj na naftę i jej przetwory.
Jak donosi „Daily Telegraph",
Angija i Francja pragną przed po
wzięciem ostatecznych decyzyj w
tej sprawie, zaznajomić się grunto
wnie z ostatiną deklaracją prezy
denta Roosevelta o neutraliwAci
Stanów Zjednoczonych.
Polityczny korespondent „Mor
ning Post" rozważając kwestję obostrzenaa sankcyj podkreśla, że
gabinet angielski na najbliższem
posiedzeniu rozpatrywać będzie to
zagadnienie z trzech punktów wi
dzenia:
1) czy sankcje naftowe przed
stawiają obecnie mniejsze niebez

S y tu a c ja n a fr o n ta c h

Bitwa pod Karanie
Pierścień wojsk abfsyńskicfi zaciska sią dookoła Makalie
Wczorajsze depesze wskazują na cie tych wojsk tubylczych. Atak
dalszy odwrót wojsk włoskich na Abisyńczyków nastąpił w momen
froncie erytrejskim. Mimo długo- cie, gdy wojska włoskie były po
trwałych deszczów i zupełnego zbawione wsparcia ze strony lot
zniszczenia dróg nacisk wojsk abi- nictwa. Moment ten zadecydował
syóskich na pozycje włoskie pod o ich klęsce.
Odzyskanie Karanie ma duże
Makalie trwa bez przerwy. Na
wszystkich odcinkach toczą sią wał znaczenie strategiczne, ponieważ
ki i utarczki, przyczein na zachód spycha wojska włoskie na lewe
od Makalie Włosi musieli opuścić skrzydło wojsk Rasa Desty. Woj
wszystkie prawie pozycje zajęte ska Rasa Desty, broniące wstępu
przez nich w poprzednich tygod do trzech dolin: Webi Szebeli, We
niach. Niektóre załogi fortów i u- bi Ganale i rzeki Doria są dosko
mocnień włoskich zostały wycięte nale uzbrojone i liczą podobno 200
w pień.
Na froncie południowym, jak wia
domo, gen. Grazziani po klęsce
pierwszej ofensywy na Karrar, po
rzucił marzenia o przebyciu bez
wodnej pustyni Ogaden i przerzu
cił całą swoją armję w kierunku
prowincyj Bali i Sidamo. BohaterWczorajsze 0brady amerykań
ski general włoski wybrał sobie te f skiej komisji scnack;cj do spraw
prowincje, ponieważ abisyńskic si- hand{u br(mią da{y w
de
ły zbrojne są tam nieznaczne a kraj kawe informacje w sprawie handlu
jest stosunkowo łatwo dostępny. bronią w okresie wojny światowej,
Przed ofensywą lotnicy włoscy ro 84 procent materjału wojennego,
zwinęli ożywioną akcję, bombardu zakupionego przez sojuszników w
jąc przez szereg dni wsie abisyń Stanach Zjednoczonych przed przy
skie. Jak się okazuje, ani wojska stapianiem ich do wojny, nabyto za
Rasa Destu, ani oddziały Dedzjaka pośrednictwem Morgana,
Benjenemcret nie przejęły się zbyt
Eksport broni ze Stanów Zjed
nio atakami lotniczemi i przy pierw
noczonych
w ciągu trzech lat po
szej próbie sforsowania doliny rze
przedzających
wojnę,
wynosił
ki Webi Szebeli, przednie straże
125,765,518
dolarów.
Eksport
ten
wojsk abisyńskśch zaatakowały
w
latach
1915,
1916
i
1917
wzrósł
Włochów pod Karanie, na zachód
do 2,187,318,059 dolarów, czyli wię
od Gorahai, Bitwa zakończyła się
cej,
niż 16 razy. Morgan, który uciężką klęską wojsk włoskich. W
dzielił tych informacyj, zaznaczył,
ręce Abisyńczyków wpadły duże
zapasy broni, stacja radjowa. 6 sa iż Amerykanie byli zadowoleni ze
wzrostu obrotów handlowych.
mcchodów pancernych, 9 karabi
nów maszynowych i t. d.
Zeznania przewodniczącego za
Włosi musieli się wycofać na
kładów „Vickers - Armstrong",
południe.
Musimy tu wyjaśnić, że Karanie generała sir Herberta Lawrenca,
leży niedaleko Dacane. Obie te na posiedzeniu angielskiej komisji
miejscowości zostały w swoim cza śledczej, powołanej dla zbadania
sie zdobyte przez wioski tubylczy stosunków w przmyśle zbrojenio
korpus posiłkowy sułtana Olbl Di- wym, miały przebieg sensacyjny.
nclo. Abisyńczykcm chodziło nie- Sir Herbert Lawrence oświadczył
tylko o odzyskanie tych miejscowo między innemi, że zakłady Vickerści, ale przedewszystkiem o rozbi- sa po długoletnich próbach wyko-

tysięcy ludzi.
Obecnie gen. Grazziani — jak
donoszą niektóre źródła — wstrzy
mał dalszą ofensywę, czekając na
nowe posiłki. Marsz. Badoglio po
dobno kieruje obecnie wszystkie
przybywające oddziały na front
południowy. Ale równocześnie i
wojska abisyńskie otrzymują coraz
więcej materjału wojennego ze
wszystkich stron świata.
W Addis Abebie zapowiadają
nieuniknioną klęskę Włoch na
wszystkich frontach.

Nowa dewaluacja dolara?
Jak Roosevelt odpowie na decyzfę Sądu Najwyższego
Wczoraj na posiedzeniu amery
kańskiego Senatu demokrata Bank
head zaatakował ostro ^ocyzję Są
du Najwyższego, wymierzoną prze
ciw organizacji odbudowy rolni
czej, t. zw. A. A. A. Bankhead

Handlarze bronią

Dalsze sensacyjne kulisy w sprawie handlu bronią

Z.S.S.R. nie boi się Japonii
Oświadczenie Marsz. Bltichera
Według informacyj ajencji „Ko
kutsu" z Moskwy dowódca armji
Dalekiego Wschodu, Bliicher, wy
głosił w akademji wojskowej w
Moskwie odczyt na temat możli
wości konfliktu z Japonią. Blucher
dowodzi, że w razie wybuchu woj
ny Z. S. S. R. ma szanse przejęcia

inicjatywy strategicznej w swe rę
ce. Blucher wyraził pogląd, że
wojna może być rozstrzygnięta w
bardzo szybkim tempie w czasie
w drodze wykorzystania przez So
wiety ich przewagi lotniczej, która
nabiera specjalnego znaczenia.
(ATE).

nały typ działa zenitowego, które
przewyższać ma wszystkie dotych
czasowe modele dział zenitowych
najnowszej konstrukcji. Lawrence
dal do zrozumienia, że działa ze
nitowe nowego typu zakupywane
są pizeważnie przez zagranicę,
oraz, że Rząd angielski dotychczas
nie zainteresował się tym mode
lem. W dalszym ciągu swych wy
wodów generał Lawrence zaprze
czył, jakoby sir Bazyl Zacharów
posiadał jeszcze jakiekolwiek wpły
wy w zakładach Vickersa, lub ich
filjach. Zacharów zaangażowany
jest obecnie już tylko w zakładach
Vickersa w Hiszpanji. Następnie

pieczeństwo wojny włosko-angielskiej niż w grudniu ub. r.
2) w jakim stopniu manewry flo
ty francuskiej i deklaracja prezy
denta Roosevelta o neutralności
wpłynęły na sytuację.
3) w jakiej mierze reakcja an
gielskiej opinji publicznej na plan
paryski osłabioną została oświad
czeniem, złożone w izbie gmin
przez b. min. Hoare.
„Daily Express" podkreśla, że
przedstawiciel Anglji w Lidze Na
rodów, nie wystąpi za obostrze
niem sankcyj. Spodziewać snę ra
czej należy oświadczenia, że istniejce dotychczas sankcje są zu
pełnie wystarczające i że należy
wstrzymać s:ę od zastosowania no
wych sankcyj. (ATE).

Lawrence zaprotestował przeciw
ko zarzutom, jakoby zakłady Vic
kersa uciekały się do metod korup
cyjnych i wypowiedział się wresz
cie za utrzymaniem prywatnego
przemysłu zbrojeniowego. Po ge
nerale Lawrence zeznawał sekre
tarz generalny zakładów „Vickersa‘\ Young, który kategorycznie
zaprzeczył przynależności zakła
dów Vickersa do jakiegokolwiek
międzynarodowego trustu zbroje
niowego. Niemniej z tych zeznań
wynika, że „patrjotyczny" przemysł
zbrojeniowy Anglii sprzedaje naj
lepsze swoje wynalazki temu, kto
więcej zapłaci...

Kortezy hiszpańskie

oświadczył, że w tych warunkach
Rząd powinien inną drogą przyjść
spomocą rolnikom, zwiększając
emisję banknotów, gwarantowaną
przez zapasy złota i srebra, leżące
bezczynnie w skarbcu. Prezydent
— mówił Bankhead — ma prawo
działać w ten sposób, i mam na
dzieję, że uczyni to.
Dodać naletźy, że pogłoski, krą
żące w Londynie, iż nowa dewalua
cja dolara znajdzie się w nowym
programie akcji pomocy rolnikom,
nie wywołały żadnych komentarzy
w sferach Białeog Domu. Sekretarz
stanu do spraw skarbu, Morgenthau, oświadczył prasie, że nie ob
chodzą go te pogłoski.
Republikanin Carey złożył w
Senacie wniosek, domagający się,
aby departament rolnictwa naby
wał nadwyżki zbiorów od rolni
ków za pośrednictwem specjalnego
urzędu wywozowego.
Demokrata Logan złożył projekt
poprawki do konstytucji, upoważ
niający Kongres do kontrolowania
przemysłu rolniczego. Dla uchwa
lenia poprawki, według konstytu
cji, trzeba większości % głosów.
(PAT,).

Tow. St. Niemy ski
w więzieniu

ców wzrosła powyżej 30,000, nie
dosięga jednak 50,000, będą miały
Nasz redaktor odpowiedzialny
prawo do dodatkowych posłów. tow. Stanisław Niemyski został
W razie wydania tego dekretu,
przyszła Izba będzie liczyć około wczoraj osadzony w więzieniu na
ul. Daniłowiczowskiej w Warsza
500 członkó-w. (PAT.).
wie,
Tow. Niemyski ma odsiedzieć pa
rę miesięcy w wyniku wyroków
prasowych „Robotnika".
Amnestja, jak wiadomo, nie ob
spowodowało wybuch gazów ziem
Z Pendleton, w stanie Indjana
jęła spraw prasownych.
(Ameryka) donoszą, że tamtejszy nych. (PAT.).
ratusz wyleciał skutkiem wybu
chu w powietrze, W chwili kata
strofy odbywało s<ię w ratuszu
pierwsze posiedzenie nowoobranej rady miejskiej, Z gruzów ratu
Donoszą z Rio de Janeiro, że nie pływające na pokładzie okrętu
sza wydobyto dotychczas 4 zabi wobec ogromnej ilości aresztowa „Pedro Primero", w którem umie
tych, 13 osób doznało ciężkiego nych w związku z ostatnią rewo szczono setki aresztowanych, opoparzenia. Mimowolnym sprawcą lucją i przepełnienia wszystkich skarżonych o branie czynnego ukatastrofy był ślusarz, który w piw więzień i zakładów karnych, wła działu w krwawych rozruchach.
(PAT).
nicy ratusza zapalił zapałkę, co dze policyjne uruchomiły więzie

Rozwiązane Korteizy w Hiszpanji liczyły 472 posłów. W myśl or
dynacji wyborczej, wypada jeden
po9eł na 50,000 mieszkańców. Osobny dekret ma postanowić, czy
okręgi w których ilość mieszkań

Ratusz wyleciał w powietrze

Pływające więzienie
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Proces o zabójstwo min. Pierackiego

Ostatni dzień rozprawy
Wrażenia spoza sali sądowei
Trzydziesty pierwszy dzień roz
prawy, — czwartek, mowa ostatniego
s obrońców ad w. Lwa Hankiewieza.
N a podwórzu sądowem ożywienie.
Właśnie wychodzą na przerwę obiadową. Wszyscy gorąco wyrażają
uznanie adw. Hankiewiczowi, serde
cznie mu gratulują głębokiego praw
niczego ujęcia obrony. Padają słowa
cieple, serdeczne, wiele uścisków dło
ni...
Rozmawiają... sprawozdawca —
„ banita“ z sali sądowej słucha i za
pamiętuje...
Podobno licznie przybyli na prze
mówienie Hańldewicza przedstawi
ciele sfer sądowych z wielkim zain
teresowaniem przysłuchiwali się prze
mówieniu.
Większa, niż dotąd, ilośi adwoka
tów zdołała zdobyi bilety wstępu.
Jak mówią, mowa adw. Hankiewicza utrzymana w tonie wielkiego spo
koju ju ż w pierwszej swej części tak
zdenerwowała prok. Żeleńskiego, że
kilkakrotnie chciał zerwać się ze
swego miejsca, a tylko prok. Rud

nicki temu przeszkodził. Mowa w
pierwszej części (do omamiania oso
by osk. Hnatkiwsldej), ani razu nic
została przerwana przez przewodni
czącego.
W czwartek omawiano z wielką
serdecznością piękny odruch Alek
sandra Zelwerowicza, który podszedł
sty do lawy oskarżonych w przede
dniu W igilji według kalendarza gre
cko - katolickiego uścisnął ręce uwięzionych.
Mówiono i o tern, że to samo *czynił i prok. Żeleński, co wywołało
wiele komentarzy.
Dużo mówi się o procesie po sa
gmachem Sądu. Echa mów obroń
esych przedostają się na zewnątrz
starych grubych murów i dają oh
fity materjal do dyskusji i — do m y
ślenia.
Dzień wyroku się zbliża. Z jednej
strony stoją zarzuty wytoczone przez
oskarżenie — z drugiej dowody
przedstawione przez obronę...
Diień wyroku da odpowiedź...
1. K.

Bez replik

Wyrok bodzie ogłoszony
w poniedziałek

Ostatni dzień rozprawy byl nową niespodzianką.
Wszyscy wiedzieli, — mówiono
0 tem szeroko, że prok. żeleński
zamierza replikować. Przygotowy
wał się do tego ze zwykłą su
miennością, notując szereg mo
mentów z przemówień obrońców.
Obrona liczyła się z tą ewentual
nością i również przygotowywała
repliki...
Dzień wczorajszy zaczął się je
dnak od rzeczy niespodziewanej.
Przewodniczący prezes Posemkiewicz, nie zadając nawet zwykłego
pytania, czy prokuratorzy nie za
biorą jeszcze głosu, zwrócił się od
razu do oskarżonych, oświadcza
jąc, że na podstawie odnośnych
przepisów udziela oskarżonym
głosu dla „ostatniego słowa".
Po krótkich kilku słowach Ban
dery, Łebeda, R aka i Czornija, wy
powiedzianych po ukraińsku pozo
stali oskarżeni po ukraińsku oś
wiadczyli tylko, że nic nie mają do
powiedzenia. Kłymyszyn i Kacz-

marski na wezwanie przewodniczą
cego podnieśli się jedynie ze
swych miejsc i usiedli milcząc. Ma
luca oświadczył po polsku, że nic
nie ma do powiedzenia, Myhal po
polsku zaznaczył, że wszystko już
powiedział onegdaj.
Po tych kilkunastu minutach
przewodniczący zamknął posie
dzenie oznajmiając, że ogłoszenie
wyroku nastąpi:
W PONIEDZIAŁEK O GODZINIE
12 W POŁ.
Na dziedzińcu sądowem mimo
deszczu, potworzyły się grupy ży
wo omawiające ten przedostatni
akt rozprawy sądowej.
Padały gęste krople deszczu...
na podwórze sądowe zajechały
czarne kadłuby aut, by zabrać do
murów więzień tych, co przez dwie
doby oczekiwać będą na wyrok,
który zapadnie w ostatnim dniu
starego roku według kalendarza
grecko - katolickiego.
I. K.

Z mowy czwartkowe! Lwa Hankiewieza
KilKa ustępów
Całości bardzo ładnej i bardzo
logicznie skonstruowanej mowy
adw. Lwa Hankiewieza zamieścić,
niestety, nie możemy tak samo, jak
nie mogliśmy — poprostu ze wzglę
dów technicznych — powtórzyć w
całości przemówień innych obroń
ców, oraz prokuratorów. Wydruko
waliśmy wczoraj w brzmieniu dosłownem zasadniczy wywód Hankiewicza co do tajemniczego Ma
ciejki; wydrukowaliśmy też do
słownie końcowy apel do sędziów.
Dzisiaj uzupełniamy tamtą część
sprawozdania paroma ustępami z
mowy o znaczeniu ogólnem. Sze
regu myśli, a przedewszystkiem o
adwokaturze Hankiewi c i nie mógł
wypowiedzieć naskutek sprzeciwu
ze strany przewodniczącego roz
prawy. Analizę prawną i fak
tyczną w stosunku do pozostałych
oskarżonych z konieczności po
mijamy; wykazywała ona punkt
po punkcie niejasność i niepew
ność wieln tez aktu oskarżenia,
szczególniej co do p. Hnatkiwskiej.
0 PROKURATORZE RUDNICKIM
Z wielką estetyczną rozkoszą
1 z diużeim wzruszeniem słuchałem
klasycznej mowy p. prokuratora
Rudnickiego. Słuchałem głęboko
wzruszony, bo przypomniały ml
saę dawne studenckie czasy, odży
ły stare wspomnienia. W sali sta
rożytnego uniwersytetu, podów
czas Karola Ferdynanda, słysza
łem takie same słowa. Wykładał

Atak „Kurjera Porannego"

CHORZY na PŁUCA.

Przegląd prasy

Uwagi na marginesie

artykułem w „W iadom ościach Li
terackich", w którym poddał kry
tyce sposób zachow ania się pew 
nych sfer burżuazji żydowskiej.
W momencie nacjonalistycznego
rozw ydrzenia i hec antysem ic
kich, słuszne skądinąd uw agi p.
Słonim skiego m ożna było odło
żyć do lepszych czasów .
Tem niem niej jest niezrozum ia
ły szał, jaki o garnął prasę żydów
ską, która w niew ybredny sposób
ataku je p. Słonimskiego za to, że
ośmielił się napisać parę krytycz
nych słów o złych m anierach burźuazji żydow skiej.
N acjonalistyczne dzienniki ży
dow skie uw ażają, że każde słwoo
krytyczne o ż y d ach jest zbrodnią
i objaw em antysem ityzm u. A prze
cież p. Słonim skiego trudno p o są
dzić o antysem ityzm . „Nasz Prze
g ląd" w taki sposób atakuje au
to ra „Kronik tygodniow ych".
Gdyby p. Słonimski krytykował
Żydów w taki sam sposób jak en
deków lub klerykałów, prasa ży
dowska nietylko nie miałaby nic
przeciwko temu, a nawet byłaby
mu wdzięczna. Ale p. Słonimski
atakował Żydów właśnie po endecku. Czy żydom nie wolno chodzić

dzili do szynku? Czy p. Słonimski
jest komunistą, dla którego,, nieprodukująca klasa pośredników",
czyli burżuazja wogóle jest godna
nienawiści i wytępienia ? Czy p. Sło
nimski nie wie, że zarzut „hałaśli
wości, arogancji, narzutliwości"
antysemici kierują nietylko pod
adresem „Żydów nalewkowskich *
lecz także i szczególnie pod adre
sem pp. Słonimskich, Grydzewskich, którzy „wpychają się" nie
tylko do lokalów „polskich", lecz
i do literatury polskiej? W tem
renegackiem rzucaniu się na swych
współplemieńców, na swych braci
w niedoli, a nie w ich krytykowawaniu, tkwi plugawość wybryku p.
Słonimskiego.
• *
*

P. C at w „Słow ie" z uporem co
dziennie zam ieszcza artykuły w
zw iązku z toczącym się w W ilnie
procesem m łodzieży lewicowej.
P. C at denuncjuje poszczegól
nych działaczy akadem ickich, a
naw et profesorów
i asystentów ,
których oskarża o rzekome tolero
w anie kom unistycznej roboty.
Czyby nie było przyzwoiciej po
czekać na w yrok?
S-EK.

3) nie możemy rzucić na żer tej

W sprawie akcji nauczycielskiej

Onegdajszy „Kurjer Poranny"
zamieścił atak na TUR-a — spo
wodowany odmową (ze strony
TUR-a) wzięcia udiziału w demon
stracyjnym wiecu szkolnym, zor
ganizowanym przez Związek Nau
czycielstwa Polskiego, Nie mamy
czasu i miejsca na obszerną pole
mikę. Wystarczy sprostować głów
ne „fakty", przytoczone przez „sa
nacyjną" redakcję.
1) Nie jest prawdą, że Związek
Nauczycielski dotrzymał wszyst
kich zobowiązań wobec TUR-a, a
w tej liczbie porozumiał się z Ko
misją Centralną Klasowych Związ
ków Zawodowych. Natomiast praw
dą jest, że z Komisją wcale się nie
1 Każdy ,kto cierpi na kaszel, bronchit, chrypkę, zaflegmienie plue
porozumiewał — jeszcze wczoraj
JS oraz koklusz, powinien natychmiast zabrać się do leczenia. Doponownie to sprawdziliśmy.
<( brym środkiem na choroby płuc okazał się preparat FAGOSOL.
■ Przy użyciu FAGOSOLU zmniejsza się kaszel. FAGOSOL dostać
2) Nie jest prawdą, że TUR. zgo
Ł można we wszystkich aptekach. Skł. g l apteka H. Roscnstadta,
dził się całkowicie na rezolucję
Warszawa, Plac Grzybowski 10.
związku. Natomiast jest prawdą,
że w swym liście TUR. wyraził za
strzeżenia co do rezolueyj, żądając
omówienia ich w konferencji ustnej.
W liście wypowiedział tylko parę
zastrzeżeń. Między innemi zażą
dał wprowadzenia postulatu umie
szczenia miljona dzieci, pozbawio
nych szikół, — w szkołach. Żądania
W ątpim y, czy p. Słonimski w
do kawiarni? Czy lepiej aby cho
TUR-a przez Związek Nauczyciel
odpow iednim czasie w ystąpił z

r

nam nasz wielki i bardzo przez nas
czczony i kochany profesor To
masz M asaryk — o humanizmie
Roztaczał przed nami — młodymi
chłopcami — nowe dziwne hory
zonty i wszczepiał w nasze dusze
nieśmiertelne hasła humanizmu
braterstwa, piękna i sprawiedli
wości. I teraz znowu w tej sali
słyszałem takie szlachetne słowa,
takie szlachetne myśli.
Drugi raz, już w tej sali, słysza
łem takie pełne ludzkości słowa z
ust p. prokuratora Rudnickiego.
Było to coś przed 12 laity. Na krze
śle przewodniczącego siedział wów
czas p. sędzia Gumiński, na krze
śle prokuratorskiem — p. proku
rator Rudnicki, a na ławie obroń
ców — senior Wróblewski, z Wil
na Gruszkiewicz — w tem miejscu
p. przewodniczący Posemkiewicz
nie pozwolił dalej o tem mówić.
Mimo to jednak nie mogę pozo
stawić bez odpowiedzi niektórych
momentów z tej przemowy,
M. in. powiedział p. prokurator
Rudnicki: „My z Galicji odejść nie
możemy, nie dlatego, że tam jest
taki a taki procent Polaków, ale
dlatego, że:
1) gdyby stam tąd odszedł polski
Rząd, to tam zostanie polski chłop,
inteligent, tam zostanie polska
kultura:
2} wtedy Polacy staliby się uci
skaną mniejszością:

ski nie zostały uwzględnione.
3) Z lubością „Kurjer Poranny"
cytuje inne zastrzeżenia TUR-a,
mianowicie co do motywowania ko
nieczności szybkiego rozwoju szkol
nictwa — „potrzebami siły obron
nej państwa". Tymczasem w swym
liście TUR. zastrzegł się, że nic
występuje przeciwko „obronnej
sile" i t. d., lecz uważa, iż moty
wacja postulatów szkolnych win
na być szersza i głębsza, zasadni
cza. A „Kurjer" rozstawia sobie
różne wykrzykniki, starając się
zasugerować czytelnikowi jakiś'
„antypaństwowy" charakter Turuwego listu.
4) „Kurjer" twierdzi, że to „sztab
partji" zgwałcił TUR. i kazał mu
usunąć s ;ę od udziału w oświato
wym nauczycielskim wiecu. Jest
to, naturalnie, zwyczajne kłam 
stwo. Wobec zmienionych podstaw
organizacyjnych, wobec niezmie
nionej rezolucji i t. d, TUR. został
zmuszony do niebrania udziału w
wiecu.
Artykuł „Kurjera" został, jak się
zdaje, zainspirowany przez pewne
koła nauczycielskie. Niemniej prze
to „fakty" są fałszywe, a chwyty
niezbyt piękne.
C.

Budżet w nowym Sejmie
Dnia 10 bm. zebrała się komisja
budżetowa nowego Sejmu dla roz
patrzenia budżetu na r. 1936-37.
KWESTA NA OŚWIATĘ.
Przed przystąpieniem do porządku
dzienego referent budżetu oświaty
p. Pochmarski apelował do członków
komisji, aby, przy rozpatrywaniu
budżetu, dążyli do wyszukania ta 
kich pozycyj, których skreślenie mo
głoby dać conajmniej 10 milj. zł. oszczędności na rzecz zwiększenia bu
dżetu oświaty (powiększenia etatów
nauczycielskich).
BUDŻET PREZYDENTA.
Bez dyskusji uchwalono budżet
Prezydenta: uposażenie p. Prezy
denta wynosi 190.000 zł., fundusz dy
spozycyjny 60 tys. zł. Koszty repre
zentacyjne i podróże preliminowane
są na 174.850. Na kancelarję cywil
ną preliminuje się 1.552.190, na ga
binet wojskowy — 916.660 zł.
SPÓŹNIONE ŻALE.
Referent budżetu Sejmu i Senatu,
pos. Jedynak z ubolewaniem stwier
dza, że parlament polski stracił auto
rytet w społeczeństwie. Mówca po

wiada: „walka, przeprowadzana przez
parę lat przeciw pewnym osobom i
metodom na terenie Sejmu, niestety
dotknęła także samego ciężaru ga
tunkowego i znaczenia Sejmu i Se
natu w opinji społeczeństwa".
Pos. Jedynak w dalszych wywo
dach domagał się rozszerzenia praw
Sejmu i marszałka oraz... „eksterytorjalności" obszaru Sejmu.
Ten sam temat porusza p. Walew
ski, zaznaczając, że podczas jednej z
oficjalnych uroczystości (przyjęcie
noworoczne na Zamku. Przyp. Red.)
posłom i senatorom wyznaczono miej
see na szarym końcu. P. Pacholczyk
ma za złe, że miejsce dla posła na
uroczystościach oficjalnych uzależ
nia się od tego, czy ma frak i cylin
der, czy nie.
**

*

Na liczne zapytania ze strony po
słów udzielali wyjaśnień dyr. Biura
Sejmu p. Rutkowski i dyr. Biblioteki
dr. H. Kołodziejski.

polityki — ma na myśli program
OUN. — tej masy Polaków,
Tu jest nieporozumienie. Od sa'
mego początku tego procesu pada
ły z miejsca prokuratorskiego wy
raźne oświadczenia, że ten proces
nic dotyczy ukraińskiego narodu,
bo oskarżeni należą tylko do gar
stki wywrotowej organizacji OUN.
Tymczasem w swoim wywodzie
p. prokurator Rudnicki mówiąc o
tak ważnym problemie, jak ukraiń
sko - polski, cały czaa stawia go
na płaszczyźnie polskiego narodu
i — OUN.
Tak kweistji stawiać nie można
Jeżeli z jednej strony p. prokura
tor stawia polskie społeczeństwo,
a z drugiej nielegalną organizację
OUN,, rozumiem, że do żadnej
współpracy przyjść nie może. I dla
tego żałuję bardzo, że p. prokura
tor ograniczył się tylko do OUN,,
a nie postawił, jako drugiego part
nera, całego ukraińskiego społe
czeństwa i na tej platformie nie
omówił polsko - ukraińskiego pro
blemu.
I jeszcze jest jeden moment, na
który muszę odpowiedzieć p. pro
kuratorowi, a mianowicie co do
zagadnienia, czy ukraiński naród
jest już państwowo twórczy, czy
nie? Pan prokurator powołał się
na rzeczywiście bardzo wielki au
torytet w tej sprawie, a mianowi
cie Leona Wasilewskiego i przy
toczył książkę jego z przed wojny.
Prawdopodobnie pan prokurator
przeoczył, że tenże sam Leon W a
silewski wydał drugą książkę w
r. 1934 p. t. „Kwestja ukraińska,
jako zagadnienie międzynarodo
we", gdzie autor zmienia całkowi
cie swój poprzedni pogląd i przed
stawił zagadnienie ukraińskie ina
czej i pisze:
„Koniunktura jest zjawiskiem
zmiennem. Myśmy tyle dziesięcio
leci czekali na układ stosunków,

Odczyt zbiorowy

!
w W arszawie
Czwartkowy odczyt zbiorowy
pod hasłem:
Praw a Człowieka i Obywatela,
zorganizowany w Warszawie w
Sali Towarzystwa Higienicznego
przez Ligę Obrony Praw Człowie-

który pozwolił nam wreszcie urze
czywistnić marzenia i tęsknoty po
koleń, „urodzonych w niewoli i okutyoh w powiciu", k to wie, może
i 40 mdljonowy naród ukraiński w
niedalekiej przyszłości doczeka się
talkiej koniunktury, którą potrafi
wyzyskać pomyślnie dla lepszej,
świetlanej przyszłości, skorzystaw
szy z doświadczeń minionego okre
su".
SŁOWA EUG. ŚMIAROWSKIEGO
I proszę Was, panowie sędzio
wie, dajcie jeszcze słowo naszemu
najukochańszemu koledze, już dzi
siaj w zaświatach, koledze Śmiarowskiemu, On bronił ukraińskich
posłów, i w obronie tej powiedział:
„I dla tego niech naród ukraiń
ski żywi ideały niepodległości w
sercach swych — to jego prawo
święte i nienaruszalne, ale w kon
kretnym układzie sił danego mo
mentu historycznego, kiedy ideały
te muszą pozostać ideałami, nich
współpracuje z nami przy rozwią
zywaniu codziennych zagadnień ży
cia, jako zespół lojalnych obywa
teli państwa i niech w tej współ
pracy znajdzie z naszej strony wy
ciągniętą rękę”.
I jeszcze jedno przypomnienie.
„Jestem przekonany, że tylko
ścisły związek między wolną Pol
ską i wolną Ukrainą może zapew
nić pokój na wschodzie i pomyślny
rozwój obydwu bratnich narodów.
J a z mej strony starałem się do
prowadzić do tego, ale wskazówka
na zegarze hisborji stanęła pięć
minut przed dwunastą, 1 godzina
dwunasta, godzina Waszej wolno
ści jeszcze nie wybiła, — ale mant
nadzieję, że to wkrótce nastąpi
czego Wam od serca życzę’*.

Tak powiedział Józef Piłsudski,
pierw szy M arszałek Polski, pod
czas kilkagodzinnej audjencji dok

torowi Stefanowi Fedakowi,
Stefana Fedaka.

ojcu

mi
ka i Obywatela skupił nadspodzie
wanie wielką liczbę uczestników.
Sam przebieg odczytu zasługuje w
pełni na szczegółowsze sprawozda
nie, które podamy jutro.

Proces wileński

Pierwsze dni
Proces wileński, który nazw ali
śmy procesem „grupy młodego
pokolenia", rozpoczął się w dn. 8
stycznia. C harakter procesu przed
stawiliśmy przed parom a dniami
w specjalnym artykule.
W pierwszym dniu procesu od
czytano akt oskarżenia, poczem na
stąpiły w yjaśnienia oskarżonych.
P rokurator zadaw ał różne py ta
nia, z których pew na część w pra
wiłaby w W arszaw ie w rzetelny
podziw każdego sędziego. Bo je
dnak istnieje jakaś nieuchw ytna
różnica między stolicą, a „K resa
mi" w sensie... „poszukiw ania" ko

munizmu. T a różnica w y p ad a bez
spornie na korzyść W arszaw y.
* *

*

Jedną rzecz musimy podnieść w
związku z tym procesem, i to pod
nieść z całym naciskiem. Piszemy
0 niej w kilku słowach w dzisiej
szym „Przeglądzie Prasy". Otóż
p. St. Mackiewicz (Cat), redaktor
naczelny „Słowa", wziął na siebie
w' tej sprawie i rolę prokuratora,
1 rolę sędziego śledczego, | nieo
mal rolę urzędu śledczego, nie cze
kając nawet na przebieg rozpra
wy sądowej. Tak publicyście po
stępować nie wolno. To jest brzyd
kie z każdego punktu widzenia.
Tu nie chodzi ani o punkt widze
nia socjalistyczny, ani o punkt wi
Zarząd Główny Robotniczego dzenia konserwatywny. To jest
BRZYDKIE poprostu. L . kropka.
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
składa serdeczne podziękowanie
pracownikom Tow. Przem. Zakl.
Mech. Lilpop, Rau i Loeweastein
za złożenie ofiary w sumie 1000 Z D O L N Y C H , u s t o s u n k o w a zł. (jeden tysiąc) na zakłady wy NYCH. poszukuje codzienne paważne
chowawcze.
wydawnictwo. Warunki bardzo dogo
Jednocześnie Zarząd Główny dne. Zgłoszenia przyjmuje Admini
R. T. P. D. wyraża serdeczne po stracja „Robotnika" — Warecka 7.
dziękowanie wszystkim tym, któ
rzy z okazji Świąt Bożego N arodzę
nia złożyli ofiary na zakłady wy
Zarząd Główny Ligi Obrony Praw
chowawcze luib na rzecz dzieci bez
robotnych, bezpośrednio do Towa Człowieka i Obywatela w Polsce kwi
rzysrtiwa, bądź za pośrednictwem tuje z odbioru 500 zł., przekazanych

Podziękowanie

AKWIZYTORÓW
Pokwitowanie

dla amnestjonowanych więźniów po
litycznych
przez obyw. Jesionowskie
Wlokła się cała ta „debata" sen
Przewodniczący T. Arciszewski.
go w Paryżu (sekcja polaka C.G.T.).
nie j nudno.
Sekretarz W. Poiaryska,
* #

*

adm inistracji „R obotnika".

Po orędziu Roosevelta

Faszyzm kompromituje

SSĘ

coraz bardziej
,W ostatnich czasach na terenie
polityki europejskiej zaszły fakty,
świadczące o dalszem kompromi
towaniu się faszyzmu — nawet w
oczach jego burżuazyjnej lub drobnoburżuazyjnej klijenteli.
Pamiętajmy, że społeczne zja
w isko „faszyzmu" składa się nie
jako z dwuch części klasowych:
3) x wielkiej burżuazji (daje pie
niądze!), dążącej do ustalenia
*wej zbrojnej dyktatury celem zła
mania proletarjatu i wykorzysta
nia finansowych zasobów pań
stwa; 2) z drobnej burżuazji (skle
pikarz, rzemieślnik, bezrobotny
inteligent), częściowo z chłopów
> doprowadzonych kryzysem —
ido rozpaczy, szukających opieki
.wodza" i wierzących jego demagogji. Treść społeczną, klasową
daje faszyzmowi ten pierwszy
czynnik, wielka burżuazja (zwła
szcza finansowa); drugi zaś jest
poprostu oszukany i dostarcza ma
terjału ludzkiego do oddziałów
różnych „koszul" — czarnych czy
brunatnych.
Jeśli więc chodzi o kompromito
wanie się faszyzmu, możemy od
różniać — ogólne (zasadnicze) \
szczegółowe. Ogólne — rzecz wia
doma — polega na tern, iż swych
obietnic, przedewszystkiem gospo
darczych, danych drobnej burżu
azji, faszyzm nie spełnił. Np. w
programie hitlerowskim dla dro
bnej burżuazji przeznaczone były
„ugminnienie wielkich domów to
warowych" (bijących konkuren
cyjnie drobnych sklepikarzy) lub
„zniesienie niewolnictwa procen
towego". Naturalnie, mowy teraz
niema o realizacji podobnych obietnic!
„Domy“v najspokojniej
handlują dalej (mhno żydowskiego
kapitału 1), a „procent" — pro
cent naturalnie raczej wzrósł...
Hitlerowska blaga „programowa"
prysła, jak bańka mydlana. W po
óobny sposób Mussolini nie tylko
nie obalił kryzysu gospodarczego,
lecz odwrotnie — przełożył cięża
ry kryzysowe na barki pracującej
hidnośd.
Ale to jest slcmopromltowanlem
się natury ogólnej. Jak wspomnie
liśmy, ostatnio ujawniły się kon
sekwencje dalsze, szczegółowe.
Przyjrzyjmy się niektórym.
Mussolini rozpoczął wojnę abisyńską, między innemi dla tego,
że szukał wyjścia z trudnej sytu
acji gospodarczej. Barbarzyństwo
tej wojny (bombardowanie szpi
tali, bomby gazowe, używanie tu
bylców i Ł d.) wywarło w świę
cie cywilizowanym jaknajgorsze
wrażenie. Pozatem ta wojna po
stawiła szereg państw (Anglja) w
trudnem położeniu i oziębiła ich
stosunek do faszyzmu. „Mniejsze"
państwa, zwłaszcza po fatalnej
propozycji Hoare'a, zrozumiały,
czem im grozi wojna europejska,
przygotowywana przez faszyzm;
stąd także upadek „entuzjazmu"
dla faszyzmu. Ale pamiętajmy, 4e
Wojnę przygotowuje także „Trze
cia" Rzesza. Obawy angielskie
przed lotnictwem niemieckim są
znane. Nastroje w „Małej Entencie" — również.
Wszystko to
osłabia zapały dla faszyzmu.
A teraz weźmiemy stosunki w e
wnętrzne w krajach faszystow
skich. Hitlerowi udało się zmniej
szyć bezrobocie przy pomocy uru
chomienia przemysłu wojennego.
Ale wiecznie utrzymywać ten prze
mysł w napięciu niepodobna —
zaczyna się znów wzrost bezrobo
c*f- Pozatem rosną trudności apro
wizacyjne—brak tłuszczów. Dzień
uiki hitlerowskie tłomaczą ten
brak tem, ie import zbyt mały,
zaś mały import — tem, że walu
ty zabrakło, bo poszła na zakup
surowców wojennych. Ale taka
argumentacja głodujących bieda
ków nie przekona. To ma być ta
szczęśliwa i wspaniała „Trzecia"
Rzeszą?! Bez pracy j tłuszczów?!
Tak demaskuje się i kompromi
tuje się faszyzm w oczach swej
drobnoburżuazyjnej klijenteli oraz
tej części lub cząstki proletarjatu,
którą udało mu się gdzieniegdzie
sdobyć przy pomocy antysemic
kiej, klerykalnej, nacjonalistycznej
łub innej demagogji.
Nie pozostaje bez wpływu także
barbarzyństwo duchowe, ujaw
flfkme zwłaszcza przez „totalne"

państwo Hitlera. Okrucieństwo
w „obozach", usunięcie z poste
runków pracy tysięcy „nieprawomyślnych" profesorów, artystów,
publicystów, dzika heca antyse
micka, walka z chrześcijaństwem
w imię okrucieństwa, nienawiści
i wojny — wszystko to nie pozo
staje bez wpływów.
Tak demaskuje się, kompromi
tuje się faszyzm. Nawet część
drobnej burżuazji widzi, że niesie
on tylko wojnę, barbarzyństwo i
niewolnictwo.
Nie jesteśmy lekkomyślnymi op
tymistami — rozumiemy, że isto
ta faszyzmu tkwi głęboko w ewo”
lucji stosunków klasowych. Fa
szyzm jest obroną i kontrofensywą
burżuazji przeciw masom pracują

cym; jest także produktem kryzy
su. Ale powyżej przytoczonych
faktów nie należy lekceważyć!
Nie należy wpadać w fatalizm;
przestrzega przed tem cała między
narodowa prasa socjalistyczna.
Orędzie Roosevelta jest ciekawym
symptomatem!
Musimy celowo
zorganizowaną akcję informacyj
ną uświadomić ogół o tem, co dał
masom faszyzm. A „obronę" fa
szyzmu pozostawmy rozpaczliwym
wysiłkom „Dziennika Narodowe
go" — tym osobliwym „katoli
kom", którzy starają się bronić
wonjny wogóle, a barbarzyńskich
wyczynów włoskich faszystów w
szczególności.
K. CZAPIŃSKI.

Na froncie gospodarczym
T a sa m a ten d en cja zaznaczała się w
ty c h kra ja c h poprzednio. D ołączyły
się do n ic h : Ir la n d ja i N o w a Zeland ja.
S ta n za tru d n ien ia w A n g lji o 32% .
v> B e lg ji o 1 ,6 % , w S ta n a c h Z je d n o 
czonych (d a n e częściow e) o 6,6%
i t. p.
D la P o lski s ta ty s ty k a m ięd zyn a ro 
dow a podaje (s ta n w listopadzie)
zm n iejszen ie się roczne bezrobocia o
31.663 i w zro st za tru d n ien ia o 1,1% .
P rzyp o m in a m y,
że poziom za tru d 
n ien ia je s t je d n a k n a d a l bardzo n is 
k i (w s k u te k p ro d u kcji n iż s z y o 32%
od sta n u z r , 1928, g d y w e F ra n c ji
o 2 8 % , w H o la n d ji ty le ż ) i w g r u n 
cie rzeczy sy tu a c ja w Polsce, je s t
gorsza, n iż w in n y c h p a ń stw a ch „blok u slote-go".
(W .)

Koniunktura
B E Z R O B O C IE i Z A T R U D N I E 
N I E . O sta tn i przeg lą d k w a rta ln y
bezrobocia, ogłoszony p rze z M iędzyn a r. B iu ro P racy, stw ierd za , co n a 
stę p u je :
W w iększości k ra jó w liczba bez
robotnych spadała nadal w lV - ty m
kioa/rtale r. uh., w porów naniu do r.
193!,, lecz w n ie k tó ry c h k ra ja c h sp a 
d ek je s t słabszy, n iż p rzed 3-m a m ie .
siącam i. D o tyczy to N iem iec, G dań
ska, J a p o n ji, W łoch, D a n ji i F in la n 
d ii.
P opraw a je s t nieco w y ra źn ie jsza w
A n g lji, S t. Zjednoczonych i A u s tr a Iji.

W zro st bezrobocia zaznacza się w
g ra ja ch „bloku z ł o t e g o w e F ra n c ji
(w g ru d n iu r . ub. w obec g ru d n ia 193 J,
w zro s t o 37.233); w H o la n d ji (w li
stopadzie — o 53.100), S z w a jc a r ji ( w
TARYFY PKP. Według „Polski
g ru d n iu o 19.731), a ta k że w B ułga- Gospodarczej", wytyczne reformy ta 
r ji, Ju g o sła w ji, H iszp a n ji, na Ł otw ie. ryfy towarowej PKP przedstawiają

W kraju

Przed „expose” p. BecRa

Doświadczenia
Wczoraj w artykule wstępnym
ob. Benedykta Elmera poddaliś
my rzeczowej i spokojnej ocenie
WYNIKI POLITYCZNE OGÓLNE
działalności p. min. Becka. Te wy
niki nie wyglądają — zaprawdę
— imponująco. Dzisiaj zwracamy
uwagę na jeden „odcinek" osob
ny tego polskiego frontu zagra
nicznego — na POŁOŻENIE PO
LAKÓW W „TRZECIEJ" RZE
SZY.
Leżą przed nami rozpaczliwe
deklaracje organizacyj polskich
w Niemczech, organizacyj, nie
związanych z nami niczem, —
związanych, przeciwnie, z obo
zem „sanacyjnym". Te deklara
cje zawierają nawet jakiś dziwa
cznie brzmiący apel do „wodza"
Hitlera. Ale mimo to stanowią one
bezsporny i oczywisty dokument
postępującej naprzód, systematy
cznej i zorganizowanej GERMA
NIZACJI według wszelkich klasy
cznych wzorów z epoki Prus Wił
helma D.
W toku namiętnej kampanii
przeciw Czechosłowacji ZAPOM
NIANO O LOSIE mniejszości pol
skiej w Niemczech. Atakowano—
słusznie — pomysł „czechizacji"
nazw kilku gmin i miejscowości
na Śląsku czeskim; przemilczano
prawie, że WSZYSTKIE nazwy
na Mazurach zostały równolegle
„zniemczone". A przymusowy udział Polaków
hitlerowskich
przysposobieniach wojskowych i
PARTYJNYCH? a sytuacja szkol
nłetwa polskiego po tamtej stro
nie kordonu? Teraz tamta RZE
CZYWISTOŚĆ dopomina się o
prawo głosu dla siebie.

spokojenia nawet minimalnych
potrzeb mniejszości polskiej. To
było zresztą do przewidzenia, i
to jest jeszcze jedno DOŚWIAD
CZENIE, którem Polskę obdarzył
p. min. Beck.
P. Beck będzie — podobno już
napewno — przemawiał w dn. 14
stycznia na posiedzeniu Komisji

Spraw Zagranicznych
nowego
Sejmu. Do tego „expose" trudno
przywiązywać jakąkolwiek wagę.
Trzeba jednak — przy sposobno
ści — powtórzyć raz jeszcze je
den, że
POLITYKA P. MIN. BECKA
załamała się i zawiodła od „a"
do „z“.
S. K.

Odpowiedź

„Gońcowi Warszawskiemu"
Po raz drugi jut „Goniec War
szawski" powraca do kweetyi i. *w.
„Fwudmdm kultury i opieki robot
niczej", chcąc w ifce« sposób stwo
rzyć pozory, że klasowe związki
zawodowe żądając dla siebie odpowiednich przydziałów x tego fun
duazn, który same talk ostro swe
go czasu zwalczały, przechodzą
niejak na jakieś „subsydja" rzą
dowe.
Bezsprzecznie związki zawodo
we i PPS. były i *ą przeciwnika
mi tego Fund/uszu, który daje mo
żność jego kierownikoan upra
wiania protekcyj. Ale czy z tego
ma wynikać, że dlatego mają po
godzić się z obecnym stanem rze
czy i spokojnie patrzeć, jak pie
niądze z „Funduszu" rozdziela się
protekcyjnie związkom „sanacyj
nym" i chadeckim, które prowa
dzą w daleko mniejszym rwmiarze robotę oświatową wśród klasy
robotniczej, aniżeli to czynią związ
ki klasowe?

teafcraflnej —- można wyciągnąć
wniosek, że jego redaktorzy i zfwo
lennicy nie mają chodzić do teatru
TKKT.?
Zw iązki klasow e, domagając się
przydziałów z „Funduszu k u ltu ry
i opieki robotniczej", -— któorych

ich dotąd systematycznie pozba
wiano — domagają się jedynie swe
go prawa i zaprzestania dołychcza
sowego systemu protekcji. Nie się
gają one po subwencje rządow e, bo
w „Funduszu kultury" są przedew szystkiem pieniądze robotnicze,
ściągane z k a r — i nie wiadomo
dlaczego zw iązki klasow e m iałyby
spokojnie patrzeć, jak z pieniędzy
tych korzystają, pod p retekstem
prow adzenia roboty oświatowej,
inne ugrupow ania zawodowe, niezaw sze odpow iadające w swe? dlzia
łaltności potrzebom i interesom r o 
botniczym.

'l/UfiWbOL

Czy dlatego, że „Goniec" zwal
Polityka przyjaźni z „Trzecią" czał np. — zresztą zupełnie słusz
Rzeszą nie zdołała zapewnić za nie — Tow. Krzewienia kultury

Na co szły pieniądze?
Wychodzący w Buenos Aires
(Argentyna) „Codzienny Niezależ
ny Kurjer Polski" donosi, iż dzien
nik „Głos Polski", który był „sa
nacyjnym" organem dla nawraca
nia Polonji argentyńskiej na „sa
nacyjne" wyznanie, przestał uka
zywać się jako dziennik i będzie
ukazywał się jako tygodnik.
W związku z tą nieudałą im
prezą „sanacji" za oceanem „Co
dzienny Niez. Kurjer Polski" pi
sze:
„Codziennie wychodzący „Głos
Polski" pochłonął przedewszyst
kiem ofiary, które Wychoditwo
Polskie złożyło na ufundowanie
„Domu Polskiego". Było tego prze
szło 13.000 pesów, które zużyto
niewłaściwie nie pytając się tych,
którzy pieniędze składali do zau
fanych rąk. Fundusz ulotnił się
bez śladu, oo pozostawiło osad go
ryczy w sercach zawiedzionych emigrantów.
Placówka Oficjalna z funduszów
rządowych łożyła na oficjalny
dziennik stałe i jednorazowe sub
wencje, które w sumie dochodzić
mogą do 10 tys. pesów lub więcej
nie licząc wcale pensyj redakto
rów, opłacanych wprost z [War-

Bank P. K. O. dołożył do oficjał*
nego dziennika kilka tysięcy pe
sów, a p. A. D'AU Orso również
kilkanaście tysięcy. Razem zatem
stracono bezpowrotnie na codziennem wydawaniu „Głosu Polskie
go" od 30 do 40 tys. pesów. Nie
chcemy tu poruszać sprawy sa.
mochwał, dyplomów i orderów, mo
tywem których było właśnie ufun
dowanie oficjalnego dziennika pol
skiego.
Sumując bilans m aterjalny i mo
ralny tej imprezy, dojść musimy
do wniosku, że saldo przedstawia
się wprost beznadziejnie. Wydając
pieniądze na dziennik zapomniano
o schronisku na „Quirno", o nę
dzy wśród bezrobotnych w Nowym
Porcie, o potrzebie organizowania
szkolnictwa polskiego, jednem sło
wem opóźniono o kilka la t rozwią
zanie palących problemów.
Obdarzano się kadzidłem samochwał, faworyzując ambicje jedno stek kosztem ogółu Kolonji, któ.
ra dzisiaj stanęła w obliczu doko
nanego faktu".
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się, jak następuje: 20.IX r. ub. Ko
m itet Ekonomiczny Ministrów usta.
lił ogólne zasady w tydzień potem —
listę towarów i rozmiary zniżek,
15.XII — pierwsze zniżki. Realiza
cja ma być ukończona najpóźniej do
l.II r. b. .Ogółem obniżka ta ry f wy
niesie 77 milj. zł., z czego 11 milj.
na tranzyt. Przeciętny wpływ z tonno-kilometra wynieść ma 3,6 gr., gdy
przy najwyższym poziomie tary f —
5,1 gr. Przeciętna zniżka taryfy wy
niosłaby 30%.
Zniżki dla ziemiopłodów (20%, od
1930—30%, na eksport przez porty
40%) i prod, hodowli (zwierzęta 30—
50% zniżki, zależnie od odległości)
dadzą efekt 15 miljonów zł. Obniżono
taryfy krajowych surowców włókien
niczych o 30% przeciętnie, taryfy
mięsa o 14%. Zniżka taryfy soli
jadalnej o 10% ma dać monopolowi
700 tys. zł., nie dając nic konsumen
towi. Zniżka ta ry f dla cukru (50 —
60 gr. na przewozie 100 kg.) daje
kartelowi cukrowniczemu 1,5 milj.
rocznie. Tyleż da przemysłowi nafto
wemu zniżka ta ry f kolejowych dla
nafty (1 gr. p a litrze). N a obniżkę
tary f węgla i koksu wyznaczono
20 milj. zł. (16 — 22% dla węgla,
17—35% dla koiksu i miału). N a róż
ne sortymenty drzewa przypaść ma
5% milj. zł. Zniżki dla przemysłu
hutniczego wynieść m ają 2% milj.
zł. Co się tyczy m aterjałów budowla
nych—w grę wchodzi cement (12%),
piasek, żwir, glina (15%, sań na bu
dowę dróg 16-—40%), dachówki,
dreny (25% ), cegły i zaprawy (25%).
W przemyśle chemicznym ulgi obej
m ują: kwas siarczany i oleum (20%),
sodę amoniakalną (10% ), wapno
chlorowe, kwas solny i azotowy itp.
Specjalne ulgi dotyczą obrotu z kre
sami wschodniemi.
BANK POLSKI. W ciągu III-ej
dekady grudnia r. ub. zapas złota
Banku Polskiego wzrósł o 1,3 milj. zł‘
do 444,7 milj. zł., a dewiz — o 4,7
milj. zł. do 26,9 milj. zł. Obieg bi
letów bankowych wzrósł o 40,5 milj.

zł. do 1.007,2 milj. Pokrycie zlotem
39,78%. Niespełna 10 punktów nad
normę.

Ze ś w ia ta
SPRAWA SANKCYJ. Anglja udzie
liła Jugosławji za udział w sank
cjach zwiększenie importu bekonów
jugosłowiańskich o 400 ctws. tygod
niowo, przyczem bez cła aż do 20 tys*
ctws. rocznie. Obniżono cła na indy
ki i kurczęta. Układ tan ma za cel
wynagrodzić Jugosławji straty z ty 
tułu udziału w sankcjach.
Natomiast Węgrom odmówiono tych
ulg dla drobiu, gdyż wyłamały się z
z frontu sankcyjnego.
ANGLJA WRACA DO ROLI
KREDYTODAWCY? „Financial Ti
mes" przewidują możliwości powrotu
Anglji do roli kredytodawcy, gdyś
na tle pomyślnego saldo bilansu płat
niczego (conajmniej 30 milj. funt.
w r. 1935) i przypływu złota Anglja
nie będzie naśladować polityki ścią
gania złota, stosowanej przez Arnarykę, lecz będzie chciała odegrać rolę
kraju wierzycielskiego.
O RYNEK CHIŃSKI. Pisaliśmy,
że ruch „autonomiczny" w Chinach
jest reakcją japońską na próbę
wciągnięcia Chiin w orbitę wpły
wów funta angielskiego poprzez re
formę walutową. Anglja pragnie na
dal zachować
papierową walutę
chińską, tymczasem Stany Zjedno
czone chcą zawrzeć z Chinami poro
zumienie w sprawie ceny srebra, umożliwiając powrót do waluty srebr
nej. Łączy się to z najnowszym eta
pem polityki „srebrnej" Stanów Zje
dnoczonych, które zrezygnowały z
samodzielnego „windowania" w górę
cen srebra, a natomiast konstruują
blok krajów złoto - srebrnych w Ameryce i chcą sobie zabezpieczyć
plany w kraju „srebrnym", jakim są
Chiny, zdobywając tam zarazem
wpływ gospodarczy, polityczny i mo
netarny.
„DEFLACJA" SIĘ N IE UDAŁA.
Ze znacznem opóźnieniem ogłoszono
we Francji sprawozdanie o wpły
wach podatkowych za listopad r. ub.
Podatki pośrednie (oraz monopole),
dały 1 m iljard 937 milj. franków,
t. j. o 24% mniej, niż przewidywano
(o 611 milj. 707.400 fr.).
W listopadzie 1934 było więcej
wpływów o 133.228.000. Ogólny de
ficyt ustala się dotąd na poziom.«
4.637 miljonów 495,200 fr. dla •*mych tylko podatków pośrednich.
Podatki bezpośrednie dały 817.810
tya. fr., t. j. o 190 milj. więoą), niż
przed rokiem, jednak przez 11 maasięcy r. b. niedobór tej grupy podat- j
ków wyniósł 998 milj. 899.600 fr.
(wpływ 4.290 milj. fr.).
FRANCJA—ZSSR. Zawarty dnia
6 b. m. układ handlowy francusfcesowiecki przedłuża do końca 1986 r.
układ z 11 stycznia 1934, przyczem
jednak ZSSR rezygnuje z nierwyzyskanych uprawnień do niektórych ulg
celnych i zobowiązuje się płacić go
tówką za zamówienia, które będą
równe wartości towarów, importowa
nych przez ZSSR do Francji. Jest
to zatem układ kompensacyjny, któ
ry podobno nie obejmuje nafty.
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Konferencje w Min. Opieki Społecznej
W Ministerjum Opieki Społecz
nej odbywają się obecnie pod
przewodnictwem główinego in
spektora pracy, inż Klotta, konfe
rencje w sprawie sytuacji na tere
nie Górnego śląska i w Zagłębiu
Dąbrowskiem, wywołanej wymó
wieniem przez pracodawców urno
wy zbiorowej, oraz dążeniem pra
codawców do obniżenia płac, ogra
niczenia przepisów o urlopach tur
| nusowych i t. d.

IOWSKIi

Na konferencjach w Ministerjum
Opieki Społecznej
opracowany
ma być sposób postępowania,
zmierzający do zlikwidowania za
targu między pracodawcami a ro
botnikami w przemyśle węglo
wym.
NAJTAŃSZA SZKOLĄ fAMOCHOOW/j
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Świat w zdarzeniach

SZ ALEJ El głych bohaterów. Ku ogólnemu zdzi 139 znany aktor filmowy John OK— NAD
ANGLJA
GWAŁTOWNA BURZA, Komunika wieniu w pierwszych dniach stycz-1 bert.
— WŁADZE BELGIJSKIE zaka
lądowa i nia b. r. nadeszła od Zapletala wia.
cja z a ró w n o morska jak
powietrzna, została przerwana, Prze l dorność, iż żyje i przebywa na Ukrąi zały odczytu przywódcy „Croix d«
płk. de la Rocqu'ea, który mial
wody telefoniczne i telegraficzne w nie. Wobec powyższego zarząd gmi Teu"
znacznej części kraju są uszkodzone. ny zarządził natychmiastowe^ wyma się odbyć w Brukseli. Zakaz motywo
Prędkość wiatru wieczorem przewyż zanie jego nazwiska z pomnika dla wany jest precedensem, że władze
belgijskie stale zabraniały odczytów
poległych bohaterów.
szala 150 kim. na godzinę.
o charakterze politycznym, które
Wobec gwałtownej burzy, władze
— CZTERECH MŁODYCH LU mieli wygłaszać cudzoziemcy.
policyjne w Manchesterze zalecały DZI, w wieku około lat 20, zostało
— DZIŚ BĘDZIE OGŁOSZONY
mieszkańcom, by o ile możności nie w dniu wczorajszym straconych na
w
Hollywoodzie rozwód Mary Pkkopuszczali swych domów.
krześle elektrycznem, w więzieniu
Naskutek deszczów, Tamiza pono Sing-Sing. Przebywali oni około ro ford z Douglasem Fairbanksem. Mó
wnie wezbrała. Wielkie przestrzenie ku w więzieniu, skazani za zabój wią, o możliwości nowego małżeń
w hrabstwie Kent znajdują się pod stwo policjanta w jednym ze skle stwa Mary Pickford z Buddy Rogersem.
wodą.
pów 5 Avenue w N. Jorku.
— PAROWIEC SZWEDZKI „SU
— NA RZECE MORAWIE w Ju
MATRA" o pojemności 5 tys. ton gosławji zatonęła łódka skutkiem do
zapalił się podczas burzy na pełnem stania się na niebezepieczny prąd,
morzu. Na pomoc wysłano z portu przyczem ośmiu ludzi utonęło.
dwa holowniki.
— POMNIK DOLLFUSSA, na Dr.
— PAROWIEC „BRADDA" osiadł
przedmieściu
Wiednia, został w tych med.
na mieliźnie podczas wczorajszej bu
s p e c ja lista c h o ró b w e n e r y c a i t y c h
dniach
zamalowany
czarną farbą,
rzu w pobliżu Mersey.. Fale wyrzu
W arszawa, Złota 44 ,
—
PO
OTRZYMANIU
od
konsula
ciły na brzeg zwłoki 5 osób. Przypu
szczają, iż są to zwłoki marynarzy, egipskiego w Addis-Abebte potwier od 9 r. do 9 w ie cz . N i*dz. do 3 pp.
dzenia wiadomości o zbombardowa
którzy zginęli w katastrofie.
niu ambulansu egipskiego Czerwo
— STOLARZ ZAPLETAL z Holi- nego Krzyża, Rząd egipski postano
Słowem, niema popytu na „sa
nację" w kraju, ale jako towar na szowa na Śląsku Opawskim zaginął wił złożyć formalny protest wobec
w r. 1915 na froncie rosyjskim, po- Rządu włoskiego.
i C I Ą Ż Y
eksport też nie nadaje się.
czem uznany został sądownie za
— W HOLLYWOOD zmarł na
A kosztuje toll
zmarłego, a nazwisko jego wyryto
na miejscowym pomniku dla pole- skutek ataku sercowego w wieku lat

OGŁOSZENIA LEKARSKIE

GROSGLIK

K O B IE C E

Or. M. Lande

Depesze i w isdojnośa otrzymane w nocy z czwartku na piątek
*— M W 1>IMI1'

Walki

n

frontach

Deszcze unieruchomiły nieomal
na całym francie północnym obie
armje, zarówno włoską jak i abisyńską. Źródła niemieckie dono
szą, że odwrót wojsk włoskich z
pozyqji na zachód od Makalle zo
stał zakończony. W walkach tych
Abisyńczycy zdobywali szturmem
pozycje umocnione włoskie, wybi
jając nieomal do nogi załogi tych
fortów. Po zdobyciu przez Ab'syń

Włosi wszystkiemu
zaprzeczają
RZYM. (PAT). Mmisrterjum Pra
komunikuje, że
dotychczas wojska włoskie nie po
sługiwały się gazami trujące mi nd
terenie Afryki Wschodniej. Do
wództwo włoskie w Somali zawia
domiło Rząd włoski, że włoska
flota powietrzna nie zbom bardo
wała ambulansu egipskiego Czer
wonego Krzyża w Daggabur. W ło
skie sfery miarodajne dementują
stanowczo wiadomość jakoby pro
wincja Tembien miała zostać od
zyskana przez Abisyńozyków.
Tf i Propagandy

Niech się uczę
narody!
Dziś o godz. 5 m, 35 popołudniu
przyjeżdżają do W arszaw y holen
derscy ministrowie: przem ysłu i
handlu Gelisson o raz rolnictwa—
de Greff.
Jak podaje komunikat PAT-a—
wizyta ministrów holenderskich
m a na celu zapoznanie się z meto
darni walki z kryzysem w Polsce.

Robotnicy popierajcie
swoje pismo codzienne

M M III"!
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abisyńskii

czyków pięciu takich pozycyj
Własii opuścili resztę fortów. W
czasie walki unosił się nad polem
bitwy samolot cesarza.
Na froncie południowym rozpo
częły się walki na południe od
Kerelle i na zachód od Gorahei.
W Addis - Abebie uważają, że
jest to początek ofensywy armji
gen, Graziani'ego w kierunku sto
licy abisyńsikiej. Zaciekłe walki to
czyły się pod Dzinir w odległość
110 kim. n a zachód od Gorahei,
jednocześnie gubernator prowin
cji Bali dedżasmacz Betemered

w ydał bitwę Wiochom pod Kerel
le. Obie strony poaio ły w tej bi
twie duże straty. G enerał Grazia
i i zrezygnował — według infor
macji angielskich — z planów ofensywy i.a H arrar i postanowił
rdiobyć prowincje Bali i Sidamo,
w których siły zbrojne abisyńskia
są nieznaczne. Kraj pomiędzy Do
lo a Dżinirem jest stosunkowo ła
two dostępny, natom iast pomiędzy
Dżinirem a Adis-Abebą wznosi
się łańcuch gór bardzo trudny do
sforsowania.

Wojenne szpiegostwo japońskie
w Z. S. S. R.
Z Moskwy donoszą: Wczoraj
o godz. 18-ej wydarzył się na po
graniczu sowiecko - mandżurskim
incydent graniczny, który może po
ciągnąć za sobą dalsze zaostrze
nie stosunków japońsko - sowiec
kich.
Sftwiecka straż graniczna w po
bliiżu W oroszyłowska (dawniej Ni
kolsk — Ussuryjski) zauważyła ja
poński samolot wojskowy, który
po okrążeniu miasta, odleciał w
kierunku północnym. W odległo*
ca 35 km. od granicy mandżurskosowieckiej samolot japoński zmu
szony był do lądowania wskutek
niespodziewanego defektu na te
rytorium sowieckiem. W samolo
cie znajdowało się dwuich japoń
skich pilotów wojskowych w pełnem uzbrojeniu. Jeden z pilotów
pozostał przy samolocie, drugi udał się w kierunku pobliskiej dro
gi celem zorientowania się w miej
sou położenia. Spotkaw&zy ua
drodze włościanina sowieckiego,
jadącego wozem, usiłował skłonić
go do udzielenia pomocy. Członek
kolektywu rolnego rzucił się jed-

Młodzież chińska przeciw Japonji
dzą z wielkim zainteresowaniem
rozwój ruchu studenckiego w Chi
nach, który przybrał charakter
wyraźnie antyjapoński. Nie ulega
w ątpliw ości, że studenci rozporzą
dzają wielkiemi sumami pieniężnemi o raz środkam i technicznemi.
Ruch studencki podsycany jest
zarów no przez lewe skrzydło Kuom ingtangu, jak i przez Komintern. Jap o n ja oczeku od Rządu
nankińskiego, że w sposób zdecy
dow any położy kres antyjapońskiej agitacji studenckiej, w prze
ciwnym razie Rząd japoński b ę
**
dzie zm uszony działać w sposób
*
Z Tokio donoszą: W edług in- energiczny na podstaw ie um ow y o
form acyj agencji „K okutsu“, w ja  zw alczaniu
agitacji antyjapońpońskich kołach m iarodajnych śle- skiej. (ATE).

Z Szanghaju donoszą: Prasa
om aw ia
szczegółow o
wrzenie
w śró d studentów w Chinach Pół
nocnych, które w z ra sta z dniem ka
żdym. O gólna liczba studentów ,
którzy w yruszyli w g łąb kraju w
celach p ro pagandow ych
p rze
kroczyła 1300 osób. Studenci ci
są dobrze zorganizow ani i podzie
leni n a grupy po 7 osób. P ro w a
dzą oni w śród ludności p ro p ag an 
dę i naw ołują do w alki z Jap o n ją
i chińskimi działaczam i p o lity cz
nymi, którzy prow adzą politykę
projapońską. (ATE).

A6NIESZKA SMEDLEY

t

Z cyklu „MIGAWKI CHIŃSKIE”

Żołnierze ’
Z u p o w aż n ien ia a u to rk i p rz e ło ż y ła B. K opeiów na
„Czerwoni" umieją robić propagandę i wszędzie
mają szkoły. .W każdej wiosce, w której jest choćby
tylko dziesięć rodzin, znajduje się początkowa szkoła.
iWzdłuż całej drogi do Hingkwo napotykaliśmy szko
ły po chatach. Pomimo nędzy, ludzie mają tam poddos tatkiem książek i plakatów. Celem ich jest wy
chowanie każdego dziecka na bojownika komunizmu.
Piszą i wydają własne podręczniki, a w nich na każ
dej stronicy mówi się o komunizmie. Niektórzy z na
szych żołnierzy, umiejący czytać, czytali je czasem
i opowiadali nam o nich, ale oficerowie nasi kazali
nam wszystko to spalić.
Demolujemy i palimy ich szkoły, gdyż oficerowie
nasi mówią, że są to „czerwone" gniazda.
Znaleźliśmy kiedyś jakieś ich śpiewniki. Przypo
minam sobie parę wierszy w jednej z tych pieśni.
Brzmiały one mniejwięcej w tym rodzaju: „Czang
Kaj-Szeku, brudny zdrajco! Oszukałeś robotników
i chłopów, gdy byłeś w Kantonie”. Inne pieśni są
o rewolucji i komunizmie, a jedna, zwana „Między
narodówką", ma za temat biedaków całego świata.
Niektórzy z nas próbowali czasem ukryć pod palta
mi takie książki i śpiewniki, ale gdyby nas na tem
schwytano, zostalibyśmy rozstrzelani.
Wszędzie „czerwoni" zostawiali wielkie plakaty,
aby uprawiać propagandę wśród „białych" wojsk.
Rozrzucali ulotki i broszury wzdłuż drogi, którą szliś
my. Pamiętam niektóre z ich plakatów.

nak na pilota i, obezwładniwszy
go, zamierzał zawieść go do po
bliskiego miasta Pokroka, gdzie
znajduje się posterunek sowiec
kiej straży granicznej.
W drodze pilot japoński rzucił
się na woźnicę sowieckiego. W to
ku walki, jaka się wywiązała, pi
lot został ciężko ranny. Na podr.łesdooy alarm nadbiegło kilku
żołnierzy sowieckiej straży gra
nicznej, którzy następnie udali się
w stronę samolotu japońskiego.
Drugi pilot japoński odmówił we
zwaniu żołnierzy sowieckich do
poddania się, wskutek czego do
szło do strzelaniny, w której wy
niku także drugi pilot japoński zo
stał ciężko ranny.
Obu rannych pilotów odwiezio
no do szpitala w Pokroka.
W ładze sowieckie wdrożyły
dochodzenie.

Proces o zabójstwo min. Pierackiego

Apel obrońcy do serca sędziów
D okończenie spraw ozdania z rozpraw y czw artkow e!
N a sir. 2 dajemy jeszcze nie
które ustępy z mowy obrończej
Lwa Hankiewicza. Na tem miejscu
zamieszczamy końcowy apel obroń
cy do sędziów oraz oświadczenie
osk. Myhala. Tylko w części n a
kładu wczorajszego zdołaliśmy po
dać te ustępy sprawozdania z roz
prawy czwartkowej.
Red.
W drugiej części mowy Lew
Hankiewicz
analizow ał
dalej
szczegółowo tezy aktu oskarżenia
w stosunku do innych poszczegól
nych oskarżonych.
Sw oje przem ówienie adw . H an
kiewicz zakończył jak następuje:
Proszę.
1) co do Pidhajnego — o uniewin
nienie go z oskarżenia oo do art.
225.
2) o wyłączenie sprawy co do art.
97 i 93, i odesłanie jej do Lwowa,
gdzie już jest gotowy akt oskarżenia
o te same artykuły.
3) co do Łebeda o uniewinnienie
z oskarżenia z art. 225, a co do art.
97 i 93 proszę odesłać sprawę do
Lwowa, a na wypadek nieuwzględ
nienia, proszę przy wymiarze kary
o uwzględnienie przedewszystkiem,
że działał z pobudek ideowych.
4) co do Hnatkiwskiej, proszę o
uniewinnienie od oskarżenia z art.
225. i z art. 97 i 93.
5) co do Raka proszę o uniewin
nienie od oskarżenia z art. 225. i z
art. 97 i 93.
W tej chudli, gdy; przemawiam,
ukraiński naród świętuje święta Bo
żego Narodzenia i we wszystkich do-

u min. Michałowskiego
Ministerjum Sprawiedliwości ko
munikuje: M inister Sprawiedliwo
ści p. Czesław Michałowski przy
jął prezesa Związku Dziennika
rzy Rzpłitej Polskiej red. Ścieżyńskiego, który przedstawił mu spra
wę odebrania biletu wstępu na
rozprawę o zabójstwo min. Pierac
kiego sprawozdawcy sądowemu re
dakcji ..Robotnika". Jak wiadomo,
interwencja Syndykatu Dziennika
rzy W arszawskich u prezesa Są
du Okręgowego w Warszawie p.
Kamińskiego w tej sprawie pozo
stała bezskuteczna. Minister Spra
wiedliwości, zapoznawszy się ze
stanem sprawy i podzielając w
zupełności zapatryw ania Związku
Dziennikarzy zarówno na meritum
sprawy jak i na sam jej przebieg,
wyraził ubolewanie, ii uprawnie
nia jego nie dają mu możności

wrwwr

wpływu na bezpośredni bieg spra
wy. Równ-ooześnie m inister Spra
wiedliwości przyrzekł prezesowi
Związku Dziennikarzy zastanowić
się w przyszłości nad znalezie
niem bardziej właściwych form,
gwarantujących zarówno wolność
sprawozdań prasowych z sądów,
jak i powagę i interes wymiaru
sprawiedliwości. (PAT)

mach i chatach w
myśli obecnych są
runku Warszawy
przygniata troska
nych.

dniu dzisiejszym
zwrócone w kie
i radość święta
o los obwinio

A za trzy dni we wszystkich m a
łych drewnianych cerkiewkach, na
terytorjach, gdzie mieszka ludność ukraińska, uderzą dzwony które że
gnać będą stary i witać nowy rok.
I w jednej cerkiewce w kosowskich
górach uklęknie przed obrazem Ukrzyżowanego stary ksiądz i będzie
błagać greckiego Boga 2 Matkę Bo
ską Zarwanicką, para starych nau
czycieli on i — matka — Polka ona.
Uklęknie ten stary dziadek i zbo
lała matka i tysiące ludzi i do Bo
ga uderzy wielki ból, wielka prośba
„Boże tam sądzą nasze dzieci, zrób
o Boże i Ty Matko święta, ażeby
tych 3-ch panów sędziów w W ar
szawie sprawiedliwie i sercem osą
dzili dzieci nasze”.
Ciernisty i ciężki Jest zawód sę
dziego karnego. Duże wymagania sta
wia prawo jego umysłowi, ale n a j
większy i najważniejszy wymóg —
to ten, by na fotelu sędziowskim za
siadał żyw y człowiek, aby pod togą
biło żywe czujące serce. Rzymianie,
którzy wytworzyli wielkich sędziów,
mieli przysłowie, które winno żyć po
wszystkie czasy:
Serce tworzy sędziego.
Do tego waszego serca sędziowie,
apeluję ja , obrońca oskarżanych.
•*
*

Osk. Maluca zrzekł się głosu.
Spośród oskarżonych zabrał głos
Myhal.
Na wstępie oskarżony zamacza,
że wprawdzie obojętny mu jest wy
nik obecnej rozprawy, gdyż we Lwo*
wie będzie odpowiadał za inne spra
wy, za które grożą mu o wiele wyż
sze kary, jednak ma pewne zastrze
żenia co do zarzucanej mu winy z
art. 148 k. k. Nawiązując kontakt
pomiędzy Maciejką a Malucą, oskar
żony, jak twierdzi, nie wiedział czy
Maciejko chce uciekać. Nie wiedział
wtedy nawet, czy Maciejko jest za
bójcą min. Pierackiego. Pomógł Ma
ciejce w nawiązaniu kontaktu, ale
tylko jako członkowi O. U. N. Na

Protest przeciwko straceniu
Rudolfa Clausa

stępnie Myhal zaznacza, że pragnie
uniknąć zarzutu, że chce wogóle się
bronić 2 to z zaprzeczeniem swej p ra
cy organizacyjnej. W organizacji O.
U. N. pracował dla wolności i niepodlegości Ukrainy, to było celem i i*
deałem jego życia. O. U. N. popeł
niła kilka omyłek, które spowodo
wały załamanie się oskarżanego.
Oskarżony miał stale wątpliwości
czy Baczyński zginął słusznie, czy
niesłusznie. To samo dotyczyło spra
wy dyr. Babija. Dalej oskarżony oświadcza, że wolałby być zabójcą
m inistra Pieraddego, niż Baczyńsikie
go, gnębi go bowiem do dziś niepe
wność, czy Baazyński był konfiden
tem, czy nie.
W końcu Myhal potwierdza swe ze
znania, złożone 14 czerwca i ewe
zastrzeżenia co do taktyki O. U. N.
i mówi-, że być może, dobro O. U. N.
skłoniło go do złożenia tych zeznań.
W organizacji pracował z całem od
daniem się siebie, wierząc, że jego
miejsce jest w szeregach 0 . U. N.
Tak było do 14 czerwca 1934, od te
go dnia do 12 sierpnia wahał się, a
od 12 sierpnia do chwili aresztowa
nia chciał nawet przeciwdziałać O.
U. N.
Po zakończeniu oświadczenia, osk.
Myhala, przewodniczący zarządził
przerwę do piątku do godz. 10 rano

U f iadom ośti
Cportowe
L ekkoatletyka
KUSOCIŃSKI PROWADZI ZA
PRAWĘ ZIMOWA DLA KLUBÓW
ROBOTNICZYCH. Z polecenia za
rządu Warszawskiego OZLA zorga
nizowana została specjalna zaprawa
lekkoatletyczna zimowa dla klubów
robotniczych. Treningi odbywją w
lokalu Jutrzni (N alew ki 2a) w e wtor
ki w godz. 18—20 i w piątki w godz.
19.30—21.30. Pierwszą godzinę ćwi
czą mężczyźni, a drugą — kobiety.
Zaprawą kieruje Janusz Kusocińeld.

Piłka nożna
W SOBOTĘ POCZĄTEK SEZO
NU PIŁKARSKIEGO W WAR
SZAWIE. Dziś o godzinie 13.30
popoł. rozegrane zostanie na boisku
Fortu Bema na Powązkach pierwszy
w sezonie mecz piłkarski pomiędzy
leaderem klasy B. Fortem Bema a
czołową drużyną klasy B Robotni
czego Podokręgu Autonomicznego
Wekerem.

B oks

NOWY BOKSERSKI MISTRZ
ŚWIATA. W Paryżu odbył się mecz
przeciwko straceniu Rudolfa Clau bokserski o mistrzostwo świata w
sa, którego sąd niemiecki skazał wadze muszej pomiędzy mistrzem
na ścięcie jedynie za wyznawane Europy Kid Davidem a mistrzem
Francji Angelmanem. Zwycięstwo
przez niego przekonania.
odniósł Angelman przez poddanie się
Kid Davida w 5-tej rundzie. Angel
OSTATNIE DEPESZE I WIADOMOŚCI NA SIR . 1, 2
man został uznany mistrzem świata
jedynie przez Międzynarodową Fede
rację Bokserską, europejską. (IBU ),
amerykańska Federacja już zgóry
zastrzegła adę przeciwko ^ uznaniu
„Za kogo się bijecie"?
również są zwolennikami równości, przychodzili grać Angelman
a za m istrza świata. Pro
„Żołnierze nie powinni walczyć z żołnierzami".
z żołnierzami. Bali się „czerwonej" propagandy test zgłosili również Anglicy, ze
„Biedacy nie powinni walczyć z biedakami".
o równości... Ale teraz jest inaczej — jesteśmy na względu na to, że prawo do t ytułu
„Dlaczego bijecie się z ciężko pracującemi masami terytorjum „białych". Teraz mówią nam znowu: mistrzowskiego ma przedewszyst
kiem Anglik Benny Lynch, który po
robotników i chłopów"?
„Precz stąd, ty synu świni".
konał przez k. o. poprzedniego m i
„Wy walczycie — wasi oficerowie zatrzymują wa
Niektórzy z nas niezbyt chętnie bili się z „czerwo strza świata Jackie Browna.
MECZ BOKSERSKI POLONIA—
sze pieniądze. Wy umieracie — oni żyją".
nymi". Pewnego dnia, kiedy walczyliśmy na froncie, WARSZAWIANKA.
W najbliższą
W ulotkach swoich pisali o swoim Rządzie robot nikt z nas nie okazywał specjalnego zapału. Dowód niedzielę
dn. 12 sty c z n ia o godz.
ników i chłopów. Powiadali, że każdy żołnierz ca naszego regimentu przybył na inspekcję. Kazał 12-ej w gmachu Cyrku odbędzie się
w Czerwonej Armji otrzymuje ziemię, a inni upra nam „podnieść w sobie ducha". Jeden z naszych ciekawy mecz bokserski o charakte
wiają ją wtedy, gdy on jest na wojnie. Było to towarzyszy zapytał go, przeciwko komu każe nam rze towarzyskim pomiędzy Polonją a
Warszawianką. .
prawdą; widzieliśmy to na własne oczy. Każdy chłop
Zarząd główny Ligi Obrony Praw
C złowieka i Obywatela w Polsce
w ystosow ał do ambasady Rzeszy
Niemieckiej w W arszawie protest

i każdy żołnierz dostawał ziemię; mają tam tabliczki
z nazwiskiem danego chłopa, czy żołnierza i z wy
szczególnieniem, ile ziemi wyznaczył mu Sowiet.
Wszędzie widzieliśmy takie tabliczki.
Zabierali do niewoli wielu naszych żołnierzy, a po
tem niektórych odsyłali do nas spowrotem, aby opo
wiadali nam o tem, co robią „czerwoni". Zwykłych
żołnierzy traktowali bardzo dobrze, ale oficerów na
szych zabijali. Gdy biorą do niewoli żołnierza, prze
mawiają do niego i proponują, aby wstąpił w ich sze
regi. Jeżeli się zgadza, ma takie same prawa, jak
inni. Jeżeli nie chce pozostać, dają mu paszport na
przejście przez „czerwone" terytorjum, oraz dosyć
pieniędzy, aby mógł dostać się do domu. Jeżeli nie
posiada takiego paszportu, nie może przedostać się
przez południowe Kiangsi, gdyż tam wszyscy są
„czerwoni"; „czerwone" straże patrolują wszystkie
wsie i wszystkie drogi. Ale jeżeli ma paszport, po
magają mu i żywią bezpłatnie.
Dowódcy nasi byli tak zdenerwowani propagandą
„czerwonych", że pewnego razu Tsai Ting-kai posłał
wiele depesz do Czang Kaj-Szeka, domagając się pie
niędzy na wypłacenie nam zaległego żołdu. Był taki
wypadek, że płacono nam trzy razy w ciągu jednego
tygodnia. Potem oficerowie nasi, chcąc udawać, że

walczyć? Dowódca bardzo się rozgniewał i polecił,
abyśmy zastrzelili tego żołnierza. Nikt z nas nie
usłuchał. Później towarzysza naszego zastrzelono
potajemnie w głównej kwaterze. Czasem oficerowie
zabijali żołnierzy, którzy wracali do nas z niewoli od
„czerwonych", — mówili ,że żołnierze ci przyszli spo
wrotem, jako agenci „czerwonych".
Razu pewnego inny regiment naszego wojska bił
się na froncie. Gdy zapadły ciemności, dowódca po
lecił ludziom położyć się nisko i nastawić karabiny
maszynowe na pozycje „czerwonych" — a potem,
zachowywać się cicho — i na rozkaz — dać ognia.
Rzeczywiście zachowywali się cicho. Wtem skądś,
z bardzo bliska — usłyszeli głosy „czerwonych" ko
biet, wołając wśród nocy: — „Czemu bijecie się z na
mi, robotnikami i chłopami, bracia z „białych" wojsk?
My walczymy o wasze interesy — przejdźcie do nas"!
— Ognia! — zakomenderował oficer. Ale nikt nie
dał ognia, Rozgniewał się, jak wściekły pies. Żoł
nierze powiedzieli, że boją się, iż te głosy, to duchy!
Ho! Ho! Wiedzieli, że to nie duchy, ale „czerwoni"’
Głosy nie przestawały wołać: — „Przejdźcie do nas,
bracia z „białych" wojsk. Jesteśmy biedni i wy jeste
ście biedni — i walczymy za was"!
(D. c, n.),

narciarstwo

in d y w id u a ln e z n iż k i k o 
l e j o w e DLA NARCIARZY. Pod
noszona wielokrotnie przez sfery nar
ciarskie konieczność przywrócenia in
dywidualnyćh zniżek kolejowych dla
narciarzy została częściowo spełnio
na. N a PK P zostały wprowadzone
specjalne bilety wycieczkowe dfaij
zorganizowanych narciarzy.
Bilety
te wydawane narazie tylko z War
szawy upraw niają do wyjazdu w so
botę, niedzielę i święta, albo w dni
przedświąteczne z Warszawy do je
dnego z ośrodków narciarskich i do
iazdy powrotnej w ciągu 10 dni od
daty wydania biletu. Zniżka jeet bar
dzo znaczna: np. opłata za przejazd
klasą III w pociągu osobowym lub
pośpiesznym z Warszawy do Zwar
donia i spowrotem (856 km.) wyno
si zł. 24.—, a w klasie II zł. 36.—,
Warszawa — Zakopane I spowrotan
(964 km.) zł. 26.— w klasie III, a
w klasie II zł. 39.—, W arszawa —
Krynica i spowrotem (1116 km.)'
zł. 30. — w kl. III, a zł. 45.—, w
klasie II-ej. Narciarskie bilety wy
cieczkowe mogą otrzymywać n ar ca
rze po okazaniu legitymacji P. Z. N.,
zaopatrzonej w nalepkę Ligi Popiaramia Turystyki na rok 1936.

Sir. 5

(Kor. wł.J.
Ponurą niespodziankę sprawił
lwowski Magistrat swoim praco
wnikom. Oto zwolnił ok. 20 urzęd
ników w działach miejsk. zakł. aprowizacyjnego, biura statystycz
nego i innych. Mówi się powsze
chnie, że jest to pierwsza transza,
a za nią przyjdą następne.
Zwraca uwagę fakt, że zreduko
wani pracownicy należą do najniż
szych kategoryj i płace ich nie
przekraczały 150 zł. miesięcznie.
Krocząc tą drogą, magistrat lwo
wski napewno nie usanuje swoich
finansów, ale powiększy tylko wy
datnie kadry bezrobotnych.
Magistrat „pracuje" nad powię
kszeniem kadry bezrobotnych tak
że w prywatnych przedsiębior
stwach. Złośliwe zamknięcie „Dru
kami Kresowej" przez VI wydział
magistratu znalazło swój tragicz
ny epilog. Pracownicy zamkniętej

t

drukarni—jak wiadomo zamknęli
się w niej i ogłosili strajk głodo
wy. W szóstym dniu (!) strajku
głodowego musiało interwenjować
Pogotowie ratunkowe, które we

Komu zależy
na czasie po*
winien podró
żować
sam olotam i HI

przy budowie Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie

zwano do ciężko zachorzałej nakładaczki Karasińskiej. Oifarę nieWe wtorek, 7 stycznia, zastrajsumienności magistrackich inży kowali
kamieniarze, pracujący
nierów - rzeczoznawców odwie przy budowie fasady gmachu Bi
ziono do szpitala.
blioteki Jagiellońskiej. Roboty ka
mieniarskie prowodizą firmy połą
czone Bracia Trembeccy z Krako
wa oraz Przesławski i Wojciechów
ski z Warszawy. Połączone firmy
chcą osiągnąć połączony zysk,
więc roboty oddają w akordzie
przedsiębiorcom znanym z wyzy
sku robotników. Rozpoczynają się
zwalnia luidzi „Ślązak", który — już harce. Stosuje się akordy na
przeprow adzając redukcje spowodu takich stawkach, że zdolny pier
parcelacji — nie płaci ustawow ych wszorzędny kamieniarz nie może,
mimo wysiłków, zarobić więcej niż
odpraw.
W ymienić należy rów nież dwór 5 do 6 zł. dziennie. (Odpowiedzią
p, K ow atza w W ilczy - Górnej, w na zażalenia kamieniarzy na niskie
k tórym zw olnienie otrzym ało 3-ch zarobki jest sprowadzanie z poza
Krakowa tak zw. wiejekieh kamie
robotników .
Z dniem 1 kw ietnia b. r. zw ięk niarzy.
szy się więc znowu arm ja bezro
Należy zapytać walściwe wła
botnych,
dze, czy monumentalny gmach Bi-

Na Górnym Śląsku

Masowe rugi robotników rolnych
Prized bardizo liczncmi rodzinami
stanęło widm o głodu spow odu bra
ku pracy. W e wszystkich bowiem
dw orach na Śląsku
obszarnicy
zm niejszają liczbę zatrudnionych.
W dniu 31 grudnia bardzo wielu
robotników otrzym ało wypow ie
dzenie pracy.
P o dobrach ks. Pszczyńskiego, w
których ogółem ponad 40 rodzin
ma zostać pozbaw ionych pracy,

i

Trzykrotne samobójstwo
D nia 9 b. m„ n iejak i 23-letni
A lojzy B adan cl * C horzow a, usi
ło w ał p o p ełn ić sam obójstw o p rzez
p ow ieszenie się n a p asku . G dy mu
się to n ie ud ało , p rzerżn ą! sobie u
obu rą k żyły p rzy pom ocy b rz y t
wy, o ra z z a d a ł sobie ciężkę ran ę
w ok olicę serc a , poczem w ypił p e 
wną ilość am oniaku i atram en tu .
W sta n ie beznadziejnym p rzew ieziono go do szip tała w C horzo
w ie.

Strajk kamieniarzy

ii

Z w iązek śląskich obszarników
w ypow iedział zw iązkom robotni
czym dotychczasow ą umowę płac,
zapow iadając obniżkę staw ek za
robkow ych spowodu rzekom ego
szw ankow ania eksportu. R obotni
cy rolni należą do kategorji najni
żej płatnych robotników na Śląsku.
Stanow isko obszarników uw ażać

należy za prow okację, k tó ra spot
ka się ze zdecydow anym oporem
robotników . Ze strony robotników
w ysuw a się p o stulat skrócenia cza
su pracy i podw yżki nędznych za
robków . Dotychczasowa umowa
zarobkow a w rolnictw ie na Śląsku
wygasa z dniem 31 m arca t936 r.

Dnia 21 listopada 1932 r. ustano Sąd G rodzki w M ikołowie ustalił
wiono dla fabryki m aterjałów w y odszkodow anie dla niego, orzeka
buchow ych „Oswag" w G. Łazi jąc, że należy się mu od 21 listo
skach Zarząd Przymusowy'. Ja k o p ad a 1932 r. do 1 grudnia 1935 r.
jednego z zarządców ustanow iono 126,000 zł. odszkodowania. Sumą tą
nie są oczywiście objęte djety p.
p. Stanisław a Żmudzińskiego.
Na w niosek p. Żmudzińskiego Żmudzińskiego.

bfcoteki Jagiellońskiej ma być te 
renem harców o wyzysk i ozy fir
my obejmujące roboty, dały gwa
rancję należytego wykonania ro
bót? Zdaje się, że ta pierwsza
sprawa me ulega kweatji, Na uwagę zasługuje fakt, że zaraz na
początku firmy sprowadzają ta
nich zamiejscowych kamieniarzy—
podczas gdy zdolnych, kwalifiko
wanych kamieniarzy w Krakowie
jeszcze ni* brakuje.
Jak się dowiadujemy kamienia
rze żądają stosowania stawek, ob
jętych urnową Zbiorową z cechem
majstrów i zatrudniania przedewszystkiem miejscowych kamie
niarzy. Postulaty te są niechybnie
słuszne,
Może właściwe władze zwrócą
uwagę na praktyki firm i przed
siębiorstw.

Wiadomości
TRAGICZNE WYPADKI W CZA
SIE ŚLIZGAWKL
Dnia 9 b. m. po południu, w cza
sie ślizgania się i gry w hokeja na
stawie obok cmentarza katolickie,
go w Janowie, załamał się lód. Do
stawu wpadło czterech chłopców,
a miar.owici*: trzech braci Cieśloków i Alojzy Biłaś, wszyscy z J a 
nowa.
Dotychczas wydobyto dwóch
braci Cieśloków.
W Weneci, w pow. imanieńokim,
zdarzył się tragiczny wypadek na
jeziorze. Na ślizgawkę wybrał się
3-letui Sylwester Kośmider a kie
dy znajdował się na pewnej odle
głości od brzegu, wpadł pod lód i

Polsk?1

Kącik r a d fo w y

Muzyka z Wiednia
Nie można chyba życzyć sobie
lepszej interpretacji muzyki rozryw
kowej, jak ta, którą posiada Wiedeń,
tradycyjne miasto piosenki i walca.
Toteż z radością przyjmą radiosłu
chacze wiadomość, że w sobotę dnia
11.1 o godz. 22.15 transmitować bę
dzie Polskie Radjo Radiopotpourri
Wiktora Hruby’ego w wykonaniu
orkiestry wiedeńskiej. Audycja ta,
której tytuł brzmi: .klasycznie, a je
dnak nowocześnie" przeciwstawi mu
zykę czasów klasycznych i wspolcze
snych. Po przez operetkę, film
dźwiękowy, przeboje taneczne popro
wadzi radiosłuchaczy audycja ta do
melodji, która pozostanie wiecznie
klasyczna, ale i modna, zawsze no
woczesna, — do melodji Jana Straus
sa „Nad modrym Dunajem".

Kiepura i chór „La Stali”
Polskie Radjo nadaje dnia 11.1 *
godz. 13.00 audycję płytową, skład*
jącą się wyłącznie z utworów Puccini'ego. Radiosłuchacze usłyszą w
audycji tej najlepszych śpiew aków
polskich: Jana Kiepurę, Ewę Baadrowską - Turską, oraz śpiew aków
zagranicznych: Chór Scali Medjolan
skiej i orkiestrę. Najpiękniejsze i naj
bardziej popularne fragmenty z oper
Pucciniego znajdą się w tej audycji.

Chór Juranda

utonął. tV> długich poszukiwaniach
wydobyto już zimne złwoki dziec
Doskonały zespół revellers ów —
ka.
Chór Juranda, tak bardzo przez pu
NIE DOŻYŁ AMNESTJI.
W więzieniu kamo śledczem
przy sądzie okręgowym w Rzeszo
wie, odsiadywał karę 2-letniego
więzienia Jakób Kapusta, lat 62,
zasądzony za uikrywani* bandyty
Władysława Maczugi.
Kapusta miał ua skutek amaestji opuścić dnia 3 b. m. mitry wię
ziemn*. Około 20 grudnia jednak
Kapusta zachorował na różę 1 prze
wieziony do szpitala powszechne
go zmarł na trzy ćfini przed odzy
skaniem wolności.

bliczność łubiany, wystąpi przed w
krofonem dnia 11.1 o godz. 15.80.
A więc baczność zwolennicy melodyj
interpretowanych przez Chór Juran
dowski.

Zima w Polsce
Audycja dla Polaków z zagranicy
dnia 11 stycznia nosi tytuł „Zima w
Polsce ‘ (godz. 21.00). Usłyszą w niej
słuchacze barwne opisy literacki*
naszej przyrody w zimie, zatętni w
niej radość towarzysząca sportom
zimowym. Audycję urozmaici odpo
wiednio dobrana muzyka.
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Tabela loterji
5-ty dzień ciągnienia 4 klasy 34 Loter|i Państw

I i II ciągnienie

Główne w ygrane

IV ciągnienie

Wygrane po 200 zł.

Główne wygrane

Wygrane po 200

lii ciągnienie

Wygrane po 200 zł.
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„ROBOTNIK"

Szczegóły krwawej walki

Społeczeństwo a walka z gruźlica

z b a n d y ta m i

„Dni przeciwgruźlicze" dobiegają
końca... Już niebawem zakończona
zostanie, akcja, uświadamiająca spo
łeczeństwo o groźnych skutkach gruz
licy i sposobach rozpoznawania i le
czenia tej choroby. Stołeczny Ko
mitet „Dni Przeciwgruźliczych” pro.
wadził akcją tą z nakładem wielkich
wysiłków i starań.
W licznych plakatach, odezwach i
wzmiankach prasowych uświadamia
no ludność stolicy, że gruźlicy — ja 
ko jednemu z największych wrogów
ludzkości — należy wypowiedzieć
walkę i można ją zwalczyć.
W Warszawie w okresie przedwo
jennym umierało na gruźlicę do 35
osób na 10 tysięcy mieszkańców, na
tomiast w czasie zawieruchy wojen
nej, gdy społeczeństwo, zaabsorbo
wane rozgrywającemi się wypadka
mi, zmniejszyło akcję zwalczania grM
źlicy — ilość ofiar znacznie wzrosła
i w r. 1917 osiągnęła zastraszającą
liczbę przeszło 95 zgonów na 10 ty 
sięcy mieszkańców. W latach nastę
pnych, dzięki podjęciu walki z gru
źlicą i współpracy na tern polu Rzą
du ze społeczeństwem, śmiertelność
stopniowo maleje i osiąga obecnie po
niżej 20 osób na 10 tysięcy miesz
kańców, co stanowi mimo to liczbę
większą aniżeli zagranicą, gdzie umiera np. w Anglji i Belgji po 7 osób.
Zagranicą w zmaganiach z gruźli
cą bierze udział całe społeczeństwo.
Na każdej kopercie, pocztówce, pacz
ce, paszporcie i t. d. nalepiane są
znaczki przeciwgruźlicze dzięki cze
mu zbiera się rocznie kilkumiljono
wy fundusz.

Pisaliśmy już o krwawej walce zaś otworzył kawiarnię, w tymże
policji z bandytami, w wyniku któ lokalu.
rej poległo dwuch bandytów.
Zabity Jan Kotowski pozostawił
W kawiarence, która była tere żonę i dziecko. W mieszkaniu jego
nem walki (ul. Żelazna 95) znale (Łucka 27) policja dokonała rewizji,
ziono 1,000 zł, gotówką, pochodzą leicz nic podejrzanego nie znala
ce z napadu na kolekturę Langne zła. Kotowski swego czasu praco
ra na Pradze.
wał w fabryce wyrobów szklanych
Podobno bandyci, w chwili wkro Zygmunta Morawskiego (pl. Mi
czenia trzech przodowników, byli, rowski 12).
po dłuższej libacji, pijani. Obrona
Okazało się, że bandytą, który
była słabsza i krótsza, niż, gdyby zm arł w szpitalu jest poszukiwany
byli trzeźwi.
od dłuższego azasu bandyta W ac
Okazuje się, że w pokoiku przy
kawiarni oprócz 5-ciu rewolwerów,
znaleziono jeszcze 1507 naboi, róż
nych systemów.
Kotowski, właścicieli kawiaren
ki i brat jednego z zabitych, był
dawniej właścicielem składu instru
mentów muzycznych i antyków.
Gdy interes tein nie szedł, zamie
nił sklep na lodziarnię, ostatnio

Zamach samobójczy
w areszcie
Leokadja Stypkówna, lat 35, rękawiczniczka (Ogrodowa 62), tar
gnęła się na życie w lokalu VII-go
komisarjatu, zadając sobie noży
kiem od maszynki do golenia ra
ny cięte skóry obu przedramieó.
Lekarz Pogotowia, po opatrunku,
pozostawił ranną na miejscu.

Sprostowanie
Na zasadzie art. 22 dekretu w
przedmiocie tymcziiowjc» irzepisów
prasowych (Dziennik Praw z dn. 7.II
1919 r. Nr. 14, poz. 186) Referat
Prasowy Zarządu Miejskiego pros;
o sprostowanie wiadim-Gm, podanej
w piśmie Panów z dnia 4 stycznia
1936 r. w N» 5 pod tytułem: „Pen
sje Delegatów Prezydenta Warsza
wy'.
1) Nieprawdą jest, jakoby „Prezydjum Zarządu m. st. Warszawy
postanowiło nie odwoływać się do
władz nadzorczych w sprawie uposa
żenia dla czterech nowomianowanych
delegatów Prezydenta miasta’’, na
tomiast prawdą jest, że Prezydjum
Zarządu Miejskiego nie potrzebowało
postanawiać ani odwoływania się do
władz nadzorczych, ani nieodwoływania się do władz nadzorczych w spra
wach, które podlegają jednoosobowej
decyzji Prezydenta miasta.
2) Nieprawdą jest, że
jeden z
wiceprezydentów miasta założy! pro
test przeciw utworzeniu nieprzewi
dzianej przez statut m. st. Warsza
wy instytucji delegatów Prezydenta
miasta", natomiast prawdą jest, że
żaden z wiceprezydentów takiego pro
testu nie wnosił.
Kierownik Referatu Prasowego
Jerzy Kossowski.

ław Majewski, sprawca szeregu
napadów. Kasjerka kolektury me
poznała w ciałach bandytów Spraw
oów napadu. Są one jednak mo
cno zmienione.

Machinacje

w handlu śledziam i
W handlu śledziami na terenie
Warszawy odbywa się niiozem nie
uzasadniony wyzysk kousumentów. Jeszcze przed kilku miesią
cami, pomimo, że ceny hurtowe
surowych śledzi
były wyższe,
skrzynka śledzi wędzonych (po 10
szituk) kosztowała 80 do 90 gr. w
hurcie. Obecnie cena jej wzrosła
do r-rf. — 1 zł. 30 gr., w zależ
ności od gatunku. Odpowiednio
do tego wzrosły również ceny de
taliczne.

Odczyt T.U.R.
J a n a N. Millera

W najbliższą środę, 15 stycznia,
Pewność zdrowia-skarb lo duży
odbędzie się trzeci skolei odczyt z
.OIL A" wiecznie Ci p osłuży *
cyklu „Ku nowej kulturze", orga
nizowanego przez Zarząd Główny
TUR.
Odczyt na temat: O pole widze
Gum..?
nia literatury socjalistycznej —
wygłosi znany literat i krytyk Jan
Nepomucen Miller.
Prelekcja odbędzie się w sali
Pol. Zw. Myśli Wolnej przy ulicy
ROBOTNIK poszukuje jakiego
Królewskiej 16 p. I, o godzinie 8
kolwiek
zajęcia. Adres: Redutowa
wiecz. — W stęp po 49 i 99 gr.
23 m. 13. Józef Wasilewski.
*

OMA"

N a s z a rubryka

**

Dalsze odczyty cyklu: 22 b. m.
Leon Schiller o teatrze współczes
nym i teatrze przyszłości; 29 b.m.
dr. Teofil Wojeński o moralności
dnia dzisiejszego i o moralności
jutra; 5 lutego dr. Adam Próchnik
o roli książki w ustroju współcze
snym i w ustroju socjalistycznym.

„Oczy Czarne"
Dziś kino „ADRIA" wyświetla
film o carskiej Rosji p. t.: „Oczy
czarne". W filmie tym umiej ętńie zo
stała odtworzona przez reżysera at
mosfera hulanek magnaterji rosyjsJdej.
Film „Oczy czarne“ opowiada o
dziejach człowieka, który wiódł po
dwójne życie — bagatego bankiera i
kelnera w „Ermitageu". Rolę głów
ną odtwarza Harry Baur.
(x).

Co grają w teatrach?
TEATR ATENEUM: Codziennie ska 29). Ostatnie dni komedja „Są
wieczorem „Trójka hultajska” M. siadka". W końcowych próbach nowa
Hemara ze Stefanem Jaraczem.
sztuka Fodora „Matura".
TEATR WIELKI - OPERA. Dziś
TEATR MALICKIEJ (Karowa 18)
„Dama pikowa"' z gośc. występem gra dziś i w niedzielę 12-go b. m. o
Stanisława Drabika.
4-ej popołudniu (ceny zniżone) sztu
TEATR NARODOWY: Dziś wiecz. kę Nicodemi‘ego' „Cień" z Marją Ma
„Fryderyk Wielki" Nowaczyńskiego licką.
z Solskim, Brydzińskim, Leszczyń
Wieczorem o godz. 8 „Trafika pani
skim i innymi.
generałowej" z Malicką i Bendą.
Jutro w niedzielę o godz. 3.30 pp.
CYRULIK WARSZAWSKI: Co
„Przepióreczka" z Osterwą i Modze dziennie program świąteczny „Wiecz
lewską na czele.
na ondulacja", z gościnnym wystę
TEATR POLSKI: Dziś pogodne pem Chóru Dana. Dzisiaj dwa przed
„Stare wino".
stawienia o 7.15 i 9.45.
Jutro w niedzielę o godz. 3.30 pp.
WIELKA REWJA (Karowa 18):
„Kres wędrówki" z Węgrzynem, Sam Dziś „Widowisko Nr. 1" pod kier.
borsłrim, Orwidem i in.
ar. Hanki Ordonówny. Dziś 2 przed
TEATR MAŁY obchodzi dziś nie stawienia o g. 7.15 i 9.45.
zwykle rzadki w obecnych warunkach
STOŁECZNY TEATR POWSZECH
jubileusz teatralny: 100 kolejnych NY: Dziś i jutro „Zwyciężyłem Kry 
przedstawień znakomitej sztuki Ber zys" przy ul. Rozbrat 26.
narda Shaw*a „Żołnierz i bohater",
TEATi- ROSYJSKI (Nowy Świat
granej przy stale zapełnionej wido 19) w piątki, soboty i niedziele o g.
wni.
8-ej „Chirurg" Korniejczuka.
Jutro w niedzielę o godz. 4-tej pp.
ŚWIETNY ATYSTA SOWIECKI
„Żołnierz i bohater" po raz 101-szy W KONSERWATORJUM. W sobotę
i o godz. 8 wiecz. po raz 102-gi.
11 b. m. o godz. 20.15 wystąpi z je
TEATR LETNI: Dziś komedja „Co dynym recitalem w sali Konserwadziennie o 5-ej“.
torjum znakomity pianista sowiecki
Jutro w niedzielę o godz. 12-ej w Grzegorz Ginzburg.
poł. bajka dla dzieci „Wyprawa po
Z FILHARMONJI: Jutro, w nie
szczęście", o godz. 4-tej pp. „Powrót dzielę, odbędzie się poranek poświę
mamy".
cony muzyce polskiej.
TEATR NOWY: Dziś komedja
CYRK STANIE WSKICH: Dziś i
„Był sobie więzień".
codziennie o 18.15 w. gwiazda AbisyJutro w niedzielę o godz. 3.30 pp. nji Koringa na czele noworocznego
„Był sobie więzień".
programu. We wtorki, środy, soboty
TEATR KAMERALNY (Senator-| i niedziele o 4.30 pp. i 18.15 w.

K«Ukfoc odpowtedcUay? STANISŁAW NIEMYSKL

DYPLOMOWANA
nauczycielka
szkół średnich udziela lekcyj w za
kresie gimnazjalnym. Specjalność:
matematyka, fizyka, chemja, fran
cuski. Dzwonić: 11-14-51.

Z muzyki
RECITAL
WACŁAWA NIEMCZYKA
W FILHARMONJI.
P. Niemczyka pamiętają wszyscy,
jako wyjątkowo uzdolnionego ucznia
prof. Jarzębskiego i laureata Konserwatorjum Warszawskiego. Obecnie
miody skrzypek wstępuje na drogę
trudnej pracy nad zdobywaniem wła
snych, indywidualnych wartości w
sztuce.
Ostatni recital z towarz. fortepia
nu p. Jerzego Sulikowskigo, przed
stawił dość jednostronnie samodziel
ność wirtuoza. Klasycy: Vivaldi i
Mozart nie posiadali wykończenia w
szczegółach zarówno ze strony rytmvki, jak właściwości tonu. Natomiast
tam, gdzie technika z estrady wvdaje się celem a nie środkiem, jak u
Paganiniego (Kaprys 20) lub Sarasatego, skrzypek czuje się w swoim
żywiole. Praca w kierunku opanowa
nia różnych stylów gry skrzypcowej
wydaje mi się koniecznym warun
kiem na przyszłość u p. Niemczyka.
Filharmonja Marszawska, jak da
wniej, tak i dzisiaj, jest najpoważniejszem źródłem żywej i mocno pul
sującej muzyki, oprtej na nieśmier
telnych filarach twórczości Beethovena, Czajkowskiego, Wagnera. No
wości jest rzeczywiście niewiele, na
tomiast te rzeczy, które są wykony
wane, nie budzą w słuchaczu ża
dnych obaw co do swej bezspornej,
latami wypróbowanej wartości. Pod
tym też kątem widzenia przyjmowa
ła publiczność w ostatni piątek symfonję Es-dur Mozarta, „patetyczną"
Czajkowskiego pod dyr. W alerjana
Berdiajewa. Spokojny koncert Boccheriniego w wykonaniu Kaz. Wił
komirskiego był wdzięcznym ukłonem
w stronę klasycyzmu. Zwłaszcza
część drugą zagrał wiolonczelista
pięknie, ze specjalnym nastrojem.
Najbliższe projekty na przyszłość
Filharmonji są szczególnie atrakcyj
ne dla pianistów i dyrygentów. Ma
ją wystąpić: Gieseldng, Rachmani
now i chluba berlińskich symfoni
ków — Wilhelm Furtwangler.
H. D.

I społeczeństwo polskie nie powin
no przejść obojętnie obok ofiar gru
źlicy. Musimy w trosce o własne do
bro zmobilizować całą ludność do
walki z tą najstraszniejszą plagą
ludzkości. Pomimo ciężkiej sytuacji
nie wolno nam skąpić pieniędzy na
walkę z gruźlicą.
Niebawem z kilkuset punktów, do
kąd zostały wysłane znaczki prze
ciwgruźlicze, nadejdą pierwsze wia
domości o ilości zebranych pienię
dzy. Należy ufać, że tegoroczna ak
cja wyda obfite plony i zebrany zo
stanie duży fundusz na walkę z
gruźlicą i budowę licznych ośrodków
zdrowia na terenie całego kraju.
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Cd usłyszymy w radio ?
Sobota, dnia 11 stycznia.
6.30 Pieśń „Kiedy ranne wstają zo
rze". 6.33 Gimnastyka. 6.50 Muzyka
(płyty). 7.20 Dziennik poranny. 7.50
Program na dzień bieżący. 7.55 „Pa
rę infonmacyj". 8.00 Audycja dla
szkół. 11.57 Sygnał czasu z Warsz.
Obserw. Astron. 12.00 Hejnał z Kra
kowa. 12.03 Dziennik południowy.
12.15 Koncert. 13.00 Wyjątki z oper
Puccini'ego: 13.25 Chwilka gospodar
stwa domowego. 14.30 Rytmy polskie
w wykonaniu Zespołu Niny Mańskiej.
15.00 „Z bohaterskich dni" — opo
wiadanie. 15.15 Nasz handel morski.
15.20 Przegląd giełdowy. 15.30 Kon
cert Chóru Juranda, 16.00 Lekcja ję[zyka francuskiego. 16.16 Utwory na
[cytrę w wykonaniu Emilji Zielińskiej.
16.30 Skrzynka techniczna. 16.45 Ca
ła Polska śpiewa. 17.00 „Z sekretów
stolicy": „Noc romantyczna” — re
portaż. 17.15 Nowości z płyt. 17.45
„Świat naszych zwierząt": „Pijawka”
:— pogadanka. 17.50 „Nasze miasta i
miasteczka": „Horodno i Dawidgródek” — pogadanka. 18.00 Wesoła au
dycja dla dzieci (ze Lwowa). 18.30
Przegląd wydawnictw — prof. Hen
ryk Mościcki. 18.40 Pogadanka spo
łeczna. 18.45 Zapowiedź programu na
dzień następny. 18.55 — 19.05 Mię
sopust góralski" 19.05 Koncert rekla
mowy. 19.35 Wiadomości sportowe.
19.50 Pogadanka aktualna. 20.00 Goe
the — natchnieniem muzyków: 20.45
Dziennik wieczorny. 20.55 Obrazki
z Polski współczesnej. 21.00 Audy
cje dla Polaków z zagranicy: „Zima
w Polsce". 21.30 Humor regjonalny.
22.00 „Klasycznie, a jednak nowocze
śnie" — radjopotpourri W iktora Hru
by‘ego. Transmisja z Wiednia. 23.00
Wiadomości meteorologiczne. 23.05
Muzyka taneczna.

Z Opery
CARMEN Z MARJĄ MAKSAKOWĄ W ROLI TYTUŁOWEJ.
Zdawałoby się, że „Carmen" jest
już tak ograna przez aktorów i śpie
waków różnych kultur i narodowo
ści, że szanse odświeżenia jej roli ty
tułowej sę bardzo małe. A jednak p.
M. Maksakowa z Leningradu kreuje
postać Carmeny zupełnie indywidual
nie, psychologicznie i muzycznie cie
kawie tak, że popularna i jakże czę
sto banalizowana bohaterka Bizeta,
urasta do kosmicznego typu żeńskie
go Don Juana i jednocześnie daje
wartości dramatyczne nowe. Mezzosopranistka zajmuje, a często nawet
porywa nietyle głosem z natury dość
przeciętnym o barwie matowego so
pranu, ile sztuką śpiewaczą, pełną
muzykalności: wyrazu, a nadewszystko wspaniałą dykcją (p. Maksakokowa śpiewa po rosyjsku) i grą sub
telną żywą, a jednocześnie natural
ną, Śpiewaczka jest w każdym tak 
cie artystką słowa, gestu i prawdy
scenicznej.
W roli' Jose'go p. Stanisław D ra
bik nie wyszedł poza poziom przecię
tny, zdawał się rozśpiewywać dopie
ro pod koniec sztuki. Doskonale przy
gotowany kwintet dali — obok Car
meny — pp. St. Piątkowska, Halina
Stecka, Fel. Szczepański i St. Znicz.
Jak zawsze pięknie śpiewała Micaelę
p. Lucyna Szczepańska. Całość przed
stawienia naogół stała na wysokim
poziomie. P. A. Dołżycki odsłaniał w
orkiestrze żywiołowości muzyki „Car
meny” z siłą i przekonaniem. H. D.

H i.

Losowanie 3 proc. Premiowej
P o ty c z k i in w e s t. ii-ej Emisji
Wczoraj w ostatnim dniu ciągnie;
nia premje padły na następujące nu
m ery:
Zł. 500 — Nr. 4—S. 156 281 429
1331 2420 3369 3316 4045 4613 4936
6335 6795 7418 8189 9197 9518 9724
10248
11536 12332 13432 13531
14284 14591 14771. 14971 15253 1665/
16720
16915 17108 18239 19067
19274 20389
Nr. 7—S. 630 853 983 1153 1899
2602 3578 4952 5078 5189 8251 8980
9437 9874 13354 13643 13786 13960
16074
16089 16494 17084 17479
17517
17814 18317 18555 19390
19953
20735 20778 20915 21040
21166 21815
Nr. 9—S. 506 734 2078 4541 4633
4947 5718 5960 6736 6965 7723 7875
8210 9043 9329 9773 9891 10507
11990
12106 12560 12682 13226
14088
14463 15499 15547 15795
19042
19719 20880 21029 22033
22521 22878
Nr. 14—S. 200 2292 2372 3454
3608 4171 4386 5239 5952 6463 6699
7387 7522 8286 9165 10658 11509
11599
11852 15238 15566 16605
17390
17747 18269 10602 19690
19864
20549 20879 21836 22564
22663 22950.
Nr. 18—S. 68 417 1363 1481 1722
3078 3580 3703 3774 4986 5606 6284
6759 7222 7470 8488 9150 10110
11227
12104 13267 13989 16066
17048
17245 17488 17824 17868
18263
19191 19319 19742 20029
20483 22141
Nr. 26—S. 306 356 363 779 1233
1456 1802 2023 2276 2831 2844 3667
4218 4337 4703 4849 5148 5436 5518
5873 6367 6471 6803 6919 7365 7839
8185 8421 8671 8596 9891 10619
10649
11101 11472 11726 11880
12524
13803 13860 13936 14200
14313
14372 14771 15059 15817
16265
16741 16936 17862 17923
18313
19339 19446 19712 20412
20461
20462 20779 20830 20923
21025
21302 21558 21443 21857
22173
22650 22995
Nr.30—S. 4 174 357 722 855 994
1149 2463 3369 4349 5689 6818 6863

ADRIA: „Oczy czarne" z Harry
Baur.
APOLLO: „Marja Baszkircew".
ATLANTIC: „Nasze słoneczko".
AMOR: Marzące usta i Rrzymskie
skandale.
ANTINEA: „Człowiek o stu mas
kach" i „żywy zastaw".
AKRON: „Chłopcy z placu broni" i
„Sprzedany głos".
AS: „Szaleńcy i rewja".
BAŁTYK: „Melodja wielkiego mia
sta".
COLOSSEUM: „Chińskie morza" i
rewja.
COLOSSEUM MAŁE: „Wojna w
królestwie walca".
CORSO: „Czar młodości" i rewja.
CAPITOL: „Jaśnie pan szofer".

C A PIT O L p. 4
BODO
BENI r A
FERTNER

W srsz. Org. iił. TUR.
Kolo im. L. Waryńskiego. Sobota
godz. 8-a Zebranie założycieli Koła.
Zebranie grup: 8.30 grupa A,
9.15 grupa B.
Niedziela: 4.30: Przeszkolenie Tu
rowców: godz. 7-a Otwarcie Świetli
cy — referat z dyskusją na temat:
„Wszechświat i jego powstanie“ —
tow. Jak ira; godz. 9 — 11 Potańców
ka.

STAN POGODY w |s PIH
Zachmurzenie zmienne z przelotnemi opadami. Jeszcze dość ciepło. Umiarkowane, chwilami porywiste wia
try południowo - zachodnie i zacho
dnie.

LUX: „A. B. C. miłości" i „S. O. S.
Góra lodowa".
LOS: „Poco pracować?" i dodatki.
MAJESTIC: Całe miasto o tem mówi

m ajestic rr»V'
Jutro o 12. i 2. poranki
HUMORi

JAŚNIE
PAN
SZOFER
CASINO: „Burza nad światem".

EMOCJA!

w rew elacyjnem

SENSACJA!

arcydziele

filmo-

wem p. t.

Wc0e M M f& k
MEWA: „Noce wiedeńskie" i „Ta
rzan Nieustraszony".
MASKA: „Taniec miłości" i „Męż
czyźni w niebezpiecznym wieku".
METRO: „Tajemnica ekspresu Nr. 6"
i „Legouy".
MIEJSKIE: „Indyjscy piechurzy".

K in o

MIEJSKIE

INDYJSCY
P I E CHURZ Y
(F lip

i

F la p )

Dozwolony

CASINO

pocz. 4 g.

w ie lk ie w s trz ą s a ją c e w id o w isk o
film o w e
p. t.

,

2111
W N IŁD Z1E LĘ

PORANKI

MUCHA: „Malowana zasłona" ; „MiIjoner mimowoli".
NOWA TOMBOLA: „ D ro g a bez po
wrotu” i „Rewolucja śmiechu".
OKO PRASKIE:
„Niedokończona
symfonja" i „Pechowcy".
PAN: „Manewry miłosne".

W K in ie polski
PAN
romans

F ox-F ilm .

R e w e la c y jn y

o 12-ej

CZARY: „Pościg za cieniem" i „Kry
jówka szczęścia".
ELITE: „Dwie Joasie" i nadprogram.
EUROPA: „4y2 Muszkieterów".
FILHARMONJA: „W walce z Cara
tem" (Miłość Maksyma).
FLORIDA: „Ahaswer” (z Konradem
Veidtem) i „Wonder-bar“.
FORUM: „Wyprawy krzyżowe" i
„Na skrzydłach fantazji".
FAMA: „Don-Juan" z Douglasem
Fairbenksem.
HELJOS: „Dzień wielkiej przygody".
HOLLYWOOD: „Burza nad Anda
mi" i rewja.
KOMETA: „Walczę o życie" i rewja.

ul.

giem" czekają na film z Paulem
Muni — nareszcie się doczekali!
Wielki dramat o ogólnoludzkiej
treści.

p-<- „Walczę ożycie"
ZŁOTO, biżuterję,
kwity lombar
dowe kupuje Hefen, Mio

dowa 2.

8115 9779 10722 10730 10987 11272
13132
13565 13805 13909 15661
16947
18148 19082 19909 19920
20633 21869 22106 22314
Nr. 37—S. 352 686 1510 2534 3245
4352 4992 6384 6568 7994 7403 7434
8748 9163 10761 11682 11953 12951
13763
13873 14790 16033 16482
17277
32352 17408 18978 19377
20073
20961 21305 21559 21994
22618 22660
Nr. 40—S. 662 1555 2079 2834 3145
3173 4236 4347 5525 6959 7961 8051
8433 9082 10034 12399 12445 13071
13763
14888 14915 16222 16545
16685
16928 17131 17677 18019
19762
20411 21300 21458 21684
21700 21867
N r. 41—S. 145 799 1008 1101 1509
2316 3106 5310 7131 7664 9459 9525
9868 10058 10892 11331 12291 12550
12614
12697 14612 15886 15803
16194
16858 17117 17408 17339
17539
17849 19376 20292 22109
22713 22736.

C i wyświetlają K ina?

OGŁOSZENIA DROBNE - 8R KOMETA —
49, tel. 6.48-51.
A.A.A.A.A.A.) TAPCZANY Wszyscy,Chłodna
którzy po „Jestem Zbie

higjeniczne, automatyczne patento
wane 3722, złotych 50, oraz nowo
czesne kozetki, otomany. Warunki
dogodne. WyC
twórnia: Twarda w
Tel. 247-67.

11

muzyczny

HANEWRY MIŁOSNE

Reż. J. NOWINA-PRZYBYLSKI
i KONRAD TOM.
W roi. gł.: M a n k iew ic zó w n a, Ha
lama, Zimińska, Żabczyński, Sielański.
Humor, Młodość, R a d o ść , Piosenka
Przepych wystawy. Wspaniała gra!
PETIT T R I A N O N „Julika" i „Mały
pułkownik" z Shirley Tempie.
POPULARNY: „Bengali" i rewja.
PROMIEŃ: „świt, dzień i noc Pale
styny” i „Śluby ułańskie".
PRAGA: „Sequoia" i rewja.
RAJ: „ T a r z a n n ie u s tra s z o n y " i „Kró
Iowa Kier”.
RIALTO „Będziesz znowu moją".
RIVIERA: „Jakiej miłości pragniesz"
i „Zagadnienia seksualne".
ROXY: „Żona za 1000 rubli'.
SFINKS; „Wesoła rozwódka" i re
wja.
SOKÓŁ: „Frasąuita" i „Kłopoty tetelefonistki".
STYLOWY: „Kochaj tylko mnie".
ŚWIATOWID: „Petter Ibbetson".
ŚWIAT: „Roześmiane oczy".
TON: „Wacuś".
UCIECHA: „Noc weselna" z Anną
Sten i Gary Cooper.

R E W J A

Odbito w drukarni Sp. Nakładowo-Wydawniczej „Robotnik", Warszawa, Warecka 7.

