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Walki o Madryt t r w a j ą
Wojska lu d o w e podjęły marsz na Burgos
[Co będzie w Genewie?
Ogólna sytuacja na froncie
Na innych frontach
Armia ludowa o 65 kim. od Burgosu
Agencja rządowa w następujący
sposób charakteryzuje przebieg
walk niedzielnych. Ulewy w całej
Hiszpanii utrudniają operacje. Na
froncie madryckim wojska rządo
w e kilkakrotnie atakowały na ba
gnety, odrzucając nieprzyjaciela.
Skupienia powstańców w pobliżu
Garabito i mostu francuskiego zo
stały rozproszone. Na odcinku
Veldemoro wojska rządowe posu
nęły się naprzód, zadając przeciw
nikowi ciężkie straty. W dolinie
Tagu wojska rządowe zajęły pozy
cje po obu brzegach rzeki w odle
głości 80 km. od Madrytu na tyłach
wojsk powstańczych. W pobliżu
Pozuelo de Alarcon powstańcy
przeszli do ataku, lecz zostali od
parci kontratakiem wojsk rządo

Urzędowo komunikują: na od
cinku Oviedo w ciągu ostatnich
48 godzin panow ał względny spo
wych, które posunęły się o kilki
kój.
Artyleria rządow a bom bardo
kilometrów naprzód, biorąc liczną
w
ała
San Claudio.
zdobycz, w tym dwie haubice. Na
Z
Malagi
donoszą, że na odcin
froncie Guadalajara wojska rządo
we odbiły miejscowości San Tetis,
Semillas, Robledarcas, Fraguas i
las Calzadas.
Agencja rządow a donosi: P re 
W południowej części prowincji
Santander wojska rządowe zajęły zydent A zana przybył wczoraj do
kilka wiosek i znajdują się obecnie W alencji i obecny był na posiedze
rady ministrów.
Minister
w odległości 65 km. od Burgos. Na niu
zagranicznych wygłosił
froncie tym poległo około 200 pow spraw
szczegółowe expose.
stańców.
Przewodniczący „Rady Obrony
W Asturii wojska rządowe zdo
były górę Los Pinos, z której moż M adrytu" wydał śniadanie na
na
bombardować
dowództwo cześć parlam entarzystów ' angiel
wojsk powstańczych na tym odcin
ku, znajdujące się w m. Grado.
W ysadzono w powietrze most, od
cinając Oviedo od Grado.
W dwóch opancerzonych au to 
busach wywieziono z M adrytu do
W alencji cenne archiw a naukow e
i literackie. Jednocześnie z polece

Prezydent Azana w Walencji

Odaartie nowych ataiów faszystowskich
W ciągu dnia wczorajszego woj
ska powstańcze pod Madrytem wy
kazywały duże ożywienie. Część
ich skierowano na Humera, inne
kolumny zaatakowały Pozuelo. Ataki te odparto. Podobnież niepo
wodzeniem zakończyły się opera
cje powstańcze na froncie Estramadury.
W niedzielę wieczorem rozgo
rzała gwałtowna walka na odcin
ku miasta uniwersyteckiego, gdzie
były skoncentrowane znaczne siły
wojsk rządowych. Ataki wojsk po
wstańczych, których zamiarem by
ło zaskoczenie przeciwnika, zakon
czyły się niepowodzeniem.

Dyplomatyczne oszustwa
H avas donosi z Rzymu, że w ło
skie ministerium spraw zagranicz
nych opracow ało w porozumieniu
z am basadą japońską now ą formu
łę, m ającą na celu osłabienie za
strzeżeń, które uznanie M andżu Kuo przez W łochy mogłoby wzbu
dzić zagranicą, a zw łaszcza w An
glii j Stanach Zjednoczonych. Bę
dzie to uznanie raczej de facto, —
niż de jure. Komunikaty o zainsta

skich, przebyw ających w H iszpa
nii, celem zbadania sytuacji na
miejscu.
Do Barcelony przybyło kilkuset
ochotników, należących do różnych
narodowości, celem zaciągnięcia
się do oddziałów m iędzynarodo
wych, walczących przeciwko po
wstańcom.

Ochrona zab ytk ów hiszpańskich

Na froncie madryckim
R ada obrony M adrytu opubli
kow ała w poniedziałek w połud
nie następujący kom unikat:
Na
odcinku Pozuelo nieprzyjaciel prze
szedł do silnego kontrataku, po
partego przez dw a oddziały czoł
gów. Po kilkugodzinnej walce
przeciwnik musiał w ycofać się z
ciężkimi stratam i. Pięć czołgów
pow stańczych uległo zniszczeniu,
zaś dw a czołgi produkcji niemiec
kiej w padły w ręce wojsk rządo
wych. Na odcinku C asa del Campo w ojska rządow e polepszyły pod
w ielom a względam i sw oją sytua
cję. Na pozostałym froncie trw a
kanonada artyleryjska i odbyw ają
się operacje o mniejszym znaczę-

ku Villanueva i C arrabas odparto
z ciężkimi stratam i atak kolumny
pow stańców , liczącej 1500 żołnie
rzy. Straty pow stańcze wynoszą
15 zabitych i 60 rannych.

low aniu konsulatu generalnego Ja
ponii w Addis Abebie i konsulatu
generalnego W łoch w Hsing-Kingu (stolica Mandżu-Kuo) zostaną
opublikow ane w pewnym odstępie
czasu. Komunikaty będą podkreś
lały gospodarczy charakter w y
miany placów ek konsularnych, —
zw racając uw agę na pow ażne in
teresy handlow e Japonii w Afryce
wschodniej.

nia Rządu opuściła stolicę i udała
się do W alencji grupa zbliżonych
politycznie do Rządu uczonych, ar
tystów i literatów .

W Gdańsku

Do nowego
Sejmu opozycja n e zostanie dopuszczona
»
Agencja PRESS donosi z Gdań
ska:
Nagłe zwołanie sesji Volkstagu
wywołało poruszenie w gdańskich
kołach politycznych. Panuje prze
konanie, że będzie to ostatnia sesja
obecnego sejmu i że senat gdański
przygotowuje rozwiązanie Volksiagu i rozpisanie nowych wyborów.
Ostatnią czynnością obecnego
sejmu ma być pozbawienie nietyiial
ności poselskiej 6 posłów socjali
stycznych. Hitlerowcy pragną m.
in. w len sposób usunąć z akcji
politycznej najbardziej czynnych
członków partii, formalnie dawno
już rozwiązanej.
Partia hitlerowska prowadzi ró
wnocześnie bezwzględną kampanię
przeciw innym wiernym konstytucji
stronnictwom
opozycyjnym
w
Gdańsku. Senat gdański zamierza
wytoczyć dochodzenie dyscyplinar
ne przywódcy katolickiego centrum
ks. dr. Stachnikowi. Ks. dr. Stach
nik pozostaje w służbie państwo
wej, dochodzenie dyscyplinarne upozorować ma jego zwolnienie z

wsmt

zajmowanego stanowiska radcy
szkolnego.
Od wielu tygodni przebywa w areszcie ochronnym jeden z przy
wódców partii niemiecko - narodo
wej, dr. Blavier. Wszelkie usiło
wania, aby uwięzionego skłonić
do przystąpienia do partii hitlerow
skiej nie powiodły się. Przez wiele
miesięcy trzymano w więzieniu 2
iunkcjonariuszów partii niemieckonarodowej, Gamma i Challa. Oskar
..ano ich o krzywoprzysięstwo. Roz
prawa w sądzie gdańskim wykaza
ia ich niewinność, obydwaj oskar
żeni uwolnieni zostali od winy i
kary.
Z aresztu ochronnego zwolnieni
zostali 4 współpracownicy zaw ie
szonego socjalistycznego dzienni
ka „Danziger Volkstimme". Wśród
zwolnionych znajduje się wydaw
ca Fooken i redaktor Adomat. Ró
wnocześnie jednak policja polity
czna
aresztowała w ostatnich
dniach 43 osoby pod zarzutem pro
wadzenia agitacji antyhitlerow
skiej. W iększość uwięzionych sta
nowią robotnicy.
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Włochy wogóle nie wezmą udziału w obra jach Ligi
„T im es" twierdzi, że rokow ania
w spraw ie zwołania na żądanie
H iszpanii nadzw yczajnego posie
dzenia Rady Ligi Narodów, j a 
kie przeprow adził przewodniczący
Rady, am basador chilijski w Lon
dynie, Edw ards, z m iarodajnym i
czynnikami ligowymi i z p rz e d sta 
wicielami m ocarstw, zasiadających
w Radzie, ujaw niły trzy tendencje.
Jedna z nich dom aga się odbycia
posiedzenia nadzw yczajnego Rady
Ligi niezwłocznie, zwolennicy dru
giej tendencji uznając, że posie
dzenie winno się zebrać, byli je d 
nakże za tym, by odbyło się ono
ja k najpóźniej, część państw —
w śród nich W ielka B rytania i p ań 
stw a Południowej Ameryki — uw ażały zwołanie nadzw yczajnego
posiedzenia Rady za bezcelowe
ponieważ dyskusja nad Hiszpanią
w Radzie Ligi nie może się okazać
pożyteczną.
„Tim es" streszcza sw oje uwagi
stwierdzeniem, że posiedzenie naj
prawdopodobniej odbędzie się i że
zw yciężyli zwolennicy w cześniej
szej daty. Posiedzenie R ady odby
łoby się więc 7 grudnia.
„Daily M ail" donosi, że a m b a 
sadorowie Włoch w Londynie i P a 
ryżu otrzym ali polecenie naty ch 

m iastow ego zwrócenia uwagi Rzą
dom W. B rytanii i Francji na to,
że zdaniem Włoch dyskusja nad
sytuacją w Hiszpanii w Radzie Li
gi, poważnie naruszy stosunki eulopejskie (? ). Włochy, jak tw ier
dzi dziennik, — uw ażają apel Hisz
panii za manewr sowiecki i nie
m ają zam iaru uczestniczyć w n a d .
zwyczajnym posiedzeniu Rady Li
giO

W P aryżu przypuszczają, że
nadzw yczajna sesja Rady Ligi
N arodów w spraw ie ingerencji
obcych państw w wewnętrzne sto 
sunki Hiszpanii, będzie praw do
podobnie zw ołana na 7 grudnia,
łącznie z_obradami komisji dla
spraw refory paktu Ligi.
D elegacja francuska w porozu
mieniu z delegacją brytyjską b ę 
dzie się starać na terenie Genewy
przede wszystkim, aby debata na
radzie Ligi w spraw ie Hiszpanii
nie przybrała zbyt szerokich roz
m iarów (!) i ^ s z c z e raz delegacja
francuska w skaże na konieczność
utrzym ania dotychczasowej poli
tyki, zainaugurow anej przez obec
ny Rząd francuski i zaakceptow a
nej przez W . Brytanię, t. j. polity
ki nieinterwencji. (P A T .).

Tajemnice funduszów„Młode] WsF
Jak się dowiaduje Aj. Press orga
nizacja „zielonych koszul" dr. Pola
kiewicza przygotowuje zaopatrzo
ną w liczne dokumenty analizę spra
wozdania z działalności „Centralne
go Związku Młodej Wsi". Związek
ten odbył ostatnio w Warszawie
szeroko reklamowany zjazd.

na niektóre po 40 tysięcy złotych.
Sprawozdanie „Młodej Wsi" nie
wyszczególnia jednakże wszystkich
województw, a pomija całkiem po
wiaty, gdzie wydatki również mu
szą być dokonywane, chociażby na
utrzymanie po 2 instruktorów na
pow iat

Znawcy stosunków wiejskich
przywiązują szczególną uwagę do
analizy budżetu „Centralnego Zwią
zku Młodej Wsi". Na utrzymanie
samej centrali w W arszawie wyda
no w r. 1935 przeszło 100 tysięcy
złotych, poza tym na poszczególne
województwa przeznaczono po kil
kanaście tysięcy złotych a nawet

Organizacja „zielonych koszul"
zamierza ujawnić źródła olbrzy
mich subwencji „Młodej Wsi". Ogromna większość tych subwencji
płynie z pieniędzy podatkowych.
**
*

W iadomość podajemy na odpo
wiedzialność aj. Press.
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Nasz mtesiąc szturmowej propagandy masowej dobiegł Kofica.

Zyskaliśmy w całej Polsce tysiące nowych czytelników, tysiące nowych przyjaciół.
Teraz trzeba spełnić zadanie drugie:

masowa stafa prenumerata
ona nam da t r w a ł o p o d s t a w y dla rozwofu pisma.

Str. 2

Przegląd prasy

W styczniu (nie w grudniu, jak projekto
waliśmy poprzednio) — M ie siąc Propagandy ZAOSTRZYĆ WALKĘ!
Jest to hasło endecji. „Dziennik
„Stosu Kobiet'*.
N arodow y" odpow iada na liczne

próby pogodzenia praw icow ej sa
nacji z endecją hasłem dalszej, bez
w zględnej walki. Żadnych porozu
mień! Żadnych kompromisów!

I1MI

Wyjścia szukać dziś nie można
jeszcze (? ) na drodze kompromisu,
czyli „zgody narodowej", może ona
by£ li tylko wynikiem zwycię
stwa (!) jednej zc stron walczą
cych.
Można sobie wyobrazić porozu
mienia między jednostkami i gru
pami całymi, lecz będą one tylko
wówczas pożyteczne i płodne w do
bre następstwa, jeśli podstawą ich
będzie zwycięstwo pewnych nie
wzruszonych zasad. Dlatego o tę

N iem cy i Włochy. N iem cy i Japonia
H itler gorączkow o przygotow u
je sobie dogodną sytuację między
narodow ą dla przyszłego w y stą
pienia zbrojnego. S ta ra się skupif
dokoła siebie wszystko ęp się da.
T ak pow stał międzynarodowy blok
faszystow ski. Kierownikiem teg’
bloku je st Hitler. Obok niego
staje M ussolini. Na terenie a z ja
tyckim została zaangażow ana do
pomocy Japonia. Poza tym do te
go tow arzystw a należą jeszcze
W ęgry, A ustria, bardziej zd alek ^
P o rtu g alia i rząd hiszpańskich re
beliantów z gen. Franco.
T aki je st ten blok. Po pierwsze
zwiększa wpływy polityczne H itle
ra. Po drugie je st organem w oj
ny. W ojny, a nie pokoju! 1 gdy
„Ć zas“ nie tak daw no napisał, że
blok może odegrać pozytywną
rolę w dziele zorganizow ania po
koju europejskiego (!!), ten dzi
w aczny głos zabrzm iał „solo" ( s a 
m otnie), bo już niejedno pismc
naw et burżuazyjne w Polsce za
czyna zdaw ać sobie spraw ę z te
go, źe „blok" je st organem Hitle
ra, a więc w ojny; a więc skiero
w any je st (mimo chwilowe pozo
ry) przeciw Polsce. Dziwne, jak
to klasow e sym patie dla Hitlera
przytępiają w zrok wielu p a te n to 
wanym „państw ow com “ i „ n a ro 
dowcom"!
Rzecz
ciekawa, że
francuska p ra sa praw icow a d a le 
ko lepiej orientuje się w m achina
cjach H itlera. Jeszcze więc raz
pokazuje się, że interes polskich
m as pracujących i interes Polski,
jako pań stw a niepodległego, są
identyczne!
W tym bloku zasta n a w ia ją nas
dw a momenty — W łochy i Japo
nia. Bo W ęgry, Austria i t. d. to
p o „pierw sze państwa małe, a po
drugie w swych w ystąpieniach
bardzo liczące się z W łochami.
W łochy. Po wizycie hr. Ciano w
Berlinie w spó łp raca W łoch i Nie
miec zo stała silniej podkreślona
Z resztą w H iszpanii obaj kontra
henci w ystępują solidarnie od
dłuższego czasu... - Mimo w szyst
ko, niem a jeszcze stuprocentow ej
solidarności.
A ustria pozostaje
kością niezgody. M ówimy: „A u
s tria " symbolicznie, dla uproszcze
nia. Chodzi o coś większego —
o pchanie ssę Hitlerii do basenu
N addunajskiego i na Bałkany (do
Jugosław ii n p .). A na to Włochy
p a trzą bardzo niechętnie — o
bardzo! S tąd „p rzy jaźń " włoskohitlerow ska nie je st całkowicie wy
raźna. Stanow i to pew ną rysę w
bloku faszystow skim .
Japonia. Dużo się teraz pisze o
nowej umowie hitlerow sko - japoń
skiej. Skierow ana je st rzekomo
przeciw komunizmowi (? ), a nie
przeciw ZSSR. (!). N aturalnie to
śmieszne. Francuska p rasa, n a 
wet praw icow a (cala!) odrazu
zorientow ała się w sytuacji, nie
poszła na lep frazesu „antykom u
nislyczncgo" i skw alifikow ała no
wy krok H itlera, jako dalszy krok
ku wojnie. 1 ma rację! N a tu ra l
nie, to nie przeszkadza dojrzeć i
słabszych stron
hitlerow skiego
posunięcia. A słabsze strony: 1)
w tym, że sojusz niem iecko-japoński zaalarm ow ał Anglię i Stany
Zjednoczone (Japonia system a
tycznie w yrzuca Anglię z wpływów
azjatyckich), w ten sposób o d su 
nął Anglię od Niemiec i zbliżył ją
ku F ran cji; 2) w tym, że jeszcze
niewiadom o, czy istotnie Japonia
ruszy w pole na polecenie Hitlera
— ,akoże zajęła je st rabow aniem
Chin i czuje się m ilitarnie wobec
Z.'iSR. niezbyt silną, zw łaszcza w
lotnictw ie. B ardzo niedawno p e 
wien francuski generał, dobrze
znający azjatyckie stosunki, ana
lizow ał we francuskim „V u“ siły
Japonii i Z SSR .; przyszedł do
w niosku, że w alka Japonii z „dale
ko - w schodnią" arm ią ZSSR. b y 
łaby niemal beznadziejna.
Jak widzimy, ostatnie posunięcia
H itlera w kierunku W łoch i J a p o 

nii m ają także t. zw. słabe strony.
Zaznaczylim śy je w imię objek
tywności, ażeby mieć na wzglę
dzie w szystkie możliwe czynniki,
la k , są pewne rysy, pewne słab
sze strony w tym hitlerowskim blo
ku. Ale to naturalnie nie zmienia
istoty, nie zmienia tendencyj tego
bloku!
Te rysy m ogą zwolnić
tempo w ypadków, m ogą blokowi
nasunąć szereg trudności. Ale nie
zm ieniają — pow tarzam y z naci
skiem, że: 1) blok wzmacnia Hi
tlera; 2) je st narzędziem w ojny,
3) je st niebezpieczny dla Polski.
Czy wzmożona hitleryzacja Gdań
ska nie je st wynikiem lepszego sa
mopoczucia m iędzynarodowego Hi
tlerii?
Z aiste, „podziw u" je st godne to
niezrozumienie lub ociąganie' się
w zrozum ieniu istoty bloku ze
strony burżuazyjnej prasy poi
skiej. „S an acy jn a" boi się, źe
w yraźna diagnoza (rozpoznanie)
nie będzie zgodne z „linią * min.
becka. A „narodow a" znowu nie
chce robić przykrości ukochanemu
Hitlerowi. S tąd np. rozpatryw a
nie G dańska jako „lokalnego" (!)
incydentu—wedle recepty „ P ip ‘a -‘
Z aglądam y do prawicowej prasy
francuskiej. O, tam jest inaczej!
Zupełnie inaczej!
Alarm ! na całej linii. „Vlctolre
„Echo", „Ami" i „Gringoire"
(T ard ieu !) w alą w dzwony a la r 
mowe. T ardieu pisze: — „Czy
w ojna nieunikniona? W szystko
św iadczy, źe jest nieunikniona.
Tylko szaleńcy zdolni są do nierozumienia tego". A nasza p ra 
wica pisze niew yraźnie albo — jak
„C zas" — uw aża, że pokój — jesz
cze zyska li... W tej ślepocie jest
metoda.
Blok faszystow ski to rosnące
niebezpieczeństwo wojny. To w iel
kie niebezpieczeństwo dla Polski.
Podkreśliła to nasza o statn ia R a
da Naczelna. Podkreśliła to nie
daw na n arad a partyj socjalistycz
nych w Polsce i związków zawo
dowych.
Blok — to H itler. A H itler —
to w ojna. Jeszcze są pewne ha
mulce, częściowo w skazaliśm y je.
Ale te hamulce słabną. Logika zd a
wałoby się p rosta — skupić, zorga

SUKNIE

nizować wszystkie pokojowe siły
Europy! utrudnić Hitlerowi jego
straszne dzieło!
Czy jednak „nasi" sternicy o
g a rn ia ją wzrokiem całokształt nie
bezpieczeństwa?!
K. CZAPIŃSKI.
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WARSZAWA
J e d y n y w Polsce najnow szy model eleklrotaehnlkl samochodowe',

zasady musi być nadal prowadzona
konsekwentna i ostra walka. Nie
„zgody" nam tedy potrzeba, lecz ja 
snego sformułowania zasad polityki
narodowej i zaostrzenia walki o
nie (!) przezwyciężając przyrodzo
ne lenistwo i kompromisowość na
tury polskiej.
A więc na nic na razie wysiłki
„Podpipięty" i innych podobnych
przedstawicieli
ugody.
Endecja
staw ia spraw ę prosto: z jednej
strony „żydow ska" (!) polityka, t.
zn. dem okracja i sanacja, z drugiej
strony „naród" (endecki).
A w ięc do walki nieubłaganej na
wołuje „Dziennik". „L aury" Hitlera
nie dają mu spać. M a nadzieję, że
stronnictw o „narodow e" odniesie
zwycięstw o, przy pomocy hasła an
tyżydow skiego i la Hitler.
Dobrze. Ale jak „endecja" chce
„zaostrzyć" walkę? W stylu A.
D oboszyńskiego?
O statni rozłam pokazuje jednak,
że siły obozu „narodow ego" ra 
czej topnieją.
Zobaczymy, jak to „zaostrzenie1
będzie w yglądało!

WOJNA Z „WARSZAWISTAMI".
Jak wiadomo, krakowski „Ku
rierek" upraw ia system atycznie
politykę dzielnicową, sław iąc M a
łopolan i gnębiąc „W arszaw istów ".
O stro odpow iada mu „Jutro Pra
cy“, tygodnik prawicy „sanacyj
nej", „sław kow ców ":

NOWE POGŁOSKI
Popołudniów ki znów puszczają
wszelakie pogłoski na tem at p. Ko
ca i jego sław etnej „organizacji".
Co w nich praw dy — niewiadomo.
Doradzam y najw iększą ostrożność.
Np. „W ieczór W arsz." opow ia
kulturalnej.
da, że tajem nica nowej organizacji
Regent H orthy m. in. powie zostanie odsłonięta na posiedzeniu
dział: O ba narody złączone przez „Sejmu".
całe stulecia w celu wspólnej oWkrótce pojawi się deklaracja
brony przed wrogiem zew nętrz
płk. Koca, która będzie nosiła cha
nym, znowu po d ają sobie ręce
rakter najogólniejszy. Urzeczywist
Mówca podkreślił wznowienie sto
nianie zamysłów organizacyjnych
sunków przyjaznych między Niem
zacznie się na terenie parlamentar
cami a A ustrią, zaznaczając, że
nym. (? )
Formy organizacyjne nie są jesz
protokóły rzymskie opierają się
cze w tej chwili bliżej znane.
na wspólnocie interesów.
Narady te zmieniły pierwotny plan
organizacyjny. Pierwotnie bowiem
miano wyzyskać walny zjazd legio
nistów do głoszenia planu płk. Ko
ca.
Tenże „W ieczór" donosi, że
„koncepcja"
posunęła się bliżej ku
wyrok, zatw ierdzający wyrok Są
korporacjonłzm ow L I że doradcą
du Okręgowego.
płk. Koca w tej m aterii jest pos.
Snopczyński.
Takich pogłosek i plotek — prze
różnych — kursuje mnóstwo.

Front państw faszystowsk ch

A ustria i W ęgry
W niedzielę wieczorem odby,
się w zamku Schoenbrunn w Wie
dniu obiad na cześć regenta Har
thy‘ego i jego małżonki. Prezydent
Austrii M iklas wygłosił toast, w
którym m. in. powiedział, iż oba
państw a posiadają wspólne inte
resy, w ynikające z geograficznego
położenia nad D unajem , w sercu
Europy, i wzajem nego oddziały
w ania w dziedzinie ekonomicznej i

0 zajścia w Odrzywole

Sąd apeiacy ny zatwierdził wyrok sądu okręgowego
W Sądzie Apelacyjnym w Lubli
nie odbyła się wczoraj rozpraw a
odw oławcza o zajścia w O drzy
wole. A pelacja objęła 16 oskarżo
nych.
Po referacie nastąpiły przemó
wienia stron, po czym Sąd wydal

Stłumiona rewolta
w Ekwadorze
Próba wywołania rewolty w F.
kwadorze została stłumiona. Brat
b. prezydenta Ibarra został aresz
towany. W czasie starć zginęło 29
osób a 69 odniosło rany.

M. E I S E N B E R G
NAJN OW SZ E FASONY

Hitlerowcy o sojuszu

Dnia 29 listopada odbyło się w
W arszaw ie posiedzenie rady n a 
czelnej P artii Pracy na prawach
kongresu. Po zreferowaniu przez
zarząd główny ogólnej sytuacji
politycznej, na wniosek zarządu
zostało uchwalone rozwiązanie
Partii Pracy.

Pokwitowana

D o d ysp ozycji Kom isji C entr.
Zw . Z aw ód, w m ysi w ezw ania
N r. 3 1
z dnia 14.V1II r. b.
Teł. 11 40-21
Zw. Zaw. T ransp., O ddział Szo
ferów i Mechaników Automobilo
wych zł. 13,20.
Bezimiennie — W arszaw a zł. 50.
G rupa robotników i chłopów i
Polesia zł. 31.

Polityka zagraniczna Rumunii
W izyta rum uńskiego m inistra
Antonescu w W arszaw ie śledzona je st zaw ikłana. Państw o rumuń
była z niezwykłą uw agą przez ber s lie szuka na wszystkie strony
lińskie koła polityczne. Dużo miej przyjaciół i sojuszników, aby za
sca wizycie tej poświęca też p rasa pewnić sobie bezpieczeństwo i po
siadane terytorium . W yrazem tych
niemiecka.
Dzienniki sądzą, że obecnie ro z dążności jest w izyta min. A nto
poczyna się okres ponownego zbli nescu w W arszaw ie.
Rumuni — podnoszą dzienniki
żenia między W arszaw ą a B uka
resztem , co umożliwi min. Becko niemieckie — szukają również zbl:
wi realizację od daw na żywionego żenią do Rzeszy niemieckiej. W
planu, zm ierzającego do utw orze ■parlamencie rumuńskim wypowie
nia bloku państw na szlaku B ał dzieli się za zbliżeniem do Nie
tyk — M orze Czarne. Jednolite miec politycy G oga, Ja rg a i Mastanow isko Polski i Rumunii m o  noilescu. Zbliżenie do Niemiec
żliwe je st jednak obecnie tylko miałoby się dokonać na polu gos
w odniesieniu do Rosji sowieckiej. podarczym i politycznym.
( „ P r e s s ').
Całkiem sprzeczne interesy ohu
**
♦
krajów w ystępują natom iast wo
Agencja „R ador" kom unikuje
bec sąsiadów zachodnich.
Polska — pisze prasa niemiec Minister spraw zagranicznych An
ka — nie posiada z W ęgrami ża d  toncscu, który powrócił z W arsza
.vy, był wczoraj z rana przyjęty
nych kwestyj spornych. Przeciw
przez
króla, któremu zdał sprawę
nie, oba te państw a złączone są
historyczną przyjaźnią, co znała /. *ozmów, odbytych z m inistiem
zło ostatn io w yraz w licznych m a Beckiem.
nifestacjach publicznych. Rum u ■
nia natom iast w idzi w W ęgrzech
śm iertelnego w roga, a każda
Przewidywany przebieg pogody dn,
w zm ianka B udapesztu o koniecz
ności rew izji granic wyw ołuje w 1.XII pogoda pochmurna z drobnymi
Bukareszcie praw dziw y w strząs opadami. Odwilż. Dość silne i pory
w ists wiatry z kierunków zachodnich.
nerwowy.

M owa o w ystąpieniu M iłośni
ków H istorii Krakowa.
„T rzeb a częściej daw ać po ła 
pach brykającem u krakow iaczko
wi!" — konkluduje „Jutro P r a 
cy".
SZKOŁA A PRASA.
W miesięczniku , f r a s a “ p. J.
Mokrzycki umieszcza serię bardzo
interesujących artykułów na tem at
analfabetyzm u w Polsce i roli p ra 
sy w zwalczaniu t. zw. analfabety
zmu „pow rotnego". P. M. dow o
dzi, że wprowadzenie prasy do
szkół miałoby ogromne znaczenie.
W sząk w Polsce, pow iada, rocz
nie opuszcza szkoły 250 tys. mło
dzieży. W Danii, Holandii i t. p.
pisma są dawno wprowadzone do
szkół z dobrym skutkiem.
Rozważania p. M. są bardzo
ciekawe. Zachodzi jednak w P ol
sce ta obaw a, że „sanacyjna" protega zacznie forsow ać do szkół
bezw artościowe pisemka wiadome
go kierunku.
K. Cz.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXg

Bezpiecznie,
*
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ta n io ,
czysto
| m ożna zagrzać |
potraw y na

BAJKI CZAROWNE,
T e bajki (raczej bańki — m y
dlane) o socjalistach puszcza —
odrazu hurtem , w ygodniej!
—
„ABC" Rzecz zrozum iała: jest zde
nerw ow ane rozłam am i w obozie
„narodowym* (tym „solidarnym
„jednolitym "), uw aża więc, że trze
ba odpow iedzieć kontratakiem .
Na te bajki i bańki odpow iada
my na innem miejscu.

Nalewki

polsko-rumuńskim

Odwilż

Kon ec Partii Pracy

Cierpliwość też ma swoje grani
ce. Od lat sławetny krakowski ku
rierek zajmuje się pielęgnowaniem
niskich instynktów nienawiści dziel
nicowej. Od lat czytamy brednie na
temat Warszawy, na które nawet
nie warto reagować, ale okazuje
się, że to brednie niebezpieczne —
zaraźliwe. Jad nienawiści ku stolicy
Państwa szerzony przez osławio
nych wydawców „Wróbli" i „ d e t e k 
tywów", dotarł i w regiony powa
żne".

aa
*

Lewica Robotnicza składa na rę
ce tow. M. N. zł. 100 na bojowni
ków Hiszpanii ku uczczeniu pamię
ci Ignacego Daszyńskiego, Bojow
nika o W olność i Demokrację.

SUKNA, KORTY
k ra jo w e i an g ie lsk ie Okazyjnie 5 .5 0
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Nowa placówka radiowa
Szybko rozwijający się przemysł ra
diowy pociąga za sobą konieczność uru-1homienia coraz bardziej nowocze
snych placówek handlowych.
Ostatnio uruchomiono właśnie te
go rodzaju placówkę, która postawiła
sobie jako naczelne zadanie jak naj
bardziej fachową obsługę klienta.
Nowa firma „RES" mieści się w
centrum miasta, przy ul. Mazowiec
kiej 1, posiada nowocześn e urządzone
warsztaty repąracyjne i może udzie
lać fachowych porad.
Nowoczesne kabiny do słuchania
oraz cały szereg inowacyj stawia no
wą firmę na czele tego rodzaju instytucyj w Warszawie.
Firma poza tym posiada ciekawe urządzenia radiofoniczne dla szkół
świetlic. N ie wątpimy, że będzie się
ona cieszyła dużym powodzeniem
wśród klienteli, pragnącej szybkiej,
taniej i fachowej obsługi. (x)

ZIOŁA
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X
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*
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PRZECIWARTRETYC2NE
Apteka J. 6tSSHcnA Jerozo imska II

kuch pracowniczy
tą la szeregu reform politycznych i społecznych
nizacjam i zawodowymi pracow ni
ków fizycznych.
P onadto postanowiono, by zgod
nie ze swymi tradycjam i ofiarno
ści patriotycznej i w pełni poczu
cia odpow iedzialności za losy p a ń 
stwa, dom agać się istotnego przed
staw icielstw a w ciałach parlam en
tarn y ch . Poza tym wysunięto m ię
dzy innymi następujące postulaty:
1. Stałość waluty.
2. Podwyższenie płac pracow ni
ków państwowych, sam orządo
wych 1 prywatnych, ustalając g r a 
nicę zarobku od 200 — do 2,000
złotych.
N a posiedzeniach tych oddziały
3. Poszanow anie czasu pracy
stołeczne postanow iły skonfedero- do 40y2-godzinnego tygodnia p r a 
wać się i powołać Stołeczną Ko
misję Porozum iew aw czą, a d z ia cy-4. Zniesienie podatku specjalne
łalność sw oją oprzeć na D eklara
ej i Społeczno - Gospodarczej z dn. go.5. Zniesienie bezpłatnych p ra k 
10 w rześnia 1936 r. — bazy ope
tyk tak na terenie pracodaw cyracyjnej Komisji Porozumiewaw
panstw a, jak i pracodaw cy pry
ezej Zw. Pracow niczych (O gólno
watnego.
polskiej).
6. Zmianę przepisów em erytal

W dniach 13 i 20 listopada b. r.
w lokalu Stow. Urz. Państw , przy
ul. Przeskok 4 odbyły się dwa po
siedzenia przedstaw icieli Okrę
gów Stołecznych Zw. Pracowni
czych: Stow. Urz. Państw ow ych,
Unii Zw. Zaw . Pracow n. Umysł.,
Zw. Nauczyc. Polskiego, Zw. Prac.
Skarbowych, Zw. P rac. Umysł.
Admin. W ojsk, i Zw. P rac. Satnorządowych W arszaw y. Inne o rg a 
nizacje stołeczne nie są wymię
nione, gdyż nie zdążyły jeszcze
załatw ić form alności organizacyj
nych.

Uchwalono program działania,
polegający na konsolidacji ruchu
zawodowego, koordynowaniu dzia
łalności związków, opracow aniu
zagadnień, zw iązanych z obroną
praw zawodowych, oraz z potrze
bam i społecznymi, gospodarczy
mi i m oralnym i św iata pracy i n a 
w iązyw aniu porozum ienia z o rg a 

nych, oraz pragm atyk służbowych.
7. Zm ianę ustaw y uposażenio
wej z roku 1934.
8. Przyw rócenie sam orządu w
ubezpieczalniach.
9. W prow adzenie umów zbioro
wych.
10. Ochronę działaczy związta*
•wych.

S tr . 3

Po zebraniu adwokatury warszawskiej

ia i...
iW sobotę ubiegłą adwokatara warszawskiego okręgu ape
lacyjnego odrzuciła znaczną
większością głosów wnioski
L zw& antyżydowskie, zgłoszo
ne przez adwokatów obozu „na
rodowego" wspólnie; tym
*em „oficjalne" Str. Narodowe
i O. N. R. maszerowały ramię
Przy ramieniu. Wnioski były
kopią mniej-więcej dokładną
koncepcyj pp. Goeringa, Goeb
belsa i t. d. z okresu przed ob
jęciem władzy w Niemczech
Przez Hitlera. Nasz obóz „naro
dowy" nie grzeszy, jak wiado
mo powszechnie, oryginalno
ścią pomysłów. Jego „ideolo
gia" dzisiejsza — to taki swoi
sty plagiat: p. Goebbels wymy
ślił, pp. „narodowi" adwokaci
próbują wykonać w Polsce. Ta
maniera naśladownictwa niko
mu nie imponuje. Przeciwnie.
Budzi niesmak. Na sobotnim
zebraniu maniera zawiodła. Nie
udało się. W porządku.
**
*

wramian za odezwę wielkiego
księcia Mikołaja Mikołajewicza. W tem środowisku Leon
Berenson — „Żyd" — Beren
son — b y t oczywiście, postacią
obcą. Skakał do oczu. Nie zgi
nał karku. Nie pełzał na stu
procentowo „aryjskim" brzu
chu. Nic nie macie, panowie, z
nim wspólnego, i on nie ma z
Wami nic wspólnego...
Więc przyjmuję tę „okolicz
ność łagodzącą"... Bo, gdyby
iej nie orzyjął, musiałbym szu
lcać, dla wystąpień „A.B.C."
czy „Warszawskiego Dzienni
ka Narodowego" określeń sto
razy... mocniejszych...
*«
*

Między „Żydem" B erensi
nem a panami z „A.B.C.", któ
rych nie znam, jest dystans ogromny. Leon Berenson — to
karta osobna w dziejach Polski
podziemnej. Ta karta obejmuje
nie tylko P. P. S,; obejmuje tak
samo N. Z. R. i sztubaków, sk a
zywanych za „teror" w okresie
bojkotu szkolnego. Leon Beren
son jest nasz; a Wy jesteście
nam obcy, nieskończenie, bo
obcy nam jest rodowód ugody,
która b'da białą chorągwią
wywieszoną przez ręce tchó
rzliwe z okopów oolskcści w okresie bodaj najcięższym du
chowo, w latach po klęsce roku

„Walczymy o Wolność"

iwa

nia rycerskości, — tak samo
jak niema jej w biciu przez kil
kunastu wypasionych studen
tów „narodowych" samotnego
przeciwnika.
M. NIEDZIAŁKOWSKI.

A . B. C.
piszemy z konieczności o
B
C.“ tuz obok w artykule o „historii i
o metodach obrzydhicych". Ale po
za tym polemizowanie z poglądami
pp, redaktorów „ABC“, z ich „rewer
lacjami", z ich „wiadomościami“ i t.
p. jest rzeczą, po ludzlcu biorąc, nie
wykonalną. Bo pp. publicyści z „A.
B. C.“ nie lubili najwidoczniej nigdy
w życiu „nadużywaó sztuki czyta
nia", jak mawiał nieboszczyk Piecha
now. Nie uważali za stosowne pomy
śleó o tym zawczasu, ie publicysta
albo dziennikarz muszą coś niecoś UMIEĆ, muszą orientować się, przy
najmniej jako • tako, w historii pol
skiej, w nazwiskach, w zdarzeniach,
w datach. Pp. publicyści z „A. B.
C." tej wiedzy ELE M E N TA R N E J,
niestety, nie posiadają. Dlatego „po
lemika" * niwtt winnaby właściwie
polegać na założeniu... szkółki elemen
tam ej. Ponieważ zaś nie mamy na to
czasu a uczniom ewentualnym brak
podstaw nawet zasadniczych, trzeba
tedy z polemiki zrezygnować tak, jak
zrezygnował przed wielu laty mój
przyjaciel z dyskusji o biologii w pe
wnym dioorze ziemiańskim, gdy mu
pewna miejscowa stara dama zaapli
kowała argument — teorię, ie Dar
win. — <o była poprostu... gadająca
małpa, podstawiona europejskiej nau
ce przez złośliwych pachoiarzy ży
dowskich.
W samej rzeczy l JDyskutować" na
taJdm poziomie — nie łatwo. Już p.
Giertych staje się — w porównaniu
— mistrzem hlstorlozofii polskiej.
Ar.

Moja rozmowa z min. Irujo,
przywódcą Basków
Wojska gen. Franco rozstrzelały 18 książy-Basków
(Od własnego koresp.)
ciażby dlatego, ie pochodzi w prze
ważnej części z nizin ludowych.
T roska o M adryt spoczęła na
Przytoczę tu jako przykład, że ojwszystkich ciężkim i okrutnym
cle- biskupa Pamplony zmarł pod
brzemieniem! T rudno jest w B ar
czas katastroly przy pr? y, jako
celonie zajm ow ać się sw ą pracą,
prosty robotnik fabryczny, ojciec
nie m yśląc o straszliw ym położęoiskupa Witorji zaś był pastuchem.
mu w szystkich bliskich nam w Ma
Minister zaznacza, że faszyści prze
drycie, a bliski nam jest każdy, kto
śiadują tych PRAWDZIWYCH pa
pozostał w mieście, tym bardziej
sterzy ludu, którzy nie chcą z reli
zaś ten, kto go broni. Ale życie
gii swej uczynić broni politycznej.
toczy się pomimo straszliw ych zma
Biskup Pamplony jest uwięziony
gań, i rzeczyw istość hiszpańska
przez faszystów, biskup Witorji wy
przybiera coraz to now e formy. Je
gnany, 18 księży zostało rozstrze
dnym ze skutków przeobrażeń, zro
lanych. Ponieważ duchowieństwo
dzonych przez w ojnę dom ow ą i re
nasze łączy z narodem i wspólne
wolucję, jest coraz w yraźniej zary
pochodzenie i demokratyzm i ponie
sow ujący się charakter federalny
waż przedewszystkim odsunęło się
kraju, autonom ia coraz to liczniej- j
<g0fn0wejy (0 myt Baskowie, jak ono od polityki, lud szanuje koś
szych prowincyj. Jeżeli jednak kolwiek zawsze byliśmy nietylko ciół i jego sługi. Nie spalono u nas
autonom ia Baskongardii interesuje pacyfistami, ale wogóle przeciwni ani jednego kościoła, nie zabito ninas przede wszystkim (poza au to  kami wszystkiego, co wojskowe, Kogo z księży i zakonnice śmiało
nomią Katalonii naturalnie) to dla zmuszeni przez napaść faszystow ukazują się w swych habitach za
tego, że B askongardia, jako pro ską do wojny, zdecydowani jesteś konnych na ui: -ach naszych miast.
wincja sam orządna, stanęła całą my prowadzić ją po żołniersku;
Wspominałem już o demokraty
duszą po stronie praw ow itego Kzą
cznych
skłonnościach swego naro
nigdzie tedy nie przystąpiono z ta
du i broni go z godnością, zapałem ką powagą do militaryzacji nuhej., du, ciągnie dalej p. trujo, ale chciał
i ofiarnością dem okracji hiszpańjak u na-, i dzisiaj w miesiąc po oym zaznaczyć, że to demokratycz
ii<iej, jakkolw iek przekonaniam i re
og>oszeniu statutu baskijskiego, ne poczucie nie jest bynajmniej
ligijnymi tak bardzo różni się od mamy wyćwiczonych żołnierzy. Cc i czymś nowym i naieciałym. Baskorepublikańskich prowincyj i mimo
się tyczy zasad rządzenia, to uwa ' «v,e juz na sto lat przeu ang-e^aą
to, źe rew olucja hiszpańska w y
żamy, że centralizacja władzy je#, tlagna C*>arta, mawiali o sobie:
stępuje rzekomo przeciwko koś
konieczna, i w naszej prowincji nic „Wolny obywatel wolnego kraju".
ciołowi i religii. Zam iast jednak
decydują o niczetn partje i komi JemoRratyzm ten nakazuje nam
zw alczać tutaj własnymi słow y to
tety, lecz Rząd, utworzony z jłrzec dzisiaj tolerancję wobec poglądów,
fałszywe ujęcie spraw y, przytoczę
stawicieli partji. jeżeli chodzi o sjjrzecznych z pogiądami rządzą
długą i ciekaw ą rozmowę, którą
stosunek do k~‘cloła, to wiadomo, cych i nikt, kto nie zawinił czynnie,
miałem okazję prow adzić z p. Iruie stoimy po jego stronie, ale z tem nie jest prześladowany za swe po
jo, Baskiem, ministrem Rządu m a
zastrzeżeniem, że nie powinien i glądy. Nikt nie czuje się u nas za
dryckiego, a obecnie reprezentan
nie może on być kościołem woju grożonym. Kiedy zgodziliśmy się
tem samorządnej Baskongardii w
jącym. Nasz katolicyzm ma chara na propozycję korpusu dyplomaty
Katalonii, nacjonalistą i katolikiem.
kter oderwany od spraw politycz cznego f zezwoliliśmy, aby każdy,
Dowiedziałem się od p. Irujo
nych, jest SPRAWĄ DUCHOWĄ. Ido się z nami nie zgadza, mógł o przedewszystkim jaki jest skład oNależy też podkreślić jego chara puścić nasze terytorium i udać się
becnego
Rządu
Baskongardii.
kter demokratyczny. O ile w pozo do tak zwanej „strefy neutralnej",
Członkami jego są mianowicie: 4
stałej Hiszpanii !ud nie miał cza prawie nikt z obywateli samorząd
su na zajmowanie się sprawami re nej prowincji nie skorzystał z tego,
Ugii, i stała się ona przywilejem
O. CORDOBANO.
klas posiadających, to u nas cały
V
li*
lud jest głęboko wierzący, zapeł
Drugą
część
rozm
ow
y
naszego
nia kościoły i szanuje duchowień
stwo, które ze swej strony ma głę korespondenta z min. Irujo ogUh
bokie poczucie demokracji, cho- sim y jutro.
Barcelona, w końcu listopada. nacjonaliści

baskijscy,
członek
lewicy
narodow ej,
1 komuni
sta, 3 socjalistów , 1 członek Le
wicy republikańskiej i l członek
Zw iązku republikańskiego, właści
wie jednak w ładzę w sam orządnej
prowincji posiada p artja nacjona
listów baskijskich (katolików bas
kijskich), poniew aż czterech mini
strów tej partii ma w ręku praw ie
wszystkie teki.
Zapytałem następnie p. Irujo, na
czem polegają różnice zasadnicze
między baskijczykam i i pozostały
mi republikanam i hiszpańskim i w
zw iązku oczywiście z obecną chwi
lą. Pan Irujo odpow iedział mi:
„Co się tyczy prowadzenia woj-

Ale czytam w niedzielnym
„A.B.C." sprawozdanie z prze
biegu obrad tej warszawsk-ej
Izby Adwokackiej. Cytuję do
słownie:
„Żyd Berenson zgłosił -wniosek
formalny o przejście do porządku
dziennego (nad projektami t. zw,
narodowców — przyp. mój). Zarzu
cając nawet bezczelnie brak dobrach 1905.
**>
obyczajów w sposobie zgłoszenia te
V
go wniosku (projektów fc. zw- naro
„Żyd" - Berenson!.-- A przedowców, projektów, przepisanych c[w\iQ niemu — kilku młodych
żywcem % obyczajów „Trzeciej" ludzi, dla których cały eo o s
Rzeszy — przyp. m ój)".
Polski podziemnej — to księga
„Żyd — Berenson"! Tyle —* zamknięta. Jakaż tu może być
..AJ3.C."
polemika? Jaka może być dys
**
*
kusja!... Ten atak na BerensoTo były lata po klęsce rewo na w takiej formie — to coś
lucji 1905 r. Panowie przywód brzydkiego, paskudnego, obrzy
cy „młodej" adwokatury „naro dliwego. Niema w tym ani cie*
dowej" spacerowali wtedy —
V najlepszym dla nich wypad
ku — pod stołem, z koszulkami
* mlecznych ząbkach. W Warazawie zaś skrzypiały szubieni
ce I działały bez przerwy sądy
>rojenne. Toczyli z nimi wojnę
sam na sam najszlachetniejsi
przedstawiciele dobrych oby
czajów palestry polskiej — Sta
nisław Patek, Leon Beren-on,
Eugeniusz Smiarowski.
skich uczelni musi się skończyć 1 Przedstawiciel Havasa odbył roz nzyjęte zostały przez ludność i p ra
botnicza przypomina, że potrafi
Jak już donosiliśmy w czoraj, w
jest, panowie z „A.B.C,"! Ten niedzielę, 29 listopada, odbył się
Młodzież chłopska nie chce awan mowę z dziekanem korpusu dyploma sę Madrytu z uznaniem. Nio zapo
znowu przepędzić paniczyków „na
■właśnie „Żyd" Berenson, najo w „Ateneum " w W arszaw ie wiel
tu r faszystowskich i chce się u- tycznego w Madrycie, ambasadorem minamy o niebezp eczeństwach, jakie
rodowych" tak jak to zrobiła w
ehiljskim Nuntz Morgada. Ambasa grożą każdemu z nas w stolicy. Bom
fiarniejszy z nośród ofiarnych ki wiec młodzieży robotniczej i aczyć. Na siłę odpowiemy siłą".
roku 1934",
dor omówił działalność szefów misyj by i pociski padły dotychczas na
obrońca Montwiłła-Mireck;e<*o. kademickiej w spraw ie ostatnich
W
imieniu
Legionu
Młodych
—
N astępnie w imieniu Związku
dyplomatycznych w Mądrych ^ eią gmach ambasady francuskiej i po*
Sam na sam z sądem wojen zajść na wyższych uczelniach.
Niezależnej Młodzieży Socjalistycz Frakcja przem aw ia ob. Łukasik:
gu czterech miesięcy, t. j. oa począ- lelstwa rumuńskiego oraz na mie
nym! Długie noce zmagania się
ku wojny domowej. Wysiłki korpusu szkania posła republiki San Domin
nej przem aw ia tow. Leszek Raabe:
W imieniu organizacyj, zwołu
chwili kiedy młodzież wybiera mię dyplomatycznego
powiedział ani- go i radcy ambasady chilijskiej. Nie
o to, by czyjąś szyję ocalić od
„Awantury na uczelniach są dy
,
.
. . . ____ •
• basador — mające na celu ulżenie lo bezpieczeństwo jf-st więc rzeczywi
stryczka. Chodzenie stale po jących otw orzył w iec tow . Z. Ładdzy walczącymi klasami,^
j t gu w;?^nj^w politycznych i ochron? ste. Pomimo wszystko J»lee\v moi
wersją przeciw solidarnej walce
samej krawędzi roli adwokata i kowski, w zyw ając zebranych do
wpłynąć na tę decyzję. Mają akie- ludności cywilnej przed okropnościąja sam postanowiliśmy pozostać tu,
młodzieży niezamożnej. Wybucha
foli pośrednika pomiędzy ska uczczenia poległych i walczących
rować uwagę młodzieży polskiej mi wojny, wreszcie postano wienie me aby prowadzić nadal działalność hu
ją zawsze wtedy, kiedy narastają
na „ławki" w chwili decydujących których szefów placówek dyplomaty manitarną.
żanymi a Organ;zacją Bojową obrońców W olności w Hiszpanii.
nastroje antyopłatowe. Awantury
Chmara szpiclów, śledzących W ybucha „M iędzynarodów ka" i na uczelniach idą na rękę „sana posunięć w polityce gospodarczej, cznych pozostanie w Madrycie —
nieustannie każdy krok, a w „Czerwony S ztanoar". P ad ają o- cji" i nie są likwidowane w porę wewnętrznej i zagranicznej".
krzyki na cześć robotników Hisz
O statni przem aw ia tow. S tan i
Perspektywie... katorga.
przez Senaty Wyższych Uczelni".
panii
i
tow
.
Caballero.
sław
D ubois:
Nie sposób dziś obliczyć, ilu
Nie wołamy o policję. Ale stwier
W imieniu O.K.K. F.P .S . prze
„Na
terenie wyższych uczelni —
najlepszych ludzi ocalił — do
dizamy fakt, że represja przeciw
tak samo zresztą jak na terenie
słownie: ocalił! — ten „Żyd" — m aw ia tow. Zygm unt Z arem ba:
awanturom nastąpiła dopiero w
starszego społeczeństwa dokonywa
„Coroczne manewry jesienne, —
Leon Berepson. Nie suosób uchwili zagrożenia ...majątku uczel
Na plenarnym posiedzeniu Ra- skiego, tow . Ignacego D aszyńskie
mające
wykazać
żywnotność
ende
się wstrętnej gry. Dewaluują się
stalić miarę wdzięczności ser
ni, a nie spowodowały jej napady
pojecia,*lrtóre
'młodzieży*
kazało
się
dV
Miejskiej w Zaw ierciu, odby gocji, dokonywane są przy pomocy
na bezbronnych studentów.
decznej, która go otacza ze
N astępnie uchw alono przem ia
tym
pod przewodnictwem prezy
„szturmowej brygady" młodzieży z
szanować: patriotyzmu,
religii,
W walce z faszyzmem na uczel
strony tych wszystkich, bez
now ać ulicę Smolną na ulicę im.
denta
J.
Szczodrow
skiego,
ucz
kultury.
Obóz,
który
rzuca
klas posiadających. Sens tej gry
niach mamy potężnego sojusznika
fótnicy dzisiejszych poglądów
czono przez pow stanie i milczenie Ignacego Daszyńskiego.
patriotyczne,
religijne
i
„kultural
odsłonił
niedawno
ks.
Trzeciak,
—
—
walczącą
o
ustrój
socjalistycz
Politycznych, — ze strony tych
ne" hasła przekreśla je jednocze pamięci w odza Socjalizmu polpisząc o konieczności przeprowadzę
ny klasę pracującą Polski. Żąda
Wszystkich, którzy uczestni
nia
profilaktycznie
„linii
podzia
śnie
swoim brutalnym stanowis
my otworzenia uczelni dla synów
czyli naprawdę w walkach o
kiem,
typowym stanowiskiem wal
łu"
między
lewicą
a
prawicą,
któ
robotników,
chłopów
i
pracującej
Niepodległość.
czącej
burżuazji. „Sanacja" nie
r
ą
ma
tworzyć
„kwestia
żydowska"
inteligencji".
W porównaniu do Polaka
Ma
też
podzielić
młodzież
kwestia
przeciwdziała,
bo po nad kłótnia
W
imieniu
„C
ukunftu"
bundowLeona Berensona panowie re
mi obozów góruje wspólna świado
ławek i obcowania towarzyskiego. skiego mówi tow. Oler:
daktorzy „A.B.C," są pigmejamość klasowa".
W chwili największego napięcia
„Pochodzimy z tej grupy narodo
*ńi. I gdy taki p. J. Czarkow
ttarszaw a, ul. Czerwonego Krzyża 20, PX0. 4228
„Przeciw tej fali faszystowskiej
kwestii społecznych i politycznych,
wościowej,
która
ma
przywilej
fi
ski (syn znanego chirurga o...
odrodzi
się
tem
front,
który
cha
w obliczu wielkiej tragedii i bezna
gurowania co roku n a. szpaltach
OSTATNIE NOWOŚCI:
Praktyce żydowskiej) pozwala
rakteryzował dawniej żyde mło
dziejności życia młodzieży, każe
wszystkich gazet,
ARGON W. — Ekonomia polityczna imperializmu
6*—
*bbie ni stąd ni zowąd mówić
się jej myśleć o osobnych ławkach
dzieży polskiej: solidarność mło BUCHARIN' W. — Teoria materializmu historycznego I/II
„Młody robotnik i student żydów
10.—
jiW imieniu wszystkich Pola
dla poszczególnych narodowości.
dzieży pracującej fizycznie z mło ERENBURG S. — Sprzysiężenie równych
7-—
ski m ają jednak pełną świado
ków", — to jest to poprostu
GUREWICZ Z. — Małżeństwo współczesne
3.—
Oto jaskrawy przykład działania
dzieżą akademicką".
mość, że ostrze awantur faszystów
śmieszna arogancja. Nic ponad1-—
„zasłony dymnej" antysemityzmu.
Zgrom adzenie zakończono u- PANF1EROW F. — Bunt ziemi

Młodzież robotnicza i akademicka stolicy

w walce o prawo do nauki

Przeciwko ciągłym awanturom na Wyższych Uczelniach

Praca placówek dyplomatycznych
państw obcych w Madrycie

I

Ulica im. Ignacego Daszyńskiego
w Z aw ierciu

K O M U N IK A T

KSIĘGARNI ROBOTNICZEJ

H ..

Zniknięcie jej, to postawienie mło
*
dzieży wobec istotnych zagadnień
Mogę przyjąć jedną okolicz
dnia, wobec pytania: z ludem czy
ność łagodzącą: panowie reprzeciw ludowi?"
5'htorzy „A.B.C.' ule znają
W imieniu m łodzieży P. P. S.
*'*storii walk o Niepodległość, przem aw ia tow. Kobrzyński:

yjrośli wszak ze frodow;ska,
j^óre w tym czasie, kiedy Leon
eręnson staczał boje samotne
życie bojowców P. P. S., —
powalało budżet i kontyngent
ftkruta dla Imperium V,r-',ch* A'

'• 1914 — „padało do stóp" je

cesarskiej mości Mikołaja II
® słowam i onV ornfido odda,nia

„Młodzież robotnicza wie dosko
nale, że aw antury na uczelniach
organizują dzieci fabrykantów i
obszarników, wie dobrze, że awan
tu ry te godzą w walkę niezamoż
nej młodzieży i żc za plecami bojówkarzy ukrywa się interes burżuazji.
I dlatego na wspólnym wiecu z
m łodłńoża ak ad e m ic k a. m ło d z ież ro

skich godzi w walkę o wolność. Im
mocniej nas biją, tym mocniej chcą
uderzyć
walczących robotników
polskich. Młodzież socjalistyczna
żydowska chce żyć dla kraju, w
którym wyrosła i pracuje, walcząc
z żydowskimi i polskimi wyzyski
waczami. Patrząc ze stanowiska
klasowego widzi kolosalną różnicę
w stosunku do okupowanych Alcazarów polskich i do strajków oku
pacyjnych robotników (np. Semperit w Krakowie)".
W imieniu Koła Młodzieży „W i
ci" przem aw ia ob. Latek:
I znowu w tej sprawie jesteśmy
razem. Ten „doroczny wstyd" pol

chwaleniem rezolucji protestującej
przeciwko aw anturom , żądającej
autonom ii, zniesienia opłat, oraz
otw orzenia uczelni i z'’ vdowanej
polityki w ładz akademickich.
N astępnie uchwalono przesłać
pozdrow ienia O ssietzky’emu, za
protestow ano przeciw istnieniu Berezy i w yrażono uznanie o dw aż
nym profesorom wyższych uczelni.
Wiec zakończono w nastroju s i l 
nym i zdecydowanym odśpiew a
niem „M iędzynarodów ki", „C zer
wonego S ztan d aru " i „G dy naród
do b o ju".

PŁECHANOW J. Podstawowe zagadnienia marksizmu
ULASZYN H. — Metody rzymsko-katolickie
TYTAYNA — Kobieta wśród łowców głów
WIECZORKIEWICZ BR. — Zarys nauki żywego słowa

3.—2.-—
4.50
4.80

Ceny

CENY ZNIŻONE
dawna obecna
10.—
16.—
DASZYŃSKI — Pamiętniki t LII
1.50
6—
ERENBURG S. — W krainie Don-Kichota
6.—
2.—
GROSMAN M. — K. Marks. Powieść biograficzna
1.50
S.—
N1EM1ŁOW A. — Co to jest śmierć.
3.—
8.—
PANEJEROW F. — Bruski
3.—
8.
—
Komana nędzarzy
UŁASZYN H. — Ecce sacerdos? Rzecz o Ks. N. Cie
0.75
1.50
szyńskim
2.__
1.—
—
Państwo a Kościół
1.50
3—
—
Z walk z kłamstwem
18.—
50—
W'ELLS. H, G. — Hi3toria świata t. I/VI brosz.
Książki wysyłamy po uprzednim otrzymaniu należności plus 30 gr. na ko*
szta przesyłki. Należność należy wpłacać na konto P. K. O. Nr. 1228 lob
w znaczkach pocztowych.
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Deklaranci celni

Otsrona lotnicza
Francji

domagają się umowy zbiorowej!

W Dzienniku Urzędowym F ran
cji ogłoszony został dekret, przy
noszący szereg postanow ień o re
organizacji min. lotnictw a. Dekret
ten przew iduje utw orzenie specjal
nego w ydziału zbrojeń lotniczych,
podległego bezpośrednio m inistro
wi lotnictw a, w którym skupiać się
będą w szystkie zagadnienia, doty
czące w yposażenia m aterialnego
lotnictw a francuskiego, zarów no
w aparaty, jak i sprzęt wojenny,
używ any w tej broni. Utworzenie
tego wydziału jest dowodem zna
czenia, jakie w tej chwili Rząd
przyw iązuje do spraw y ulepszenia,
i rozw oju wszelkich prac, zw iąza
nych z udoskonaleniem technicznej
strony lotnictwa.

Jak o ś nie docenia się roli i
funkcji deklarantów celnych w ży
ciu gospodarczem i spolecznem.
Są to pracow nicy, którzy — w po
rów naniu z innymi kategorjam i
pracow ników um ysłowych ustaw i
cznie narażani są na pow ażną od
pow iedzialność k arną i cywilną.
D eklarant celny musi posiadać
specyficzną w iadom ość. Musi być
w ielostronnie w ypraktykow any to
w aroznaw cą. Musi znać nie tylko
teoretycznie taryfę celną i kolejo
w ą, ale musi ją przedew szystkiem
umieć stosow ać do odpow iednich
rodzajów to w arów , bez narażenia
stron na szkodę. Mhsi umieć p o 
godzić interesy Skarbu P ań stw a z
interesam i kupiectw a i przem y
słu. Pom yłka d eklaranta w pracy
może spow odow ać w p ro st nie
obliczalne szkody i straty.
D ziałalność deklarantów nie jest
także bez w pływ u na ożyw ienie
gospodarcze i przem ysłow e P a ń 
stw a; dalej udzielają oni stale bez
interesow nych porad w zakresie
w yw ozu i przyw ozu tow arów ,
oraz przyw ozu m aszyn, urządzeń
fabrycznych i surow ców . Przy
czyniają się oni sw ą p racą rów 
nież do uspraw nienia działalności
U rzędów Celnych. D eklarant zo
bow iązany jest znać w szystkie
ustaw y, rozporządzenia, okólniki,
orzeczenia Min. Skarbu i Komuni
kacji, N ajw yższego
T rybunału
A dm inistracyjnego i t. d. dotyczą
ce obrotu tow arow ego z z a g ra 
nicą. Nie dość na tym. N ad każ
dym deklarantem wisi niby miecz
Dam oklesa, odpow iedzialność kar
no -sk arb o w a w obec Skarbu P a ń 
stw a, a bardzo często także cywil
n a w obec klienta. D eklarant uisz
cza rów nie w Kasie Celnej opłaty
z a cło, w ynoszące nieraz kilka
dziesiąt tysięcy złotych dziennie,
m ając przytym do obsłużenia kil
ka k as kolejow ych i celnych; ma
pod sw oją pieczęcią całą kasow ość kolejow o - celno - spedycyj
ny,
A warunki, wśród których w y
pada tym pracownikom spełniać
sw e ciężkie funkcje, są nad wyraz
przykre*,. W lecie i w zimie godzi
nami wystają oni w betonowych

m agazynach kolejowych, nie zw a
żające na upały, mróz i inne utru
dnienia. P oza tym praca tych lu
dzi w ym aga stałego naprężenia
nerw ów . Jest gorączkow a.
D oceniają tę Syzyfową pracę
czynniki urzędow e i w m iarę mo
żliwości starają się tym ludziom utatw iać w ykonyw anie obow iązków .
N iedaw no temu w ybudow ano w
Gdyni wielki gm ach Głównego Urzędu Celnego. Czytam y o nim:
„Na specjalną uw agę zasługuje sa
la deklarantów celnych. Urząd
Celny doceniając rolę deklaran
tów , t. j. tych urzędników firm,
którzy spełniają rolę pośrednika
m iędzy stroną a Urzędem, pom y
ślał o stw orzeniu możliwie dogod
nych w arunków pracy, a naw et
chw ilow ego odpoczynku dla tych
żyjących ciągle w nerw ow ym po
śpiechu ludzi.
Z daw ałoby się zatym , że — wo
bec ta k uciążliwych w arunków
p racy — pracow nicy ci są odpo
wiednio traktow ani i w ynagradza
ni. Tym czasem , niestety, tak me
jest. P racują oni dziennie po 10
godzin, a to w czasie od 8 — 15
i od 17 — 20-ej, przy czym praca
w godzinach od 17 do 20-ej me
jest w ogóle honorow ana. W yna
grodzenie jest poza tym bardzo
liche.
P ensje rozpoczynają się od kwo
ty 120 zł. brutto dla pracow nika
d eklaranta przy kolejowym urzę
dzie celnym, m ającego sześć lat
praktyki. Dalsze pobory w ahają
się w granicach od 200 do 300 zł.
miesięcznie przy przeciętnej p rak 
tyce do lat 10-ciu.
Deklaranci celni, za pośredni
ctwem Związku Zaw. Pracowni
ków Umysłowych w Krakowie, do
magają się zawarcia umowy zbio
rowej i uwzględnienia szeregu po
stulatów. M. innymi żądają usta
lenia czasu pracy do 7 godz. dzien
nie, honorowania godzin nadliczbo
wych, w razie ich konieczności,
przyznania minimum płacy w kwo
cie 300 zł. miesięcznie, podwyżki
dotychczasowych poborów wedle
specjalnego klucza, przyznania do
datku odzieżowego, ubezpieczenia
od wypadków, nie przyjmowania
praktykantów, tudzież przyznania

Hitlerowski senator skazany
na 14 dni aresztu
A gencja PRESS donosi z K ato
wic:
W sądzie okręgow ym w K ato
w icach odbył się na tle w alk w e
w nętrznych między Niemcami na
Śląsku charakterystyczny proces
0 zniesław ienie w druku.
P asto r Jan H alfinger skarżył
senatora (z nominacji) W iesnera,
przyw ódcę „Jungdeutsche P a rte i1
1 jego zastępcę Schneidera o znie
sław ienie na łam ach w ychodzące
go w Polsce czasopism a niemiec
kiego „D er A ufbruch". Senator
W iesner zarzucił pastorow i Halfin

pracownikom prawa do odprawy
w wysokości jednego miesiąca za
każdy przepracowany rok, w ra
zie niezawinionego przez nich odejścia.
Zw iązek zaprosił właścicieli biur
spedycyjnych na specjalną konfe
rencję dla om ówienia powyższych
spraw . Jest nadzieja, że uda się
pracodaw ców skłonić do zaw arcia
umowy zbiorow ej na drodze polu
bow nej. D oświadczenie bowiem
uczy, że na drodze w spólnego porbzumienia daleko łatw iej jest a k 
cję doprow adzić do celu i zapobiec
niepożądanym następstw om !
M. Statter.

(Koresp. w łasna).
Ruch robotniczy na tutejszym
terenie i potężniejące z każdym
dniem nasze klasow e Związki Z a
w odow e, spędzają sen z oczu miej
scow ego Str. N arodow ego i klery
kalizmu. Zebrali więc na odw agę i
postanow ili odbyć publiczny wiec
pod gołym niebem, na który agito
wali od dwóch tygodni niecenzu
rowanem i ulotkam i, które nadto
w kładali do pism i dzieników,
sprzedaw anych w kioskach (U ),
przy czym nie brakło tych ulotek
także w „Robotniku11 i w „N aprzo
dzie11.
W iec ten zw ołano na wielkim
placu tuż pod kościołem — farnym i w porze, kiedy pobożni p a
rafianie po sumie w ychodzą z ko
ścioła. Oczywiście przed przygoto
w aną trybuną zgrom adziły się ty 
siączne tłumy. Jednakże aranżerów
spotkał straszny zaw ód, bo gdy
m ów ca „narodow y11 zaczął rzucać
obelgi na naszych tow arzyszy hi
szpańskich, zgrom adzony kilkuty
sięczny tłum zareagow ał, śpiew a
jąc „Czerwony S ztandar11. Gdy zaś
narodow cy, w yczekaw szy p ró b o 

A utorka wymienionej w tytule
książki o pracow ała przed dw om a
laty inną broszurkę, w ydaną ró w 
nież przez Instytut O św iaty D oro
słych, p. tyt. Ja k czytać książki
i gazety. Niew ielka ta broszurka
obejm uje m niejszą ilość z a g a 
dnień, przyczem zagadnienia w y

słabym . Prezydent Roosevelt n a 
woływał do ścisłej w spółpracy
panam erykańskiej i do skoncen
trow ania wysiłków celem zanie
chania na przyszłość w ojen.
(P A T .).

Kolonialne roszczenia Niemiec«
zostały odrzucone
w rozmowie z przedstawicielem „Pa
ris Soir11 poruszył żądanie Niemiec
zwrotu kolonij. Uważam — oświad
czył minister — i i sprawa ewentu
alnego zwrotu dawnych kolonii nie
mieckich nie istnieje. Francja posia
da mandat od Ligi Narodów, wypeł
nia go sumiennie i nie porzuci go do
**
póki zachowa wiarę w Ligę Naro
*
Francuski minister kolonii Moutet dów.

Angielski komitet do spraw A fry
ki Wschodniej ogłosił memorandum,
w którym w sposób bardzo stanow
czy wypowiada się przeciw wszelkim
pomysłom rewizji mandatów kolo
nialnych w Afryce na rzecz. Niemiec.
Memoriał rozdano w Izbach Gmin i
lordów.
■-

w ali dalej wiec kontynuow ać, tłum
przypuścił atak na trybunę, którą
obalił. Gdy „narodow cy11, nie chcąc
dać za w ygryną, w ysłali sw ego
mówcę do okna jednej z sąsiadu
jących kamienic, tam został w y
gw izdany, po czym po praw ie
przez dwie godziny ponaw ianych
przez faszystów
bezskutecznie
prób odbycia tego wiecu zgrom a
dzeni ze śpiewem „Czerw onego
S ztandaru11 rozeszli się do domów.
Podkreślić należy, że bardzo li
cznie zgrom adzeni chłopi pod
chw ytyw ali w lot słow a pieśni ro
botniczej, śpiew anej wielokrotnie,
i z tą pieśnią na ustach opuszczali
miejsce zgrom adzenia.
Nie brakło na nim także policji
prób „poskram iania11 nie faszy
stów , ale naszych tow arzyszy sp o 
kojnie, śpiew ających sw oją pieśń
robotniczą.
Spalił na panew ce pierw szy
dziewiczy w ystęp tutejszych „n a
rodow ców 11, którym radzim y, aby
swych prób propagow ania faszy
stow skich imprez u nas nie pona
wiali i pozostaw ili organizacje ro 
botnicze w spokoju.

W skutek rozporządzenia mini
stra Spraw W ew nętrznych, aresz
tow ano w różnych m iejscowoś
ciach Bułgarii 32 osoby, które po
przednio należały do kół organiza
cyjnych faszystow skiego „Zw en a “. Pom iędzy aresztow anym i jest
dużo b. urzędników państw ow ych,
oficerów i dziennikarzy.
Przyczyną aresztow ań jest roz
pow szechniana anonim ow a ulot
ka, godząca w osobę króla.
W edług pryw atnych doniesień,
aresztow anych jest znacznie w ię
cej i liczba ich przekracza 100
osób z różnych ugrupow ań poli

tycznych.
Jednocześnie donoszą z Bułga
rii, że b. prem ier Cankow w yje
chał na kilka tygodni zagranicę
dla celów informacyjnych. C an
kow najpierw pojechał do B elgra
du, skąd w e w torek udał się do
Berlina.
K orespondentow i „Niemieckiego
B iura Inform acyjnego1’ Cankow
oświadczył, że szczerze szanuje i
podziw ia now e Niemcy, których
dotychczas co praw da nie w idział.
Ruch, którem u przew odzi, jest
w dążeniach swych bliski naro
dowemu „socjalizm ow i11.

Agitacja fakira Ipi
wywołała krwawe zajścia w Indiach

W Londynie w ydano następują
cy oficjalny kom unikat w spraw ie
zam ieszek w Indiach brytyjskich:
Fakir Ipi, zam ieszkujący w doli
nie Tochi, oddaw ał się od dłuższe
go czasu, pod pozorem działalno
ści religijnej, agitacji antyrządo
wej. Z agrożony konsekwencjam i
tej akcji fakir Ipi schronił się do
doliny Khaisora, gdzie w dalszym
ciągu prow adził w śród miejscowej
ludności agitację antybrytyjską.
Poniew aż petraktacje z szefem
(Kor. wł.).
szczepu, w śród którego zam ieszkał
System atyczny w zrost wpływ ów rem po zagajeniu przez tow . St. Ipi, o w ydanie go w ładzom , speł
PPS. i Klasowych Zw iązków Zaw., Bociana, odczyt na tem at „ św iat zły na niczym, zdecydow ał Rząd
których szeregi w ostatnich cza pracy w obliczu p ra w a 11 wygłosił w ysłać do doliny Khaisora dw a od
sach uległy olbrzymiemu w zrosto tow. dr. Fensterblau.
**
wi, — w ym aga w yszkolenia i przy

Intensywna praca oświatowa T.U.R.

w okręgu Chrzanowskiem

działy w ojska z nadzieją, że samo
pojaw ienie się tych oddziałów po
łoży kres antyrządow ej agitacji.
W ypraw a ta, nie m ająca w zupeł
ności cech ekspedycji karnej, wy
ruszyła w dniu 25 b. m. z M irali
i Damdil.
W krótce po w kroczeniu do do
liny Khaisora, oddziały brytyjskie
zostały otoczone przez krajow ców
szczepów Tori, Khel i Uazir, z któ
rymi zm uszone zostały stoczyć
walkę, w której zostało po stronie
Anglików zabitych 2 oficerów i 15
żołnierzy, rannych zaś 2 oficerów
i 65 żołnierzy.

*

W sobotę 21 bm. TUR. urządził
w Chrzanow ie publiczny odczyt
tow. Z. Piotrow skiego na tem at
„K atastrofa szkolnictw a i ośw iaty
w Polsre. W odczycie wzięło udział 120 słuchaczy, którzy z wiel
kiem zainteresow aniem
słuchali
prelegenta.
W dniu 22 b. m. tow . Piotrow 
ski w ykładał na kursach o for
mach ruchu robotniczego, a po po
łudniu mówił w Trzebini o kryzy
sie.
W czasie sw ego pobytu w po
wiecie Chrzanow skim tow . Pio
trow ski żywo interesow ał się pra
cami oddziałów TUR., udzielając
w skazów ek poszczególnym oddzia
łom, oraz odbył konferencję przed
stawicieli oddziałów TUR. w Trze
bini, skąd serdecznie żegnany w y
jechał do Katowic.

ru przykładow o wysuniętych przez
autorkę zagadnień, tem atów i ty 
tułów w nioskow ać należy, że m ia
kazane są prostsze i łatw iejsze; ła ona na myśli zarów no młodzież
należałoby ją zatem traktow ać ja  jak dorosłych, zarów no sferę ro
ko szczebel przygotow aw czy dla botniczą, jak w łościańską.
czytelników drugiej książki.
Nie ulega w ątpliw ości, że tak

cieczkach, w ystaw ach i muzeach,
o obserw oaniu zjaw isk otaczają
cych. Nie zatrzym uje się jednak
dłużej nad temi spraw am i i zaj
muje się wyłącznie lekturą książek
naukowych. Dalsze rozdziały no
szą następujące tytuły: 1. Jak szu
kać książki. 2. Usprawnienie czy
tania. 3. Czytanie książek nauko
wych. 4. W ym owa mapy. 5. W y
mowa liczb. 6. O przygotowaniu
referatu.
Rozdziały te pod względem tru 
dności przedstaw iają się nierówno
miernie. Do trudnych zaliczyć n a
leży rozdział: Jak szukać książki.
W ymowa mapy, W ymowa liczb.
W pierwszym autorka w yjaśnia co
to jest bibligrafia, katalog, jakie
są zasady katalogow ania, w yja
śnia system katalogow y dziesięt
ny — w reszcie na przykładach
daje w skazów ki, jak szukać nale
ży książki w katalogach. C zytel
nik ma tutaj do pokonania pod
w ójne trudności: musi przysw oić

gerow i kłam stw a i zdradę intere
sów niemieckich.
Sąd skazał senatora W iesnera i
Schneidera na kary po 14 dni
aresztu bez zaw ieszenia i na grzy
wny po 500 zł. Sen. W iesner bie
rze od pew nego czasu czynny udział w tej akcji niemieckiej na
Górnym Śląsku, która podporząd
kow ana jest rozkazom Berlina.
#*
*

Ten senator W iesner — to jesz
cze jeden namacalny przykład „do
brodziejstw11 ordynacji wyborczej
pp. Sławka, Cara i Podoskiego.

Wśród książek
L iteratura, dotycząca sam ouctw a, od szeregu lat leżała u nas
odłogiem i jakkolw iek ożyw iła się
nieco w ostatnich kilku latach,
stanow i jednak dziedzinę zanied
ban ą; każdą w ięc pracę z tego
zakresu pow itać należy z zaintere
sowaniem .

W przemówieniu, wygłoszonym
na wspólnym posiedzeniu Izby :
Senatu, baw iący w Rio de Janeiro
prezydent Roosevelt oświadczył
m. in.: D ew izą w ojny je st: silni
żyją, a słabi giną, natom iast de
w izą pokoju je st: silni pom agają

Nieudany „dziewiczy11występ Aresztowania w Bułgarii
„Narodowców" w Jarosławiu

gotow ania odpow iednich zastępów
działaczy robotniczych.
TUR. O ddział w Chrzanow ie
w ziął na siebie ten ciężki obow ią
zek i zorganizow ał kursa w zakre
sie nauk społecznych i u staw o 
daw stw a robotniczego. Na kursa
zapisało się 70 osób, członków
PPS. w szystkich klasow ych Zw.
Zaw. oraz TUR.-a, z poszczegól
nych m iejscowości pow iatu Chrza
nowskiego. Na kursach w ykłada
ją, w zględnie w ykładać będą, tow.
tow. L. Ciołkosz, Ciołkosz, dr. Paj
dak, dr. Fensterblau, dr. Feliks
Gross, dr. Zygm unt Gross, Piotrow
sk iC.zapiński, Stańczyk, m gr Cy
rankiew icz, Zygm unt Bocian, S ta
nisław Bocian i tow. Florkow.
Kierownikiem kursów jest tow.
Stanisław Bocian.
W dniu 14 listopada odbyło się
publiczne otw arcie kursów , na któ

Składajcie ofiary na zimową pomoc
dla bezrobotnych.
K o n to P K O N r. 70.200 Pomoc Zimowa.

J. SKARŻYŃSKA. Praca z książ
ką naukową, mapą, tablicą staty
styczną, wykresem. Pom oc w sa 
m okształceniu. Instytut O św iaty
Dorosłych. W arszaw a 1936. Str.
104.

Dewiza wo j y i dewiza pako;u

Obie książki są przem yślane i
opracow ane metodycznie, w obu
au to rk a dąży do kierow ania w y
siłkami sam ouka dla zapew nienia
mu trw alszych korzyści. W dru
giej swej pracy p. Skarżyńska
zmierza ponadto ku temu, aby za
oszczędzić sam oukow i błąkania
się poom acku, gubienia się w w y
borze lektury; chce dać czytelni
kowi przygotow anie do św iado
mego posługiw ania się różnemi
środkam i pomocniczemi, jak k a ta 
logi i bibliografię, m apy, tablice
statystyczne i w ykresy.

szerokie zakreślenie grona czytel
ników utrudniło zadanie autorce,
zw łaszcza pod względem w yzna
czenia jakiegoś przeciętnego, od
pow iadającego w szystkim , pozio
mu — oraz ustalenia stopnia tru 
dności pod względem formy języ
kowej.

Całość składa się ze w stępu i
6-iu rozdziałów i w dodatku na
końcu książki znajdujem y przy
kład słow nika trudnych w yrazów
oraz
bibliogfrafię rozum ow aną
książek na tem at sam okształcenia.
Na w stępie autorka kreśli kilka
sam ouków
K siążka przeznaczona jest dla sylw etek w ybitnych
najszerszego ogółu, bez ograni oraz om aw ia różne źródła zdoby
czeń wieku i środow iska; z w ybo w ania w iedzy, w spom ina o w y

a tle ty k a
ZAPAsNiCZE MISTRZOSTWA
WARSZAWY W WALCE
WOLNO - AMERYKAŃSKIEJ
Warszawski Okręgowy Związek
Atletyczny projektuje wprowadzenie
od stycznia po raz pierwszy druży
nowych mistrzostw Warszawy w wal
kacłi wolno - amerykańskich. Do roz
grywek zgłosiły się trzy kluby, a
mian- '
Leo;ia, Elektryczność i
Policyjny K. S.

R iź n e w ia d o m o ści
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PUNKTACJA OLIMPIJSKA
WEDŁUG ILOŚCI
MIESZKAŃCÓW
Profesor jednego z uniwersytetów
amerykańskich Snyder ogłosił cieciekawą tabelę klasyfikacyjną olim

sobie i zrozum ieć pew ien zasób
now ych pojęć oraz obcych term i
nów — a jednocześnie zdobyć
praktyczne w skazów ki postępow a
nia. W rozdz. p. tyt. W ym owa
mapy czytelnik spotka się z innym
zespołem pojęć, jak np. siatka geo
graficzna, szerokość i długość
geogr., poziomce i t. p., a w roz
dziale W ym owa liczb będzie miał
do czynienia z obliczeniami na
liczbach wielocyfrowtych.
W ydaje mi się, że czytelnik, któ
ry nie ukończył przynajm niej 7-o
klasow ej szkoły pow szechnej, albo
ukończył ją daw no i o wielu rze
czach już zapom niał, będzie miał
dość duże trudności do pokona
nia.
Pozostałe rozdziały nie przed
staw iają takich trudności, nie po
siadają bowiem tego podw ójnego
oblicza, które ze w zględu na swój
specjalny charakter m ają 3 wyżej
w spom niane rozdziały.
W ażne znaczenie dydaktyczne

pijską, biorąc pod uwagę nie rzeczykawą tabelę klasyfikacyjną olimpos.jiególne narody lecz stosunek
zdobytych punktów do ilości miesz
kańców.
Ponieważ 24 państwa zdobyły pun
kty na olimpiadzie, Snyder do
dał ilość wszystkich punktów oraz
obliczył całkowitą ilość mieszkań
ców w tych państwach i wyprowa
dził r - ' ~ - '"dnią tabele nunktacyjną,
która miała dowieść jakie państwa
są najlepiej usportowione.
Według tej tabeli kolejność państw
przedstawiałaby się następująco: 1)
Estonia, 2) Węgry, 3) Szwecja, 4)
Finlandia, 5) Austria, 6) Norwe
gia, 7) Holandia, 8) Szwajcaria, 9)
Niemcy, 10) Argentyna. U ) Kana
da, 12> Włochy, 13) Francja, 14)
USA, 15) Belgia, 16) Czechosłowa
cja, 17) Dania, 18) Urugwaj, 19)
Meksyk, 20) Egipt. 21) Polska, 22)
Jugosławia, 23) Filipiny, 24) Japo
nia.

ma rozdział dotyczący uspraw nie
nia czytania, w którym au to rk a
daje doskonałe w skazów ki prakty
czne w spraw ie osiągnięcia w p ra
wy technicznej w czytaniu oraz w
spraw ie posługiw ania się słow ni
kiem. Na zakończenie każdego roz
działu podane zostały tem aty ćwi
czeń, zw iązanych z tem atam i om a
wianemi, a m ających na celu za
stosow anie zdobytych w iadom o
ści.
Posługiw anie się tą książką nie
może polegać na jej przeczytaniu,
jest ona przewodnikiem w pracy
nad sobą, jak to zaznaczono w
podtytule: pom ocą w sam okształ
ceniu. Kto istotnie do tego celu
zmierza, znajdzie w książce p.
Skarżyńskiej sum iennego przew ód
nika — dlatego książka znaleźć
się pow inna w każdej biblotece
popularno - naukow ej.
M. L.

Z G ó rn e o o

S la s k a

„ P r a w o d ż u n g li*
w PieKaracH
Komitet miejscowy P. P. S. po
stanowił urządzić wiec publiczny
w Piekarach. Wiec został — zgo
dnie z prawem — zalegalizowany,
również wynajęto salę u p. Grusz
ki. Zgodnie z ustalonym progra
mem zjawiłem się o godz. 4-ej po
południu, aby wygłosić retarat. Ku
mojemu zdumieniu zobaczyłem około półtora tysiąca słuchaczy zgro
madzonych nie w lokalu, lecz na
ulicy przed lokalem, dyskutując> ..h
coś między sobą w stanie wysoce
podnieconym. Przyczyna podniece
nia zebranej masy ludzi wnet się
wyjaśniła. Okazało się, że właści
ciel odmówił bezpośrednio przed
zgromadzeniem otw arcia sali, tłu
macząc,
że się zgłosili do niego jacyś lu
dzie i zagroził] mu wybiciem okien
— jeśli wpuści socjalistów na
zgromadzenie do swojej sali.
Sądząc, że powstało tu jakieś
nieporozumienie udałem się osobi
ście do właściciela sali. Niestety
nie było to nieporozumienie, bo
v'zburzony gospodarz oświadczył
mi — „Proszę Pana niech Pan nie
nalega na otwarcie sali, bo aczkol
wiek wydzierżawiłem Wam sale, to
jednak nie mogę Wam sali otwo
rzyć. Nie chcę, by mi powybijano
okna, a w dodaaku mam długi i bo
ję się, by mnie nie zniszczono". —
W obec takiego postawienia spra
wy zwróciłem się, otoczony tłumem
ludzi, do stojącej na ulicy asysty
policyjnej z zapytaniem, to to
wszystko znaczy?
Starszy posterunkowy rozłożył
bezradnie ręce i oświadczył mi, że
on nic tu pomóc nie może. Zapro
ponowałem zatem w żartobliwy
sposób towarzyszom, aby się uda
li z kamieniami do gospodarza i
oświadczyli mu, że jak nie da ca
li, to oni mu okna powybijają. Po
licji zaś, która zrobiła groźną mi
nę na taką z mojej strony propo
zycję oświadczyłem, że widocznie
w Piekarach Istnieje prawo silniej
szego, bo jeżeli można było '
bą wybicia szyb skłonić gospoda
rza do odmówienia wynajęcia sa
li, to chyba tą samą groźbą można
go zmusić do zmiany stanowiska.
Koniec końcem sytuacja staw a
ła się wcale niewesoła. Zdenerwo
wane masy ludzi zaczęły się dom a
gać odbycia wiecu pod gołym nie
bem. Policja zaś groziła rozpędze
niem takiego wiecu. To wywoływa
ło jeszcze większe podniecenie
mas. Nie chcąc dopuścić do gro
żącego konfliktu masy ludzi z po
licją, zaproponowałem odbycie
zgromadzenia w lokalu partyjnym.
Niestety w lokalu partyjnym mo
gło zmieścić najwyżej 500 osób,

reszta ludzi musiała pozostać na
podwórzu i przez okno w y .b iJ a ć
referatu. Sądziłem, że w ten spoŁób
udało się wybrnąć — bądź co bądź
— z trudnej i niebezpiecznej sytua
cji. Niestety, łudziłem się, bo pod
czas przemówienia zjawił się na
sali przedstawiciel urzędu okrę
gowego i oświadczył, że nie po
zwoli na odbycie zgromadzenia i
każe policji zgromadzonych roz
pędzić. Można sobie wyobrazić, jak
zareagowali zgromadzeni na tego
rodzaju stanowisko przedstawicie
la urzędu. W idząc niebezpieczeń
stwo aw antury, zacząłem tłuma
czyć owemu panu, że przecież ma
my pozwolenie na odbycie wiecu
i że fakt odbywania tego wiecu w
innym lokalu nie może być praw
ną przeszkodą dla jego odbycia.
Cywilny pan z urzędu w sposób
bardzo niepoważny zaczął się rzu
cać grożąc, że każe zgromadzenie
rozpędzić, a na mnie osobiście zro
bi doniesienie o zakłócenie spoko
ju publicznego. Ze zdenerwowania
i sposobu zachowania się przedsta
wiciela urzędu okręgowego, moż
na było wywnioskować, że owi teroryścl grożący właścicielowi lo
kalu wvbiclem szvb za udzielenie
nam sali, liczyli się, być może z in
tencją okręgowego urzędu. 6roż
ba zniszczenia właściciela lokalu

przez nacisk fiskalny nie pochodzi
ła już chyba od owych prywatnych
terorystów? Koniec — końcem
zgromadzenie — choć z przeszko
dami — doprowadziliśmy do kor
ca. A mogło być daleko gorzej
gdyby policja nie była bardziej ta
ktowna i opanowana, aniżeli przed
stawiciel okręgowego urzędu.
Zwracamy się do p. Starosty, by
licząc się ze stanem umysłu robo
tników i ludności w swoim powie
cie, zwłaszcza w Piekarach, gdzie
przecież jest masa bezrobotnych,
zechciał pouczyć przedstawicieli u
rzędów okręgowych, że w tak na
prawdę ciężkich czasach, nie nale
ży robić takich niepoważnych ka
wałów, jak z owym wiecem w Pie
karach. Poza tym sądzimy, żt te
rorystów, którzy grożą wybijaniem
okien właścicielom sal, a ktofzy
są przecież znani, władze zamkną
do więzienia, bo chyba tego ro
dzaju zwyczajów nie można tole
rować w praworządnym państwie.
W końcu byłoby dobrze, aby
miejscowe władze, zamiast prze
szkadzać w odbywaniu zgroma
dzeń, zajęły się pomocą bezrobot
nym. Na wiecu bezrobotni żalili
się, że dotychczas nie otrzymali ża
dnej pomocy zimowej, aczkolwiek
fuż kilka razy o pomoc interwenio
wali.
JAN STAŃCZYK.

Proces członków „Wanderbiindu”
Po przeszło tygodniowej przer
wie wznowiono rozprawę w Są
dzie Okręgowym przeciwko człon
kom nielegalnej organizacji „W anderbund". Przemawiali kolejno oskarżeni, którzy w ostatnim sło
wie prosili o uniewinnienie, wzglę
dnie o łagodny wymiar kary. Na
stępnie przewodniczący trybunału
zamknął rozprawę.
Po przerwie przewodniczący ogłosił wyrok, mocą którego Sąd
skazał dwóch z pośród oskarżo
nych: Homa , Helmuta i Freyera
Eryka po dwa pół roku więzienia;
ośmiu oskarżonych, a mianowicie:

Niesłychane!
Dziecko umiera z w iry lekarza USezpieczalni
W dniu 16 b. m. w Harmężach
pod Oświęcimiem koń, stanowiący
własność niejakiego T. Krzemienia,
kopnął w lewy bok, stojącego w
pobliżu czteroletniego syna W alen
tego Pędrysa z Harmęż. Ponieważ
stan dziecka pogorszył się, zwró
cił się ojciec skopanego dziecka do
lekarza Ubezpieczalni w Brzesz
czach, dr. Stanisława Mazurka z
prośbą, by udzielił chłopcu pomo
cy lekarskiej. Dr. Mazurek począt
kowo odmówił prośbie W Pędry
sa, jednakowoż w godzinach ? po
południowych przyjechał do cho
rego i po zbadaniu oświadczył, że
dziecku nic się nie stało.
Tymczasem stan chorego usta
wicznie się pogarszał, wobec czego
rodzice następnego dnia rano zgło
sili się do prywatnego lekarza dr
Sierankiewicza w Brzeszczach,
który po zbadaniu dziecka, polecił
natychmiastowe umieszczenie go
w szpitalu z uwagi na groźny stan.
Zgodnie ze wskazówkami dr. Sie
rankiewicza, rodzice udali się bez
pośrednio do mfeszkama dr. Ma
zurka z prośbą o wydanie asygnn-

Wiadomości
WPADŁ POD POCIĄG
W OCZACH NARZECZONEJ.
W Godżcu (pow. bielski) odpro
wadzał swą narzeczonę na stację
kolejową 21-letni Stanisław M a
tejczy k . Gdy pociąg był już w ru
chu, narzeczona otwarła okno w a
gonu, żegnając się z Maciejczy
kiem, który szedł obok jadącego
pociągu.
W pewnej chwili Maciejczyk po
ślizgnął się i wpadł pod koła w a
gonu, przy czym koła przecięły go
dosłownie przez połowę. Pociąg
natychmiast zatrzymano 1 wyciąg
nięto Macieiczyka, na pół przecię
tego przez koła wagonu.

Koderysza, ślazoka, Bulę, Po
loka, Romańskiego, Kwiatkow
skiego i Botego po półtora roku
więzienia; dziewięciu oskarżonych
po rok uwięzienia, siedmiu po osiem miesięcy, a siedmiu na umieszczenie w domu poprawczym.
Siedmiu oskarżonych sąd uwolnił.
W motywach przewodniczący
podniósł, że organizacja „W anderbund" działała nielegalnie, wzo
SAMOBÓJSTWO
rowana była na organizacjach ist
PRZEMYSŁOWCA.
niejących w Niemczech, skąd teź
Na torze kolejowym koło Zim
otrzymywała instrukcje 1 popar
nej Wody pod Lwowem budnik
cie.
kolejowy znalazŁposzarpafte zwło
ki starszego meżczvzny.
Przybyła na miejsce policja
WEŁNIANE
stwierdziła, iż denatem był Ignacy
Rapp, lat 52, zamieszkały we Lwoi JE D W A B IE
vie przy ul. 3 Maja.
wizytowe i wieczorowe
Dalsze dochodzenia wykazały, że
OSTATNIE
NOWOŚCI
Rapp był współwłaścicielem firmy
POLECA
,Rapp i Olbert, Reprezentacja cze
skiej
fabryki płócien B. Schmil i
NAJTANIEJ
Syn“, oraz, że powodem samobój
były nadużycia pieniężne na
W Al
WARSZAWA
NALEWKI 12 Tel. 12-10-50 ll% lTO stwa
szkodę firmy, o których ostatnio
powiadomiona została prokuratu-

SUKNIE

FUKSi OKNOWSKI

7rji

sam

ty do szpitala w Chrzanowie. Dr.
Mazurek odmówił przybyłym wyda
nia asygnaty, gdyż jak oświadczył
rodzicom, przed godziną 9-tą rano
nie załatwia pacjentów. Rodzice
zwracali uwagę na wyjątkową sy
tuację, że dziecko musi być bez
zwłocznie oddane do szpitala, gdyż
zachodzi niebezpieczeństwo utraty
życia, jednakże nie zdołali uprosić
dr. Mazurka o asygnatę, ponieważ
ten wyszedł z psem na dłuższy
spacer.
Po powrocie ze spaceru, wydal
rodzicom asygnatę, jednakże rodzi
ce nie mogli już dziecka odwieźć
w godzinach rannych pociągiem
do Oświęcimia i odjechali dopiero
najbliższym pociągiem. O godz. 13
dowiedzieli się na miejscu od le
karza szpitalnego, że stan dziecka
iest beznadziejny i że jeśli odwie
źliby go jeszcze w godzinach ran
nych, mogliby uratow ać mu ży
cie. Tego samego dnia jeszcze
dziecko zmarło.
Sprawą tą powinien się zająć
prokurator.

r a.

P o ls k i

BRZYTWĄ OBCIĄŁ ŻONIE
KONIEC NOSA.
Na posterunek P. P. w Sokoło
wie na Huculszczyżnie zgłosiła się
Endoksja Rybińczuk ze skargą na
męża Fedora, który związał ją, a
następnie brzytwą obciął jej ko
nlec nosa, wybił kilka zębów i
ostrzygł głowę do skóry.
Przyczyną nieludzkiego czynu
było podejrzenie o zdradę małżeń
ską.

w PłocKu
(Kor. własna).

W niedzielę, 29 b. m., w połud
nie, w sali Teatru Miejskiego w
Płocku, odbył się odczyt tow. K.
Czapińskiego, p. t. „Nowe oblicze
Europy".
Sala była przepełniona do ostat
niego miejsca: jak również wszy
stkie przejścia.
Zagaił odczyt tow. Kępczyński
krótkim przemówieniem.
Prelegent tow. Czapiński szcze
gółowo zanalizował dzsiiejszą sy
tuację międzynarodową, politykę
Hitlera, sytuację w Gdańsku, nie
bezpieczeństwo wojny 1 t. d. Ob
szernie omówił politykę min. Be
cka i jej konsekwencje.
Gdy w stanowczych słowach za
jął krytyczne stanowisko wobec tej
polityki, sala zareagowała wybu
chem oklasków.

Kaci** r a tf io w v

Koncert 0. R. fi. U. Z/u
W dzisiejszym programie ( o godz.
20.00) Polskie Radio na szczególną
uwagę zasługuje koncert O. i». M. U.
Z-u transnr towany przez Polskie tla dio w sali Konsewatorium. Koncert
ten przyniesie utwory niezmiernie in
teresujące, w tym kilka pierwszych
wykonań. Po raz pierwszy wykonana
zostanie „Simfonia Concerfcance" EsDur, .T. Ch. Bacha, syna wielkiego
Tana Sebastiana poza tym „Conterto
grosso'* g-moll Geminianiego, znako
mitego kompozytora i słynnego peda
yoga skrzypcowego. W audycji usły
szą radiosłuchacze poza tym m. in.
koncert D-Dur J. S. Bacha, prze fobio
ny przez samego kompozytora z kon
certu skrzypcowego na fortepian,
oraz Psalm 42 Schiitza. Ostatnie to
dz:eło zasługuje na baczną uwagę,
bowiem Schiitz był jednym z najwięk
szych mistrzów niemieckiej muzyki
kościelnej. Jako wykonawcy wystą
pią: Orkiestra Kameralna pod dyr.
Olgierda Straszyńskiego, chór i soli
ści. Słowo wstępne wygłosi prof. B.
Rutkowski

W BYDGOSZCZY POJAWIŁY
SIĘ FALSYFIKATY 50 ZŁ.
W Bydgoszczy zanotowano w
kilku wypadkach pojawienie się
zręcznie podrobionych banknotów
Pól roku temu zmarł, znany w sfe
rach dziennikarskich, red. Wiktor Po
50 zł.
pławski. Nikt albo prawie nfkt nie
ARESZTOWANIE B. sęDZIEGO. wiedział, że Popławski był jednocze
poetą. O tej nieznanej twórczo;
Z polecenia prokuratora Sądu śnie
ści opowie świetny krytyk Antoni
Okręgowego w Nowvm Sączu a Potocki dn. 1.XIT o godz. 21.40 w
resztowano dr. Ludwika Harnera. szkicu literackim p. t.: „Nieanany
b. naczelnika Sadtt Grodzkiego w poeta".
Wiersze Popławskiego wkrótce BCzarnym Dunajcu.
każą się w książce.
Przyczyna aresztowania pozo
staje w związku z dawnym urzę
dowaniem dr. Harnera jako sę
dziego.

0 nieznanym noecfe

..Blaski i nędze żytla
itjiid papieru"

BEZROBOTNY, pozostający bez
środków do życia, pros? o jakieś
ubranie i oałto. potrzebne mu dla
rozpoczęcia pracy.
Adres: Górczew3ka 39 m. 11 lub
administracja
„Robotnika" dla

Z. I.

Życie prywatne obywatela, życie Ba
rodów i państw jest w naszej epoce
nie do pomyślenia bez „papierków";
dokumenty, traktaty, konwencje, awizacje, lewity—oto treść, często pełna
udręczeń naszego życia. O blaskach i
nędzy życia wśród papieru opowie
dn. 1.XII o godz. 17.45 w swym mono
logu Teofil Trzciński.

Radio warszawskie
Wtorek, 1 grudnia 1936.

P . PAWLENKO

50)

BARYKADY

z rosyjskiego przełożyła

HALINA PILICHOWSKA
G rubas w ziął niewidomego pod rękę i troskliw ie
prow adził go przez ciżbę.
— A więc skąd się pan tu w ziął? — zagadnął jesz
cze raz. — Niech pan tego płazem nie puszcza, k o 
niecznie trzeba wnieść zażalenie. T eraz niższy p e r
sonel tak się wszędzie rozpuścił, że trudno po p ro 
stu wytrzym ać.
— Nie mam pow odu do wnoszenia zażalenia. W y
szedłem sam, — odparł niewidomy. — Chciałem sam
siebie skontrolow ać.
— No, ł po cóż się kontrolow ać w takim stanie, —
zauważył grubas z pełnym współczucia w yrzutem .—
Raczej należałoby siedzieć w domu. Przebyw a pan
w przytułku?
— Nie. Jestem starostą strasburskiego artelu
ociemviałych. Nazywam się A lexandre.
— A a, słyszałem , — łagodnie i delikatnie odparł
ivvoawca. — Niedawno się pan gdzieś chwacko spi
mcw!ono, nie walczą.
— Artel mój istnieje od dwudzistu lat, — po
Wiedział A lexandre, — Mam mechaników, m a te 
m atyków, muzyków. To praw da, że teraz zaczyniają
ciasto w piekarniach i wożą taczki, ale,., a czy pan,
Sa przykład, nikogo nie woził?
— Nigdy. Sądzi pan, że będę żałow ał? Jestem ry 
tow nikiem i to w cale niezłym. Na lewo, trochę bar*izicj n a lewo. O, tak. T en to, te n owo, a ja sobie

kreślę w łasną linię, — uczynił aluzję do mimowol
nej gry słów, oznaczających równocześnie i jego za
wód i jego zachow anie się.
— Linie — to bardzo piękna rzecz, — odezwał się
A leksander. — Ani jeden człowiek widzący nie wie,
jak piękna jest linia, zarys, kształt.
— Przepraszam , lecz i pan chyba nie może w ie
dzieć.
— J a ? O, akurat w łaśnie wiem, co to znaczy
kształt.
A lexandre trzym ając za łokieć swego wybawcę
cpow iedział z przejęciem dzieje swej pracy w sk ła
dzie antykw ariusza Sam uela Smilesa. Dzięki roz
winiętej pam ięci rąk dzielnie w ciągu siedmiu
m iesięcy utrzym yw ał porządek w oknach w ystaw o
wych i szafach antykw ariusza. W nocy będąc sam
w kom órce za sklepem poruszał długo palcami,
w których pozostały wspom nienia porannych rzeczy.
Zajęcie to było dla niego muzyką linij, gdyż każdy
punkt przedm iotu podrażniał jakiś odpowiedni
punkt zmysłów. Doskonale pam iętał obraz liniowy
przedm iotu i nie lubił go pow tarzać w samotności.
Bardzo jednak często, w skutek znużenia po dniu
pełnym wysiłku, zatracał w pamięci dotykowej p rz e 
strzenność przedm iotu, który mu się podobał i ni
gdy bodaj nie odczuwał większego zdenerw ow a
nia, niźli to .które go ogarnęło w takich chwilach.
Palcem wskazującym zaczynał wówczas rysow ać
V- pow ietrzu naw pół zapom niane kontury, rysował,
przeryw ał i znów zaczynał swój rysunek. Koniuszek
wskazującego palca u rastał jak gdyby do rozm ia
rów rozpam iętyw anego przedm iotu.
— Nie, nie, wy, ludzie widzący, nie wiecie, co
to jest kształt. Ujmujecie go wzrokiem , to znaczy
z daleka, na prędce i, najwidoczniej, przede w szyst

kim rzuca się wam w oczy jego barw a, przede wszysta na odczucie czystego kształtu nie macie już cza
su. Spoglądacie i jak gdyby dotykacie. Ale to nie
jest to samo.
G rubas nie odpowiadając szedł obok. Nie chciał
się spierać o rzeczy, w których on tylko mógł się
zorientow ać. To też, gdy A lexander zamilkł, z a 
uważył z rozm arzeniem :
— W naszych straszliw ych czasach pańska śle
pota to — po p rostu w spaniała rzecz. Inwalidów,
takich, jak pan, żaden diabeł nie tknie. Może pan
być spokojny.
— T ak pan sądzi? A zresztą, ma pan słuszność.
Ale właśnie poczucie pewnego bezpieczeństw a po
zwoli mi na dokonanie czegoś takiego, do czego
się nie nadaje człow iek widzący. Chciałbym, na
przykład, czasem zabić Thiers'a,
— No-no, niech pan tak nie krzyczy.
W eszli na skw er Trocadero i usiedli na pierw 
szej z brzega ławce. A lexandre o tarł pot z czoła
i kilka razy w estchnął niepokojąco głęboko.
— Je st pan kom unardem ?—zapytał grubas i przy
glądając się A lexandre'ow i wyjął grzebień i roz
czesał nim w ąsy i brodę, — No, a ja nie. Jestem po
prostu człowiekiem. Jedyna partia, której się trzy
mam — to moje ja.
— A więc jest pan stronnikiem W ersalu?
— Dlaczego — „a w ięc"? Jestem stronnikiem
w łasnego „ja". Mogę się pogodzić z każdym re ż y 
mem, nie w yrządzając mu szkody, a naw et przy
nosząc pożytek. Pali pan? Proszę. N aw et przyno
sząc pożytek, mój drogi, — pow tórzył z uczuciem
Spraw iało mu przyjemność, iż mógł 9zczerze po
mówić z człowiekiem, któ ry go nie mógł widzieć.
(D. c. n.).

6.30 Audycja poranna. 7.25 Kilka
informacyj. 7.80 Płyty. 8.00 Audycja
dla szkół. 11.30 Audycja dla szkół.
11 57 Sygnał czasu. 12.03 Koncert.
12.40 Prosimy do mikrofonu...* 12.50
Dziennik południowy. 14.00 Płyty.
15.00 Wiadomości gospodarcze. 15.15
Koncert. 15.30 „Czy wiecie, że—"
15.50 Płyty. 16.00 „Krystonopo! i
Witków". 16.15 Skrzypka PKO 16.30
Koncert kwartetu. 17.00 „Dni pow
szednie państwa Kowalskich" 17.16
Koncert solistów. 17.45 „Papier".
17.55 O wynikach pomocy zimowej.
18.10 Sport w miastach i miastecz
kach. 18.20 Płyty. 18 50 Pogadanka
aktualna. 19.00 Dvskutuiemv. 19.20
W dniu święta Jugosławii". 19.40
Płyty. 20.00 Koncert ORMUZ-n.
21.40 „Nieznany poeta". 21.55 „Her
batka śpiewaiaca".

Więcej światła —
bez wzrostu kosztów
Całe zastępy uczonych pracowały
od wielu lat w laboratoriach fabryk
żarówek nad zagadnieniem, w jaki
sposób zwiększyć wydajność świetlną
żarówek. Zadanie to uweńczone zo
stało niezmiernie doniosłym udosko
naleniem: mianow-icie udało się spiralizowane włókno paln’ka ponownie
skręcić w kształt śruby, przez co
wielkość palnika żarówki znacznie
zmniejszono, powodując silniejsze sku
pienie światła i bardziej intensywne
jego promieniowanie.
Udoskonalenie takie zastosowano w
budow'e Osramówek D wskutek tego
żarówki te palą się znacznie jaśniej,
nie zużywając więcej prądu niż typy
produkowane dawniej.
Osramówki D fabryka cechuje stem
plem gwarancyjnym, wskazującym ile
światła w Dim żarówka wydziela i
ile spożywa prądu. Każdy więc może
bezpośrednio stwierdzić i przekonać
się w jakim gatunku towar nabywa.
Mimo znacznie większych kosztów

produkcji cena Osramówek D aostala
niezmieniona. (J.)
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Prenumerata „Robotnika” wynosi tylko 3 zł. miesięcznie
z odn oszen iem do d o m u lu b z przesylK ą p o czto w ą
MW

W A R S Z A W Y
Daszyńskiego Przed strajkiem w przemyśle
Postulaty Powązek
Ż Y C I E

Ku czci Ignacego

odbędzie się w Warszawie dn. 6 grudnia w niedzielę o godz. 11 ra
no w sali Teatru, ul. Karowa 18,

Uroczysta Akadem'a
urządzona staraniem C. K. W., W. O. K. R. P. P. S., oraz TUR.
Karty wstępu sa dor otrzymania w Adm. „Robotnika“, Warecka 7
w TUR, Czerwonego Krzyża 20, w OKR, Długa 21, oraz na wszyst
kich dzielnicach partyjnych.

Przeciwko burdom antysemickim
Akademicka Org. Sjon. - Socja
listyczna przy Poalej - Sjon (C.
S.) (Gęsia 14), urządza we wtorek
dnia 1 grudnia r. b. o godz. 8.30
wiecz. w lokalu przy ul. Gęśia 14
m. 8 wiec pod hasłem „Nasza od

powiedź na ostatnie zajścia na
Wyższych Uczelniach".
Przema
wiać będą tow. tow.: St. Dubois,
Dr. I. Halpern, Mgr. M. Majerowicz.

lwi iklftt fciiwii HM
i ich w pływ y

Wymiar składek ubezpieczenia
na wypadek choroby w Ubezpieczalni Społecznej w W arszawie w
ciągu pierwszych 10 miesięcy r.
b. wyniósł 20.655.702 zł.
Wpływy w tym czasie z tytułu

Nagły zgon
W podwórzu domu Sienna 90,
zasłabła nagle i straciła przytom
ność 62-letnia Tekla Grochowska,
bezdomna i bezrobotna. Przed przy
byciem lekarza Pogotowia, Gro
chowska zmarła z nieustalonej
przyczyny. Zwłoki przewieziono do
prosektorium.

składek stanowiły 19.910.228 zł.
Wydatki na świadczenia wynio
sły 15.551.290 zł., opłaty na współ
ny fundusz wyrównawczy świad
czeń (wyższa zachorowalność, niż
sze stawki), z którego udzielane
są subwencje poszczególnym ubez
pieczalniom — 2.332.236 zł., wy
datki na administrację — 1,811.816
(co w stosunku do wymiaru skła
dek stanowi 8,8 proc.); zaległości
składkowe wynosiły w końcu paź
dziernika r. b. łączną sumę zł.
34.578.220, kwota ta nie obejmu
je zaległości ubezpieczeń emery
talnych, od wypadków i braku
pracy za czas do 1 stycznia roku
1934.

Co grają w teatrach?

kinematograficznym
Cały świat pracy oburzony jest
do żywego postawą i zachowa
niem się grupki filmowców, repre
zentujących w Polsce przeważnie
interesy wielkiego kapitału zagra
nicznego. Panowie ci, sami zresz
tą płatni urzędnicy przedstawi
cielstw, wytwórni amerykańskich i
niemieckich, zrzeszeni w Związku
Przemysłowców Filmowych — od
wielu miesięcy ignorują zupełnie
postulaty pracowników biur fil
mowych w W arszawie, domaga
jących się wprowadzenia jednora
zowego urzędowania na wzór wiel
kich innych poważnych placówek
pracy w Polsce i za granicą. Przed
stawicięle kapitału zagranicznego
traktują swych urzędników gorzej,
niż pariasów, zmuszając ich do
pracy od rana do późnego wieczo
ra, podczas gdy oddziały tych sa
mych firm w innych krajach pra
cują znacznie krócej.
Wyzyskiwanie
pracowników
przez panów przemysłowców fil
mowych powinno być napiętnowa
ne wyraźnie i zdecydowanie przez
wszystkich ludzi pracujących.
Ale
najcharakterystyczniejsze
jest jedno: oto Związek Zawodo
wy Pracowników Branży Kinema
tograficznej zwrócił się do Zwiąż
ku Przemysłowców Filmowych
propozycją wspólnego uzgodnie
nia i omówienia godzin i czasu
pracy. Przemysłowcy nie raczą
nawet odbyć wspólnej konferencji
Nie raczą od miesięcy odpowie
dzieć na propozycje pracowników
Podobny stan rzeczy spowodował,
rzecz prosta, uchwalenie przez pra
cowników biur filmowych demon

TEATR ATENEUM . Nieodwołal nie zawieszane. Jutro premiera saty
nie ostatnie dni „Szkoła żcn“ ze Ste ry politycznej „Duby smalone" światopełka - Karpińskiego i Janusza Minfanem Jaraczem.

TEATR WIELKI: Dziś we wtorek
„Straszny dwór“.
W środę „Aida“ z Bojar-Przemieniecką w partii tytułowej oraz wystę
pem gościnnym Haliny Leskiej.
TEATR NARODOWY: wystawia
dziś we wtorek premierę komedii Nowaczyńskiego P- t. „Cyganeria W ar
szawska , która miała duże powodze
nie w okresie przedwojennym.
TEATR POLSKI: dziś i codziennie
potężny cram at Stefana Żeromskiego
„Sułków sra* w nowym opracowaniu
J. Osterwy.
TEATR MAŁY: do czwartku włącz
nie komedia M. Egana „Zwycięska
płeć"
W piątek premiera nowej sztuki J.
Iwaszk-.ewicza p. t. „Lato w Nohant"
z M ana Przynyłko - Potocką.
TEATR NOWY: Dziś „Dowód oso
bisty" Pawlikowskiej - Jasnorzew-

^T& A TR LETNI: Dziś komedia p.
Ł „Złoty wieniec".
CYRULIK WARSZAWSKI. Dziś
komedia polityczna „Król z paraso
lem" w przeróbce M ariana Hemara,
z udziałem Kazimierza Junoszy Stępowskiego.
.
OPERETKA przy ul. Karowej daje
komedię muzyczną Brodszky'ego „Za
kochana Królowa" w polskiej wersji
J. Waldena.
TEATR MALICKIEJ daje dziś
o godz. 8-ej wiecz. sztukę B. Shawa
„Profesja pani W arren".
TEATR KAMERALNY: Codzien
nie sztuka H. Goebsch'a „Wróble
gniazdo" z Karolem Adwentowiczem
- Irena Grywińską i Niną Grudzińską.
STOŁECZNY TEATR POWSZECH
NY. — Dziś we wtorek, dn. 1 grud
nia, o godz. 7 wiecz. przy ul. Mły
narskiej 2, „Intryga i miłość" Schil
lera, w przekładzie Tuwima.
TEATR „8.15“ (Śniadeckich 5) gra
komedię muzyczną Griina „Gaby" w
reżyserji W. Zdzitowieckiego. Tyt.
rolę kreuje Lucyna Szczepańska,
partnerem jej jest p. Jerzy Olgierd.
ROSYJSKIE STUDIO DRAMA
TYCZNE (Nowy Świat 19). Grana
jest sztuka „Kruk krukowi oka nie
wykolę' w piątki, soboty i niedziele
TEATR „13 RZĘDÓW": Dziś z po
wodu próby generalnej przedstawię

f* Lucyna
Szczepańska
w komedii
muzycz.

Śniadeckich
CODZIENNIE

4i 4

Reź. W. Zdzitow iecki

ki ewicza.
V KONCERT ORMUZU dla Sto
warzyszenia Miłośników Dawnej Mu
zyki, odbędzie się we wtorek 1-go
grudnia 19-36 r.
RECITAL ALEKSANDRA MI
CHAŁOWSKIEGO. Po dłuższej chor"
bie prof. Aleksander Michałowski wy
stąpi we czwartek (dn. 3 grudnia) z
koncertem poświęconym arcydziełom
Chopina. Nabyte poprzednio bilety
ważne.
JACQUES THIBAUD W KONSER
WATORIUM. Jutro w środę 2 b. m. o
godz. 20 15 odbędzie się w sali Kon
serwatorium zapowiedziany jedyny
recital znakomitego skrzypka francu
skiego Jacoues Thibaud.
CYRK STANIEWSKICH codzien
nie o 8.15 a we wtorki, środy, soboty
i święta o 4.30 i 8.15 Nowy program
grudniowy, czołowa atrakcja: „Ro
bot", sztuczny człowiek.

T. U. » .
ODCZYTY W STOWARZ. B.
WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH (Se
natorska 36 — 13). W czwartek 3
grudnia o godz. 6 wiecz., odbędzie się
odczyt obyw. Amelii Kurlandzkiej na
tem at: „Czy Polsce potrzebne są ko
lonie?"
T. U. R. ODDZIAŁ WARSZAW
SKI 1 KOMISJA ZWIĄZKU PRAC.
KOMUNALNYCH urządzają odczyt
ob. Haliny Krahelskiej n. t. „Czy
w Polsce obowiązuje 8-io godzinny
dzień pracy" w czwartek 3 grudnia o
godz. 6.30 wiecz., Warecka 7.

stracyjnego strajku na środę. Je
śli i ten demonstracyjny strajk nie
pouczy przemysłowców o prymity
wnych choćby obowiązkach lojal
ności w stosunku do pracowni
ków, wówczas ci ostatni zmusze
ni będą zareagować w sposób bar
dziej stanowczy.

Stow. Przyjaciół Powązek złoży
ło prezydentowi miasta trzy me
moriały: 1) w sprawie uzupełnie
nia zadrzewienia ul. Dzikiej od ul.
Stawki do Powązkowskiej i obsia
nia traw ą torowisk przy ul. Oko
powej. Postulat dotyczący zadrze
wienia został już częściowo uwzglę
dniony, 2) założenie trzech zdro
jów wodociągowych na trasie u-

KroniKu organizacyjna
DZIELNICA PRAGA wzywa wazy
stkich swych członków do zarejestro
wania się najpóźniej do dnia 10-go
grudnia r. b. Zarejestrować można
się codziennie w sekretariacie Dziel
nicy w godzinach od godz. 6 — 8-ej
wiecz.
ZWIĄZEK NIEZALEŻNEJ
MŁODZIEŻY SOCJALISTYCZNEJ.
Nowy Świat 38 — III piętro, zawia
damia członków, że dn. 2 grudnia r,
1936 o godz. 19, odbędzie się Zebra
nie Organizacyjne z przeglądem prasy.

regulowanej rzeczki Rudawki, t. j.
w okolicach ul. Tuszyńskiej, Cie
chanowskiej i Sybilli, ponieważ w
okolicznych posesjach powysycha
ły studnie, 3) skasowania szaletu
szkolnego przy ul. Elbląskiej i od
prowadzania nieczystości ze szko
ły do rzeczki Rudawki kanałem
krytym.

Zamachy samobójcze
23-letni Edward Bieńczyk, bez rytusem denaturowanym. Pogoto
zajęcia (Towarowa 54), w zamia wie przewiozło desperata do szpi
rze samobójczym, zatruł się spi- tala Wolskiego.
25-letnia Tekla Ostrowska (Łuc
ka 9), bez zajęcia, w zamiarze sa
mobójczym, połknęła agrafkę. De
speratkę przewieziono do ambula
Na rogu Al. Ujazdowskich i Szu torium Pogotowia, gdzie lekarz ucha, wypadł z autobusu linii „A“, sunął agrafkę.
20-lefni Józef Maciejak, ślusarz
(Siewierska 11). Doznał on potłu
czenia lewego barku. Lekarz Po RADIOTECHNIK samodzielny, wy
poszukuje pracy.
gotowia, po udzieleniu pomocy — kwalifikowany
przewiózł Maciejaka, który był Przyjmuje naprawy tanio. Piekar
czyk, Sienna 45/19. Telefon 2-32-51.
pijany, do 9-go komis.

Upadek z auto&usu

M łodzież P. P. S.

Co w y ś w i e t l a j ą K i n a ?

Dziś o godz. 7-ej wiecz. na ul. Wa
reckiej 7, Il-e p., odbędzie się zebra
LOS: „Złotowłosy brzdąc".
nie Okręgowego Wydziału Młodzie ADRIA: „Anthony Adverse".
APOLLO: „Ada, to nie wypada".
jj MAJESTIC: „Mały lotd".
ży PPS.
ANTINEA: „Pod palącym niebem
•
DOCZ. 4
Argentyny" ? „Buster Keaton".
Ost. 2 dni
W środę dnia 2-go grudnia o godz. AMOR: „Papua" i „Kochaj tylko
7-ej wiecz. odbędą się zebrania or
FREDDIE
mnie".
ACRON: „Panienka z Poste restan
ganizacyjne dla kół:
te" i „3 świnki".
WOLA — ul. Wolska 44, ref. tow.
AS: „Chińskie morza".
St. Birnholc.
ATLANTIC: „Pod dwiema flagami". w lilmie
OCHOTA — ul. Grójecka 94, ref. BAŁTYK: „Kobieta ma zawsze rację".
tow. B. Dratwa.
PRAGA — ul. Brukowa 35, ref. BIS: „Zew dzikich" i „Nadia".
CA P IT O L : „T rędow ata".
BALKON 7 5 gr. PARTER 1 zł.
tow. Szyszko.
Dozwolony od 8 lat
JEROZOLIMA — ul. Chłodna 30,
W niedz. I św.
Pocz.
o
12
ref. tow. R. Praga.
MASKA: „Melodia wielkiego miasta"
w*
i „Gra zmysłów".
*
O S T A T N
METRO: „Judei gra na skrzypcach"
W czwartek, dnia 3-go b. m. ze
D N U
i rewia.
brania organizacyjne dla Kół:
MEWA: „Na zgliszczach szczęścia" i
MOKOTÓW — ul. Chocimska 23,
„Kto ostatni całuje".
MINERWA: „Baron cygański".
ref. tow. St. Birnholc.
»»
MUCHA: „Jedna z tysiąca" i „Za
ŚRÓDMIEŚCIE — ul. Warecka 7,
chwilę szczęścia".
ref. tow. J. Dąbrowski.
W S Z Y S T K I E
NOWA TOMP.OLA: „Osaczona" i
RAKOWIEC — ul. Pruszkowska
„Ręce na stole".
M I E J S C A PO
6, ref. tow. Z. Ładkowski.
MIEJSKIE:
„Rosę Marie".
Martą
„Skowronek"
W sobotę, dnia 5 b. m. o godz. 7.30 C A SIN O :
Eggerth.
wiecz. zebranie organizacyjne dla
Koła
4, O, 8. 10
Początek 6, 8, 10.
POWIŚLE — ul. Czerwonego
święta od 12-e
Święta 4, 6, 8, 1J
Krzyża 20, ref tow. Z. Ładkowski.
»ł

MAJESTIC

BARTHOLOMEW

CAPITOL p.*

1 E A 09

CASitóO

8

Nasza rubryka

od i l . 2 .— ty g o d n io w o
C. £. Ra E lektoralna 30

Z a o f i a r o w a n i e p ra cy

Marti Eggerlh

K i n o MIEJSKIE

ff
DuzwoloDy od 10 lat. Bilety ulgo
we w ażne za w yjątk. sobót i św.ąt.
OKO PRASKIE:

Dziś premiera
„CyganerjiWdrszawskie “

go. Przed 25 laty trium fy aktorskie
w „Cyganerii" odnosili w dawnych
„Rozmaitościach"
czołowi
artyści
Pierwszej Sceny Polskiej: Rapacki,
Frenkiel, Knake-Zawadzki, Śliwicki,
Roland, Brydiziński, Wojdałowicz i in.
Obecnie wszystkie cechy świetnej
komedii wydobędzie inscenizacja i re
żyseria Ludwika Solskiego i gra do
skonałej obsady, którą tworzą: Brydziński, Dominiak, Hajduga, Kumakowicz, Leszczyński Łapiński, Stani
sławski, Węgrzyn, Wesołowski oraz
panie: Barszczewska, Balcerkiewiczówna, Jarszewska, Kawińska, Kajzerówna, Kuncewiczówna i Źeliska. Deloracje St. ) .fckiea

Sukces Junoszy Stępow skiego
w Cyruliku
Ostatnia premiera komedii polityaznej „Król z parasolem" w Cyru
liku Warszawskim stała się sensacją
dnia.
Rewelacją jest występ K. Junoszy
Stępowskiego i nie do wiaru, Juno
sza śpiewa! Tak. Śpiewa świetne
polityczne piosenki, które rozbawiona
publiczność przyjmuje huraganami
braw.
Również pełny sukces odniosła Le
na eżlichowska, która po dłuższej
nieobecności, zawitała znów do Cy
rulika.
Obok nich, dzielnie spisuje się ca
ły zespół: Grossówna, Niemirzanka,
Teme, Jarossy, Rentgen, Koszutski,
Sym, siostry Burskie, Freszel, Halicz
i Szczepański.
(x)

R e d ak to r odpowiedzialny: LUDWIK WINTEROK.

If

„Bounty" i „Na!

saperzy".
COLOSSEUM: „Tajna brjgada".
Potrzebna dziewczyna do po
CZARY:
„Senorita
w
masce"
i
rewia
PAN:
„Wierna rzeka".
mocy w gospodarstwie i przy dzie
ELITE: „Maria Stuart" i „Kukaraciach. Mieszkanie, utrzymanie i 10
cza".
EUROPA: „żółty skarb".
Teatr Narodowy wystawia dziś we zł. mies. Wiadomość ul. Długa 21 ! it « n A A \
P A M Niedz. o 12 i 2 PORANKI
1 FAMA: „Jadzia" ze Smosarską.
wtorek dnia 1 grudnia premierę „Cy m. 8, tylko od 3 do 4 popoł. p. higjeniczne, automatyczne FoteleFLORIDA: „Gabinet figur wosko
ganeria Warszawska" Nowaczyńskie- Rybakowa.
łóżka, kanapy - łóżka system angiel

OGŁOSZENIA DROBNE

TfiPf/AMY

wych" i „Księżna czardasza".
ski, nowoczesne od zł. 80. Warunki
FORUM: „Czarownica" i „Nowe
P o s z u k iw a n ie p r a c y
dogodne. Wytwórnia „Polonja" Twar przygody Tarzana".
t .,
MATEMATYKI, fizyki, chemii, da 5, telefon 2-47-67.
FILHARMONIA: „Jej wysokesc tań 
niemieckiego udziela studentka, ma
czy walca".
„Serca ze stali" i rewia.
gister wydz. matematycznego. Za
Ż t T - GDYNIA:
kres szkolny, dorosłych. Tel. 2-32-51. cąc można mieć piękną sypialnię, HOLLYWOOD: „Konfetti" i rewia.
gabinet. Balon lub jadalnię z cen
NIEMIECKIEGO udziela ułatwio nych drzew egzotycznych, skromniej
Kinoteatr
ną metodą rytunowana nauczycielka. sze lecz solidne 50 miesięcznie. Ko
H.io
»,
n ,
Przygotowanie do matury, korespon losalny wybór. Urządzamy pensjona
ty
.kluby.
Przyjmujemy
obstalunki
dencja.. Żoliborz, Marymoncka lb,
stolarsko-tapicerskie. Gwarancja so
m. 123. Tel. 12-79-76.
lidności. długoterminowy kredyt. Ce
MATEMATYKI, łaciny, niemiec ny bezkonkurencyjne. Gotówką ra
arcyw esoła komedja w iedeńska
kiego oraz innych przedmiotów u- bat. Zamieniamy stare na nowe. Radelicki, Nowy Świat 30 róg PieracZ udziałem : FR3EDL CZEP/), HANS
dziela student wydz. matematyczne kiego.
MOSEfł, LEO SLEZAK
go. Uczy dorosłych. Dzwonić: 6-65-98
NA SCENIE R E W JA :
nalizy
lekarskie
(wszelkie)
wyko
Prosić studenta.
..TO 8 PBCE ŚP IE W A 1*
nywa Doktór Medycyny M. Sala
mon. Nowy adres: Leszno 28, róg HELIOS: „Bolek i Lolek".
Karmelickiej, tel. 11-54-92.
ITALIA: „Bounthy".
KOMETA: „śmiertelny skok" i reiranki
tanio!
bo
prywatne
mieszka
C Y R K
D z i ś tJ.15
wia.
nie. Warunki dogodne. Wytwórnia
u .Jno„Arti“ — Szczygla
reatr
now eeo program u grudniow ego
u t Chłodna 49, lei. 6.48-51
P I E R W S Z Y RAZ W POLSCE:
CUTRA zapółdarm o. 1)11 złotvch.
I Bez zaliczki od
AU m iesięcznie.
N ajbardziej sensacyjny film XX stulecia!

A) MEBLE 100 Z Ł

„HOLLYWOOD"

„KONFETTI"

A

PREMIERA
„RO B O T"

S z tu c z n y c z ło w ie k .

F enom e
nalny w ynalazek w spółczesnej
techniki. Poza tym 14 OOWoScl

I a tra k c y j
Od dziś CENY w dni pow szednie
ZNiZCKE od 7 5 gr. do 3 zł. 3 0 gr

F

M ęskie
Lisy.
Leszno

KOMETA

— dam skie
OO

trzyćw ierciow e.

AU

utra, duży wybór, najnowsze mo
dele, przeróbki na dogodnych wa
runkach. Pracownia futer „BAGDAD"
Szpitalna 3 I piętro (Zgoda 4). Tel.
523-87. Męskie fu tra na zamówie
nie!!!

F

Prem jery w Nowym Y orku, Londy
nie, P aryżu i W iedniu w yw ołały
szał entuzjazm u
U

V

z Harry P i e l o m w roli głównej
R E W J A

WIERNA RZEKA

wg. powieści

ST. ŻEROMSKIEGO
OBSADA; Keż. L . B u c z k o w s k i,
B aśka O r w iJ , A n d r z e 
je w s k a , C y b u l s k i ,
B rodn iew icz i inni.

POPULARNY. „Czarownica" i re 
wia,
PROMIEŃ: „Biała parada" i „świat
jest zakochany".
PRAGA: „PanTwardowski" j rewia.
PETIT TRIANON: „Spotkali się w
Monte Carlo" i „Takie są dziewczę
ta".
RAJ: „Piekło" i „Żona z ogłoszenia".
R IA L lO : „P an z m ilionam i".

RIVIERA: „Róża" i dodatki.
RENA: „Dodek na froncie" i Beuster
Keaton.
ROMA: „Władca Kalifornii".
ROXY: „Buck Jones" i „Cowboy-bohaterem".
SFINKS: „Mały buntownik" z Shir
ley Temple.
SOKÓŁ: ,„Serca ze stali".
SORRENTO: „Mężczyzna w niebeapieczuym wieku" i „Armia Ewy".
STUDIO: „Bohater dnia".
STYLOWY: „Rok 2000" wg. W ellsa.
ŚWIATOWID: „Bohater dnia".
TON: „Mały król".
UCIECHA: „Głos serca".
UNIA: „Tajemnica czarnego pokoju
i rewia.

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

