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Cena numeru

10 groszy
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na prowincji

miesięcznie zł. 2.50, zagranicę zł. 5.60. Za zmianę adresu 50 gr.
„GAZETA ROBOTNICZA" Katowice, ul. Teatralna 12.
„ŁODZIANIN** Łódź, Al. KoScInszkl 29. „ROBOTNIK PIOTRKOWSKI" Piotrków Tryb ul. Piłsudskiego 64.
„ROBOTNIK RADOMSKI" Radom, ul. Kelles-Krauza 1. „ROBOTNIK LUBELSKI" Lublin, ul. Bychawska 24. Przedstawicielstwo na Pomorze I Poznańskie — Inowrocław, ul. Mikołaja 14 m. 2.
o g f o s z e f t i Za wiersz wysokołcl 1 milimetra w tekście gr. 50, zwyczajne 40, nekrologi do 60 mm. gr. 20, powyżej 10 mm. gr. 30,drobne ta wyraz 21 gr. Poszukiwanie I zaofiarowanie pracy bezpłatnie*
Ogłoszenia tabelaryczne o 50 proc. drożej. Układ ogłoszeń tekstowych i zwyczajnych 6-szpaltowy. Za tre fl ogłoszeń Redakcja nie odpowiada

Oddziały i „NAPRZÓD" Kraków, ul. Sw. Tomasza 11-a

Ceny

We Francji

Hiszpanii
Noworoczny prezent gen. franco
Reuter donosi z M adrytu: W oj
ska pow stańcze przerw ały spokoj»y obchód pow itania N ow ego Ro

Rząd hiszpański nie podda się presji

Przym usowy arbitraż

Izba uchw aliła 442 głosam i
przeciwko 109 całokształt p ro 
jektu ustaw y o w prow adzeniu a r
ku w stolicy zrzucając punktual
Jak donosi Reuter, am basador mieckiej skonfiskow anej kontra
nie o godz. 24-ej 12 pocisków na hiszpański złożył w Foreign Office bandy, ja k i obyw atela hiszpań bitrażu w zbiorowych zatargach
o pracę. K ierując się duchem
Iplac P eu rta del SoL
notę, w której oświadczył, że Rząd skiego, aresztow anego po rewizji
pojednawczym , Izba zatw ierdzi
nie zam ierza zwrócić Rzeszy N ie na statku „ P a lo s".
ła popraw kę senatu, w ykluczającą
rolnictw o od dobrodziejstw tej
ustaw y.
cyj w ojennych po za tym nie no
Kom isja rolnicza zobow iązała
tow ano. Na froncie aragońskim
lotnictw o republikańskie bom bar
Z Saint Jean de Luz donoszą: Jak się zdaje, dźiś wieczorem jesz
dow ało stację T eruel i fortyfika Rokow ania o w ym ianę zakładni cze dojdzie do decyzji, której m o
cje pod tym miastem.
ków między władzam i w Burgos i cą ogółem 4000 osób odzyska wcl
Bilbao m ają przebieg pomyślny. ność.

Komunikat urzędowy
MADRYT. (P A T .). Komitet Obrony stolicy o głasza dn. 1 b. m.
d godz. 12 n astępujący kom unikat:
W ytężony
pojedynek
artylerii
trw ał przez cały dzień na w szy
stkich odcinkach M adrytu, opera-

Wymiana zakładników

sien" kom entując w iadom ość o
w ezw aniu am basadorów W . Bry
tanii i Francji na W ilhem strasse,
tw ierdzi, iż ta wizyta am basado
rów wielkich m ocarstw pozostaje
w zw iązku ze spraw ą hiszpańską

Z okazji Nowego Roku H itler
ogłosił odezwę do P artii „N arodo
w o - „Socjalistycznej". Pow iada
Statek że w dniu objęcia w ładzy przez
narodow y „socjalizm " w 1933 r.
zażądał od narodu niemieckie
go term inu 4-letniego. N arud po
niżony, przygnębiony klęską po
lityczną i rozkładem moralnym,
zrujnow any gospodarczo „pod

Parowiec natknął s ę na minę
Parow iec nieznanej przynależ-1 nia na minę podw odną.
ności państw ow ej przy wejściu do jest silnie uszkodzony,
portu M alaga w padł dn. 31 grud- *

Fałsze reakcjonisty

Opinia Anglii u pokoju

m ość co do odpowiedzi włoskiej.

W oczekiwaniu odpowiedzi

niemieckiej
miały by udzielić odpowiedzi w ciągu
PARYŻ. (P A T .). H avas dono strem spraw zagr. Rzeszy v. Neu10 dni. Propozycje te będą zapewne
,
przesłane za pośrednictwem ambasa si z Londynu, że odpow iedź nie rathem . *
dora W. Brytanii w Hendeye i Char- m iecka na notę francusko - angiel
V
LONDYN. (P A T .). Komitet nie
ge d'affaires w Madrycie jeszcze dziś. ską w spraw ie w erbunku ochotni
ków do Hiszpanii, oczekiw ana jesi interwencji zbierze się 5 stycznia

Co Włosi mówią o rasie Imra

w najbliższym czasie. Londyńskie
kola polityczne zw racają w zw iąz
ku z tym uw agę na dłuższą konfe
rencję, odbytą przez am basadora
brytyjskiego w Berlinie z mini

Handel aeroplanami idzie dobrze

Senat francuski

W erze „przyjaźni" z Niemcami

M:mo zwolnienia Czang-Kai-Szeka
w Chinach - niespokojnie

gg ląz k u młodzieży.

Szen-Si.

przedstaw icieli 3-cb wielkich str >n
nictw . Z konserw atystów odez
wę podpisali W inston Churchill,
hr. Lytlon i ks. Athol, z liberałów
— Lloyd George, sir Archibald Sin

dezwie pow iedziano, że w ojny mo
żna uniknąć i pokój utrzym ać
przez utrzym anie paktu Ligi N aro
dów i zastosow anie, gdyby była
tego potrzeba, n aw et siły zbrojnej.

Nowy Rok na Zamku

Polska jest świadoma, ii zdolna
celem zbadania odpow iedzi w ło
Pan Prezydent Rzeczypospolitej
skiej w spraw ie ustalenia systemu przyjął W dniu nowego roku w go jest utrzymać to stanowisko prowa.
kontroli nad różnymi formami in dzinach porannych doroczne życzenia dząc politykę, która nawet w chwi
terw encji w Hiszpanii.
kierowników naczelnych organów lach najtrudniejszych dąży do rozwią-

cenieni kontynuowania walki aż do
listopada, w którym to terminie ne.
gus spodziewał się wydatnej pomocy
ze Strony niektórych mocarstw euro
pejskich. Ras Imru pokazał ten list
dziennikarzom. List zawierał zapew
NOWY JORK (PAT.) P rzedsta stw o „Aqui“ wysłało do Europy onienia, że negus cieszy się poparciem wiciel spółki akcyjnej „Aqui‘‘ na koło 600 sam olotów . Inny przed
Ligi Narodów, że Włochy gonią W allstreeł (giełdzie) ośw iadcza, że stawiciel tejże spółki mówi, że od
resztkami sił i że Addis Abeba obsa rokow ai w imieniu tej spółki o na początku grudnia sprzedał 19 sa
dzona jest przez bardzo nieliczaje siły bycie 5 sam olotów . M ówi on, że m olotów i w yekspediow ał je przed
handel sam olotam i jest obecnie bar 4 dniami do H aw ru. Sam oloty te
uchwalił pożyczkę dla Po ski włoskie.
Na podstawie tych informacyj, Ras dzo ożyw iony. Od czasu zatargu jednak nie nadaw ały się do celów
PARYŻ. (P A T .). Senat uchwalił Imru usiłował porozumieć się ze
zbrojnego w Hiszpanii, tow arzy wojskowych.
jednom yślnie w obecności 274 se szczepami Galla i konsulem angielnatorów ustaw ę o pożyczkach poi
skim celem kontynuowania wojny
skich.
partyzanckiej z Włochami. Próby te
się nie powiodły. Ras Imru zamierzał
opuścić Abisynię lecz w sierpniu ub. i
roku usłuchał nalegań negusa i po j Z pogranicza polsko • n iem iec-1szkoła dla d r ie d polskich w miej—- W porcie Antwerpii skrócono przybyciu większej ilości oficerów kiego donoszą o nowym w ypad-1 scow^ icl Podm okle, nad granicą
dzień roboczy z 7 i pół godzin do dawnej armii abisyńskiej do Oletta po ku zam knięcia przez w ładze nie-1 polsko - niemiecką w Zbąszyniu.
7-mlu od 1 stycznia r. b.
jnownie zorganizował powstanie, któ tnieckie szkoły z polskim językiem |
(P1D.).
— N am iestnik Styrii hr. Stuergkh re zostało stłumione na sktuek ostat wykładow ym . Z w inięta została
i radca tegoż nam iestnictw a Pribi- niej bitwy z wojskami włoskimi pod
tzer, byli członkowie Heimwehry dowództwem pułk. ks. Walie. Po bi
Podali się do dymisji z pow odu twie tej w której wojska jego straciły
sa targ u z w iększością zarządu pro 800 zabitych, Ras Imru poddał się
w >ncji styryjskiej.
wraz z innymi przewódcami, wśród
których znajdowali się m. in. premier
^ Estonii donoszą:
VY zw iązku z reform ą organi- t. zw. rządu Gore Wolde Sahie, syno
Część urzędników , reprezentu
zacJi młodzieży m inister ośw iaty wie b. ambasadora Abisynii- w Lon
‘ Reuter donosi z N ankinu: Nie
w ydał zarządzenie
zabraniające dynie Martina, i synowie Rasa Nasi- pokój budzą tu wieści o nieusta jących w ładze nankińskie w raz z
w stępu młodzieży bez różnicy płci ba. W wyniku tej bitwy zachodnia jącej agitacji w śród w oisk Czang- gubernatorem n a czele opuściła
do drużyn skautów niemieckich i Abisynia została zajęta przez Wło Sue-Lianga i Jang-H u-Ć zenga ko tę prow incję i przybyła do N an
& niemieckiego chrześcijańskiego chów.
m isarza do pacyfikacji prow incji kinu. (P A T ).

Krótkie wiaćouośti

niósł się“. (?) Niemcy będą od-,
tąd
redutą
kultury
europej
skiej (? ) przeciw wrogowi bol
szewickiemu. Przez to sam o Niem
cy są najsilniejszą rękojm ią (n ie
zaw odnie!) pokoju w Europie.
H itler zapow iada, że naród, „któ
ry wyzwolił się z kajdan traktatu
w ersalskiego" w ciągu najbliż
szych 4 lat złamie (?) przeszkody

PARYŻ. (PAT.), Redaktor odpo- panii. Ze względu na to, że deput.de
i ma na celu udzielenie niemieckie wiedzialny dziennika „Echo de Pa Kerillis publicznie wyraził życzenie
mu ministrowi spraw zagr. uzu ris'* został oskarżony o rozsiewanie przyjęcia odpowiedzialności za ten
pełniających w yjaśnień co do za fałszywych pogłosek na skutek o- artykuł, sędzia śledczy zamierza wy
m iarów rządu angielskiego i fran głoszenia w tymże dzienniku artyku stąpić z wnioskiem o zniesienie nie
cuskiego.
łu deput. de Kerillisa, dotyczącego tykalności poselskiej tego deputowa
LONDYN. (P A T .). W czoraj o- clair, z L abour P arty — Attlee,
Ag. Reutera potw ierdza w iado wysyłki samolotów Devoitine do Hisz nego.
gfoszono odezw ę, podpisaną przez Hugh Dalton i Noel Baker. W o-

Rychło w czas

Agencja Stefani donosi z AddisAbeby, że przewódca ostatniego pow
stania abisyńskiego Ras Imru ośwfad
ezył dziennikarzom włoskim w m.
Honga (kraj Kaffa), że z chwilą swe
go przybycia do Gore w czerwcu ub.
roku, otrzymał list od negusa, z pole-

Senat francuski uchwalił pro*
je k t budżetu na 1937 r., w yłącza
ją c kilka pozycji.

ła m a ć H itle r ?

nie jest ostateczna

Reuter donosi: Lord Plymouth prze
słał dziś min. Edenowi szczegóły pro.
jektu kontroli nad nieinterwencją na
morzach z prośbą o przesłanie go stro
nom walczącym w Hiszpanii, które

Senat uchwalił budżet

Jakie nowe „przeszkody” chce

Odpowiedź Włoch
P aryskie wjęlkie dzienniki infor
m acyjne w 'w y d a n ia c h prow incjo
nalnych podkreślają, że odpo
w iedź rządu w łoskiego doręczona
na ręce londyńskiego komitetu ko
ordynacyjnego w sprawie stano
w iska W łoch do zakazu wysyłki
ochotników do Hiszpanii, nie jest
jeszcze w łaściw ą odpow iedzią na
dem arche
francusko - brytyjską,
lecz tylko stanow i pew nego rodzą
ju przedw stępną odpow iedź.
Z
drugiej strony „Le P etit P ari-

się przedłożyć w ciągu stycznia
specjalny projekt ustaw y o roz
ciągnięciu ustaw y arbitrażow ej na
rolnictwo. (P A T ).

państwa.
W południe Pan Prezydent RzpliŁej, poprzedzony przez dyrektora pro
tokułu, w towarzystwie prezesa Ra
dy ministrów i min, spraw zagr. udał się do sali rycerskiej, gdzie oczetówał go korpus dyplomatyczny
Ambasador turecki Ferid Tek jako
dziekan korpusu wygłosił okoliczno
ściowe przemówienie.
Pan Prezydent Rzeczypospolitej
odpowiedział jak następuje;
„Panie Ambasadorze.
Dziękuję uprzejmie za życzenia —
których Wasza Ekscelencja zechcia
ła stać się wyrazicielem w imieniu
dostojnych monarchów i głów państw
reprezentowanych w Polsce, czyniąc
się również w tak wymowny sposób
rzecznikiem swoich wielce szanow
nych bu obecnych kolegów.
Wzniosłe słowa, w których Wasza
Ekscelencja podniosła patriotyzm na
szego kraju, jego gościnność i stop
niowy rozwój, sprawiły mi specjalną
przyjemność i zasługują na moją
prawdziwą wdzięczność.
Wasza Ekscelencja zechciała pod
kreślić w swym przemówieniu stałe
wznoszenie się współczesnej Polski w
zgodnej łączności przeszłości i z tera
źniejazością. Fakt ten nie jest wyni
kiem przypadku. Wypływu on z woli
niezłomnej całego narodu polskiego
zajęcia na nowo stanowiska, które
zostało ma wyznaczone w zespolona

TT" ’ .

\

zań konstruktywnych i pozytywnych.
Siłą naszego państwa, które w
swych dziejach przeszło przez okresy
potęgi i chwały, ale które zaznało
również przeciwieństw losu, jest prze
konanie, że nie ma trwalszej podsta
wy współpracy międzynarodowej,
wzajemne poszanowanie godności i
interesów każdego narodu.
Zasad tych, którymi się kierujemy
w stosunkach z innymi narodami ni*
wprowadzamy tylko z przesłanek na
tury politycznej, lecz uważamy je
również jako logiczny wynik naszego
własnego doświadczenia historyczne
go.
Ludzie naogół są odpowiedzialni
tylko za chwilę obecną, ale ci, którym
przypadło w udziale kierować losem
państw i narodów, winni, opierając
się na dobrych łub złych doświadcze
niach przeszłości skoncentrować cały
swój wysiłek w celu przygotowania
lepszej przyszłości zgodnie z zasadą,
o której przed chwilą wspomniałem.
Proszą Waszą Eżscelencję, jak rów
nież wielce szanownych przedstawi
cieli państw, tu zebranych, by zeehcie
li wyrazić swym Wysokim mocodawccm moje gorące życzenia, oraz życzę
serdecznie korpusowi dyplomatyczne
mu, akredytowanemu w Warszawie
ażeby z jak największym powodze
niem uczestniczył w tej twórczej
współpracy, tak drogiej dla każdego,
kto dąży do wzajemnego zrozumiem*
ait narodów**.

Str. 2

„Wolne ręte“ na Wschodzie

Fetyszyzm państwowości

I dzisiaj się broni kraju wpraw
„Państwo — państwowość — dzącymi koczowniczy tryb życia,
Dr. Schacht i ambasador von ra na komitecie wykonawczym we. Wobec tego Francja musi być wychowanie państwowe — wszy a stojącymi od nich wyżej pod dzie nie przed koczownikami, lecz
Ribbentrop domagając się w prze partii radykalnej, pisma niemiec silna 1 gotowa. Drugi Jako mini stko dla państwa —- służba dla względem kulturalnym społeczeń przed sąsiadami, szczycącymi s‘ę
mówieniach we Frankfurcie nad kie- znowu wystąpiły przeciw fran ster wojny wyrazi: się oględniej, państwa" oto zdania, które słyszy stwami rolniczymi. Koczownicy bogatą kulturą i pokrywającymi
Menem i w Londynie, koionij dla cuskiej polityce we wschodniej ale nie mniej stanowczo. Na zbro się na każdym kroku. Wydaje się, dążyli do podboju społeczeństw brutalne i imperialistyczne zapę
Niemiec uzasadniali te żądania ko Europie. „Hamburger Fremden- jenia wydano tego roku na świe że wszyscy zachorowali na jakiś rolniczych, aby owładnąć owoca dy frazeologią ideologiczną. Ale
niecznościami gospodarczymi. Pró blatt" skarżył się, iż Niemcy są cie 200 miliardów franków. Jak „kompleks państwowości", że ma mi ich pracy. Rolnicy bronili wszel znowu punktem wyjścia pozostaje
bowali wykazać, że bez koionij wzięte w obcęgi fracusko-sowiec- długo nasz apel do rozumu i do ło kto jest wolny od tej psychozy. kimi siłami zdobyczy kultury, czę człowiek. 1 nigdy nie wolno zapo
Niemcy nie mogą wyżywić swej kie. „Germania" zaś zapytywała, rządów — podkreślił p. Daladier
Państwo powstało w wyniku sto jednak ulegać musieli w wal minać a tym, że przecież państwo
ludności ani utrzymać się na odpo w jaki sposób Niemcy 1 Francja — nie jest słuchany, musimy w In pewnego procesu
dziejowego. ce z barbarzyńcami. Dzieje wielu istnieje dla człowieka, a nłe czło
wiedniej stopie życiowej.
Dr. mogą się porozumieć, jeżeli zgła teresie zabezpieczenia pokoju wziąć Przed wiekami na całym terenie starożytnych narodów, a zwłasz wiek dla państwa.
Abstrakcyjne pojęcia musimy,
Schacht groził, że nie uwzględnia sza pretensje, żeby wszędzie na na siebie wszystkie konieczne ofla ówczesnego cywilizowanego świa cza dzieje Egiptu, prowazącego
się
nauczyć odcyfrowywać. Jakże
przez
wiele
wieków
walkę
z
pół
ry
dla
obrony
wolności
Francji
re
nie tych konieczności gospodar świecie mieć swą strefę interesów
ta toczyły się walki między spoczych pchnie Niemcy do „eksplo i pod pretekstem zobowiązań zbio publikańskiej.
czeństwami pasterskimi, prowa- dzikimi przybyszami z pustyni, często, gdy mówi się „religia" —
wyjaśniają nam, w jakich warun rozumie się pod tern interesy wac
Gospodarcze położenie Niemiec
zji"...
rowych, wymaga dla nich specjal
kach toczyła się ta walka. Rolni stwy, uważającej się za pośredni
Stanowisko Francji i Anglii wo nych gwarancyj. Porozumienie o- staje się z miesiąca na miesiąc co
cy,
jeżeli zdarzało się im odnieść ków między ogółem ludzi a nad
raz
trudniejsze.
Czas
pracuje
prze
bec tych żądań jest odmowne. bu naordów, francuskiego i nie
zwycięstwo,
ujarzmili najeźdźców ziemskimi siłami. Gdy mówi / i
ciwko
nim.
Jeżeli
przedtem
grały
mieckiego,
jest
przez
to
podporząd
Przez posiadanie niektórych koio
jakże
często po
'
i
czynili
z
nich
swoich niewolni „państwo”,
nij nie zmieniłyby się trudności wy kowane rozwiązaniu wszystkich na zwłokę w rokowaniach o pakt
bliższym
zbadaniu
rzeczy
wy
ków,
jak
to
uczynili
faraonowie
z
zachodni,
to
obecnie
zmuszone
są
żywienia Niemiec ani nie byłoby konfliktów, gdziekolwiek by one
łażą
jak
szydło
z
worka,
interesy,
Żydaml-pasterzaml,
wędrującymi
—
pod
wewnętrzną
presją
gospo
zaspokojone ich zapotrzebowanie istniały. Innymi słowy: porozumie
pod wodzą Mojżesza na poszuki biurokracji, coraz bardziej za
surowców. Niemcy ze względów nie jest odroczone na dalekie cza darczą — dążyć do porozumienia
wanie swej ziemi obiecanej, t. j. chłannej, coraz bardziej rozwala
politycznego
z
Anglią
1
Francją,
politycznych i wojskowych wkro sy, ponieważ pokój wieczny jest
ziemi,
doprowadzonej. do stanu jącej się i często przeciwstawia
żeby
za
tę
cenę
uzyskać
pomoc
go
czyły na drogę gospodarki wojen tylko życzeniem filozofów i filan
jącej się społeczeństwu, które ją
kultury
wysiłkami innych.
spodarczo
finansową.
Czy
ta
po
nej i ta gospodarka doprowadziła tropów.
żywi kosztem wielkich ofiar, na
moc
wyrazi
się
w
ustępstwach
na
A cóż takiego powiedzieli pp.
je do impasu. Same już sobie po
Dla obrony kultury przed bar to, aby mu służyła ,a nie na to,
tury
kolonialnej,
to
nie
jest
dla
Nie
móc nie potrafią, skazane są na Mistier i Daladier?
barzyńcami potrzebna była orjen- aby je uważała za masę podda
Pierwszy oświadczył, że stosu miec sprawa główną. Wytężą jed
pomoc zewnętrzną, a mogą ją utacja państwowa. Pierwsze pań nych, za obywateli drugiej katetrzymać, gdy wycofają się z gos nek Franci! do Niemiec jest przede nak wszvstkle siły, żeby na przy- *
stwa powstały w krajach rolni gorji.
podarki wojennej i zaprzestaną wszystkim kwestią zaufania. Niem szłość uzyskać „wolne ręce" dla
czych w celach obronnych. 1 przed
Oddajmy państwu wszystko, co
cy czynią obecnie wielki wysiłek swych planów politycznych w porujnujących zbrojeń.
tym istniała pewna władza, pewna mu się należy, bo choć nie jest
hierarchia — ludy pasterskie mia to państwo nadklasowe, jakim wi
Gotowość przyjścia z pomocą wojskowy. Żyją już obecnie w sta hidniowo-vyschodniei i we wschód
ły swoich patriarchów i wodzów. dzieć je chcielibyśmy, może ono
wyraził premier Blum i min. Eden. nie przedmobllizacyjnym. W szyst-jniej Europie.
______
Ale to, co stanowi zarodek naszej ochronić ludność przed drapieżni
Francja jest gotowa — oświad ko zaś tak się odbywa, jak gdyby \
BENEDYKT ELMER
organizacji państwowej zostało kiem tym skuteczniej, im spoleczeń
czył p. Blum w wywiadzie w w krótkim czasie chciały być goto
stworzone dopiero dla obrony kul stwo bardziej może roztoczyć kon
„News Chronicie" — pomóc Niem
tury rolników. Później organizacja trolę nad dziłalnością władz pań
com wrócić do normalnego życia
ta uległa stopniowemu udoskona stwowych. Ale nie czyńmy z pań
gospodarczego 1 pragnie to uczy
leniu. Ewolucja szła od rozprosz- stwa jakiegoś fetysza, jakiejś in
nić, jeżeli Niemcy, przyjmując po
kowania feodalnego, t. j. od sta stytucji samej w sobie i dla siebie,
ziom rozbrojenia powszedniego,
nu rzeczy, przy którym ten, kto bo przecież wszechstronny rozwój
zgodzą się pomóc Europie wrócić
jest właścicielem ziemi, posiada człowieka — indywidualnego czy
do normalnego życia politycznego.
wszelkie atrybuty władzy pań
Żaden wysiłek, choćby jak wielki,
z bezrobociem przeznaczono zwię ceny, o zarazem, wpływając na re stwowej do centralizacji — do zbiorowego — jest najwyższym
PARTIA PRACY U WŁADZY.
nie może być pominięty, żeby urze
kszone kredyty. 100.000 funtów gulację cen artykułów pierwszej stanu rzeczy, przy którym władza celem, ku któremu winny zdątać
Czywistnić te dwa warunki tak nie
Przed rokiem doszła do władzy szterlingów przeznaczono na po potrzeby.
wysiłki państwa.
państwowa się wyodrębnia, aby
rozłącznie ze sobą związane.
w Nowej Zelandii Partia Pracy, po
JAN KRZESŁAWSKI
Rząd
zapowiada
podobną
regu
służyć — przynajmniej w teorji—
Jesteśmy dalecy — stwierdził p. konawszy w wyborach r. 1935 koa moc doraźną.
lację
cen
artykułów
przemysło
Rezultat tych reform i poczynań
wszystkim klasom ludności. W MAJTANttA SZKOLĄ S A M Ó W
Eden w swej mowie w Bradford— licję konserwatystów („Reform
wych...
teorii — bo w praktyce klasy po
od pragnienia okrążenia Niemiec, Party") i liberałów („United Par jest ten, że — jak stwierdził mini
W ten sposób osiągnięto pewną
* którymi poszukujemy współpra ty". W wyborach tych koalicja ster pracy Armstrong — niema w socjalizację rynków. Z kolei prze siadające cieszyły się zawsze więk
cy wraz z innymi państwami za burżuazyjna straciła połowę man Nowej Zelandii rodziny, któraby prowadzono upaństwowienie ko szą opieką władzy państwowej.
W A M Z A W A JEROZOLIMSKA
równo w dziedzinie ekonomicznej datów, a liczba posłów robotni nie zarabiała o funt sterling więcej munikacji i transportu (koleje pry
Państwo powstało dla ludzi, dla
tygodniowo, niż poprzednio. Pre
jak politycznej i finansowej, świat czych zwiększyła się z 24 na 53.
motorowy i t. p.). obrony ich życia i mienia, dla za
mier
Savage rzucił dumną zapo watne, transport**
postępowałby mądrze, gdyby prze
Rząd robotniczy premiera Sa
spokojenia ich potrzeb, dla ułat
*
>
Kad.ostatJI tg lu tllil.8
szecft z wyścigu zbrojeń do współ vage'a wziął się energicznie do wiedź, że Rząd nie spocznie, póki
Rezultat nowej polityki społecz wienia im bytowania. Człowiek
robotnik
nowozelandzki
nie
osiąg
pracy gospodarczej.
N'ą jftfMsaniU Rady Miejskiej n
pracy, której ceiem jest całkowita
no - gospodarczej jest ten, że — był punktem wyiścia — nawet
Korespondent „Koelnische Zei zmiana oblicza gospodarczo-spo nie zbytku, z jakiego korzystają mimo zwiększenia się wydatków wówczas, gdy nie wiedziano, co Lublinie jeden a radnych wystąpił u
bogacze.
tamg" doniósł, iż w Londynie ten łecznego Nowej Zelandii
na cele społeczne — pierwszy bu indywidualizm, gdy nie roztkliwia wnioskiem, aby w Lublinie wmiemł*
ustęp mowy uważany jest za naj
Obok sprawy robotniczej trzeba dżet Rządu robotniczego zamknię no się nad ludźmi, gdy życie czło ao radiostację nadawczą, względnie
Pierwszym krokiem była zmiana
ważniejszy i że p. Eden ofiaruje statutu
było zająć się sprawą chłopską. to nadwyżką 13 tysięcy funtów. A wieka posiadało bardzo niską cenę. narazie studio, któreby tranamitowa
pomoc angielską w dziedzinie gos
Nowa Zelandia jest w znacznej mie kapitaliści przewidzieli „załamanie Czyi uzisiaj, w okresie bogatego to programy rozgłośni regionalnej **
banku emisyjnego,
podarczej lub finansowej wzamian
rze krajem farmerów i hodowców. się eksperymentu"...
rozwoju życia duchowego, dzisiaj, pomocą Raszyna.
za trwałe uregulowanie trudności którego rola dominuje w życiu c- Otóż znaczny spadek dochodu na
Wniosek swój radny motywował
Sytuacja w odległym tym kraju gdy nawet małemu człowiekowi,
światowych wraz z umową rozbro konomicznym każdego kraju. Bank rodowego (z 150 milionów f. szt. jest świadectwem, czego dokonać t. j. dziecku, poświęca się tyle u- ożywianym życiem artystycznym,
jeniową.
emisyjny w rękach Rządu może się w 1928,29 na 90 milionów f. szt. w może Rząd śmiałych reform i dziel wagi, nie szczędząc wielkich wy muzycznym ił iteracldm Lublina.
Wniosek rozpatrzy zarząd mia
Po wspomnianych oświadcze stać narzędziem ożywienia gospo r. 1932/33). Polityka deflacji, Ł j. nej inicjatywy.
siłków dla jego rozwoju, może
sta.
niach pp. Biuma i Edena ogłosiła darczego. W rękach wielkiej flnan- obniżania płac i świadczeń do po
być inaczej?
(W)
prasa niemiecka wyjątki z artyku siery jest przeszkodą śmiałej poli ziomu cen płodów rolnych, prze
prowadzona przez Rząd burżuału Dr. Schachta przeznaczonego tyki aktywizmu gospodarczego.
Pierwsze zeszyty obejmować bę
do propagandy w amerykańskim
Rząd Nowej Zelandii przeprowa zyjny, nie dała również w Nowej
dą następujące dzieła:
czasopiśmie „Foreign Affairs". Dr. dził nacjonalizację Banku emisyj Zelandii rezultatu.
Stanisław Młodożeniec — D o ż y Rząd robotniczy postanowił za
Schacht oskarża Anglię i Francję, nego. Spłacono akcjonariuszów.
w o t k a z ilustr. Wł. Czarneckiego
że chcą wyzyskać dla swych ce
Kolejno przystąpiono do wiel jednym zamachem wprowadzić
Naród
Polski
wydał
wielu
pisarzy,
B.
Prus — P a ł a c i R u d e r a —
lów politycznych gospodarcze tru kich
REGULACJĘ RYNKU ROLNI
powieść z ilustr. S. Norblina.
których dzieła podziwia cały świat.
dności Niemiec. Posiadanie surow
CZEGO.
REFORM SPOŁECZNYCH.
J. Ignacy Kraszewski — K u n i g a s
Niestety, dzieła te nie dochodzą do
ców — pisze Dr. Schacht — stało
— 6 zeszytów z 15 całostronicowy
szerokiego
ogółu
polskiego,
nie
do
Podjął
się
zakupić
całość
zbio
Wprowadzono
40-godzinny
ty
się dziś czynnikiem politycznym.
mi obrazkami M. Andriollego.
cierają
pod
strzechy
wiejskie,
do
izb
Sadzi się. te przez wstrzymanie dzień roboczy, w wielu gałęziach rów po ustalonych cenach i zbyć
Kazimierz
Brodziński — W i e s ł a w
rzemieślniczych
i
robotniczych.
te
zbiory
na
własny
rachunek,
wy
lub przydzielenie surowców moż przemysłu zniesiono pracę w sobo
— 2 zesz. z ilustr. Jul. Kossaka
łączając
w
ten
sposób
udział
pośre
tę,
zapewniono
minimum
płac,
kon
Musimy
zmienić
stan,
który
spra
na odpowiednio wpłynąć na poli
Stefan Żeromski — L u d z i e B e z 
wia, że wartościowa książka jest tyl
tyczną sytuację politycznego prze trolę warunków pracy powierzono dników i spekulantów i umożliwia
d o m n i — z ilustracjami E. Bartjąc
rolnikowi
otrzymanie
godziwej
ko przywilejem wybranych. Trzeba
dwnłka iub przyjaciela. Wielki na związkom zawodowym. Na walkę
łomiejczyka
najszczytniejsze dzieła twórczości
ród. narażony na takie niebezpie
Karol Dickens — Ś w i e r s z c z z a
polskiej
i światowej doprowadzić
czeństwo, wytęży wszystkie swe
k o m i n e m z ilustracjami
do
każdego
domu
polskiego,
aby
roz
siły, żeby przed tym nlebezoieczeń
Henryk
Rzewuski — L i s t o p a d ,
grzewać serca i budzić zapał do pra
stwem ujść. Kto chce pokoju, nig
pow.
histor.
z ilustr. E. Ernesta.
cy nad rozwojem kultury polskiej.
dy nie będzie pochwalał korzysta
'Adolf Dygasiński — D r a m at y LuAby
przyczynić
się
do
wypełnienia
nia z takich środków, jak odcina
b ą d z k i e z ilustracjami St. Ostoipowyższego zadania Związek Spół
nie wielkich narodów od skarbów*
Chrostowskiego.
dzielni Rolniczych i Zarobkowo-GoZwiązek Miast Polskich zwrócił nego podatku od wynagrodzeń,
naturalnych.
W
dalszym ciągu projektowana
spodarczych,
oraz
Centralne
Towa
wypłacanego z kas tych związków.
To znaczy i kolonie chętnie weź się w specjalnym memoriale do p.
są
dzieła
następujących autorów:
rzystwo Organizacji i Kółek -Rolni
Wpływy z tego podatku, posiada
mierny i surowce również, ale od ministra skarbu z prośbą o: 1) jącego czasowy charakter, rekom
W
ładysław
Orkan — W R o s t o*
czych
—■
organizuje
wydawnictwo
politycznych aspiracji nie odstąpi przeciwstawienie się wrszystklm
k
a
c
h
z
ilustracjami
J. W ałacha
zamierzeniom ustawodawczym, któ pensują w poważniejszym stopniu
„ ŻELAZNA B I BL I OT E KA”,
my.
Ferdynand Kuraś — P r z e z c i e r 
utratę
dochodów
jedynie
w
dużych
O jakie tu chodzi aspiracje poll re miałyby zwiększać w dalszym
tygodnik literacki,
n ie ż y w o t a
miastach, w mniejszych zaś mia
Jyczne? Są nam dawno znane, ale ciągu wydatki miast bez wskaza
J.
Conrad-Korzeniowski — K o rktóra
od
stycznia
1937
r.
co
tydziefi
stach odgrywają minimalną rolę.
Żeby nie było wątpliwości, przy nia nowego źródła pokrycia i
s a r z z ilustr, T. Roszkowskiej
wydawać
będzie
zeszyty,
obejmują
W zbiorze „ŻELAZNEJ BIBLIO
pomnimy je i powtórzymy za pra zmniejszać ich dochody bez odpo
Zrozumiałe jest więc, że prze
ce powieści najwybitniejszych auto
wiedniego ekwiwalentu,
TEKI" znajdować się będą te dzieła,
są niemiecką.
szło połowa miast zgłosiła się w
rów polskich i obcych.
2) spowodowanie jaknajszybsze r. ub. do komunalnego funduszu
k tó re nie dość taz przeczytać, lecz
Żadna siła na świecie — pisała
Zeszyt objętości 16—24 stron dru
go
otwarcia
miastom
nowych
wy* którymi czytelnik zżywa się jako
pożyczkowo
zapomogowego
o
u
„Frankfurter Zeitung" w komenta
ku w formacie 15X23 cm, co odpowia
z najbliższym przyjacielem i na pod
nigdv dajnych źródeł dochodowych.
dzielenie zapomóg na zrównowa
rzu do mowy w Bradford
da 40 do 60 stron zwykłego formatu
stawie zawartych w nich myśli roz
Uzasadniając
powyższe
wystążenie budżetów i na częściową
nie zmusi Trzeciej Rzeszy do uzna
książkowego. Każdy zeszyt obejmo
budowuje własny światopogląd.
Miast
Polskich
P*en'
e>
Związek
spłatę
zobowiązań.
Zapotrzebowa
nla, że granice na wschodzie i na
wać będzie kilkanaście rycin wybit
W każdym domu polskim powin
r*łndniowvm wschodzie są spra- podkreśla, iż wskutek dekretów, niu temu mógł komunalny fundusz
nych rysowników.
na znaidować się „ŻELAZNA BI”
riedliwe i rozsądne 1 nie skłoni wvdanych w ostatnich 3 latach, tylko częściowo uczynić zadość,
Prenumerata „Żelaznej Biblioteki'
BLIOTEKA”.
as do udzielenia im błogosławień dochody miast znacznie zmniejszy a to z powodu ograniczonych środ
wynosić będzie 1 zł 75 gr kwart, za
Pocztą przesłać 1 zł. (lub l zl.
twa w traktacie gwaranevjnvm. jty s'?> niektórych ponad 20%. Czę ków.
13 zeszyt. (6 zł rocz.). Na lepszym
60 gr.y, wówczas każdy c i y t e l n i k
Zawarliśmy 1 ofiarowaliśmy trak ściowym ekwiwalentem za utraco
papierze w wydaniu, dostosowanym
Ogół miast utrzymuje swą gos
naszego pisma otrzyma 13 z e s z y t ó w
tty, które wyłączają rewizję za ne dochody miało być przekazanie
do albumowych zbiorów książkowych,
podarkę,
nawet
po
uzyskaniu
po
ŻELAZNEJ
B I B L I O T E K I , k t ór e
związkom
samorządowym
specjał
•omocą gwałtu. Wschód europeja okładką kartonową, prenumerata
wyższych zapomóg, na poziomie
obejmować będą 3 powieści w piek"
k! jest podwójnie a nawet potrójwynosi 2 zł 50 gr k w a rt
wegetacyjnym: kredytów na reno
nym artystycznym w ydaniu.
iie zablokowany uregulowaniem
wację
i
remonty
albo
nie
przewi
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a
c
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e
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Korzystajmy
z
lot
Adres;
srytorialnym, podyktowanym przez
się wcale w budżetach, albo
nictwa, podró duje
&ELAZNA BIBLIOTEKA
►olitykę aliansów francuskich i
R O B O T N IK A
preliminuje w niedostatecznej wy
żując, wysyłając sokoścL
irzez bolszewizm.
WARSZAWA, UL. WARECKA lla
tylko i zł kwartalnie. Na lepszym pa
Z okazji przemówień ministra
pocztą i towary
Pocztow e przekazy rozrachunkowe
pierze * okładką kartonow ą tylko
vojny p. Daladier i prezesa komlsamolotami I
Nr. 15L
I zł 60 jr kwartalnie.
jjf spraw zagranicznych p. Mistle-

Jeszcze jeden udały eksperyment

Rząd robotniczy w dalekiej Nowej Zelandii

Wniosek o budowę

Polscy pisarze —
dla polskiego ogółu

0 p u p i l u równowagi finansowej miastom

str. 3

Berlin i Rzym a Hiszpania
B rytyjskie
czynniki
rządow e
stw ierd zają, że odpow iedź Nie
miec na dem arche brytyjsko,
francuską w spraw ie w strzym ania
wysyłki ochotników do Hiszpani;
jeszcze nie n astąp iła. Niemniej
przeto w brytyjskich kołach urzę
dowych zapanow ała na p o d sta
w ie inform acyj z Berlina .atm osfe
ra raczej optym istyczna. W ydaje
się, że jakiekolw iek bezw arunko
w e odrzucenie propozycji fra n 
cusko - brytyjskiej przez Niemcy
nie wchodzi w grę.
Z Berlina donoszą: do w iado

mości publicznej nie podano ża.
dnych szczegółów o rozmowie
Min. Spr. Z agr. Rzeszy, N euratha
z am basadoram i Francji i W . Bry
tanii. O dpowiedź ta zaw ierać ma
pow ażne zastrzeżenia. Koła poi?
tyczne z zadowoleniem dow iadują
się o rezerwie, z ja k ą Włochy
przyjąć miały demarche fran cu s
ko - angielskie. W związku z tym
p ra sa niemiecka z zadowoleniem
pisze, że o ś Berlin — Rzym nic
uległa jednak osłabieniu i pozo
sta je nad al rzeczyw istością poił
tyczną.

Odpowiedź włoska na propozycie
w sprawie nieinterwencji
P rzew odniczący kom itetu nieInterw encji otrzym ał od p rzedsta
w iciela W łoch notę, w której Rząd
Włoski w yraża sw oją zgodę, aby
udzielić pierw szeństw a zagadnie
niu ochotników , jako najbardziej
palącem u. N ota w łoska proponu
je, aby zagadnienie ochotników ,
rozw ażyć pod kątem w idzenia
całkow itego w strzym ania w yjaz
dów do H iszpanji. N ota włoska
w skazuje także na konieczność
rozw ażania zagadnienia neutrali
zacji złota hiszpańskiego, uloko-

w anego w bankach zagranicznych
oraz pow strzym ania przesyłki fun
duszów pieniężnych i innych prze
syłek do Hiszpanii i ześrodkow ania całej tej akcji pom ocy finan
sowej i żyw nościow ej w rękacn
organizacji
M iędzynarodow ego
Czerw onego Krzyża.
•*
*
W czw artek obradow ały dwie
kom isje techniczne komitetu n ie 
interw encji.
Jedna z nich zastanaw iała się

Kronika krakowska
D nia 3 stycznia 1937 r. o gode.D om u Kolejarzy,
9 y , przed poł. odbędzie się w sali ska 15/17

ul.

W arszaw -

W stęp na zebranie m ają tylko
członkowie P artii za okazaniem
legitymacji p artyjnej.
OKR. P P S . K raków -m iasto
im. I. D aszyńskiego.

Dozorcy! Dozorczynie!
W niedzielę, dnia 3 stycznia | niem w sali Domu G órników przy
1937 r., o godz. 1O-ej p rzed połud- Al. K rasińskiego 16 odbędzie się

W ielkie Zgromadzenie
dozorców d o m o w ich

z porządkiem dziennym :
1) Ugólne położenie dozorców do
mowych w świetle dotychczaso
w ych przepisów ustaw ow ych.
2) S praw a um owy zbiorowej na
rok 1937 — 38.

3) S praw a pomocy zimowej dla po
zbaw ionych pracy.
4) Spraw y zaw odow e.
Przem aw iać będą przedstawicie
le Okr. Komit. Robot. PPS. i Rady
Zw iązków Zaw odowych.

Ubezpieczalnla krakowska
m i iuż drugie.o w cedyrektora
W tych dniach m ianow ano p. E.
Krw aw icza w icedyrektorem Ubezpieczalni społ. w Krakowie. T rze
b a zaznaczyć, że będzie on drugim
■wicedyrektorem.
Nie m am y nic przeciw ko osobie
now om ianow anego w icedyrektora,
który przez szereg lat pracow ał na
niw ie ubezpieczeń społecznych, ale
uw ażam y za niestosow ne kreow a
nie w obecnym czasie now ego kie
row niczego stanow iska. Robi się
oszczędności kosztem ubezpieczo
nych i ich rodzin a jednocześnie
stw arza się now ą posadę w icedy
rektora.
W okresie oszczędności należy
przedew szystkiem oszczędzać na

kosztach adm inistracyjnych. T ym 
czasem a u nas dzieje się odw rot
nie, szczególnie w Ubezpieczalniach. Skoro w w ojew ództw ie mo
że być tylko jeden wicewojewoda
i jakoś z w ojew odą dają sobie ra 
dę, z o wiele więKszemi agendam i
niż m a Ubezpieczalnia, ta instytu
cja może się także obejść bez dru
giego w icedyrektora. Dwóch wice
dyrektorów to stanow czo za dużo
na Ubezpieczalnię, która w dodat
ku m a dość znaczne długi. Chyba
nie można przypuszczać, że przez
m ianow anie drugiego wicedyrekto
ra ubezpieczeni będą otrzym yw ali
w yższe św iadczenia, a długi się
zm niejszają?

„Krowoderskie Zuchy“ dla TUR.
TEATR MIEJSKI. B arw na i nie o godz. 4-ej po poł.
zw ykle w esoła sztuka p. t. „Krowo
B ilety w cenie od 60 g r. — 2.35
derskie zuchy" zostanie odegrana ju z są do n ab y c ia w A dm inistracji
dla T. U. R. w niedzielę, 3 stycznia, „N a p rz o d u ", ul. T o m a sz a 11-a
ofic. i w b ib lio tece T. U. R. ul.
Sław kow ska 12, I p.

Ca

w Kanuitatratn

O d czy ty T. U. R.

A DRIA; „Trędow ata".
A TLANTIC: „B ohater" i .JTe; w y
W sobotę, dnia 2 stycznia o godz.
sokość tańczy walca'*.
6 wiecz. w lokalu Domu Kolejarzy
A PU LLU : „Sztandar",
ul. W arszawska 15, wygłosi odczyt
DOAl ZOŁNILKZ.A: „Biały staw". Tow. Mgr. W. E hrenpreis na tem at
PROMIEŃ: „Czardasz — tokaj — „H istoria Rewolucji F rancuskiej z
miłość".
roku 1848“.
STELLA: „Rozwód z przeszkoda

mi“.

'VANDA: „Skowronek".
ŚWIT : ..Będzie lepiej".

Zycie robotnicze
okręgow y

k o m it e t

ro

BOTNICZY P . P . S. KRAKÓWL’CLECHA: „Lekkoduch".
M IASTO IM. I. DASZYŃSKIE
GO odbędzie posiedzenie w sobo
tę, 2 stycznia 1937 r. o godz. 6,30
wieczorem w sekretariacie przy ul.
Rewla
Nowy™
a * * * * * A la
dwwoh m ^ków ", K rasińskiego 16,

Repertuar

o fałszow anie w eksli
Przed Sądem O kręgow ym w So
snowcu toczyła się rozpraw a prze
ciwko Paw łow i
Grzeszolskiemu,
oskarżonem u o podrabianie na
wekslach podpisu sw ego teścia
W incentego B ugaja. N a rozpraw ie
oskarżony dowodził, że nazw isko
B ugaja podpisał na w ekslach za

w iedzą i zgodą sw ego b. teścia, a
pieniądze, otrzym ane z dyskonta
weksli użył na rem ont domu Bu
gaja. Sąd po przesłuchaniu św iad
ków skazał G rzeszolskiego na pól
roku więzienia, przy czym kara ta
została mu darow ana na mocy
amnestii.

MIASTA ST. WARSZAW Y
TRAUGUTTA 5
JIEIAŃSKA 8

TARGOWA U

BAGATELA 14

ZAWIADAMIA
2E

ODSETKI

OD

WKŁADÓW

O S Z C Z Ę D N O Ś C I O W Y C H

ZA II • gle PÓŁROCZE 1936 R.

Procesy

SA

z powodu defraudacyj komorników

(PID.). W pierwszym wydziale padnie orzeczenie Sądu O kręgow e
cywilnym stołecznego Sądu O krę go w najbliższych dniach.
gow ego znalazły się liczne spra
wy sądow e, wynikłe na tle defrau
dacyj popełnionych przez komor
ników w czasie pełnienia przez
nich funkcyj urzędowych.
Jak
wiadomo odpow iedzialność cywil
ną za tego rodzaju m alw ersacje na
Rozmowy polsko - gdańskie to szkodę interesantów ponosi Skarb
czyły się w dalszym ciągu, przy Państw a.
Znany publicysta angielski Ver
czym kierownictwo rokowań po
non
B arlett ujaw nia n a łam ach
Na tle spraw y b. komornika
stronie polskiej objął naczelnik
„News Chronicie" zaniepokojenie
Lalicki. Miały one według PA T -a Rządkow skiego, w ydalonego ze brytyjskiej opinii publicznej sytua
przebieg zadaw alający i m ają służby jeszcze w 1932 roku w yni cją w hiszpańskim M arokku.
być podjęte w dniu 5 stycznia kła kw estia w jakim terminie kliTerytorium to posiada dla Niejenci muszą zgłaszać sw oje pre
1937 r.
ciec
daleko w iększą w artość, niż
tensje. Prokuratoria G eneralna sta
cały półw ysep iberyjski. Państw o,
nęła
bowiem
na
stanow
isku,
iż
W czoraj o godz. 15.47 opuścił
przedaw nie które posiada kontrolę nad hisz
G dańsk w raz z rodziną min. P a- obow iązuje krótkie
nie.
W.
zasadniczej
tej
spraw ie za- pańskim M arokiem uzyskuje kon
pee .m ianowany posłem R. P . w
trolę nad cieśniną G ibraltarską.
Pradze. (P A T ).
Komunikacja brytyjska z Indiann
m ogłaby ulec zakw estionow aniu
przez m ocarstw o, które posiadało
by hiszpańskie M aroko.
H iszpańskie M aroko, opanow a
Odbyła się kolejna
rozpraw a ta więzienia, Józef Faluta z Łusz
czyc
na
7
miesięcy
więzienia,
Jan
ne
obecnie przez pow stańców , po
karna przed sądem Okręgowym
Smalski
I
W
asyl
Malczyk
obaj
z
zostałoby
w Ich rękach naw et
w Sam borze na sesji w yjaz
dowej w Komarnie, przeciwko Łuszczyc na kary po sześć mie gdyby gen. Franco został poko
dalszej serii oskarżonych w licz sięcy więzienia, S tanisław Stel
bie 11 osób, o udział w zajściach mach z Podzw ierzyńca na 10 mie
podczas strajku rolnego w O stro, sięcy więzienia, P iotr Sorokolit
wiu Tuligłowskim w dniu 1 lipca z Podzw ierzyńca na 8 mies. w ię.
1936 r. Skazani zostali: W asyl zienla, iw an T aszak z Podzwie
Proć, Andrzej H rabar, Iwan Proc, rzyńca na 7 mies. więzienia, oraz
wszyscy z Łuszczyc, oraz Ignacy Mikołaj Zwizło z Podzw ierzyńca
A ntoni M arczyński. K rw aw y ta
Z ając z Rumna na kary po 2 la- na 6 mies. więzienia. (P A T ).
niec hiszpański. W arszaw a, 1937,
str. 244. S ir B azyli Zacharów.
(Król A rm at). Reportaż. Kraków,
nakładem autora, 1934; str. 224.
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Usadowienie się Niemców

Rozmowy

polsko-gdańskie

w hiszpańskim Naroku

W
yioRwwm

Walne Zebranie Partyjne
z porządkiem dziennym :
1) O dczytanie protokułu.
2) Rezolucja i wnioski
na
XXIV Kongres Partii.
3) W ybór delegatów n a Kon
gres.

nad możliwością u jed n o stajn ie
nia we wszystkich państw ach
europejskich zarządzeń ustaw o
dawczych, któreby uniem ożliw ia
ły w yjazd ochotników do H isz
panii. O m aw iano form ę jednoli
tej wizy na paszportach, ktoraby
w ykluczała w yjazd do Hiszpanii
Inna kom isja om aw iała tech
nlczne możliwości zatrzym ania
dopływu pieniędzy do Hiszpan'*
Żywą dyskusję w ywołała kwestia
neutralizacji złota hiszpańskiego
zdeponowanego w zagranicznych
bankach. W większości wypad
ków złoto, ja k się okazuje, zde
ponowane jest z ram ienia osób
prywatnych, a nie z ram ienia Rzą
du.

Proces Grzeszolskiego K K O

nany.
Lewicowa H iszpania ze
względów zasadniczych nie posła
łaby w ojsk do Afryki dla celów
imperialistycznych.
Góry w hiszpańskim M aroku
obfitują w bogactw a naturalne
t surow ce. Z aw arto kontrakty mię
dzy jednym z tow arzystw górni
czych w M aroku hiszpańskim a
Niemcami na dostaw ę 800 tysięcy
ton rudy żelaznej w ciągu najbliż
szych 8 miesięcy. W październiku
utw orzono specjalne tow arzystw o
pod nazw ą Hisma, pozostające
pod kontrolą ciężkiego przem ysłu
niemieckiego, a które specjalnie
zajm uje się dostaw ą rudy żelaz
nej do Niemiec z hiszpańskiego
M aroka.

Nowe książki

Dr. Adol f Gr o s s

1

chu postępow ego, założył pismo,
które poraź pierw szy miało w co
dziennych num erach propagow ać
myśli Nowej Polski. „Dziennik Kra
kow ski", pow stał z Inicjatywy dr.
Adolfa G rossa i przez kilka lat od
gryw ał pow ażną rolę w szerzeniu
idei niepodległościowej i postępo
wej. skupiając najwybitniejszych
przedstaw icieli Młodej Polski. N a
czelnym redaktorem „Dziennika
Krakowskiego" był znakom ity lite
rat Wilhelm Feidmann.
W roku 1907 dr. Adolf Gross
wszedł do parlam entu austriackie
go i zasiadał tam, aż do upadku
Austrii. W parlam encie dał się po
znać jako znakomity mówca, praw
nik i znaw ca skarbow ości. Czyn
nie w spółpracow ał przy wielu usta
w ach, będąc sam autorem licz
nych ustaw . Głośnym był jego
wpływ na ułaskaw ienie przyw ód
ców czeskich od kary śmierci, zwią
zany
był osobistą przyjaźnią
z posłem, a późniejszym prezyden
tern Republiki Czesko - Słow ac
kiej, M asarykiem , z którym przez
długie lata w spółpracow ał, jako
członek t. zw. „klubu dzikich".
W czasie w ojny starał się dopo
móc najuboższej ludności, zakła
dając Bank M ałopolski, m ający na
celu udzielanie kredytu zniszczo
nym przez w ojnę. Jako dośw iad
czony znaw ca kredytów budow la
SOBOTA, 2 stycznia
nych, opracow ał ustaw ę, która sta
6.30 Kolęda. 6.33 Gimnastyka. 6.50 ła się wzorem ustaw , w wielu pań
Muzyka. 7.15 Dziennik poranny. 7.30
Muzyka. 8 00 Przerwa. 11.57 Sygnał stw ach do dnia dzisiejszego obo
czasu. 12.03 K w artet salonowy Roz wiązujących.
głośni Krakowskiej, 12.40 Dziennik
Przez kilkadziesiąt la t dr. Gross
południowy. 12.50 Skrzynka rolnicza. zasiadał w Radzie Miejskiej, słu
13.00 Przerw a. 14.30 T ea tr W yobra
źni dlad zleci młodszych. 15.00 Wiado żąc sw ą w iedzą f doświadczeniem
mości gospodarcze. 16.15
Koncert m iastu, pilnie uczęszczając na
rozrywkowy. 16:00 N asz program wszvstkie posiedzenia i komisje i
16.10 Życie kulturalne stolicy. 1615 mimo podeszłego wieku nie usu
Koncert orkiestry wileńskiej. 17 00
T ransm isja nabożeństwa. 1750 Księż w ał się od żadnej pracy.
O ddany caiym sercem ruchowi
ka o dziejach te atru i muzyki na Litwie. 18.00 Pogadanka aktualna. 18.10 dem okratycznem u, blizkł PPS, był
Wiad sportowe. 18.20 Koncert rekla. przez długie lata jedynym obroń
mowy. 18.45 P rogram na jutro. 18 60
cą politycznym na terenie M ało
Pogadanka 19.00 Audycja dla P ola
polski,
w ystępując w e wszystkich
ków za granicą: „Na Nowy Rok"
socjalistycz
19.30 K oncert wieczorny w w ykona głośnych procesach
niu O rkiestry Symfonicznej P. R. z nych.
udziałem Michała Zabaydy - SumlcZ dr. Adolfem Grossem schodzi
kiego. 20.30 Nowości literackie. 20.45
do
grobu człowiek ofiarny, o kry
Dziennik wieczorny. 20.55 Pogadanka
aktualna. 21.00 Muzyka taneczna z ształow ym charakterze, niepospoii
udziałem „Czwórki R adiow ej''. 22.10 tym umyśle, którego nazw isko na
..K asjer Piłeczka" — wesołe etócho
wteko z Poznania, 22.80 M uzyka t a  zaw sze w pisze się na k artach hi
storii D em okracji Polskiej.
neczna.

W dniu 27 grudnia r. ub. zmarł
w Krakowie dr. Adolf Gross, pow
szechnie znany i ceniony działacz
społeczny, oraz w ybitny prawnik.
Przez długie lata odgryw ał On na
terenie M ałopolski niepoślednią ro
lę, jako jeden z przyw ódców obo
zu dem okratycznego, posiadające
go przed w ojną pow ażne wpływ y
w daw nej Galicji. W działalności
swej w spółpracow ał z Polską Par
tlą Socjalistyczną i na wielu odcin
kach pracy społecznej. Zw iązany
przyjacielskimi węzłami z tow. Ignacym Daszyńskim, w spólnie z
nim kandydow ał. Był w gronie tych
działaczy, którzy na terenie Krako
wa rozwinęli wielki ruch politycz
ny, propagow ał myśl dem okraty
czną, żądając rów noupraw nienia
dla wszystkich klas społecznych.
Na niezliczonych zgrom adzeniach
w Krakowie razem z tow. Daszyń
skim walczył z w stecznictw em , tę
piąc nadużycia, szykany i prześla
dow ania ze strony przemożnych
w ów czas dygnitarzy austriackich.
Starał się przełam ać w społeczeń
stw ie nastroje klerykalne i poddań
cze, udzielając sw ego poparcia my
śli niezależnej i socjalistycznej.
O ddając całą sw ą osobę dla ru

Radio warszawskie

O statnie la ta poczyniły zn a
mienny zw rot w niezwykle obfi
tej i poczytnej produkcji powie
ściowej M arczyńskiego. Łatwosi
pisania, pomysłowość fabuły, sen
sacyjna lekkość formy — w szyst
ko to, co tak wyróżnia M arczyń
skiego spośród wielu innych auto
rów popularnej literatury pow ieś
ciowej, nie straciło nic ze swojej
w artości atrakcyjnej. Ale zmienia
się w yraźnie charakter tematów
powieściowych, dojrzew a i p it
cyzuje się stosunek au tora do o ta 
czającego św iata, sensacyjność
przestaje być celem sam a w so
bie i efektem dla efektu, idzie na
tom iast w służbę myśli głębszej,
poważniejszej i szlachetm eiszei
staje się środkiem i narzędziem
niemal dydaktycznym , docierają
cym naw et tam, gdzie inne meto
dy propagandy czytelnictw a nie
odnoszą skutku. „Jutro", „Król
A rm at", „Krwawy taniec hiszpanski““, „Iperyt zwyicęzca" — 1 in
ne ostatnio wydane powieści M ar
czyńskiego są ciekawym dowodem
zmiany nastaw ienia au tora w stosunku do w łasnej twórczości —
i w dużym stopniu wskaźnikiem
jego postaw y pisarskiej wobec naj
aktualniejszych zagadnień społecz
nych i politycznych. Szczęśliwie
się składa ,że ta postaw a, jej prze
słanki i jej naturalne konsekwen
cje budzić muszą w śród tych, któ
rych reprezentujem y, sym patję i
oddźw ięk życzliwy. Potw ierdzą to
z pewnością czytelnicy bratniego
„Tygodnia", który od N. Roku roz
począł druk najnow szej powieści
M arczyńskiego.
„Krwawy taniec hiszpański'1 —
to zbiór opow iadań, które w zaj
mujący sposób ro zjaśn iają nawet
najm niej przygotowanem u czytel
nikowi tło i kulisy hiszpańskiej
wojny domowej. P ouczające jest
pod tym względem zw łaszcza opo
wiadanie końcowe („D w a m iliar
dy peset w złocie"), w prow adza
jące czytelnika m. in. w sedno m achinacyj m iędzynarodowych fa
brykantów broni. T rzeba podkre
ślić ,że autor zna H iszpanię n*etylko ze... słyszenia, dzięki czemu
opow iadania m a ją barw y au ten 
tyczności l tkw ią mocno korze
niami pomysłów w gruncie praw 

dziwych faktów 1 stosunków —
lokalnych.
„S ir Bazyli Zacharów " („Król
A rm at") je st bardzo dobrym re
portażem scenicznym, o b ra zu ją 
cym w zręcznych skrótach wielo*'
etnią karierę finansow ą zm arłego
niedawno naczelnego „handlarza
śm ierci" — Bazylego Z acharow a.
Reportaż jest zm ontowany b. p o .
mysłowo, zaw iera m nóstwo dosko
nałych efektów scenicznych 1 — ze
wzgędu na w yraźną, choc nie n a 
tarczyw ą, tendencję antym ihtarystyczną — nad aje się bardzo na
widowisko popularne (po doko
naniu pewnych skrótów ). Z acha
rów — była to persona nielada;
prócz olbrzymiego m ajątku i tylulu doktora honoris causa uni
w ersytetu w Oksfordzie, posia
dał... 312 przeróżnych orderow
i odznaczeń, przeważnie najw yż
szej klasy.
Zasłużył to sobie handlując na
wielką skalę bronią i am unicją —
a jak odbywał się ten handel, mó
wi o tym jed n a z najlepszych scen
reportażu, gdy Zacharów i wysłań
nik K ruppa p ertrak tu ją podczas
wojny światowej w neutralnej
Szw ajcarii w spraw ie dostaw wo
jennych: „przedstaw iciel intere
sów rządów koalicji — Zacharów
zobow iązuje się dostarczać m a
teriałów... Kruppowi, wzam ian za
co Krupp będzie przesyłał drogą
neutralną płyty pancerne i t. Pdla wojsk... francuskich i angiel
skich 1 Aby handel szedł I Ci pano
wie nie uznają żadnej m oralności
i żadnych skrupułów, a pieniądz,
choćby krw ią spływ ający, wcale
ich nie mierzi.
W śród wielu innych autentycz
nych szczegółów, rozsypanych na
kartach reportażu, ciekawe jest
stwierdzenie, że w śród wysoko po
stawionych akcjonariuszów an 
gielskiej firmy am unicyjnej Armstronga zasiadało w czasie woj*
ny św iatow ej aż 5 biskupów angli
kańskich!... Dużo wymuwy ma tc-1
szczegół statystyczny, że zabicie
jednego żołnierza podczas tej w oj
ny kosztowało (w liczając wszel
kie w ydatki) — 15.000 dolarów,
z czego „handlarze śm ierci" z a 
bierali „tyłko“ 4.530 dolarów ...
H istoria „K róla arm at", jeg o k a 
riery, jego nikczemnoścl, jego za
robków — sta je się, niestety, w dzi
siejszej sytuacji politycznej b a r
dzo aktualną... p rzestrogą.
j
BOLESŁAW. D U D ZIŃ SK I'

Większe tranzaktie eksportowe

Salon doroczny
Tow. Zachęty SztuK Pięknych w Warszawie

t Wschodem

innymi tłuszczami sztucznymi.

Kontrola artykułów żywnościo
Gorzej natomiast przedstawia ąię
Powodem zaniku fałszerstwa nta
wych
wykazuje ostatnio znaczną
malarstwo — które, z nielicznymi
Agencja PID donosi:
kie dostarczyć mają dla Egiptu ma poprawę w dziedzinie sprzedaży sła. jest podrożenie tłuszczów za
wyjątkami — — może jedynie zadowolW ostatnich dniach zfinalizowa- ] teriały bawełniane za przeszło masła dostarczanego na targowi stępczych, wskutek stosowanych
nić bardzo niewybrednego i pobła no umowy eksportowe na zaxup 500.000 zł W ślad za tą tranzakObe
ska i do sklepów nabiałowych. ograniczeń importowych.
żliwego widza. Do owych wyjątków większej ilości tkanin baw ełm tt- j cją zapowiadane są dalsze zamocnie fałszowanie masła zupełnie
Prawie
zupełnie
ustało
fałszerstwo
—
zaliczyćby należało przede wszyst nych, przeznaczonych dla krajów 1wienia za sumy milionowe.
masła, polegające na mieszaniu się już nie opłaca. (PID.).
kim jedną z kompozycyj prof. Weis
Bliskiego Wschodu. Fabryki łódz-l
masła naturalnego z margaryną r
sa p. U „W spiżami" — gdzie ów
zasłużony malarz usiłuje nawiązaĄ
łączność ze swym dawnym okresem
kolorystycznym — co mu się nawet
częściowo udaje. Poprawne a, nawet
czasami wytworne są portrety pary
skiego malarza B. Czedekowskiego
N a korespondencji, nadchodzącej do je w stosunkowo m ałym nakładzie, a
15-lefnia Helena Biczówna, W ar westrową, wyszła z domu, kupiła
—
a prace S. Dybowskiego, W. Ja- Polski z Anglii fig u ru ją jeszcze znacz dalsze emisje zostały w strzym ane po
za 20 gr. esencji octowej i otruła
sińsidej i W. Poznańskiego — mają ki pocztowe w artości pół i 1 pensa z abdykacji króla E dw arda V IIL Znacz szawa, (Powązkowska 14), córka
się na podwórzu wspomnianego
wiele interesujących akcentów barw wizerunkiem b. króla Edw arda VIII. ki te m ają być niebawem zastąpione wartownika nocnego dozoru cmen
domu. Lekarz Pogotowia prze
tarza
Powązkowskiego,
z
rozpa
nych, świadczących o szczerym po. Znaczki te są skrzętnie wykupywane przez nowe m arki z podobizną króla
wiózł młodocianą desperatkę do
czy,
że
matka
jej,
M
ałgorzata
—
dejśdu do problemów lokalnego ko przez filatelistów , gdyż wypuszczono Jerzego VI. (PID )
zamknęła palto w szafie, nie po szpitala Wolskiego.
loru.
zwalając córce iść na zabawę Syl
Ale zbędnych, a przytym wysoce
pretensjonalnych malowideł mamy
Niewątpliwie — nie jest to winą tam zbyt wiele, nawet jak na „sa
samej tylko Zachęty. Zdobyła się o- lon" Zachęty. Nie dał się tu niekona w ub. roku jubileuszowym na mu przelicytować S. Pękalski, który
duży stosunkowo wysiłek, rehabili w swej goniącej za tanimi efektami
21-letni Stanisław Wilczyński, no do W arszawy i umieszczono w
Z inicjatywy Międzynarodowego delegacja polskich inspektorów kolporter - rowerzysta
tując się poczęści w oczach krytyki kompozycji „Złożenie do grobu" —
Tow. szpitalu Dz. Jezus. Podczas kura
i bardziej wymagającej publiczno zdradza tylko brak dobrego smaku i Biura Pracy odbędzie się w począt pracy. Przedmiotem kongresu in- „Ruch“, czołowy kolarz klubu cji Wilczyńskiemu dokonano 2-Ch
ści. Nie może ona ponosić całkowitej malarskiego taktu w traktowaniu kach roku 1937 międzynarodowa spektorkw pracy będzie m. inny sportowego „Polonia" w W arsza operacji kiszek. Po pewnej po
inspektorów pracy mi zwiększenie stanu bezpieczeń wie, na zawodach kolarskich w prawie, Wilczyński po dłuższym
odpowiedzialności za brak ambicyj „grandilokwentnych" tematów. To konferencja
stwa w zakładach przemysłowych
wyższego rzędu wśród artystów re samo dałoby się powiedzieć o karto, wszystkich państw europejskich.
Katowicach w lecie 1936 r. uległ pobycie opuścił szpital. Wczoraj
obrona
kobiet
nieletnich,
zatrudprezentujących je j sztukę nazew- nach witrażowych A. Bunsha, który Na miejsce tej konferencji obrano
wypadkowi, doznając obrażeń we w nopy W . zasłabł i zmarł.
nątrz — chociaż pewne poprawki w bez trudu dowiódł, ie i w patetycz Wiedeń. Na obrady te wyjedzie nionych w przemyśle i t. p.
wnętrznych. Kolarza przywiezie
statucie i regulaminie wystawowym, nym nastroju można stać się dosta
bardzo by się je j przydały — otwie tecznie nudnym. Stary, wytrawny
rając przed nią nowe perspektywy malarz A. Kędzierski natomiast —
postępu i rozwoju. W dzisiejszych crobil nam miłą niespodziankę swą
W yznaczony został termin reje wadzona będzie przez wydział
warunkach, może ona jedynie przed żywą w ba/rwie i szczerze odczutą
stracji osób powożących pojazda przemysłowy Zarządu miejskiego
w czasie od 2 do 15 stycznia 1937
stawić na swych „salonach" sztukę „Modlitwą".
N. T. A. uznał, że przyjęcie ro mi konnymi, celem wydawania no roku. (PID.).
Najwyższy Trybunał Administra
Malarze: 1. Weissowi, T. Cieślew
pozbawioną niemal całkowicie ma
wych
dowodów
rejestracyjnych
na
larskich, czy też rzeźbiarskich pro ski, B. Jamontt, I. Łuczyńska - Szy cyjny ogłosił nowe orzeczenie do boty niezarobkowej nie pozbawia ^ rok 1937. Rejestracja ta przepro
blematów. Ale z rzeźbą nie jest mo. manowska, TP. Roguski, M. Rouba, tyczące pobierania zasiłków przez ubezpieczonego prawa do śwaidże tak źle. Ma ona tam swe mocne S. Śliwiński i T. Ziomek — dali w bezrobotnych pracowników umy czen na wypadek braku pracy,
przewidzianych
rozporządzeniem
pozycje, zawarowane nieprzeciętny swych pracach dużo dobrych chęci— słowych. W wielu wypadkach bez
Prezydenta
R.
P.
o
ubezpieczeniu
mi talentami młodszego pokolenia nie zawsze ‘jednak zwieńczonych po. robotni chcąc znaleźć jakiekolwiek
pracowników
umysłowych
(L.
bądź zajęcie, podejmują się tym
plastyków — z którego np. A. Kar- wodzeniem.
(PID.).
czasowo
różnych
czynności
bez
pra
17746/33).
Malarstwo
niestety
nie
jest
rzeczą
ny, M. Nalewajski i R. Zerych —
w a pobierania za to płacy.
1
ratują bądź co bądź honor bieżącego łatwą,
VNarszaw a, ul. Czerwonego Krzyża 20, PKO. 1228
K. WINKLER.
„salonu".
' i 'f « i

Atmosfera „salonów“ Zachęty jest
dobrze znana. Cechuje ją przede
wszystkim, obawa przed narażeniem
się zwiedzającej owe „salony“ pu
bliczności, strach przed opinią war
szawskich „konsumentów
sztuki'.
Każde śmielsze wystąpienie musi
być tutaj usprawiedliwione, bądź to
„firmą" wystawcy, bądź też popu
larnością i znaczeniem jakiejś gru
p y artystycznej, urządzającej swój
pokaz zbiorowy w gościnnych mit
rach Zachęty. Jeśli jednak owych
odważniejszych firm, czy grup no
watorskich nie staje — to nie ma
innej rady — jak tylko przepuścić
przez alembik jury co żywsze i prze
dętnie poprawne prace członków te
go towarzystwa — które coraz wię
cej zatraca poziom swych dawnych
aspiracyj.

Filateliści wykupują znaczki

z wizerunkiem króla Edwarda VIII

Udział PolsKi

l rozpaczy, in i aosła iść na „Sylwlrn"
o tr u te się

w mtędzyn. konferencji bezpieczeństwa pracy

Trag czna śmierć kolarza

Tymczasowe zatrudnienie bezpłatne

Rejestracja woźniców

nie pozbawia prawa tfo zasiłków

K O M U N IK A T

KSIĘ6ARNI ROBOTNICZEJ

72 upadłości ogłoszono
w Warszawie w r. ub.
Jak się dowiaduje agencja PID
według zestawień wydziału han
dlowego Sądu Okręgowego w
W arszawie, w stolicy i miejsco
wościach podstołecznych ogłoszo
no w ciągu roku 1936 — 72 upa
dłości rozmaitych przedsiębiorstw
W porównaniu z rokiem 1935 li
czba upadłości nie wykazała więk
szych wahań, gdyż w okresie tym
ogłoszono 70 upadłości. W obec
zmiany praw a o nadzorach sądo
wych, zaobserwowano w r. ub.
spadek liczby podań firm zabeiga

jących o wszczęcie postępowania
układowego. Nadzory przyznano
w r. ub. 12 firmom.

Stan pogody
Przewidywany przebieg pogody do
południa dnia jutrzejszego. Rankiem
chmurno i mglisto, w ciągu dnia dość
pogodnie. Nocą przymrozki, dniem
temperatura nieco powyżej zera. W
górach mroźno. Słabe wiatry połud
niowo . zachodnie.

II
w W a r sza w ie
Szerzone przez pewne koła w er
sje o trudnościach, na jakie ma rze
komo napotkać realizacja ustawy
o uboju zwierząt gospodarskich,
wchodząca w życie z dniem 1-go
stycznia 1937 r., nie odpowiadają
rzeczyv .'f.ości i mają na celu za
niepokojenie szerokich kół spożyw
ców, aby wyzyskać ewentualnie
nastroje dla usprawiedliwienia po
bierania za mięso koszerne cen
wyższych.
Zarówno liczba wydanych kon
cesji na detaliczne jatki koszerne

(przeszło 120), jak i dla poszcze
gólnych spółdzielni, zajmujących
się sprzedażą mięsa koszernego,
grupującego prawie tyleż jatek ko
szernych, dają całkowitą rękojmię,
że realizacja ustawy nie napotka
na żadne trudności.
Kontyngent żywca, przeznaczo
nego na styczeń 1937 r. do uboju
rytualnego, wynosi 1.900.000 kg.,
a więc ilość tak dużą, że przypusz
czalnie nie będzie ona w rzeczywi
stości całkowicie wykorzystana.
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BLUM L. Spraw a pokoju
BUCHARIN. T eorja m aterializm u historycznego
DE MAN. P lan odbudowy św iata
GUREWICZ Z. Małżeństwo współczesne
PLKCHANOW. Podstawow zagadnienia m arksizm u
PUTEK . J. Pod brzemieniem starodaw nego m ilitaryzm u ^
SZYMANOWSKI W. L isty o wypadkach w Polsce 18bi
W A SILEW SK I L. O drogę do socjalizmu i Pck°JuDzieje zjazdu paryskiego 189Z r.
św iat po wielkiej wojnie
Z arys dziejów P. P. S.
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CENY ZNIŻONE
DASZYŃSKI I. Pam iętniki t. l/I I

ENGELS F. Wojna chłopska w Niemczech.
SCHROT A, K ształcenie charakteru dziecka
W ASILEW SKI. E uropa po wojnie
W ELLSS H istoria św iata t. I/VI broszur.
pojedyńKe t0My po

10—
1—
1.50
— 50
18—
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ZAMENHOF. E speranto
----- —
X------------------'
Zamówienia wysyłamy po uprzednim otrzym aniu należności
plus
30O gr.
n a koszta przesyłki. Należność prosimy wpłacać
'Jr'n na konto P. K. O.
Nr, 1228 lub w znaczkach pocztowych.

stary, przedrewolucyjny porządek, dzie twierdzenie Morawskiego, że
autora wielka sumienność h isto -1go. W tym właśnie sensie prof. przypomina, że Polska
padła ów „potop" był dziełem sekciarryczna. Dzielą nas od autora wiel Konopcayńskiemu przyznać nale wszak ofiarą obyczajów i trady skiej akcji antykatolickiej, ale
kie różnice światopoglądu i dlate ży brak tendencyjności.
cyjnych idei świata przedrewolu skłonny jest dopatrywać się przy
I dla tego też prof. Konopczyń
go też z ujęciem wielu spraw nie
cyjnego. Co tu dużo mówić. Prof. czyn antypolskiej polityki w chęci
katolickiego.
możemy się pogodzić, ale stwier ski jest nieraz zmuszony do pole Konopczyński o masonerii pisze w zwalczania kleru
Pojawiające się co pewien czasl wiecza polskiego przeprowadzili dzić czujemy się w obowiązku miki z historykami obozu narodo rozdziale zatytułowanym „Czynni Zdziwienie budzi również, gdy Ko
próby syntezy dziejów Polski są inni uczeni krakowscy (J. Dąbrów fakt, że autorem kierowała nie wego. Taka np. sprawa masonerii. ki postępu" i przyznaje lożom „nie nopczyński swe sądy o roli żydów
bynajmniej
niezbędną funkcją naszego życia. | ski, R. Gródecki i zmarły już St. zależnie od jego punktu widzenia, Prof. Konopczyński
wątpliwą zasługę" rozprowadzenia w dziejach Polski chce opierać n^
Historia ta stanowi wszak jeden Zachorowski) i Konopczyński u- szczera wola osiągnięcia prawdy. nią się nie zachwyca i surowo oce po arteriach Polski zachodnio-eu Rolićkim („Zmierzch Izraela ) i
z podstawowych czynników na w aża swoje dzieło poniekąd za W niejednym wypadku autor u- nia jej rolę w dziejach Polski. Na ropejskiej oświaty. A o twórcach gdy dopatruje się ich przesadnej
szej świadomości. Dzieje ogólne, przedłużenie tamtych prac. Nie ku chy‘ czoła przed prawdami, któ zywa ją „dwuznacznym dobro- Konstytucji majowej pisze, że acz roli politycznej w ówczesnej Pol
a zwłaszcza dzieje własnego na si się więc o ujęcie całości dziejów re raczej przeczą jego generalnej dziejstwem'‘. Jest to zgodne z o- kolwiek byli członkami lóż ma sce. Nie możemy również pojąć
rodu, posiadają przecież olbrzy Polski. Kończy zaś swój obraz linii i nie podejmuje obrony pozy gólną platformą autora. Nie może sońskich, dzieło ich było wieko autora, gdy stwierdzając, że wy
bór Sobieskiego, był najlepszym
mie wartości wychowawcze, a po dziejowy na upadku politycznym cji straconych. A w każdym razie jednak akceptować koncepcji, że pomne.
masoneria
i
stojący
za
nią
-^ydzi
państwa
polskiego.
wyborem, jaki mógł był zostać do
cechuje
go
ostrożność
w
formuło
tem stają się jedną z sił, która po
Odrzuca również Konopczyński
Stwierdzić należy, że zasadni waniu wniosków. Jest autorem o winni są wszystkiemu złemu, któ tezę endecką o szkodliwości pow konany, dodaje potem, że jeżeli
rusza motory naszego działania.
Przeszłość uczestnicy w kształto cze zadanie podsumowania wyni pewnym nastawieniu ideowym, ale re kiedykolwiek Polsce się przy stań. Stwierdza, że powstanie Ko król ten jednak Polski nie wypro
waniu przyszłości. Do spełnienia ków współczesnej wiedzy zostało nie jest tendencyjnym. „Historio- trafiło. * Polemizuje więc z K. M. ściuszkowskie nie było samobój wadził na drogę zbawienia, winną
tych zadań konieczną jest właśnie całkowicie dokonane. Dzieło to zof“ endecki Giertych uzasadnia Morawskim, który ten pogląd re czym aktem, lecz odwrotnie ak temu była zła zasada elekcyjna.
synteza historyczna. Rozległe pra stoi w zupełnośd na poziomie naj tezę, że tendencyjność polega tyl prezentuje. Konopczyński odrzuca tem samoobrony ciała i duszy. Nie Czego można więcej wymagać od
ce analityczne to są właściwie za nowszych osiągnięć naukowych. ko na tym, że się fakty przeinacza. np. tezę, że maspneria Polskę zgu iest również Konopczyński bezkry zasady elekcyjnej, jak tego żeby
gadnienia wewnętrzne historiogra W szystkie ważniejsze dyskusje Natomiast za tendencyjność dopu. biła. Stanowi ona, twierdzi autor, tycznym apologetą roli kościoła w dała wybór możliwie najlepszego
fii. Dla ogółu, który ma prawo dla naukowe, jakie zostały w ostatnim szczalną uważa grupowanie tylko „niezłe analogon do tezy, iż Pol Polsce. Np. Skargę, którego kult kandydata?
Książka ta jest napisana do
swych potrzeb domagać się swo okresie w historiografii polskiej takich faktów, które przemawiają skę zgubili Jezuici". Owszem, za starał się obóz endecki w roku ju
jej historii, są to w pewnym stop stoczone, autor uwzględnia i za za tezą autora i pomijanie faktów, rzuca masonom, że pogłębiali roz bileuszowym wzmocnić, autor na brze. Niektóre powiedzenia są
niu szczegóły techniczne. Domaga myka je przez wyciągnięcie z nich które jej przeczą. I uważa dalej, że dział w narodzie i że oczerniali zywa „jałowym" i odrzuca jego przepyszne. Np. takie określenie
się on wniosków i syntezy. Doko swych wnioków. Czytelnik może na podstawie tak dobranego ma Polskę zagranicą. Ale stwierd fa, program monarchii absolutnej. A- króla Michała Wiśniowieckiego:
nywanie tej syntezy odbywa się się z tymi wnioskami godzić lub teriału, można wyciągać zasadni że uczestnictwo wielu dygnitarzy nalizując religijność narodu pol „mówił ośmiu językami, ale w ża
co pewien czas. Niema bowiem w nie, ale ma pełną świadomość, że cze wnioski. Nie należy fałszować w masonerii „nie miało żadnego skiego, autor wyraża żal, że hi dnym z nich nie miał nic ciekawe
histuiit nigdy syntezy ostatecznej. autor wszelakie wysunięte przez przesłanek, ale wolno fałszować widocznego wpływu na załatwia storycy kościoła tego zagadnienia go do powiedzenia". Trudno w
Postępy wiedzy zmuszają niemal najnowsze badania problemy 1 wnioski. Miło jest nam stwierdzić, nie spraw politycznych", i że Fry nie badali, a zostawili to uczonym kilku słowach lepiej scharaktery
Dzieło że dzieło prof. Konopczyńskiego, deryk II i Katarzyna II „nie po
zować tego człowieka.
bezustannie do wprowadzania ko- wątpliwości przemyślał.
świeckim (Bystroń, Czarnowski,
rektur, jeżeli nie do zasadniczej prof. Konopczyńskiego jest prze na którego prace Giertych się ró trzebowali sięgać do masońskie Dobrowolski),
Co do konstrukcji książki, możale
ostatecznie
rewizji stanowisk. Gdy fala rewi- krojem przeprowadzonym przez wnież powołuje, wolne jest od te rekwizytorni..., aby okaleczyć Fol stwierdza, że religijjność ta była naby jeszcze podnieść przerost
strony politycznej w stosunku do
zjonizmu szerzej się rozleje nowa wszystkie spory naukowe w obe go rodzaju pojmowania owego o- skę“. Nie zgadza się również
„prosta i niegłęboka".
strony ustrojowej i kulturalnej. Nie
synteza staje się koniecznością. cnej ich fazie. Często wnioski te bowiązku obiektywności. I my je Morawskim, gdy ten dopatruje się
Natomiast
podnieść
należy,
że
Historyk musi przystąpić do su nie są ostateczne, tak jak i cała steśmy zdania, że niema idealnej masońskiej ręki w upadku monar
w stosunku do zagadnienia t. zw. zgadzając się z autorem w wielu
mowania wyników. Na tym polega synteza nie jest ostateczna.
objektywności historyka, że nie chii francuskiej i Polski. Giertych „potopu" Konopczyński staje po punktach, wynikających z rożnie
rola historii: coraz bardziej zbli
Druga ważna cecha, którą na sposób historykowi przeprowadzić opierając się na Morawskim powie stronie Sienkiewicza, uznaje od światopoglądowych, podnosimy je
żać się do prawdy.
leży podnieść jest okazana przez swe dzieło poza granicami swego wprost, że masoni naumyślnie wy parcie najazdu za wyłączną zasłu dnak wysoki poziom i pożytecz
Kościuszkow
światopoglądu, ale uważamy, że wołali powstanie
ność tego dzieła.
Takiej próby dokonał ostatnio
skie,
którego
konsekwencją
stał gę szlachty i zwalcza odwrotne,
wolnym
od
grzechu
tendencyjno
*)
Władysław
Konopczyński:
Dzie
prof. Uniw. Jagiellońskiego W ła
się upadek Polski, aby uratować rewizjonistyczne stanowisko Ol
ADAM PRÓCHNIK.
dysław Konopczyński*). Jego dwu je Polski Nowożytnej T. I, 150 — ści jest on tylko wtedy, gdy: 1) republikę we Francji. Konopczyń gierda Górki, które wydaje się nam
wykazuje
szczerą
wolę
dojścia
do
słuszniejszym. Odrzuca w praw 
tomowe dzieło obejmuje dzieje no 1648, T. II. 1648 — 1795. Gebethner
prawdy, 2) posiada umiar uczone ski Morawskiegu opłakującemu
wożytnej Folski. Syntezę średnio- i Wolf. 1936 r.
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