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W perspektywie dziejowej
Zaledwie parę lat brakuje do
pięćdziesiątej rocznicy ustanowie
nia święta majowego. 1 bardzo już
mało towarzyszy pamięta pierwsze
wystąpienia robotnicze w dniu te
go święta — te skromne początki
manlfestacyj majowych pod hasłem
8-godzinnego dnia pracy, które do
piero z biegiem czasu przekształci
ły się na coraz potężniejsze mani
festacje międzynarodowej solidar
ności proletarjatu.
Sami początkodawcy obchodów
pierwszomajowych nie zdawali so
bie zupełnie sprawy z tego, czem
się one miały stać zczasem.
jakież brzmi owo postanowienie
międzynarodowego robotniczego
kongresu socjalistycznego w Pary
żu w r. 1889, które stało się punk
tem wyjścia dla manifestacyj pierw
szomajowych w przyszłości? Oto
jego tekst: „Będzie urządzona wiel
ka międzynarodowa manifestacja
w dniu oznaczonym dlatego, ażeby
we wszystkich krajach i miastach
jednocześnie robotnicy wezwali
władze publiczne do wprowadze
nia prawa, ograniczającego liczbę
godzin pracy do 8 godzin i do wy
konania innych postanowień kon
gresu paryskiego. Zważywszy, że
podobna manifestacja jest już nacznaczona na 1 maja 1890 roku
przez amerykański Związek pracy
na jego kongresie, odbytym we
wrześniu 1888 roku w St. Louis,
termin ten jest przyjęty i dla ma
nifestacji międzynarodowej. Robo
tnicy wszystkich krajów mają wy
konać tę manifestację w warun
kach, jakie im narzucają poszcze
gólne
położenia ich
krajów"
(„Przedświt" Nr. 13 — 15 z roku
1889).
Ostatni ustęp tej uchwały liczył
sie wyraźnie z zastrzeżeniami to
warzyszy polskich
(popartemi
przez tow. Plechanowa w imieniu
tow. rosyjskich), którzy oświadczy
łi, że w szczególnych warunkach, w
jakich działają, „nie mogą całości
oraz bytu organizacji swej poświę
cić udaniu się manifestacji" i że
wobec tego „ich agitacja słabsza
będzie i nie zawsze odpowiadać
może nawet tym chęciom, które sa
mi mają" (tamże).
Najbliższa przyszłość miała prze
łamać te skromne ramki, jakie pro
jektodawcy paryscy zakreślali ob
chodowi majowemu. Miała ona też
usunąć nieufność, z jaką — w od
niesieniu do możliwości własnych
— potraktowali te uchwały socjali
ś d polscy.
Pokazało się niebawem, że hasło
skromnej manifestacji za 8-godzinnym dniem pracy znalazło tak po
tężny oddźwięk w masach prole
tarjatu całego szeregu krajów, że
święto majowe stało się niejako do
roczną rewją narastających sil zor
ganizowanego proletarjatu i potę
żną dźwignią rozwoju międzynaro
dowego ruchu socjalistycznego. A
POLSKI proletariat okazał się wy
jątkowo podatnym na hasło świę
ta majowego. I to nietylko w za
borze austrjackim, gdzie warunki
konstytucyjne dawały możność ja
wnego organizowania obchodów
robotniczych, ale i w zaborze ro
syjskim. Tu strajki pierwszomajo

we, zwłaszcza olbrzymie porusze
nie mas proletarjatu łódzkiego w r.
1892 odegrało olbrzymią rolę w
rozwoju naszego ruchu i było jed
nym z głównych czynników pow
stania Polskiej Partji Socjalistycz
nej i jej programu.
Proletariat polski we wszystkich
trzech zaborach z całym entuzjaz
mem w ciągu długich dziesięcioleci

bral udział w święcie majowem,
niejednokrotnie składając ofiary ze
swej krwi serdecznej w manifesta
cjach ulicznych. Tradycja obcho
dów majowych stała się u nas nie
odłączną częścią świadomości so
cjalistycznej szerokich mas i robo
tnik polski nie pozwoli już nikomu
wydrzeć sobie prawa manifestowa
nia w dniu 1-go maja na rzecz mię

dzynarodowej solidarności proleta
rjatu. Tern bardziej, że w dobie obecnej, kiedy rządzone przez dyk
tatorów społeczeństwa są opano
wane szałem przygotowań do no
wych wojen, tylko solidarny opór
proletarjatu socjalistycznego mo
że zapobiec krwawej katastrofie
ludzkości.
LEON WASILEWSKI.

Byliśmy, jak lala, która od
pływa wstecz od brzegów, zna
cząc drogę swego odwrotu czerwonemi plamami krwi. „Szar
pał naszą cześć i nasz honor ka
żdy sprzedajny dziennikarz".
Spłonęło wiele naszych „do
mów"... W Niemczech, w Austrji zeszliśmy w podziemia...

**
*

Jesteśmy dziś, jak lala, która
powraca. Niesie ona ze sobą
dwie najdumniejsze myśli hi
st orji: SOCJALIZM I WOL
NOŚĆ. Trwa jeszcze głucha noc.
Ale dudni już w tej nocy nasz
twardy, nadchodzący krok. Wi
tamy w dniu 1-go Maja bliskie
jutro Polski Pracującej.
M. NIEDZIAŁKOWSKI.

1 Mai
W Warszawie
Wczesnym rankiem odbędą się
zbiórki po dzielnicach według na
stępującego planu.

\
1* mł'w

1) Wola — ul. Wolska 44, g. 9 r.
2) Zw. Metalowców — ul. Wolska
42, g. 9 r.
8) Powązki — Zw. Budowlany,
Kacza 7, g. 9 r.
4) Jerozolima — ul. Chłodna 80,
g. 9 r.
5) Zdobycz Robotnicza — ul. Klu
czewska, g. 8 r.
6) Marymomt - Żoliborz—pl. Wil
sona 1, g. 8.30 r.
7) Starówka — ul. Długa 26,
g. 9.30.
8) Czerniaków — ul. Nowosidecka 1, g. 8 r.
9) Powiśle—ul. Czerwonego Krzy
ża 20, g. 9 r.
10) Mokotów — ul. Chodmska 23,
godz. 8 r.
11) Rakowiec — Osiedle Robotni
cze, godz. 8 r.
12) Ochota — róg Przemyskiej i
Grójeckiej, godz. 8.30 r.
13) śródmieście — Prac. Miejscy,
ul. Warecka 7, godz. 9 r.
14) Annopol — plac Świetlicy,
godz. 7.30 r.
15) N. Brudno — Białołęcka 51,
godz. 8 r.
16) Targówek — Radzymińska róg
Handlowej, godz. 7.30 r.
17) Grochów — ul. Wiatraczna,
godz. 8 r.
18) Praga — ul. Brukowa 35,
godz. 8 r. __

Po zbiórkach pochody dzielni
cowe wyruszą na Plac marsz. Pił
sudskiego, skąd pochód centralny
rozpocznie się o godz. 11-ej rano.
Akademja odbędzie się w sali
Teatru Wielkiego o godz. 13 m.
30.

Akademja Młodzieży — o godz.
16-ej w sali „Ateneum".
**
*
Pracownicy umysłowi, prawnlcy-socjaliści, pocztowcy zbierają
się przy ul. Wareckiej 7 o godz.
9 m. 30 r. Akademicy — o godz.
8 m. 30 r. przy ul. Czerwonego
Krzyża 20.

W Krakowie
Pochód manifestacyjny wyruszy
z Alei Krasińskiego na Plac Jabło
nowskich; o godz. 10 m. 30 r. na
Placu Jabłonowskich odbędzie się
wielkie zgromadzenie ludowe. Po
zgromadzeniu pochód wyruszy na
Rynek Główny.

Dziś w e w szystR ich p o c h o d a c h na p iersia ch Każdego sp o śr ó d
n a s znjdzie się OdznaKa M ajowa P olsk iej Partji Socjalistycznej.
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Nacjonalizm współczesny

SUKNIE
PŁASZCZE

Przeżyw am y okres bujnego kampanji wyborczej szermuje szyzmu, broni równocześnie wią już nie „my komuniści”, ale
rozkw itu chw astów nacjonaliz hasłem, że „front ludowy, to Polski przed najpoważniejszem „my, Francuzi".
W tyle za tym nowym p rą 
mu. Je st to rodzaj renesansu wojna". N aturalnie wojna z niebezpieczeństwem .
dem
kroczy nieśmiało i polski
N
aw
et
komunizm
przechodzi
Niemcami.
A
więc
naodw
rót
tego ruchu. Ju ż przed w ielką
w ojną lale nacjonalizmu zale sukces w yborczy praw icy na znamienną ewolucję. Nie prze komunizm. W nim, dzięki dzie
w ały świat. W ydobywające się cjonalistycznej we Francji o- sądzamy stopnia jej szczerości. dzictwu Socjaldemokracji K ró
WARSZAWA, M A R S Z A Ł K O W S K A 1 5 2 , telefon 619-91
stam tąd opary stw orzyły „ideo znacza otw artą drogę do poro Jesteśm y raczej skłonni przy lestw a Polskiego i Litwy i le
FIL JA I-SZA: C h m ie ln a 1 4 , telefon 656-93.
wicy
P.
P.
S.,
były
może
najsil
puszczać,
że
odbywa
się
ona
zumienia
z
Hitlerem
i
załago
logię", w im^ której odbywała
FIL JA II-GA : W i e r z b o w a 6 , telefon 544-07.
winna
się rzeź. Jesteśm y bowiem dzenia zaognionych dziś kon pod naporem warunków. Ale niejsze tendencje antypatrjotyludźmi, a nie zwierzętam i, i nie fliktów. Jeżeli w oświetleniu ostatecznie w szystkie ważne czne i antynarodow e. Stanął
możemy się zarzynać
bez reflektorów nacjonalistycznych zmiany pod tym naporem się skutkiem tego naw et w sprze
problem dokonywają. W każdym razie czności z leninizmem, k tóry nie
„ideologji". Trudno, kultura ma blednie odwieczny
swoje praw a. „Ideoiogja" jest francusko - niemiecki, to samo jedno jest widoczne. Z arsena bez trudu tępić musiał w nim
to upiększenie rzeczy odrażają dzieje się z niemniej odwiecz łu argum entów kom unistycz błędy luksemburgizmu. Rezul
cych i w strętnych, jest to opła nym konfliktem polsko - nie nych jednym w ystrzałem obec tatem tych tendency! były zna
W
zadziwiający nych w arunków zostały rów no ne oświadczenia polskiego ko
tek, w którym ludzkość połyka mieckim.
podawane jej trucizny, jest to w prost sposób nacjonalizm sa cześnie ustrzelone dwa najbar munizmu kwestionujące pol
socjalfa- skość Śląska i polskich krajów na zgromadzenia pierwszo-majowe
właśnie owe hum anitarne <• o- nacyjny znajduje wspólny język dziej nadużywane:
głuszenie ofiary przed ubojem. z hitleryzmem . Nie tylko z hi szyzm i jego starszy b ra t: so- zachodnich. Ale i on dziś za
Zebrani w dniu 1 Maja pod czerwonymi sztandarami Polskiej
Po wojnie przeżyliśmy jednak tleryzmem. Doszedłszy do w ła cjalpatrjotyzm. Dziś u kom uni czyna mówić innym tonem. Sły Partji Socjalistycznej i Klasowych Związków Zawodowych
okres reakcji przeciw nacjona dzy pod hasłem Polski m ocar stów jest w dobrym tonie być szymy już głosy, mówiące o za
.......... stwierdzają, że stoją wiernie i niezłomnie w szeregach
lizmowi. F ala się cofnęła, ale stwowej, a więc Polski, która patrjotą. To już nie tylko to, do grożonej niepodległości.
wielkiej walki i wielkiej pracy, podjętej wspólnym wysiłkiem
Socjalizm polski ewolucji ta robotników, chłopów i pracowników umysłowych całej Polski.
nie znikła. Nie zostały bowiem pragnie się rozszerzyć, pod ha czego byliśmy oddawna przy
zasypane źródła nacjonalizmu. słem jedności narodowej, a zwyczajeni, że komunizm pro kiej przechodzić nie musi. W al
Ta walka jest prowadzona przeciw faszyzmowi —
Pozostały bowiem w stanie po przeciw partyjności i rozdarciu wadził propagandę narodow ą cząc od pół w ieku niemal
O WOLNOŚĆ, O POKOJ, O RZAD ROBOTNICZOtencjalnym wszystkie antago klasowem u społeczeństwa, za w śród narodów kolonjalnych w brew wszelakim nacjonali
CHŁOPSKI.
stom
o
niepodległość,
dziś
nizmy społeczne, polityczne, w iera pakty nieagresji zarówno lub słabo gospodarczo rozw i
Ta walka iest prowadzona przeciw anarchji kapitalistycznej
narodowościowe, z których ro .z Niemcami Hitlera, jak i So niętych. T eraz patrjotyzm jest wbrew tymże nacjonalistom
przeciw
staw
ia
się
faszyzmowi,
objawem
zjawiającym
się
w
ko
O GOSPODARKĘ PLANOWA, O NOWY USTRÓJ
dzi się wojna. A narodziny woj- w iecką Rosją. Drugi p rąd na
stanow
iącem
u
zew
nętrzną
i
munizmie
narodów
europej
SPOŁECZNY, O SOCJALIZM.
cjonalistyczny
w
Polsce,
rep
re
ny poprzedzić musi rozprze
Zebrani, przeświadczeni głęboko, że nadchodzi czas, kiedy lud
strzenienie podniecającej „ideo zentow any przez opozycyjną skich. W e Francji komuniści w ew nętrzną groźbę dla wolno
pracujący ujmie swój los i los kraju we własne swoje dłonie
logji". Nieuniknioną była więc endecję prąd, k tó iy karjerę stają się jedną z najpatrjotycz- ści narodu.
ADAM
PRÓCHNIK.
niejszych
partyj.
O
sobie
mó
oświadczają
głośno żądania, które są żądaniami wszystkich lu 
pow rotna fala nacjonalizmu. zrobił na podniecaniu antago
dzi pracy, prawdziwych twórców niepodległości i siły Państwa
I nadeszła. Ogarnęła ona dziś nizmów antyniem ieckich, zw ła
Polskiego............................................................ ......
szcza w okresie, gdy nacjona
szerokie tereny.
Jed n ą z charakterystycznych lizm niem iecki był osłabiony,
Zebrani, łącząc się w dniu 1 Maja z masami pracującemi
:ech odrodzonego, w postaci dziś niem a możności w praw 
w s z y s t k i c h krajów, stają — wraz z niemi —przeciw dyktaturom
dzie
zaw
ierania
paktów
poli
faszyzmu, nacjonalizmu, jest to,
faszystowskim w obronie kultury i sponiewieranej godności
te nie w ystępuje on już w for tycznych, ale czyni to przynaj
człowieka, żądają wszędzie
mie czystej, wyłącznie nacjo mniej w sferze duchowej, en
POWSZECHNEJ AMNESTJI POLITYCZNEJ...................................
tuzjazmując
się
wszystkiem,
co
nalistycznej, że przybiera po
Zarządzenie
Rządu
niemieckie
ADDIS
ABEBA
BĘDZIE
BRONIO
zdziałał
Hitler,
dochodząc
już
stać m ieszaną ruchu narodow oZNIESIENIA OBOZÓW KONCENTRACYJNYCH
społecznego. Dawny nacjona niemal do kultu hitleryzmu. NA DO CZASU NADEJŚCIA PORY go, wykonywane skrupulatnie wszę
dzie, wywołać musi protesty na
DESZCZOWEJ.
I MIEJSC ZESŁANIAlizm przeciw staw iał się otw ar Zresztą w zorem tej polityki był
drodze dyplomatycznej. Pierwszy
W imię: „pracy dla bezrobotnych, wielkich robot publi
cie wszelkim prądom reformy duchowy wódz polskiego nacjo
Z Addis Abeby donoszą, że
protest
w
tej
mierze
założył
już
nalizmu
Roman
Dmowski,
któ
cznych";
społecznej, domagał się, aby
zreorganizowane oddziały abisyńw imię: „ziemi dla chłopów";
t
hasła społeczne um ilkły wobec ry znakomicie godził swą linję skie zamierzają stawić opór na Rząd brazylijski.
w imię: „prawa do życia dla młodych pokoleń ,
haseł narodowych, dzisiejszy prorosyjską i antyniem iecką, z pierającym wojskom włoskim na
NOWE KRWAWE ZAJŚCIA
— w imię tych trzech haseł
.
jest ruchem narodow o-radykal- głębokiem uznaniem dla germa- północ od Addis Abeby. Oddziały
W PALESTYNIE.
zebrani
wzywają
do
skupienia
wszystkich
s1
!
Świata
Pracy.
nizacyjnej
polityki,
którą
uznał
nym, czasem naw et narodow oabisyńskie będą po raz pierwszy
Z Jerozolimy donoszą, że w czo Świat Pracy, biorąc na swe barki wielkie dzieło przebudowy
socjalistycznym . J e s t to po pro  za w zór do naśladow ania. Je st zaopatrzone w maski gazow e.
raj doszło do strzelaniny między
stu porzucenie beznadziejnej więc tradycja w tej wzajemnej W ubiegłym tygodniu pierwszy grupą dem onstrantów arabskich i ustrojowej Polski, bierze na siebie zarazem ochronę niepodle
głości Rzeczypospolitej, zdając sobie sprawę z planów i zamie
sympatji
nacjonalizmów.
transport masek, w ilości kilku ty
placów ki. W okresie b ankru
oddziałem policji angielskiej. W rzeń międzynarodowego faszyzmu.
ctw a kapitalistycznych form u- Ale ta przyjaźń faszystow ska u- sięcy sztuk, przesłany został woj
czasie strzelaniny 9-ciu Arabów
Niech żyje Socjalizml
strojowych, w okresie przeży trzym ująca się i utrw alająca się skom, skoncentrowanym w gó
i 4-ch policjantów odniosło rany.
Niech żyje Wolność!
■
w anego przez ludzkość w iel ponad sprzecznościami żyw ot rach Tamabur.
Ulicami m iasta krążą silne p a tro 
Niech żyje Polska Niepodległa Rzeczpospolita Socjallstycznal
Ze źródeł abisyńskich zaprzecza
kiego przełom u gospodarczego, nych interesów , jest wielce
♦ *
le policyjne, które przeprow adza
*
niepodobna znaleźć w masach charakterystyczna. Nacjonalizm ją wiadomościom o dokonanym
ją rewizje przechodniów, poszu
T ekst rezolucji uelgł częściowej konfiskacie. Pow tarzam y go z oposłuchu, idąc z programem bowiem w znacznej mierze ma jakoby wyborze nowej siedziby kując broni. Bram a D am asceńska
puszczeniem ustępów skonfiskow anych.
lekcew ażenia problem ów spo cele w ew nętrzne, jest więcej Rządu, przyznają jednak, że pro
została obsadzona przez policję
łecznych. Nie przeciw staw ienie środkiem na opanowanie w ła wadzone są przygotowania do w hełmach stalow ych. W szyscy,
przeniesienia Rządu do jednego z
nacjonalizm u idei przem ian spo
przechodzący przez bram ę, pod
snego społeczeństw a, niż na
miast, położonych na południe od
łecznych, ale połączenie tych
podbój t. zw. wrogów. Nacjona Addis Abeby. W edług informacyj dać się muszą ścisłej rewizji oso
idei jest platform a współcze lizm jest nożem o dwóch obistej. Do pow ażnych zaburzeń
snego nacjonalizmu. Nie mamy, strzach. Często tak się dzieje, ze źródeł urzędowych, w miaro doszło również w Jaffie i Narazerzecz jasna, żadnych złudzeń że to ostrze skierow ane do dajnych kołach abisyńskich panu cie, gdzie aresztow ano arabski
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T ak a sytuacja. Co m a czynić ryby mógł w trudnych warunkach
Pnęływam y okres w zrostu sił kach znalazła się P P S obecnie —
■fcszej p a rtji, okres przypływ u m as ja k się zdaje—w momencie zw rot P P S Rzecz ja sn a — STW ORZYĆ polskiej rzeczywistości odegrać
ku naszym organizacjom , ku na- nym w dziejach kraju. Co ma czy SILNY OŚRODEK KRYSTALI- decydującą rolę. Linja inna mo
ilbej ideologji. N aw et niektórzy
przeciw nicy w chwilach niespo
dziew anej szczerości nagle przy
znają: tak, P P S . zapew ne zo sta
nie w krótce pow ołana do odeg ra
nia wielkiej roli dziejow ej... Inni
|(endecy przedew szystkiem ) krzy
czą dzikim głosem o rzekomem
„niebezpieczeństw ie kom unistycznem“ (f) o raz o tem, że P P S . je st
w łaściwie tylko jakim ś „w stę
pem " czy „przedm ow ą" do komu
nizmu; ale i w tych krzykach słyehać — strach przed perspekty
w ą, że k raj znajdzie w yjście z obecnej sytuacji na drogach lewi
cy, nie zaś na drogach endeckich.
W tym ważnym momencie dzie
łowym, n a zakręcie historycznym
jest rzeczą dla n as w ażną dobrze
sbadać w szystkie trudności i obrać w łaściw ą drogę. N iepodobna
lego uczynić w artykule dzienni
karskim . Możemy tylko naszkico
wać główne momenty.
T rudności? T rzeba je dobrze
znać, aby lekkomyślnie nie pójść
po drogach dem agogji, które do
prow adziłyby do klęski. Nie przeeeniajm y ich, ale i nie lekcew aż
my. Te głów ne trudności (d la
•praw y socjalizm u) w Polsce są
następujące.
1 ) STRUKTURA GOSPODARCZA.
P olska jest krajem przedew szyst
kiem chłopskim. Przem ysł jest skon
centrow any (górniczy, w łóknisty)
przew ażnie w południow o - z a 
chodnim kącie Polski. Chłop więc
w dużej m ierze rozstrzyga. N apię
cia w stosunkach rolnych je s t cop raw d a wielkie (np. w M ałopolw e ), ale stru k tu ra rolna je st różn a : in n a w drobno posiekanej M alopolsce, inna w Królestwie, je 
szcze inna w P ozn an iu i n a P o 
morzu. Poziom uśw iadom ienia so
bie swej przyszłej roli politycznej
W Polsce w śród chłopów naogół
(wysoki. K ryzys poderw ał chłopa
gospodarczo — szuka nowych
dróg, ale bynajm niej nie w szędzie
dojrzew a ju t do Socjalizm u. D ątenle do dem okracji wielkie, bo
astatn i okres polityczny był okresem (Wł G rabski) odrodzenia po
litycznego w pływ u ziem iaństw a.
2) Poziom KULTURALNY mas,
Zwłaszcza po w siach, a specjalnie
n a kresach opłakany. D aw na Ro•ja praw ie nie daw ała szkół; a obecnie idzie przez Polskę ponow 
n a fala analfabetyzm u. Skoro je 
steśm y przy kulturze, trzeb a ją
podzielić na ogólną i specjalnie
polityczną. T ej ostatniej masy,
nw łaszcza chłopi z zaboru rosyj
skiego, m a ją mało. S tąd łatw ość
Ulegania dem agogji, np. antyse
mickiej; stą d trudności zrozum ie
nia skom plikow anego zagadnienia
zasadniczej przebudow y g o sp o d ar

czej.
3)

MIĘDZYNARODOW A SY
Polski,
uplasow anej
pomiędzy R osją Sow iecką a Niem
cami hitlerow skiem i nastręcza ca
ły szereg trudności. Polska każ
dej chwili może znaleźć się pod
bezpośredniem uderzeniem hitle
rowców. S tąd bardzo tru d n y p ro 
blem w ojska. Łatw o p ojąć — hi
tleryzm m ógłby z łatw ością wy
korzystać okres w alk w ew nętrz
nych do zbrojnej interw encji, do
Zajęcia (p rzynajm niej) Pom orza i
□ . Śląska.
4) M NIEJSZOŚCI NARODO
W E w Polsce są, ja k w iadom o,
bardzo liczne. Polacy stanow ią
Zaledwie około 67 % ludności k ra
in. N ajw ażniejsze m niejszości —
k> te tery to rjaln ie skoncentrow a
ne, a więc na w schodzie U kraiń
cy (przedew szystkiem ) i B iałoru
sini. P o w staje problem ciężki
W ołynia, W sch. M ałopolski, Pole
sia, który ogrom nie kom plikuje
walkę o now ą Polskę. Są to m niej
szości chłopskie, ze słabym ruA em socjalistycznym .
Te 4 momenty, dobrze przemyflane, w ystarczą. N ależałoby je 
szcze dodać ROZBICIE proletarjatu na kilka odłam ów : P P S , ko
muna, ZZZ 1 t. p. W ostatnich
czasach daje się zauw ażyć pewien
korzystny zw rot — to praw da, ale
dotychczas
rozbicie całkowicie
przełam ane jeszcze nie zostało.
W tych oto trudnych w aru n 

TUACJA

nić (w form ule ogólnej)? U łat
wieniem je st to, że znajduje się—
ja k ruch robotniczy w A ustrji czy
E stonji — wobec dwóch zw alcza
jących się obozów burżuazyjnych.
Drugiem ułatwieniem je st to, że
jeden z tych obozów (sanacyjny)
przeżyw a głęboki kryzys, je st w
walce w ew nętrznej. O dłam ują się
odeń coraz to nowe grupy i o rg a
nizacje lewicujące i zaczynają
ciążyć ku naszem u PPSow skiem u
Obozowi. W ymienimy np. Legjon
Młodych, związki pracow ników
umysłowych, po części naw et ZZZ'.
Pozostałe, słabnące grupy san a
cyjne są, ja k powiedzieliśmy, co
raz bardziej skłócone ze sobą i
coraz bardziej tra c ą w szelką pod
staw ę społeczną. W tej sytuacji
endecja chciałaby zostać spadko
bierczynią i szaleje na wszystkie
strony, zw ołując
społeczeństwo
pod sztan d ar klerykalizmu i anty
semityzmu, i zapew niając codzien
nie gromkim głosem, że wszystko,
co leży nalew o od sanacji — to
„kom uniści" i ich „pom agierzy".
„W yjście" — w oła — je st tylko
jedno — w stronę endecji.

ZACYJNY DLA LEWICY. P o
w yższa analiza trudności czyni tę
taktykę zupełnie zrozum iałą. T rze
ba zgrom adzić dokoła P . P. S.
W SZYSTKIE SIŁY w Polsce,
pragnące rozw iązania sytuacji na
drogach dem okracji oraz pod
staw ow ych zmian społecznych i
gospodarczych. Polityka ludow
ców np. jest trochę nieraz chwiej
na, aie radykalizacja w si (pod
wpływem kryzysu
i
sytuacji
politycznej) oraz samo unicestwie
nie się polityczne przez grupę b.
posłów z p. Rogiem na czele w y
kazują, ja k niebezpieczną je st
rzeczą dla chłopskiej partji iść
dziś wspólnie z czysto burżuazyjnym, kapitalistycznym i ziem iań
skim obozem, kokietować faszy
stów tego czy innego gatunku.
S tąd prądy w śród ludowców za
porozumieniem z obozem robotni
czym.
Nie je st więc to linja „dogada
nia się" (!) z sanacją, ja k to oszczerczo piszą zagraniczne „le
wicowe" „inform acje Prasow e",
lecz linja tw orzenia wielkiego obozu lewicowego — takiego, któ

głaby albo 1) odepchnąć fermen
tujące żywioły ku eneacji i wzmo
cnić obóz najgorszego faszyzm u;
albo 2) w strzym ać lub przynaj
mniej utrudnić proces rozwarstwowienia się sanacji; albo 3)
zostaw ić lewicowe i lewicujące
w arstw y i organizacje w rozpro
szeniu. W szystkie 3 ewentualności
miałyby reakcyjne konsekwencje.
Możemy tu, naturalnie, naszki
cować tylko linję zasadniczą. W
każdym razie trzeba pam iętać, iż
PRZEBUDOW A POLSKI (poli
tyczna .gospodarcza, kulturalna i
społeczna) jest rzeczą bardzo tru 
dną. Nie wolno w tak w yjątko
wym momencie lekceważyć tru 
dności i odpowiedzialności. Jetseśmy n a zakręcie — trzeba więc
działać tak, by sił lewicy nie roz
praszać, nie odpychać, nie prze
rzucać ku praw icy i nie rozgory
czać, lecz skupiać.

Budujemy front Młodej Lewicy Polskiej

lilia ioi i piali poioziiia
organizacyjnego

W obec konieczności przejścia — w obecnym momencie dziejowym
do porządku dziennego NAD AMBICJAMI ORGANIZACYJNEMI
i obow iązku SKUPIENIA WSZYSTKICH ANTYKAPITAL1ST YCZ*
NYCH NIEZALEŻNYCH ORGANIZACYJ, POSZUKUJĄCYCH REAL
NEGO I LOGICZNEGO WYJŚCIA Z KRYZYSU USTROJOW EGO,
Centralny W ydział Młodzieży Polskiej Partji Socjalistycznej i Legjon
Młodych — Zw iązek Pracy dla P aństw a, ustalają zgodność następu
jących założeń ideow o - politycznych jak rów nież poniższą platform ę
organizacyjnego porozum ienia i działania:
W ów czas dopiero P P S będzie
1) USTRÓJ LIBERALNO - KAPITALISTYCZNY i FASZYSTÓWmogła odegrać tę wielką rolę
SKO - KAPITALISTYCZNY BANKRUTUJE, nie umiejąc rozw iązać
dziejow ą, do której jest pow oła
palących zagadnień życia. Rozprzężenie kapitalistycznego ustroju
na I
pogrąża społeczeństw o w zakłam anie i kołtuństw o moralne, kultural
K. CZAPIŃSKI.
ną ciemnotę, m aterjalną nędzę i fizyczne cherlactw o. Pod jego jarz
mem cierpią przytem najsilniej robotnicy, chłopstw o, Inteligencja
pracująca oraz drobne m ieszczaństwo.
2) między siłami społecznemi zainteresow anem i w utrzym aniu zazad i form dzisiejszego ustroju (w łasność pryw atna środków pro
dukcji) a siłami w alczącetni o przebudow ę tego ustroju istnieje stały
splot przeciw staw nych dążeń. Biegunowo krańcow em i reprezentan
tam i tych sił są z jednej strony wydziedziczeni i w yzyskiw ani ludzie
pracy — proletarjat, z drugiej zaś w ielkokapitalistyczna i obszarnlcza burżuazja. TEN STAN RZECZY DECYDUJE O PRZODUJĄCEJ
HISTOTRYCZNEJ ROLI LUDU PRACUJĄCEGO MIAST I W SI W
ZMAGANIACH O NOWY USTRÓJ.

Tutki PRIMA AIDA
s ą n a flep sze!

Spojrzenie wstecz i naprzód
Wygasa m ajow a próba stw o
rzenia w ielkiego obozu politycz
nego, rozdzielającego i spychają
cego n a dalszy plan zasadnicze
p rądy życia polskiego, skupiające
się od dziesiątków lat z jednej
strony przy N arodow ej D em okra
cji, jako ośrodku konserw atyzm u
i kołtuńskiego w stecznictw a i Pol
skiej Partji Socjalistycznej, ogni
skującej żywe, rewolucyjne i przy
szłościowe siły Polski ludowej.
Obóz „sanacyjny", karm iący się
odpadkam i zarów no enedecji jak
i Socjalizmu, w praw dzie trw a je 
szcze, zw iązany odpow iedzialno
ścią, bajecznem i karjeram i i ce
mentem ap aratu
państw ow ego,
idącego starym rozpędem. Ale naj
głośniejsze naw et przejaw y jego
istnienia i rządzenia, są jeno gło
śną m anifestacją całkow itego niezazębiania się z życiem m as spo
łecznych. T o zaś dla obozu poli
tycznego oznacza nic innego jak
śmierć.

w anie się za paraw anem „solidar
ności narodow ej" w obec najeźdź
cy i tłum aczenie „dobrej woli" fa
brykantów czy obszarników gw ał
tam i i naciskam i ze strony M oska
la czy P rusaka. Siły klasow e w
Państw ie Polskiem zostały sam na
sam z sobą i musiały ujaw nić ca
ły swój bagaż w artości. Zasób
w artości, reprezentow anych przez
klasy posiadające ujaw nił się cał
kowicie w ruinach gospodarki i
m anow cach polityki polskiej.
Okres rządów
„sanacyjnych"
zrobił w szystko, by stare moce ka
pltalizmu i obszarnictw a umocnić
na arenie życia polskiego. W ycią
gnął nieświeżskie upiory i lew iatańskie wielkości w ysuw ał na czo
łowe pozycje. Przechw ytyw ał en
deckie hasła ; enedeckie filary
w m ontow yw ał w a p arat rządze
nia. D okładał wszelkich starań,
by rozbić zdem oralizow ać i znisz
czyć samodzielny ruch robotniczy
i chłopski.

I oto znów sytuacja w Polsce
staje się plastyczna, dojrzała do
wielkich i zasadniczych przem ian.
1, podobnie jak przed 18-tu laty,
sta ją przeciw ko sobie dw a wielkie
obozy, reprezentujące przeciw sta
w ne św iatopoglądy i interesy,
obóz nacjonalistycznego w stecz
nictw a i obóz Polski pracującej.
Pośrodku plączą się jeszcze „sa
nacyjne" rozbitki,
poszukujące
darem nie oparcia. Nie może to je 
dnak zasłonić obrazu rzeczyw iste
go, tak podobnego pod wieloma
w zględam i do epoki 1918 roku,
kiedy w zaraniu Niepodległości
starły się po raz pierw szy na sze
rokiej arenie p aństw a polskiego
endecja i PPS. Ale też i głębokie
różnice przyniosły ze sobą te 18cie lat. Jeśli ongiś PPS. nie mogła
spełnić sw ego zadania pchnięcia
Polski na tory uspołecznienia i utrw alenia w ładzy ludowej, to dzi
siaj te w łaśnie zadania w ysuw ają
się już na pierw sze miejsce.

Tem i m etodami przetrw ał 10
lat. Dziś zam yka się ten okres.
M ożemy więc stw ierdzić, że mimo
cierpień m oralnych i fizycznych,
jakie musieli przejść ludzie obozu
socjalistycznego, mimo krzywd i
szykan, jakie przeżyli wszyscy,
którzy pozostali wierni swej idei
i nie chcieli zginać karku właśnie
w tym ogniu próby charakterów
i przekonań
przepracow aliśm y
w szystkie dośw iadczenia i zdoby
liśmy nowe w artości, stanow iące
teraz nasz rynsztunek w walce
o w ładzę.
Dorobek ten, zaw arty w uchw a
łach program ow ych
ostatniego

H istorja porażki Socjalizmu w
pierw szych latach niepodległości
potw ierdza słuszność zasadniczej
koncepcji PPS., głoszącej, że zdo
bycie Niepodległości postaw i za
dania realizacji Socjalizmu na
zdrow ych i konkretnych funda
m entach w łasnego P aństw a. T rze
ba jednak było to państw o stw o
rzyć i utrw alić, aby na jego całko
w icie określonym terenie uniemoż
liwić klasom posiadającym ukry
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zjazdu PPS., charakteryzuje sta
now cza w ola zrealizow ania dru
giego podstaw ow ego obok Nie
podległości hasła PPS.: nowej g o 
spodarki społecznej i całkow itego
przebudow ania ustroju społeczne
go Polski. W ysuw a się w nim na
pierwsze miejsce dążenie do zdo
bycia w ładzy w państw ie, przyczem daje on klasie robotniczej i
masom chłopskim całkow itą gw a
rancję, że przyszły Rząd robotni
czo - chłopski nie cofnie się przed
niczem i w sposób stanow czy
przełamie w szystkie przeszkody,
w znoszone przez klasy posiadają
ce, na drodze do całkowitej prze
budow y życia Polski w myśl inte
resów mas robotniczych i chłop
skich.
Z tym dorobkiem wchodzimy w
now ą epokę. Ubiegłe lata przeszły
pod znakiem walki na dw a fronty:
przeciw endecji i przeciw „sana
cji". Jeden z nich — „sanacyjny"
— kruszy się dziś. W m asach spo
łecznych został on przezwyciężony.
Nie zaniedbując walki na tym od
cinku coraz bardziej musimy roz
wijać w alkę na froncie enedeckim.
T a w alka zadecyduje bowiem o
przyszłości. Ten front musimy roz
prószyć i zniszczyć, by dojść do
Polski robotniczo-chłopskiej.
T ak oto na placu w alk politycz
nych w Polsce znów spotykają się
stare siły. Sytuacja jednak jest
zmieniona do gruntu. K apitalistycz
ne pozycje, o które opiera się za
równo endecja, jak i resztki „ sa
nacji" skruszały i szczerzą ku nam
tylko szczerby w spaniałych ongiś
i zdaw ało się niezdobytych murów
obronnych. Z drugiej zaś strony
szerokie m asy społeczne nietylko
robotników, lecz również chłopów,
rzemieślników, pracowników umy
słowych i wogóle ludzi pracy po
sia d a ją bogate doświadczenie rz ą 
dów klas posiadających, dośw iad
czenie mówiące o bankructw ie tych
klas. To też zwycięstwo musi być
nasze.
ZYGMUNT ZAREMBA.

Dobra przemiana mcrterji - warunkiem zdrowiał
jest n ieraz przyczynq p o w staw ania n ajro z
m aitszych ch o ró b I tw orzy złq p rzem ian ę m aterji.
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3) MŁODA LEWICA POLSKA w przym ierzu z całym zorganizow a
nym św iatem Pracy i jego czołowemi zastępam i DĄŻY DO OBALE
NIE USTROJU, BĘDĄCEGO ZAPORĄ DLA POSTĘPU i POW SZECH
NEGO DOBROBYTU. Rezultatem zwycięskiej w alki będzie dźw ig
nięcie ustroju znoszącego w yzysk pracy ludzkiej, a podnoszącego ją
do godności obow iązku obyw atelskiego.
4) NOWY USTRÓJ ZNIESIE KAPITALISTYCZNY SYSTEM °R O DUKCJI — nastaw iony n a zysk a nie na zaspakajanie potrzeb społe
czeństw a — i zastąpi go GOSPODARKĄ PLANOWĄ, RZĄDZĄCĄ
SIĘ POTRZEBAMI I INTERESAMI MAS PRACUJĄCYCH. Podniesie
to poziom egzystencji ludzi pracy, znosząc — ostatecznie — nędzę
w si i miast, oraz wzm ocni gospodarczy potencjał Państw a.
5) św iat Pracy, jako TWÓRCA I GOSPODARZ, zorganizow anego
na nowych podstaw ach P aństw a Polskiego, dba o w yposażenie o r
ganizm u państw ow ego w e w szystkie elementy, GWARANTUJĄCE
NIENARUSZALNOŚĆ JEGO ZDOBYCZY POLITYCZNYCH, SPO
ŁECZNYCH, GOSPODARCZYCH I KULTURALNYCH.
6) CZŁOWIEK PRACY, który, w ram ach now ego ustroju, staje się
zarazem żołnierzem — obrońcą sw ego Państw a, KORZYSTA W
POLSCE Z PEŁNI PRAW, w przeciw ieństw ie do WYZYSKIWACZY
i TCHÓRZÓW, skazanych na zagładę.
7) korzystający z pełni praw obyw atele będą stanow ić WOLNE
SPOŁECZEŃSTWO WSZYSTKICH PRACUJĄCYCH. P aństw o Pol
skie rządzone będzie przez w ładze, w ybieraną przez ogół obyw ateli,
w w arunkach, w ykluczających w szelkie wpływ y uboczne (przywilej
zam ożności i pochodzenia oraz ich konsekw encje); decyduje tutaj
wyłącznie faktyczna w artość obyw atela.
8) ZNIESIENIE PODSTAW , na których opiera się obecny, krzyw 
dzący i niedaiący w yjścia z kryzysu, ustrój oraz URZECZYWISTNIE
NIE ZASAD PLANOWEJ GOSPODARKI doprow adzą do pow stania
BEZKLASOWEGO SPOŁECZEŃSTW A, zdolnego do skierow ania
całego sw ego wysiłku dla osiągnięcia dobra zbiorow ości. W ten
sposób pow stanie nie tylko NOW Y USTRÓJ GOSPODARCZY ale
także PRAWDZIWA I CELOWA WOLNOŚĆ, WYŻSZA MORAL
NOŚĆ WOLNEGO CZŁOWIEKA I WYŻSZA KULTURA.
D eklarację pow yższą Legjon Młodych i Centralny W ydział
Młodzieży P. P. S„ rozum ieją, jako podjęcie inicjatyw y zjednoczenia
we Froncie Młodej Lewicy Polskiej, na zasadach federacji, w szystkich
młodzieżowych organizacyj: chłopskich, robotniczych i inteligenckich,
o analogicznych założeniach ideowych.
LEGJON MŁODYCH, ZW IĄZEK PRACY DLA PAŃSTW A.
CENTRALNY WYDZIAŁ MŁODZIEŻY POLSKIEJ PARTJI SO
CJALISTYCZNEJ.
W arszaw a, dnia 27 kw ietnia

1936.
*
Pod pow yższą deklaracją podpi s sw ój złożył rów nież ZWIĄZEK
POLSKIEJ MŁODZIEŻY DEMOKRATYCZNEJ R. P.
**
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M aski p rzeciw g azo w e d la p rzem y słu , a p a 
ra ty tlen o w e i ra to w n ic z e m a rk i „Degea".
O k u la ry o c h ro n n e d la p rz em y słu , sam o
chodow e. A p te c z k i ra to w n ic z e P.C.K. Chem ik a lja (odczynniki) i a rty k u ły te c h n ic z n e
B ezpłatne porady w spraw ie stosow ania m asek j a 
zow ych w przem yśle.
LABORATORIUM C H E M -ANALITYCZNE

D -r ó w B -ci H E P N E R
zaprzysiężonych rzeczoznaw ców przy Izbie
Przem ysłow o-H andlow ej w W arszawie.
W szelkie zapytania załatw iam y odw rotną pocztą,
Na ż ąd an ie w ysyłam y c ern ik i i prospekty.
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„Tylko pisarz walczący jest pisarzem twórczym..."
Henri Barbusse

Kwitnące sady
tki niskie ściany chałupy, zaporn
niał o surow em przykazaniu. Po
drodze, za płotem szły rzędem
młode gęsi za starą gęsią K ura
sów. C złapały szerokiemi łapam i
po miękkiej jeszcze glinie. Chłopak
stan ął u furtki, chwiejącej się na
wiklinowych zaw iasach i patrzył
dalej, w wieś. Siwy dymek snuł
się z kom ina którejś chałupy, w y
pływ ał jak b y w prost z bieli roz
kwitłych drzew . A na wygonie, za
dom am i, żółciły się dziewczyńskie
chustki i głośno strzelał z b ata soł.
tysów pastuch. Uwidziało się
strasznie Iwasiowi ow o z bata
Cicho i pusto było kc > Kuchar- strzelanie. Umiał tak i tata. Ale
czukowej chałupy. Ojciec wyszedł mało kiedy pozwolił w ziąć do rę
gdzieś z sam ego rana. W łożył od ki bicz, że to oko sobie można
św iętne b u ty z cholewam i, tylko wystrzelić. —Jak podrośniesz —
trzasnęły za nim drzwi i tyle go ^nów ił ta ta , i nie było na to żad
Iw aś w idział. M atka cięła za do nej rady. Ciągnęło tam , ku w y
mem pokrzyw y dla świni. Przez gonowi. W yw ędrow ał Iw aś za
o tw arte drzw i sionki pachniało furtkę, ani się spostrzegł, że prze
kracza m am ine nakazy, żeby to
białym sadem . Iw aś w yszedł p o 
w
chałupie siedzieć.
woli z izby. Na krzyw ych nogach
A ja k już krzywe nogi w ynio
przew ędrow ał sień, gdzie mu za
stąpił drogę w ysoki próg. Nie ła  sły n a drogę, to trudno się było
tw o było przejść. P lątała się ko- zatrzym ać. Nie, nie na wygon.
szulina, zdradziecko chw ytając za ŚmiSł się tam czegoś głośno S te
nogi, odpychał b an iasty brzuch, fan, a Iw aś dobrze pam iętał jego
ostre zadziory drzazg groziły go pięść, jeszcze z jesieni, kiedy to
łym kolanom. Przecież jakoś prze poszło o jabłka. W ędrow ał więc
lazł. I zapachniał mu w tw arz je dalej dro g ą przez dziwnie uciszo
szcze silniej biały sad, i głośniej ną wieś. Tylko po drugiej stronie,
zabrzęczały pszczoły, rojące się na za stru g ą kłóciły się kumoszki —
oblepionych kw iatam i gałęziach, echo niosło niknący dźwięk słów
i słychać było w yraźnie, jak po- przez biel grusz i śliw. Niebo by
kwikuje w chlewiku świnią, w i ło czyściuteńkie, ja k w oda w stru 
docznie głodna. Z za chałupy do dze. Radośnie plaskały bose sto
chodził ostry chrzęst sierpa, w ci py o w ilgotna, miękką glinę drogi.
nającego się w soczyste łodygi | Aż wyszedł za wieś, poza sady
młodych pokrzyw . Pow ędrow ał w i poza chałupy, gdzie z góreczki
tam tą stronę, b rnąc w zieleni chw a mało — wielkiej widać było lśnią
stów . Były w ilgotne od niedaw  cą banię cerkiewną i wysokie da
nego deszczu, który się przytaił w chy. Otworzył usta w podziwiezaw ierusze splątanych łodyg i li fftu. Nie mogło to byc nic innego,
ści.. Miękko zapadały bose stopy tylko owo m iasto, gdzie zeszłego
w chłodne kopczyki kretow isk, u- roku sprzedali świnię i gdzie ta ta
kryte głęboko pod siwym pod dziś poszedł na ten pierwszy maj.
białem.
Do m iasta — błotnisty rynek, a p 
— A ty tu czego? — podniosła teka, i cztery sklepy — było d a
m atka znad pokrzyw drobną, cie leko. Ledwo m ajaczyło na równi
m ną tw arz. — A do chałupy 1 Zi nie, ledwo się dźwigało sponad
mno jeszcze, kaszel cię chwycił zielonych łąk, gdzieś u samego
Iw aś stał n a krzywych, cien końca gliniastej drogi. Spodobało
kich nóżkach i czam em i oczami się chłopcu, że to tak daleko za 
patrzył w sad, poza m atkę. Chwia szedł, naprzeciw ojcu. Ale już set
ły się w lekkim w iaterku okwie- nie bolały nogi, i ziewanie okrut
cone gałęzie. Czasem spadł biały ne zbierało, ja k wtedy, kiedy się
p łatek i osiadał na traw ie jak chce spać. Zlazł z gościńca, z tru 
dem przebrnął przez płytki, zaro
śnieg.
Grusze stały w kw iatach i biai'a m gła osłaniała już śliwy, kol
czaste i ciemne śnieżną pianą spły
w ały przez płoty czereśnie. Z ato 
nęły chałupy aż po szczyty d a 
chów w tej białej w iośnie, brzę
czącej od zbudzonych słońcem
pszczół. W ysychało błoto na g o 
ścińcu i tylko środkiem stały je
szcze kałuże. Ale zboku, gdzie
przez poczerniałe paluchy gęsto
uplecionej wikliny w ydzierały się
z ogrodów na drogę kosm ate liś
cie gęstych łopuchów i m łoda zie
leń pokrzyw , biegły udeptane m o
cno, suche ścieżki.

— Całkiem ci nogi zesiniały —
pow iedziała m atka surow o i w spa
rła na biodrze odw róconą dłoń,
trzym ającą sierp jak w ąziutki ro
gal z odpustu.
— A buty to mi kupicie?
— Kupię, kupię. Jak się św i
nię sprzeda. Na jesień. N a co ci
teraz buty? T yś jeszcze mały, jak
Zimno to ci a k u rat w chałupie sie
dzieć, gadam ci przecie, a nie tu
łazić po rosie!
Rosy ta k bardzo znów r.ie było
i hvasiow i w cale nie w idziało się
zimno. Pachniało przecież w szyst
ko, przelew ało się białą pianą za
chruściany płot, brzęczało szczerem błotem pszczół. Pew nie były
z H aw rylukow ego ula, z H aw rylukow ej pasieki, bo stam tąd m ia
ły najbliżej.
— A ta ta gdzie?
— Poszedł do m iasta, na pierw 
szy maj — uśw iadom iła go m at
k a i znów schyliła się nad po
krzyw am i. — A ty do domu idź,
bo ja jeszcze z kap u stą mam ro 
botę.
P rzy czarnej, skopanej rów niu
tko grzędzie zieleniały pęczki uło
żonej rozsady kapuścianej. Iwaś
w estchnął i ruszył ku domowi.

Iw aś się skulił w oczekiwaniu
ponownego ciosu. Ale cios nie
przychodził.
Podniósł ostrożnie
głowę. M atka umilkła wpół krzy
ku. S tała w yprostow ana i patrzy
ła pilnie — nie na niego, Iwasia.
P rzysłoniła oczy ręką i pilnie, pil
nie patrzyła na drogę, ku miastu.
Iwaś poszedł za jej wzrokiem.
Zrazu zobaczył tylko jakby szarą
plamę na drodze, tam, gdzie się
zieloność łąk stapiała z miastem.
Plam a rosła i zm ieniała się pomalutku w ludzi i wóz. środkiem
jechał wóz, a wpobok szli ludzie.
Iw aś patrzył. Obcy to m usiał być
koń, nie sołtysów srokacz, i nie
T arasów gniady, i nie kasztan
rudej Jewki. Inny był całkiem, Si
wy.
Zadziwił się Iwaś nad owym
koniem. I nim się przestał dziwić,
zobaczył, że koło wozu idą ludzie
swoi, ze wsi.
M atka zrobiła się biała na tw a
rzy, ja k wapno, kiedy się je w ce
brzyku rozrobi. Prędko szła na
drog&. Zapom niała w idać o synu.
Prędko dreptał za nią, plącząc się
w długich łodygach przydrożnej
mięty.
Ale kiedy weszli na gościniec i
zrównali się z tamtymi, wóz za
trzym ał się, jak na komendę. Si
wy koń schylił łeb i węszył coś po
w ysychającem błocie, dm uchając

|aksam itnem i nozdrzam i. Tamci, i
stryj Stefan też, stali i patrzyli w
ziemię. Nie odezwał się nikt. N a
wet wtedy, kiedy mam a podniosła
do góry obie ręce i poruszyła u sta
mi, a żadne słowo nie wyszło z jej
białych w arg.
Iwaś dziwnie się czegoś zląkł.
Chwycił się maminej spódnicy. A
mama poszła prościutko do wozu
i podniosła róg burej chusty.
Tam , na wozie, na słomie leżał
ktoś. M am a w rzasnęła cieniutko,
przeraźliwie.
— M atulu! — szarp n ął ją za
spódnicę. W tedy, jakby nie w ie
dząc, co robi, wzięła go na ręce.
Był wysoko. P onad wozem. Na
wozie leżał ktoś. Miał tatow ą od
św iętną kapotę i tatow e ciemne
włosy. Ale więcej nie było widać
nic. Ani tatowych wąsów, ani ta 
towego długiego nosa. W szystko
było czerwone, dziwne i straszli
we. Leżało to wysoko na wozie,
wysłanym aż po brzegi półkoszków słomą.
— M atulu!
M atka nie słyszała. Z otw artemi ustam i patrzyła m artwo w to
coś, co leżało na wozie. I Iw aś też
zobaczył. Z czerwonej, błotnistej
plamy patrzyły przecież w czyste
niebo czarne tatow e oczy.
S zarpnął się i zesunął na zie
mię. Stryj Stefan w ziął m atkę za
rękę. W óz ruszył wolno. Przy nim
wszyscy. W olno zbliżali się ku
wsi, tonącej w białej pianie kwit
nących grusz, w śnieżnej mgle okrytych kwieciem śliw, w różo
wych pąkach nierozwitych jeszcze
jabłoni.
— Pierw szy maj — przypom 
niało się znienacka chłopcu i w
osłupieniu spojrzał na nowe, wyglancow ane ojcowskie buty, ster
czące sztywno spod burej chusty
na wozie.

Czerwonemi uderzy skrzydłami,
śmiechem bryźnie nad ulicą znów
gniewem rzuci zwartemi pięściami
ponad rojem, rojowiskiem g ł ó w -------Prze się gniewna, jak woda na wiosnę
i rozpiera się z kraju po kraj —
rzuci fale nad tamy wyniosłe,
kiedy przyjdzie wytęskniony maj
Kiedy przyjdzie sokiem drzew wezbrany
i zakwitnie, jak śnieg i jak krew,
na gałęziach, w ulicach, kasztanów,
rozkolebie, rozkołysze ś p ie w -------Jak spełniona wykwintnie zapowiedź,
jak czekany w ypełni się cud,
w napisanem niezamknięty słowie:
podeptany podniesie się lud — —
W znosi sztandar kolorem czerwonym,
śpiewem tryska od kraju po kraj,
jak wspomnienie krwawej Barcelony,
kasztanami rozkwitnięty m a j -------Jak wspomnienie Wiednia, Linzu, Steyer,
jak wspomnienie w bruk rzuconej krwi,
rozkwitnięte wraca pierwszym majem,
komunardów Paryżem się ś n i ------I sztandarów wykwita skrzydłami,
łopotaniem każdy znaczy krok —
kasztanami, białemi kwiatami
plami śniegiem i krwią każdy rok — —
Aż czerwieni pożar rozpłomieni,
aż się zerwie, jak skrzydłami ptak,
zapalona szkarłatem czerwieni,
gorejący, krwawy jutra z n a k -------Aż nadejdzie sokiem drzew wezbrany
maj — zakwitnie nad ulicą znów —
bielą, śniegiem, w ulicach, kasztanów
i popłynie rojowiskiem g ł ó w -------Jak spełniona wykwintnie zapowiedź
i wykwitnie od kraju po kraj,
wyśpiewany poematem w słowie,
jak poemat, wytęskniony m a j ------------

W A N D A W A S IL E W S K A .

CZESŁAW CIEPLIŃSKI.

Rewolucja społeczna w „Panu Tadeuszu
W „Panu Tadeuszu'* w księdze
ostatniej „Kochajmy się" dochodzi
do symbolicznego
w yrów nania
wszystkich konfliktów rodowych,

Mały feljeton

Czarna magla

P rzed stu la ty gło śn y byl w całej
E uropie m agig i s z tu k m is tr z C um 
berland, k tó r y objeżdżał ic szy stkie
w iększe m ia sta eu ro p ejskie i w p ra 
w iał w zd u m ien ie tysiące w idzów s c o
je m i sztu czka m i.
Z opow iadań o C um berlandzie u tkw iło m i w pam ięci jedno, a m iano
w icie o jeg o pożegnaniu W a rsza w y.
Po k ilk u seansach, na któ ry c h obec
n a była cała ów czesna śm ie ta n k a
W a rsza w y oraz p rzed sta w iciele w ła d z
ro syjsk ich , C um berland zapow iedział,
iż na w y jezd n e m pokaże W a rsza w ie
n a jle p szy sw ó j „ num er"
Z n a p rężen iem oczekiw ano ja k ie jś
n o w e j sztu c zk i m agika. I oto C u m 
berland za d ziw ił W a rsza w ę sw y m
p o żeg n a ln ym trickem . Kolei jeszcze
w ów czas n ic było, a jeźd ziło się d y li
ża n sem pocztow ym , bi-yką lub pow o
zem . I oto do w ła d z p o licyjn ych n a d 
szedł m eld u n ek, że o te j i te j godzi
n ie w yje ch a ł p rze z ro g a tkę jero zo lim 
ską g ło śn y m a g ik C um berland, k tó r y
prosił, aby o w y je żd zie jego za m el
Ale kiedy oddzieliły go od m a
dow ano w ładzom m ie js k im z dolcładn e m u sta len iem czasu.
Po p a ru m in u ta c h n adszedł id e n 
P O R A D N I A ty c z n y m eld u n ek z in n e j ro g a tk i z
tern sa m em u sta len iem czasu przeja
zd u p rze z g ranicę m ia sta , w ciągu
za ś g o d zin y p r z y s z ły dosłow ne m el
d u n k i z w szy s tk ic h bez w y ją tk u po
I m i e n i a dr. me d .
J. Budzińskiej - Tylickiej
zo sta łych ro g a tek.
Leszno 23 m. 3
G dy m i w d zieciń stw ie opow iada
Zapobieganie ciąży, leczenie chorób no o te j sztu ce C um berlandu, odnio
kobiecych i bezpłodności.
Porady
słem się do tego sceptycznie, ponie
przedślubne
w aż n ig d y w cuda nie w ierzyłem .
F lo r e k , czw artek, eobota— 9—12
Poniedziałek, środa, p iątek — 5 — 7
Po w ielu latach podczas pew nych

Świadomego
Macierzyństwa

sły m iętą rów i przysiadł, na m a
lutką jeno chwileczkę, na zielo
nym wzgórku, ciepłym od słońca.
I tam go zmorzył sen, nagły i
niespodziewany,
ja k
wiosenne
chmury, co zalatu ją na słońce i
kropią deszczem, choć przed chwi
lą jeszcze była pogoda.
Zbudziło go uderzenie w kark.
T w arda um iała być czasem m at
czyna ręka.
— A ty hyclu zatracony! A nie
mówiłam, w chałupie siedzieć?
Tyli kawał! Gonię ja, latam , py
tam, czy kto nie widział.

w yborów w yleczyłem się ze sc ep ty
c yzm u i zacząłem w ierzyć w cuda,
p rzed dw om a zas dniam i, po p rzeczy
ta n iu g a zet i depesz z jed n eg o dnia,
doszedłem do przeko n a n ia , że C um 
berland był fu s z e r i a n a la fa b eta iv
sp ra w a ch cza rn ej m a g ji w porów na
n iu z d zisie jszy m i sztu k m istrza m i.
P roszę ty lk o p rzeczyta ć depesze
w łasne p ra sy b u rż u a zy jn e j z je d n e 
go d n ia ;
„ M O S K W A : N a d zisiejszem ze
b raniu R a d y D elegatów w yg ło sił czte
ro g o d zin n y r e fe r a t sły n n y ko m u n ista
w ęg ierski B ela K u h n .
M A D R Y T (T e l. w ł.). J a k w a sz ko 
resp o n d en t d ow iaduje się, całą akcją
lew icy h iszp a ń sk ie j k ieru je sły n n y
k o m u n ista , b yły p rzyw ó d ca ko m u n i
stó w w ęg ierskich w 1913 r., B sla
K uhn.
P A R Y Ż (B . L . A g .). „M a ria n n e “
donosi, iż sukces, ja k i w n iektó rych
okręgach odnieśli ko m u n iści podczas
osta tn ich w yborów , za w d zięcza ją oni
p o b yto w i we F ra n c ji od szereg u t y 
g o d n i znanego k o m u n isty B eli K uhna.
K R A K Ó W (T e l. w l.). „ M a rjan “
donosi, iż a kcją podczas krw a w yc h
d n i w K ra ko w ie kiero w a ł zn a n y ko
m u n ista w ęg ierski, B ela K u h n , k tó 
rego 5 -ta M ięd zyn a ro d ó w ka Z aw odo
w a ( R o te rd a m sk a ) w ydelegow ała do
K ra ko w a dla w yw o ła n ia rozruchów .
W ładze b ezpieczeństw a są ju ż na. tro
pie niebezpiecznego szkodnilM , rozsie.
w ającego u nas m ia zm a ty w schodu “ .
Cóż w obec takiego a rey m a g ik a zna
czy m ize r n y C u m berland?!
U L T IM U S .

społecznych i narodowych. M ał
żeństwo T adeusza z Zosią godzi
zwaśnione dw a rody; uw łaszcze
nie włościan przez parę narzeczo
nych rozw iązuje symbolicznie kon
flikt społeczny! gw iazda sławy
N apoleona zapow iada zwycięstwo
i wyzwolenie narodu, który narazie obchodzi św ięto pojednania
zaślubin Litwy z Koroną.
Ten obraz końcowy, ta sielan
ka epilogow a jest szkicowem roz
wiązaniem jednego z niedostrzeżonych i niepodkreślonych przez
krytykę
oficjalną zarodkow ego
konfliktu ukrytego pod sw oistą po
stacią zajazdu na Soplicowo.
Jakie są bowiem przyczyny te
go zajazdu, który pokrzyżował
w szystkie plany patrjotyczne Ro
baka?
Na „Radzie" przecież radzi się
o pow staniu, które ma w ybuch
nąć na tyłach armji rosyjskiej w
razie w ypraw y N apoleona na Ro
sję.
Kwestja taktyki i działania na
głego czy obm yślonego i celowo
przystosow anego do okoliczności
w ywołuje różnicę zdań, kłótnię, z
której korzysta Gerwazy, jedno
cząc wszystkich hasłem : „Hejże
na Soplicę!"
Jakże to się stało, że Gerw aze
mu udało się upiec pieczeń sw o 
jej pryw aty przy tym patrjotycznym ogniu?
Dlaczego sp raw a Horeszków od
niosła zw ycięstw o nad spraw ą
publiczną?

schłopiałą szlachtą zaściankow ą a
posesjonatam i.
„Zajazd" tedy w „Panu T ad eu 
szu" można traktow ać jako symnej, w yw ażającej ziem iaństwo z
siodła swego stanow ego przyw ile
ju.
Nic łatw iejszego, oczywiście —
jak w skazać na wichrzycielstwo
G erwazego, triumf samowoli, bez
praw ia i pryw aty w tej całej im
prezie zajazdow ej.
Że Gerw azy w zajeździć rad
upiec pieczeń swojej i horeszkowskiej pryw aty, to nie ulega naj
mniejszej w ątpliw ości, D obrzyńs
cy jednak i cała szlachta zaścian
kowa bierze udział w zajeździe,
kierow ana podśw iadom ym instyn
ktem sw ego interesu klasowego i
upośledzenia społecznego w sto
sunku do dobrze
usytuow anego
posesjonata - Sędziego, który ich
dławi swojem uprzywilejowanem
m ajątkow o i społecznie stanow is
kiem.
Niedarmo w scenie „Rady" Brzy
tewki i Konewki w ypom inać bę
dą Sędziemu jego puszenie się
(odmowa ręki Zosi Sakowi), du
mę, odmienność obyczajów , co
już w tórnie i w konsekwencji do
piero przypomni im w ątpliw ą etycznie krescytyw ę rodu.
I nie obala, bynajm niej, tego
przypuszczenia fakt, że cała ta
pseudorew olucja społeczna „zaja
zdu" odbyw a się pod sz tan d a ra 
mi Horeszków przeciwko Sopli
com, pod batu tą m agnata przeciw
Zw ala się to w szystko na ra  ko uboższemu od niego ziemiani
chunek ciemnoty szlachty zaścian nowi.
kowej, jej gw ałtow nego i burzli
Podobnie i walki konkurencyjne
w ego tem peram entu, w reszcie —
dwóch kandydatów do korony czy
skutecznej dem agogji Gerwazego.
panow ania w danym kraju odby
W szystkie te racje nie były, o- w ają się na rachunek tych sił spo
czywiście, pozbaw ione znaczenia, łecznych, które ich wynoszą.
boliczny obraz rewolucji społeczW danym w ypadku zresztą tra
przyczyną jednak spraw czą i i- dycja trzym ania się klamki m ag 
stotną, określającą bieg zdarzeń nackiej m iała uzasadnienie m ater
był konflikt społeczny między ialne, podczas gdy panoszenie się

średniego ziem iaństwa więcej się
szlachcie zaściankow ej daw ało we
znaki.
Ten ferment podskórny, protest
podśw iadom y przeciwko p an u ją
cym stosunkom własnościowym ,
tę rew olucję społeczną w projek
cie i w zalążku, jej energię poten
cjalną zdoła skinetyzow ać na sw o
ją korzyść Gerwazy, jak ruch
chłopski w Galicji w roku 1846
mógł być zużyty dla obcych sobie
celów dywersyjnych przez rz ą d a ustrjacki. W łaściw ą jednak, choć
nieuświadom ioną
intencją tego
protestu zaścianka Dobrzyńskiego
przeciw przew adze i panoszeniu
się Soplicowa było w ydeptanie
bezpańskiego
boiska przyszłej
Polski, wyzwolonej z sieci p aję
czej dw orków ziemiańskich żarów
no Sopliców jak i Horeszków.
Mickiewiczowi przez moment
błysnął w dalszej perspektyw ie
dziejowej obraz takiego zajazdu
chłopskiego na szlacheckie zago
ny, lecz, oczywiście, jako piew ca
szlachetczyzny nie om ieszkał po
gm atw ać i zatrzeć konturów tego
starcia, upow ażniając niejako do
dalszego zacierania istoty tej w a l
ki wszystkich klasow o z nim zbra
tanych krytyków i kom entatorów .
Dopiero teraz w łaściw y obraz
tego starcia społecznego w ystępu
je najaw u pisarzy w rodzaju Bru
nona Jasieńskiego {„ Słowo o Sze
li"), Leona Kruczkowskiego („Ker
djan i cham ", „Paw ie pióro"), —
W andy W asilew skiej („ Oblicze
dnia", „Ojczyzna').
Jedną z przyczyn tego opóźnie
nia dziejowego w odm alow aniu
przeciw ieństw klasowych będzie,
oczywiście, celowe zacieranie o b 
licza społecznego dzieł sztuki
przez w tajem niczonych w arkana
polityki i pedagogji społecznej
w arstw y panującej — badaczy ł
uczonych.
J. N. MILLER
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Ekonomia polityczna burżuazji
a ekonomja polityczna proletariatu

SŁOWA KAROLA MARKSA.
iWe wstępie do napisanego
przez siebie manifestu Rady Ge
neralnej
I-ej Międzynarodówki
Karol Marks
omawiał m. in.
ustawowe ograniczenie czasu pra
cy w Anglji w wyniku trzydzie
stoletniej, nieustępliwej walki kla
sy robotniczej.
W walce tej — powiada —
wchodziła w grę nietylko sprawa
chciwości kapitału, którego obroń
cy twierdzili, że ograniczenie cza
su pracy — to dzwon pogrzebo
wy angielskiego przemysłu, który
— jak widać — „na podobieńst
wo wampira żyć może tylko wte
dy, gdy spija krew ludzką, — a
zwłaszcza krew dzieci" — dzieci
wyzyskiwanego proletarjatu.
Ponadto jednak — wystąpiło
tu
„wielkie przeciwieństwo między
ślepem panowaniem prawa popytu
i podaży, które tworzy ekonomję
polityczną burżuazji a zasadą pro
dukcji, opanowanej przez przezor
ność i wzgląd społeczny, która le
ży u podstaw politycznej ekonomii
proletarjatu".

I dlatego — ograniczanie czasu
pracy (do 10 godzin) miało nietyl
ko znaczenie praktyczne, ale było
zwycięstwem zasady.
„Poraź pierwszy w jasnem świe
tle dnia ekonomja polityczna bur
żuazji była pokonana przez ekonomję polityczną proletarjatu".

Tak więc walka mas pracują
cych świata o ograniczenie wy
zysku, o ustawy ochronne urasta
do godności starcia zasad: tu śle
pe siły, rządzące ustrojem, w spar
tym na zasadzie zysku jednostek
— tam zasada produkcji opano
wanej
przez „przezorność
i
wzgląd społeczny".
GOSPODARKA
SOCJALISTYCZNA.
Oczywiście jednak nawet naj
dalej idące ograniczenie kapitali
zmu przez ustawy czy ingerencję
państwa nie przekreśla zasady ustroju kapitalistycznego i nie ła
godzi jego przeciwieństwa z so
cjalizmem. Litość budzą śmiesz
ne koncepcje doprowadzenia do
tego, by kapitaliści wyrzekli się
swego zysku i kierowali się... za
sadą korzyści ogólnospołecznych.
T a zasada zwycięży dopiero w
gospodarce socjalistycznej. Znik
nie wtedy przeciwieństwo między
interesami poszczególnych jedno
stek; między nabywcą a sprze
dawcą oraz między interesem jed
nostki a ogółu, między klasami
społecznemi.
Właśnie w rękach tego ogółu
spoczywać będzie
kierownictwo
produkcji. Zarząd socjalistycznej
gospodarki będzie decydował co
wytwarzać i w jakich ilościach,
biorąc pod uwagę potrzeby, gu
sty czy upodobania jednostek. —
Chodzić będzie o produkcję od
powiedniej ilości „dóbr użytecz
nych": chieba, butów, domów, czy
też służących do ich wytwarzania
— materjałów, maszyn i urzą
dzeń.
Oczywiście władza socjalistycz
na liczyć się musi z rozporządzalńemi środkami wytwarzania i si
łami roboczemi. Liczyć się musi z
potrzebami dalszej produkcji. W
granicach tych możliwości musi
zaspokoić maximum potrzeb i żą
dań.
RENTOWNOŚĆ
A PRODUKTYWNOŚĆ.
Dla zbadania praw, na których
oparta będzie gospodarka socjali
styczna bardzo ważne jest wpro
wadzone w nauce ekonomji roz
różnienie między rentownością a
produktywnością.
Gospodarka
jest rentowną, gdy daje zyski, —
gdy jej rezultat daje się korzyst
nie sprzedać, jest produktywną,
gdy wytwarza rzeczy użyteczne—
zaspakajające potrzeby pośrednio,
czy bezpośrednio. Zbyt wielki urodzaj — nadmiar surowca i pro
duktów, może być „nierentowny",
bo się nie daje korzystnie sprze
dać. Stąd praktyki palenia i to
pienia bogactw, stąd praktyki ograniczania produkcji przez kartę
le. Gospodarka jest bardzo pro
duktywną — aż tak bardzo, że...
jest nierentowną.
Otóż kapitalizm opiera się na
„rentowności", zasadą bezpośred
nią gospodarki socjalistycznej bę
dzie „produktywność", zdolność
wytwarzania produktów, zaspaka
jających potrzeby.
KAPITALISTYCZNY CYKL.
Tu nie pomoże żadna „m ąd
rość" solidaryzmu, korporacjoni-

*PU,

by pogodzić interes jednostki ze stwarzania nowej sity nabywczej
społeczeństwem, interesy różnych
niczego" przez samą organiza
klas, nie znosząc gospodarki, o- cję kredytu — przez wypuszcze
partej na zysku, na zasadzie pry nie specjalnych bonów, weksli —
watno - gospodarczej. Ale z tego „sztucznego pieniądza". Wreszcie
samego powodu niesposób rów — najtępszy i najgorszy ze wszy
nież „wbudować" gospodarki na stkich eksperymentów — „deflapotrzeby społeczne,
„wmonto cja" obniżka kosztów przez... re
wać" jej do mechanizmu gospo dukowanie zwężonej naskutek kry
darki prywatno - kapitalistycznej. zysu zdolności nabywczej szero
Słusznie ktoś się wyraził, że mo kich mas.
Jeśli chodzi o „nakręcanie kon
żna kapitalizm rozbić, ale nie mo
żna go przeobrazić na ustrój pla junktury" — o rozwinięcie kosz
nowy, pozostawiając nietkniętą tem specjalnej emisji wielkich ro
zasadę „rentowności", zysku w bót inwestycyjnych — to jest je
ramach poszczególnych przedsię dno bodaj poważne zastrzeżenie
przeciw tej polityce. Stwarza się
biorstw.
Można złagodzić nędzę mas urządzenia, które nie zaraz będą
przez odpowiednie reformy i zwią się opłacać, rentować. Rozbudo
zki zawodowe i partje socjalisty wuje się nadmiernie aparat pro
czne niejednokrotnie to osiągały, dukcji, który może stać odłogiem
ale niesposób przekreślić praw u- bo się nie „rentuje"... Oczywiście
stroju prywatno - gospodarczego, argument ten blednie wobec klęs
ki bezrobocia, wobec otchłani nę
nie znosząc tegoż ustroju.
Cóż poradzi najzręczniejsza po dzy i w obliczu katastrofalnych
lityka gospodarcza i społeczna następstw deflacji.
Jednak i tu trzeba przypomnieć,
wobec praw rządzących wahania
mi „cyklami" kryzysu i pomyślno że klasa robotnicza prawom go
ści. Póki istnieje kapitalizm, póty spodarki kapitalistycznej przeciw
wzrost produkcji i oparte na nim stawia własne swe zasady gospo
przesadne oczekiwahia trwałego darcze.
W przekonaniu socjalistów has
dobrobytu, nabywanie wielkiej ilości surowców i przetworów dla ło aktywnej walki z kryzysem, ha
dalszej produkcji prowadzić b ę sło wielkich robót publicznych,—
dzie do zwyżki cen... Rozszerza hasło porzucenia ślepego zaułku
się nadmiernie (wobec zdolności deflacji łączy się z hasłem walki o
nabywczej) aparat produkcji. — ustrój, w którym proletarjacka
Zwyżka pozatem cen powoduje o- zasada ogólno-społecznej produk
graniczenie popytu, gdyż zarobki tywności zastąpi zasadę kapitali
i dochody opóźniły się we wzroś stycznej rentowności. I dlatego
cie za cenami. Już nie starczy roz Karol Marx przestrzegał, że nie
porządzalnej zdolności nabyw starczy odpowiednia organizacja
czej. Ustaje zbyt, spadają ceny i kredytu... Kredyt będzie potężną
zyski. Następuje
zahamowanie dźwignią w okresie przejścia do
produkcji aż do momentu, gdy socjalizmu, ale tylko w związku z
zniżka cen nie pobudzi do nowych innemi „wstrząsami" systemu ka
zakupów i nie rozpocznie się ruch pitalistycznego.
LUDWIK WINTEROK.
wzwyż.
NAKRĘCANIE KONJUNKTURY.
Ten fatalny los każdej epoki
„pomyślności" — został jeszcze
pogorszony przez zmiany w łonie
kapitalizmu w granicach poszcze
gólnych krajów
(„usztywnienie
cen", kartelizacja, etatyzm) 1 w
ich wzajemnych stosunkach (samostarczalność, zanik obrotu ka
Mało znany jest udział mas ro
pitałowego, spadek obrotów towa
rowych). W rezultacie depresja botniczych Zagłębia Dąbrowskie
przedłuża się i samoczynny „ruch go w powstaniach Górnośląskich.
wzwyż" nie następuje. Zaczyna Robotnicy zagłębiowscy ofiarnie
się okres różnych „eksperymen spełnili swój obowiązek wobec
tów" dewaluacyj t. j. prób zazwy braci z za Brynicy i skromnie bez
czaj dość pomyślnych uniknięcia ubiegania się o zaszczyty, wstęgi
odpływu kapitałów przez odzyska i nagrody o czasach tych zapomi
nie równowagi waluty na niższym nają. Czyny ich pokrywa coraz
poziomie i obniżenia cen krajo grubsza warstwa zapomnienia.
Obecnie z okazji 15-lecia ostat
wych (w złocie!) dla polepszenia
wywozu (co się niezawsze udaje!) niego powstania należy popiół za
Nakręcania konjunktury — t. j. pomnienia na chwilę strząsnąć i

Sam ochody POLSKI FIAT budowane są w Państwowych Zakładach
Inżynierji w Warszawie na podstawie licencji fabryki samochodów
FIAT w Turynie, założonej w 1899 r. i będącej jedną z najstarszych
i najpoważniejszych wytwórni samochodowych świata.
ytwórnia samochodów POLSKI FIAT, znajdująca się w Warsza
wie przy ul. Terespolskiej 34-36, jest wyposażona we wszelkie naj
bardziej nowoczesne maszyny i narzędzia dla seryjnej produkcji sa
mochodów. Surowce i półfabrykaty dla budowy samochodów POLSKI
FIAT pochodzą z polskich Hut i Odlewni, osprzęt i akcesorja z wy
twórni krajowych, które dzięki fabrykacji samochodów w Polsce,
rozwinęły i udoskonaliły nowe działy produkcji i dają tern samem
zatrudnienie licznym zastępom pracowników.
K t o kupuje samochód POLSKI FIAT, nietylko nabywa za wydane
pieniądze pełną wartość, gdyż ceny tych samochów, doskonale przy
stosowanych technicznie do warunków miejscowych, odpowiadają
przeciętnym cenom rynkowym w Europie, lecz przyczynia się również
do rozbudowy własnego przemysłu samochodowego, którego istnienie
i rozkwit jest oznaką kultury i dobrobytu społeczeństwa.
W y tw ó rn ia , położona w centrum Polski, zapewnia sprawną i stałą
obsługę oraz dostawę tanich części zamiennych.

STOISKO NA TARGACH POZNAŃSKICH

Gdy walczyliśmy o

dla historji przypomnieć udział ro
botników zagłębiowskich w tych
wielkich zmaganiach o całość i
niepodległość Polski.
Już w pierwszem powstaniu w
lecie 1919 roku obok oficjalnych
ogólno - narodowych komiteów
pomocy powstańcom powstał w
Zagłębiu, powołany przez PPS i
Związki Zawodowe, Robotniczy
Komitet Niesienia Pomocy Pow
stańcom Górnośląskim. Komitet
ten wyłonił dwa wydziały: wy-

Z wiarą niezłomną zwracamy się
do mas pracujących

Toczy się walka o nowy ustrój
społeczny, o wolność, o Rząd ro
botniczo - chłopski.
Wszystkie żywe sity w kraju,
robotnik, chłop, szary człowiek
pracy umysłowej i twórczej myśli
podają sobie ręce w tym okre
sie przełomowym, żeby Polskę uratow ać przed katastrofą.
Z trybun Sejmu i Senatu, socja
liści w lipcu 1935 r. przepowie
dzieli, że odebranie praw obywa
telom, to zaostrzenie walk. Nurt
cały przeleje się do fabryk, kopalń,
na wieś, na ulice i dokona się po
łączenia tych odłamów społeczeń
stwa, które wypowiedziały walkę
faszyzmowi i mają poczucie odpo
wiedzialności za przyszłość kraju.
Polskę trzeba corychlej wypro
wadzić n a nowe drogi. Przysło
wiowe „polskie drogi" są za cia
sne, nie nadają się do wielkiego
wyścigu; musimy zbudować z
wielkim rozmachem szerokie szla
ki.
Obywatele odepchnięci ot. wpły
wów na losy państwa, nie odpo
wiedzieli biernością, jak się spo
dziewano. Rośnie wszak nędza
wsi, rozpacz bezrobotnych. Oto
los miljonów. Rzemieślnik, chałup
nik, pracownik umysłowy stali się
nędzarzami.
Głębokie wstrząsy natury gos
podarczej i politycznej, to sygna
ły, że wytrzymałość mas ma się ku
końcowi, to ostateczny ratunek
przed zagładą.
Budowano zamki na lodzie, łu
dzono siebie i opinję publiczną, że
RoHtyozne aą źródłem nie

szczęść. Ludzie odpowiedzialni, na
przestrzeni ostatnich lat nie rozu
mieli sytuacji. Nie widzieli nara
stania nastrojów żalu, bólu, roz
paczy, niewiary.
Polska jest krajem chłopów i
robotników, razem z inteligencją
pracującą stanowią 90 proc. lud
ności. Te fundamenty Państw a po
stawiono poza nawiasem i to w
okresie tak osobliwym, ciężkim.
Ale obywatele znaleźli dość siły i
mocy i powiedzieli zdecydowanie,
że pod dotychczasową banderą da
lej statkowi płynąć nie pozwolą.
Niebezpieczeństwo dotyczy wszel
kiego dobra, które się nazywa:
Niepodległa Polska. To nie jest już
spraw a wyłącznie większych czy
mniejszych zarobków i ta świado
mość możności zagadnienia dota
rła do najszerszych mas.
Ludzie, którzy jeszcze niedawno
nie bardzo zdawali sobie sprawę o
co się walka toczy, obecnie już
zrozumieli, że tylko rządy w rę
kach ludu mogą rozwiązać te
wszystkie, zdawałoby się tak za
gmatwane zagadnienia.
PAŃ
STWO MUSI DAĆ MOŻNOŚĆ ŻY
CIA SWOIM OBYWATELOM A
WIĘC MUSI IM DAĆ PRACĘ.
Państwo musi się oprzeć na wysił
ku wielkich zbiorowości, na wy
siłku ludzi świadomych i związa
nych najmocniej z krajem. Szero
kie masy chłopskie nie myślą o ucieczce z kraju, nie lokują swoich
kapitałów za granicą, nie grają na
giełdzie, nie spekulują na konjun
ktury.

stanu obecnego, chociaż ubierało
się go w rozmaitą maskę. W szyst
kie drogi proste zagrodzono fraze
sem pustym a często fałszywym,
ale nie powstrzymano nieubłaga
nego biegu wypadków.
Partja, która nazywa się P. P.
S.; ta Partja ma swoją chlubną
karlę, zapisaną nazwiskami Montwiłła i Barona, niezliczonych ty 
sięcy ofiarników, Partja, która by
ła fundamentem tworzenia Pań
stw a Polskiego, Partja symbolizu
jąca honor i godność; nie wypuś
ciła ona ze swoich dłoni i nie wy
puści sztandaru.
Nie pomogło zepchnięcie chwi
lowe na „boczny tor", bo biją już
dzwony, rozlega się donośne echo
po całej Polsce.
To P. P. S. mobilizuje, z najwyższego rozkazu, najwyższej racji
stanu, a taką racją są interesy miljonów w przeciwstawieniu do in
teresów uprzywilejowanych z ro
du, stanu posiadania czy „zasłu
gi".
Nie przystąpiono do wielkiego
dzieła przebudowy ustroju, — zadawalniając się małemi i często
spóźnionemi „reformami", — bo
przymierze zawarte z „rodami" i
finansjerą nie pozwalało na żadną
zdecydowaną i planową akcję.
Polska znalazła się na szarym
końcu państw. W ygaszone kominy
fabryczne, zamknięte mniejsze war
sztaty pracy, wygłodzona wieś, za
mierające m iasta to dorobek ostat
nich lat. Kraj biedy i łez.
święto 1-go Maja 1936 r. będzie

życłe oboażyło całe zakłamanie obchodzić lud pracujący minet i

dział wojskowy i wydział pomocy
finansowej.
Kierownictwo wydziału pomocy
finansowej objęli: sekretarz Zwią
zku Górników Jan Stańczyk i se
kretarz PPS. Jan Ciupiał. Siedzibą
wydziału była Dąbrowa Górnicza
dom kolejowy. Na wezwanie tego
wydziału robotnicy masowo skła
dali pieniądze dla walczących po
wstańców. Dla przykładu podaje
my pokwitowania z jednego nu
meru „Górnika" — organu PPS z
r. 1919. A więc: Robotnicy kopal
ni „Kazimierz" złożyli 1963 marki,
2463 korony i 77 rubli; z kopalni
rudy w Kamienicy Polskiej 4641
mar., robotnicy szklarni „Ząbko
wice" półdniówki, co dało 2019
mar., robotnicy w Konopiskach—
1963 marki, w Wysokiej 950 mar.
Klimontowa 942 mar. i t. d.
Pieniądze te wydawane były
powstańcom oraz- ekwipowano za
nie oddziały powstańcze, formo
wane przez robotniczy wydział
wojskowyy.
Na czele wydziału wojskowego,
którego siedziba była w Sosnow
cu, przy ulicy Warszawskiej róg
Modrzejowskiej — stałem ja i tam
również mieściło się biuro werbun
kowe dla udających się na Śląsk
ochotników z Zagłębia i z kraju.
Przez biuro to w czasie pierwsze
go powstania przeszło około 2000
ochotników, którzy rozsyłani byli
po Śląsku podług przydziałów, ustalanych przez pułkownika Zymirskiego i jego szefa sztabu, ka
pitana Kazimierza Kierzkowskiego.
- . W biurze -pod kierownictwem
..
i Stanisław Górniak. Przez to biu
ro przeszli do powstania, jako ochotnicy: Tadeusz Hołówko, syn

ministra Thugutta, De Nizo, Sta
nisław Dubois i wielu oficerów ar
mji czynnej, którzy do powstania
„dezerterowali” z pułków, oraz
masa robotników z Zagłębia, Ra
domia, Częstochowy, Łodzi i t. p.
W pierwszym dniu powstania
wyruszył na Śląsk z lokalu PPS.
na Pogoni z ulicy Racławickiej 3
uzbrojony w karabiny oddział, —
składający się z 60-ciu ludzi. Biu
ro Robotniczego Wydziału W ojs
kowego w Sosnowcu istniało do
30 listopada 1919 roku.
Niezależnie od tej zorganizowa
nej akcji masy robotnicze we wszy
stkich trzech powstaniach sam o
rzutnie od Modrzejowa do Bobro
wnik przekraczały granice z bro
nią w ręku i pomagały w walkach
powstańcom.
Podczas drugiego powstania ł
w okresie plebiscytowym, aż do
wybuchu trzeciego powstania, na
terenie Sosnowca pracowały od
działy bojowe pod komendą kapi
tana Puszczyńskiego (pseud. Kon
rad), a organizowane przez PPS.
pod kierownictwem mojem.
W oddziałach tych brali udział
wybitni bojowcy z całej Polski,—
jak: pseud. Wałek - Kobiałko z
Lubelskiego. (Uczestniczył z Piłsud
skim pod Bezdanami) bojowiec
Szabatowski, Lucjan Kulczyński i
Lucjan Romanowski, ten ostatni
zginął w trzeciem powstaniu, jako
komendant bataljonu powstańcze
go. Dla robienia petard dla bojow
ców Robotniczy Wydział Wojsko
wy zorganizował najpierw przy
ulicy Marjackiej, dom Kijakowej,
później w koszarach przy ulicy
Nowej — specjalną wytwórnię pe
tard, robionych z materjału wvbu
chowego „Melenitu". W wytwór
ni tej przy masowej fabrykacji pe
tard pracowali zagłębiacy: Gra
bowski Józef, Bień Walenty, Famankiewicz Franciszek i inni. Ins
truktorem i pirotechnikiem był T a
deusz Sztrum de Sztrem z W ar
szawy. W wytwórni tej wykona
no ponad trzy tysiące petard.
ALEKSY BIEŃ.

wsi i w innym nastroju, podniośtejszym. Ofiary Krakowa, Lwowa,
Częstochowy, ofiary tych wszyst
kich, którzy walczą w podzie
miach kopalń, w fabrykach, o pra
wo do życia, — to dowód, że kia'
sa robotnicza nie skapitulowała.
Ze wszystkich trybun w całej
Polsce rozlegną się słowa wiary,
**
*
że nie dalekim jest okres, kiedy lud
pracujący dojdzie do władzy. Prze
Dalszy ciąg „wspomnień śląskich"
wodzić będzie P. P. S. Z tą wiarą tow.
^ ____
Bienia ukaże się w numerze
niezłomną zwracamy się do mas. j ni6<łri«inym.

DOROTA KŁU5ZYŃSKA.

I

Str. 6

u Wiedza - to potęga, potęga - to w iedza11

Front walki o kulturę i oświatę
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T U R
Dzl , — w Święto Robotni
cze — w całej Polsce odbywa
się zbiórka publiczna na oświa
tę robotniczą TUR.
Masowa ofiarność całego Świa
ta Pracy — robotników i praco
wników umysłowych — ułatwi
Towarzystwu Uniwersytetu Ro
botniczego w jego działalności
oświatowej i kulturalnej.
Dar na TUR będzie także wy
razem solidarności z klasą robo
tniczą w jej ciężkich zmaganiach
o wyzwolenie.
TUR — obok kształcenia i oświaty — WYCHOWUJE PRO
LET ARJAT POLSKI.

Wychowuje na mocnych, ideo
wych ludzi i przygotowuje kadry
na systematycznych, obowiązko
wych, solidnych w czynie i sło
wie pracowników i działaczy.
TUR. ma jasne oblicze ideo
we: jest organizacją o ideologji
socjalistycznej.
Budujemy lepszą przyszłość
na ludziach o silnych charakte
rach i niezawodnych.
TUR. przygotowuje do walki
o Socjalizm, hartuje na trud, na
ofiary w służbie idei. Kiedy sła
be charaktery załamują się —
TUR. wysoko stawia umiłowanie
ideałów:
WOLNOŚCI — RÓWNOŚCI —
BRATERSTWA!
TUR. budzi poczucie godności
człowieka.
Kiedy więc kwestarze i kwestarki przyjdą do Was z czerwo
nym znaczkiem TUR. złóżcie dar
na
OŚWIATĘ ROBOTNICZĄ!
Solidaryzujcie się czynnie z na
szemi pracami oświatowo - kul
turalnymi!.
PRZEZ NOWEGO, WOLNEGO
CZŁOWIEKA — DO NOWEGO
USTROJU!

chórów, orkiestr, zespołów scenicz
nych i t. d. przybyłych z całego
kraju. Nadto przewidywane są wy
czyny sportowe przez drużyny ro
botnicze TUR. i ZRSS.
Wielkie zgromadzenie oświato
we pod hasłem: Lud w walce o
szkołę i oświatę — zakończyłoby
Dni Rob. Kultury, które udostępnią
przybyłym masowo członkom TUR.
nie tylko z Małopolski, Zagłębia
Dąbrowskiego, śląska, Częstochow
skiego, ale z dalszych stron Polski
— zwiedzenie Krakowa, Wieliczki
i t. d.
Organizacje TUR. zaraz po 1 Ma
ja przygotowujecie się do wyjazdu
na Dni Kultury Robotn. do Krako
wa. Szczegóły w organizacyjnych
okólnikach.

Odczytami T.U.R. docieramy do dalekiej prowincji
Prelegenci Centrali T. U. R. wygła
szają odczyty n e tylko w ważniej
szych ośrodkach robotn. ale -dociera
ją do miasteczek i osiedli na głu
chej prowincji.
W kwietniu np. mimo przerwy świą
tecznej prelegenci; TUR. z Warszawy
wyjeżdżali: tt. K. Czapiński- (K ra
ków, Katowice, Piotrków Tryb.), J.
Krzesławski), Złoczew Kaliski, Lu
blin), Zygmunt Piotrowska (Często
chowa, Płock, Borowtczki i dwukrot
nie w Warszawie), Burakowski (P ru
szków), H. Świątkowski (Wyszków),
A. Stamarowska (Henryków), prof.
Z. Szymanowska (Biała Mał. i K ra
ków).
Odbyło się więc 15 odczytów przy

udziale 4 tys. 450 osób. W Krakowie
na odczycie tow. Szymanowskiego sa
la duża zw. górników okazała się za
ciasna (ponad 600 osób), a odczyt
tow. Piotrowskiego w Płocku w sali
Teatru Miejskiego był nie tylko wysprzedany do ostatniego
miejsca
(516), ale ponad sto osób stało w
przejściach, na scenie.
W 4 miesiącach b. r. T. U. R. Za
rząd Główmy przez swych prelegen
tów urządził: 136 odczytów, których
wysłuchało 42.839 oeób.
Stwierdzić należy b. duże i żywa
1zainteresowanie prelekcjami TUR. —
Ostatnio już po wydarzeniach we
Lwowie odczyty tow. tow. Próchnika
i Piotrowskiego na tematy gospo

LEONID SOBOLEW

Marsyljanka

*)

z rosyjskiego przełożyła Halina Pilichowska
Marsyljanka huczała nad całą
stolicą. Na przystani, na nabrze
żach, na mostach, na robotniczych
przedmieściach — wszędzie w
słonecznych
promieniach
roz
brzmiewały jej rzeźkie dźwięki. Unosiły się nad cylindrami, kapelu
sikami, nad wojskiem, nad policją,
nad olbrzymiemi tłumami robotni
ków na Wyborskiej stronie, na Pu
tiłowskiej szosie, za Moskiewską,
za Newską, za Narwską rogatką.
Miasto się radowało w tym pię
knym dniu. **) Wszyscy wylegli
na ulicę. Tramwaje nie kursowały.
Sklepy nie handlowały. Piekarnie
nie wypiekały bułek. Fabryki nie
*) Fragm ent z książki p. t. „Kapi
talny remont",, która się niezadługo
ukaże nakładem Tow. Wyd. „Rój".
**) W lipcu 1914 r. w dn u przyja
zdu Poincarćgo do Petersburga.

darcze i historyczne w czterech miej
scowościach: Ostrowiec, Starachowi
ce, Ćmielów, zostały przez miejsco
we władze wzbron'one.

a inicjatywa społeczna w dziedzinie oświaty
Niejednokrotnie pisało się na
łamach prasy socjalistycznej o
wielkich trudnościach materjalnych, w jakich znajdują się nie
zależne robotnicze instytucje kul
turalne, broniące swej samodziel
ności ideowej i nie dające się po
chłonąć przez sanację, usiłującą
pociągnąć wszystko pod jeden
strychulec. Środki pieniężne, jakiemi rozporządza sanacja w sa
morządach, opartych na nomina
cji, a nie na czynniku zaufania, i
we władzach centralnych państwa,
są przeznaczone tylko na instytu
cje, uzależnione od biurokracji,
choć składa się na nie cała lud
ność państwa.

Akcja wydawnicza

Obok odczytów na tematy aktual
ne, które są odbijane na prawach
rękopisu i są przeznaczane dla na
szych oddziałów — Zarząd Główny
TUR. wydał w ostatnich czasach
trzy większe broszury. Są to:
Leona Kruczkowskiego — Czło
wiek i Powszedniość (cena 75 gr.,
organiz. 50 gr.
M. Kamiola — Podstawy Socja
lizmu (50 gr.).
Adama Próchnika — Ku Polsce
Socjalistycznej (z 8 portretami w
tekście — 50 gr.).
Jeszcze przed sezonem letnim ma
wyjść broszura o Polsce Współczes
Mniejsza o to. Wiemy dobrze,
nej, która da obraz polskiej rzeczy
wistości, pod względem ustrojowym, że inaczej być nie może. Dopóki
gospodarczym, społecznego układu sanacja będzie rządzić krajem, o
sprawiedliwym podziale środków
sił oświaty i Ł d.
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pieniężnych mowy być nie może,
i to bez względu na to, czy do
głosu dochodzą pułkownicy, czy
rzekomo „liberalniejsza“ od nich
grupa. Pojęcie: że państwo jest
instytucją, zaspokajającą potrze
by wszystkich obywateli, przera
sta ramy umysłowości sanacyjnej.
Starsze pokolenie dobrze pa
mięta, że przed wojną wszelkie
instytucje polskie, zarówno kultu
ralne, jak społeczne, bez różnicy
zabarwienia politycznego, nie mo
gły liczyć na jakiekolwiek popar
cie zaborców, gdyż raził je polski
charakter tych instytucyj (mowa
tu zwłaszcza o zaborach pruskim
i rosyjskim). Ale pomimo tego
instytucje prosperowały świetnie,
gdyż społeczeństwo, zdając sobie
sprawę z ich znaczenia, podtrzy
mywało je materjalnie i moralnie.

mammmmm

ZYGMUNT PIOTROWSKI.

Dni kultury robotniczej w Krakowie
W ramach t. zw. Dni Krakowa
odbędą się DNI KULTURY ROBO
TNICZEJ," oganizowane w dn. 20
i 21 czerwca b. r. w Krakowie. Ini
cjatorami i gospodarzami jest kra
kowski TUR., z akcją współdziała
Zarząd Główny.
Program przewiduje kurs kilku
godzinny na tematy związane z aktualnemi sprawami oświaty i kultu
ry robotniczej i chłopskiej, a także
z dziedziny metod pracy, zdoby
tych w dorobku dotychczasowych
doświadczeń naszej instytucji. Kurs
ten dla działaczy trwałby przez
pierwszy dzień. Wieczorem odbył
by się pochód z arkad Wawelu na
Rynek.
Drugi dzień objąłby w kilku pun
ktach miasta popisy sekcji TUR.:

Biurokracja

pracowały. Około dwustu tysięcy
robotników było n a ulicach, nie
wliczając w to wystrojonych tłu
mów na nabrzeżu. Radość była
powszechna. Migotały w słońcu
podrzucane w powietrze przez roz
entuzjazmowaną ludność: cylin
dry, parasole, chorągiewki, kwia
ty, kamienie, kocie łby, nahajki,
stójkowi, szyby wystawowe, szyl
dy. Nie było możliwości przepcha
nia się przez ulice: zatkane były
marynarkami, damskiemi suknia
mi, mundurami, pojazdami, orkie
strami, kozakami, robotnikami,
żandarmami, wyrwanemi słupami,
„prystawami",
przewróconemi
tramwajami, barykadami, ranny
mi, zabitymi.
Salwa była ogłuszająca. Strzela
ła cała stolica od jednego krańca
aż po drugi. Okręty na Newie —
strzelały. Twierdza przy Troickim
moście — strzelała. Policjanci na

Gdzie leży zło?
Podłożem wstrząsających wy
padków w Krakowie, Częstocho
wie i Lwowie była beznadziejność
położenia zgłodniałych mas robot
niczych. Od zgórą pięciu lat bez
robocie w zastraszających roz
miarach niszczy ludzi pracy, któ
rych prawie bez najmniejszej opie
ki pozostawiono na pastwę losu.
Gdyby ci, którzy byli pochopni do
obniżania zasiłków dla bezrobot
nych lub do wyznaczenia im po
dwa złote za dzienną pracę dla za
trudnionych na robotach publicz
nych, zajrzeli do mieszkań bez
robotnych — wówczas sami na sie
bic przygotowaliby najstraszniej
szy akt oskarżenia za krzywdę, wy
rządzoną tym biedakom.
Obecnie wytworzyła się taka sy
tuacja, że nie tylko bezrobotni cier
pią głód i nędzę, ale także i ci,
którzy pracują, znajdują się w bar
dzo trudnych warunkach, i niedo
statek zaczyna im coraz bardziej
dokuczać.
Rzucone hasło: „równać wdół“
— doskonale zrozumieli przemysło
wcy, ale... wyłącznie w zastoso
waniu do robotników, — bo cen
na artykuły przemysłowe umieją oni obronić i sobie nigdy, pod żad
nym względem — „krzywdy" nie
dadzą wyrządzić.
Płace i zarobki robotnicze stale
są obniżane, chociaż wydajność
pracy ogromnie wzrosła. System
racjonalizacji pracy zastosowano
z największą bezwzględnością,

Ligowskiej ulicy — strzelali. Ko
zacy na Nojszlockiej — strzelali,
żandarmi na Putiłowskiej szosie—
strzelali. Dziewięciu robotników z
fabryki Ajwaz, których policja za
pędziła na strych domu Nr. 12 przy
ulicy Tobolskiej — strzelało. Rewi
rowy i dwaj stójkowi, zrzuceni do
wody z Sampsojewskiego mostu—
strzelali...
Rajmund Poincorć, otulony w
smugi dymu, przykładał rękę do
serca. Stolica w odpowiedzi uśmie
chała się marmurowym szeregiem
pałaców,
połyskiwała
złotemi
wierzchołkami soborów, — uśmie
chała się, usiłując zachować do
brą minę przy złej grze. Rogatki,
ukryte przed gośćmi zwartym murem żandarmów, uderzały ją w
plecy różnolitemi falami ludzi, któ
rzy porzucili pracę. Krańce zacis
kały jej gardło okropnym oziębia
jącym się pierścieniem unierucho
mionych fabryk; czarne ich komi
ny otoczyły stolicę z wszystkich
stron, stercząc groźnie ku niebu,
jak przygotowane do uderzenia
kłonice i drągi rozwścieczonego,
nacierającego na dwór, tłumu.
Przez ulice przebiegały szybkie
skurcze wojskowych
oddziałów,

chociaż robotnicy pracują przy nie I niebywałe szykany, jakie pod każ
bywałym wysiłku fizycznym, to je dym względem i to we wszystkich
dnak w większości fabryk premji fabrykach bez wyjątku — są stoso
wcale nie wyrabiają, co pociąga wane wobec robotników. Przecież
za sobą — dalsze obniżanie płac. robotnik, który uczciwie i sumien
Rozbestwienie wyzysku przemysło nie pracuje na kawałek chleba nie
wcy posunęli już tak daleko, że np. jest obowiązany za te grosiki sprze
w Warszawie, dobrze wykwalifi dać swojej duszy, sumienia i prze
kowanym robotnikom płaci się od konania! Robotnik jest także wol
BO do 70 gr. na godz. Ten zly przy nym obywatelem, na którym ciąży
kład bardzo łatwo przyjmuje się obowiązek obrony interesów Pań
także i na fabrykach, które należą stwa, i nigdy, pod żadnym warun
do państwa lub są pod wpływem kiem nie może być ślepem narzę
poszczególnych ministerjów.
dziem rozmaitych szefów personal
Na prowincji w fabrykach, któ nych i t. p. Tego wydzierania prze
re przeważnie wykonywają zamó konań, w formie takiej czy innej
wienia dla państwa; płaci się ko presji, nie można zaliczyć do zalet
bietom aż... 20 gr. na godz.! Te wychowania dobrych 1 ofiarnych
kobiety—to chodzące głodomory, obywateli.
które mdleją przy pracy, — lecz
Warunki pracy i płacy, w jakich
jak dotąd — niema środków, aby
robotnicy zmuszeni są pracować
kres położyć tej zbrodni wyniszcza
stanowią to zarzewie zła, które na
nia egzystencyj robotniczych. Nie wet przy słabem podnieceniu do
można także pominąć milczeniem
prowadza do wybuchów, przybie
rających wielkie i dramatyczne roz
miary.
Robotnik polski jest wyrozumia
ły i cierpliwy, ale bezustanne nęka
nie i poniewieranie jego godności
musi wywołać u niego reakcję w
| nie zawierają łusek celu usunięcia zła, które od dłuż
'szkodliwych dla zdrowia. szego czasu stało się już jego nie
doracjonalrttga odstępną udręką.

Lata 1904— 1914 stanowiły okres
wielkiego rozwoju inicjatywy spo
łecznej. Organizacje społeczne,
polityczne i kulturalne wyrabiały
ludzi i zaprawiały ich do pracy w
przyszlem niepodległem państwie.
To samo powinno się dziać
i dzisiaj. Dziś wprawdzie są zu
pełnie inne warunki, gdyż władza
jest polską, a endecja i sanacja
spierają się ze sobą, która z nich
posiada większe prawo do przy
miotnika „narodowy", ale kult
etatyzmu utrudnia na każdym
kroku inicjatywę społeczną. Nie
trzeba się tem zrażać. Należy
wyzyskiwać
możliwości
legal
ne i działalność społeczną należy
mimo wszelkich przeszkód rozwi
jać.
My, pracujący w TUR., zdaje
my sobie wciąż sprawę z tych
przeszkód. Nie chodzi tylko o dro
bne szykany biurokratyczne, do
konywane przez władze lokalne,
często na własną rękę, wypływa
jące nieraz z przesadnej gorliwo
ści i ze strachu przed odpowie
dzialnością za niedostateczną go
rliwość. Jakże często ludzie, chcą
cy pracować w TUR, o ile sami
lub członkowie ich rodzin pełnią
funkcje państwowe, obawiają się
skutków ujawnienia ich działalno
ści w instytucji, uważanej za nieprawomyślną, co paraliżuje ich
dobre chęci. Ale już nadchodzą
inne czasy i ludzie poczynają wy
prostowywać zgięte karki...
TUR służy wiernie i nieugięcie
sprawie robotniczej. Powinno być
ambicją klasy robotniczej pod
trzymać TUR i uczynić zeń po
tężną instytucję.
JAN KRZESŁAWSKI.
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W Interesie więc Rzeczypospoli
tej należy usunąć te nieznośne w a
runki!
W . TOPINEK.

rzucających się od fabryki do fa wdół pod załom mostu. Łańcuch
bryki, od rogatki do rogatki. Te-* policjantów odgradzał Niżegorodz
lefony w „gradonaczalstwie" biły ką, zatrzymując nawet pojedyńnieustannie na alarm. Czwarty cze osoby i puszczając na most
dzień pachniało w mieście rewo tylko dobrze ubranych panów i
panie, dorożkarzy z pasażerami
lucją.
Przy Litiejnym moście „lessne- oraz pokojówki, biegnące do mia
rowcy" napotkali przeszkodę. Sil sta po bułki (wszystkie sklepy na
ny oddział policji konnej i kozaków Wyborskiej stronie były od ra
wznosił się na łuku mostu, tworząc na zamknięte z obawy przed
dział wodny pomiędzy centrum i tłuczeniem szyb). Strajkujący ro
przedmieściem. Esauł kozacki po botnicy stali gromadkami na uprawił się — znudzony — w sio licy, próżnując, pokpiwając, sp o 
dle i spojrzał poza siebie na fran glądając ku mostowi. Lessnerowcuskie poselstwo; nabrzeże wyglą cy, dotarłszy do nich, też się roz
dało tam, jak kwietnik; ponsowe proszyli na gromadki, i policmaj
mundury kozaków przybocznych ster się uśmiechnął: takie rozbicie
tworzyły rabat dokoła pstrokatego tłumu na grupki świadczyło o jego
ludzkiego klombu; miedziane trą  niezdecydowaniu i braku przy
by orkiestry — oczekując przyja wódców. Rozpędzanie zaś tych
zdu prezydenta — jarzyły się w grupek było zajęciem czczem I
słońcu, jak złote punkty. Esauł za bezmyślnem, czemś takiem, jak
klął siarczyście: jakiekolwiek zda próby łapania w garść much, —
rzają się uroczystości,
zawsze spędzi się je z jednego miejsca, —
człek dostaje przydział, polegający siądą na innem. Pułkownik Fiłona „współdziałaniu z szarżami po now uznawał tylko działanie „na
licji"... a tamci mają szczęście!... pewniaka".
Przed poselstwem rozległ się
Policmajster, ociężały, w pode
szłym wieku pułkownik, m ajesta wybuch okrzyków, i poprzez wo
tyczny i olbrzymi, jak pomnik A- dę dotarły wyraźnie do mostu
leksandra III, zastygł tuż obok na pierwsze takty marsyljanki. Pie
ciężkim karym koniu i patrzył niła sie w trabach orkiestry, jak

Robotnicy popierajcie
swoje pismo
szampan, skrząc się fanfarami I
potrzaskując biciem bębnów, Jak
elektrycznemi wyładowaniami. I
pułkownik, i kozacki esauł bezwie
dnie się wyprostowali, słuchając
zwycięskiego refrenu, wojowni
czego i świetnego, jak atak huza
rów. Był to niezwykły, najpiękniej
szy na całym świecie hymn naro
dowy, krzepiący serca, rozpalają
cy umysły, nawołujący do zwycię
stwa.
Niezwykły ten hymn przebył w
ciągu stulecia sromotną drogę.
Marsyljanka, ongi gorąca, jak krew
barykad, i połyskliwa, jak nóż
gilotyny, wiodła rewolucyjne woj
sko przeciw arystokratycznej koa
licji. W ysadzała w powietrze zam
ki feudałów i ciskała je na stos
królewskich lilij wraz z głową Lu
dwika XVI. Konwent okrył buntów
nicze jej skrzydła grubym jedw a
biem trójkolorowego sztandaru i
marsyljanka z hymnu rewolucji
stała się hymnem państw a tak sa
mo jak stan trzeci, który ją zro
dził, stał się z rewolucyjnego ludu
reakcyjnym rządem. Oto prowadzi
annję „patrjotów" na Sedan, da(DOKONCZENIE NA STR. 7-EJ).
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Taiemnice wydarte słońcu

C o t o i e s t n . s .k .k .?
_

Jakie znaczenie maja promienie słoneczne dla rozwoju życia

na biegunach — zachowały się śla
dy życia. Całkowity brak życia
stwierdzony został tylko na brze
gach Morza Martwego, spowodu
olbrzymiej zawartości soli w tem
morzu, dalej — w głębinach Mo
GDZIE NIEMA ZUPEŁNIE ŻYCIA rza Czarnego — spowodu dużej iNA GLOBIE ZIEMSKIM.
Między inneml francuski insty
lości kwasów siarkowych oraz w
tut astronomiczny przygotowuje
Nawet w okolicach pustynnych, kraterach wulkanów, wypełnionych
•pecjalną ekspedycję naukową, któ gdzie niema zupełnie wody, czy też gazami.
ra pod kierownictwem prof. Ca
musa uda się do Kaukazu, gdzie
istnieją najlepsze warunki dla ob
serwacji tegorocznego zaćmienia.
Grono uczonych, wchodzących w
skład ekspedycji, zabiera ze sobą
niezwykle precyzyjne przyrządy,
dla badania pewnego rodzaju
jak również od sił w ewnętrznych
LATARNIA MORSKA HELU
CHWIEJE SIĘ PODCZAS POTĘ np. zacieki w odne, strumyki pod
PROMIENI SŁONECZNYCH,
ŻNYCH NAWAŁNIC MOR
ziemne, w oda zaskórna i t. d. Udotychczas jeszcze przez naukę nie
SKICH.
rząd Morski wszelkie szkody ja
zbadanych, a posiadających donio
Na półwyspie Helskim jesienią i kie wynikły w ciągu miesięcy je
słe znaczenie dla rozwoju
zimą szaleją częste gw ałtow ne bu siennych i zimowych napraw ia o*
ŻYCIA NA ZIEMI.
przez
rze, to też zbudow ana w roku becnie, przedew szystkiem
1806
latarn
ia
m
orska
w
Helu
po
um
acnianie
brzegów
najbardziej
Czas całkowitego zaćmienia słoń
ca wyniesie tylko 94 sekundy. W siada m ury niesłychanie grube i uszkodzonych lub narażonych na
tym czasie specjalnie czułe aparaty masywne. Mury u podstaw y m ają uszkodzenie. N apraw a jest w to
pozwolą na dokonanie zdjęć spek grubość 2 m. Mimo tak trw ałego ku i zwykle o tej porze odbyw a
tralnych, korony słońca i tajemni zbudow ania latarni, latarnia hel się corocznie, zw łaszcza na pół
czych promieni, które, jak to zaob ska w czasie w ichru chwieje się. wyspie Helskim, który jako naj
serwowano przy innych zaćmie Specjalny przyrząd, w ykazuje jej mniej trw ały w ym aga specjalnej
niach, wyraźnie się odcinają od ko wychylenia od linji pionu. W ychy opieki. Sadzone są więc młode
lenia te notow ane przez latarni krzewy różnych odmian sosenek,
rony słonecznej.
ków, pełniących służbę przy insta w ypielęgnowanych w szkółkach
Drugim punktem obserwacyjnym,
lacji świetlnej, w ynosiły czasami półwyspu Helskiego oraz traw y,
na który udaje się ekspedycja nau
więcej
niż 20 cm. Chwianie to, w zw ane chaszczam i; sosenki i tra 
kowa, zorganizowana z ramienia uniczem
nie grozi potężnej latarni wy sadzi się przeważnie na w yd
niwersytetu w Cambridge, będzie
morskiej.
mach.
Japonja. Na czele tej ekspedycji
PÓŁWYSEP HEL PODMYWANY
stoi profesor Stratton.
SZYBKOŚĆ PRĄDU KOŁO
BRZEGÓW POLSKICH.
Zaćmienie słońca w dniu 19 czer JEST PRZEZ FALE MORSKIE.
Brzegi otw artego Bałtyku są za
wca będzie widzialne w krajach
Nad brzegam i otw artego Bał
Śródziemnomorskich,
położonych w sze narażone na niszczącą dzia
tyku, ja k wiadomo, panują prze
nad wschodniemi wybrzeżami mo łalność tak od strony fal m orza—
w ażnie w iatry o kierunku zachód
nim. W związku z budow ą portu
rybackiego dokonano pomiarów
szybkości prądu. Flaszki próbne,
rzucane koło Rozewia, po upływie
Ogłoszone w tych dniach rozpo dobnie jak w większości krajów jednej doby w yław iane były na
Helu koło osady rybackiej Chałup
rządzenie nanldńskiego Rządu cen kolor czarny. W ten sposób Rząd
(7 km. za W ielką W sią), płynęły
nankiński
chce
drogą
prostego
roz
tralnego wywołało nawet w naj
więc z szybkością średnią około
porządzenia
zmusić
Chińczyków
bardziej postępowych kołach chiń
0,6 km. na godzinę. N iektóre fla
skich ostre sprzeciwy. Na mocy te do zarzucenia wiekowej tradycji i
szki płynęły z prądem wzdłuż He
dostosowania
się
do
zwyczajów
go zarządzenia kolor biały jako
lu
I w yław iane były na mierzei
europejskich.
znak żałoby, zostaje zniesiony.
wiślanej.
Odtąd kolorem żałoby ma byC po

Całkowite zaćmienie słońca w
dniu 19 czerwca r. b. wykorzysta
ne będzie przez szereg zagranicz
nych instytutów astronomicznych
dla przeprowadzenia gruntownych
badań naukowych.

rza, a w ięc w Grecji i całej Małej
Azji, na morzu Czamem, Kaukazie,
południowej Syberji, Mandżurji i
Japonji oraz na wyspach Oceanu
Spokojnego.

Tajemnice Helu
i brzegów otwartego Bałtyku

0 kolor żałoby w Chinach

.

«
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Litery N. S. K. K. — są skrótem
formacji niemieckiej m otorzystów
— „N ational sozialisrsche Kraftfahr K orps“ (N arodow o - socjali
styczny Korpus M otorowy). Jest
to organizacja rohotnicza o typie
szturm ów ek hitlerowskich, pow sta
la w r. 1934, podlegająca bezpośre
dnio Hitlerowi, jako najwyższemu
dow ódcy sił zbrojnych Niemiec. Na
podstaw ie oficjalnych danych, umieszczonych w zeszycie wrześnio
wym „Deutsche K raftfahrt" z r.
1935, należy do tej organizacji oko
ło pół m iljona motocyklistów.
Korpus dzieli się na 4 inspekcje,
3 grupy, 3 grupy i 21 brygad. G ru
py i brygady składają się z 3 do 4
„M otor Standarten", t. j. pułków.

T~X

(DOKOŃCZENIE ZE STR. 6-EJ).
remnie usiłując utrw alić tron D ru
giego C esarstw a. Oto już przy jej
bohaterskich dźw iękach, w zyw a
jących, by „w znieść sztan d ar prze
ciw jarzm u ty ran ji”, w płonące
ulice P ary ża
w kraczają w ersalczycy, dobijając kom unardów . Oto
braw urow e jej fanfary w raz z sza
blam i arm ij ekspedycyjnych i krzy
żami m isjonarzy w rzynają się w
kolonje, torując drogę lichw iars
kiemu kapitałoki Trzeciej republi
ki. 1 oto — w Tunisie, w Algerze,
w Indo - Chinach, w M arokku, w
Gujanie, n a M adagaskarze, na T a 
hiti, — w szędzie poprzez srebrne
trą b y orkiestr w ojskow ych kłamie
na cały św iat o w olności, rów no
ści i braterstw ie w republice koncesjonarjuszów i rentjerów , jak
kłam ać potrafią jedynie francuscy
adw okaci z trybuny p arlam en tar
nej: donośnie, pięknie, z gaskońską herołką i patrjotycznym p a to 
sem.
Marsyljanko — jesteś skończoną
pieśnią, hymnem,
pohańbionym
przez całe dzieje Trzeciej rep*bliki!
Ale tutaj, w posępnym cieniu ro-
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Fabryka Perfumeryjna

HERMAN

LANDE

WARSZAWA

Krem ..COLIBRF
niezastąpiony
do p ie lę g n o w a n ia skóry

Kr6l Fuad Pierwszy
i dzieje Egiptu w ostatnich 20 latach
W Kairze — jak już podaliśmy
— zm arł przed kilku dniami król
Fuad 1, król Egiptu i Sudanu.
N a widownię polityczną król
Fuad w stąpił stosunkow o późno.
Po wybuchu wojny św iatow ej zo
stał zdetronizow any przez Anglję
ówczesny w ładca Egiptu Chedyw
A bbas Hilmi II, który jako lennik
T urcji opowiedział się po stronie
m ocarstw centralnych. Anglja oiW i i i i i

i i i i B i m m w n iiiini M i n —

—

— w r

Jesteś sm utny —

czytaj

J e d y n e n ieza leżn e,
p is m o sa ty r y cz n e
Kto wpłaci niezwłocznie na kon
to P. K. O. 14844 lub przekazem
rozrachunkowym 766 — 3 zł., ten
będzie otrzymywał „Szpilki** do
końca bieżącego kwartału, a poza
tem otrzyma komplet pisma.
Redakcja i administracja „Szpllek“ W arszawa, Senatorska 4, tel.
6.66-24.

Za sto lat powstanie Światowa Federacja państw i narodów

syjskiej korony, śpiew a Cię jeszcze
rosyjska rew olucja pod salwami
karnych oddziałów, śpiew a, przy
gotow ując się do pierw szego eta
pu walki, do zburzenia absolutyz
mu, śpiew a na barykadach Pnesni, na Pudłow skiej szosie, — śpie
w a, w słuchując się już w nowy
hymn, jeszcze mało znany, hymn,
który jeszcze nie zastąpił hałaśli
w ych twoich ośm iozgłoskowców
nieugiętym
krokiem
szerokich
swoich w art, ta k ja k nie zastąpił
jeszcze
Lutego — Październik...
N adejdzie czas — i zmierzysz się
z tym nowym hymnem w ostatnim
decydującym boju, jak dw aj okru
tni w rogow ie, — ty, któraś zw ię
dła, zmieniła sens, nie dotrzym ała
kroku dziejom i dlatego skazana
jesteś na zagładę, rewolucyjna on
gi pieśni!...
Lecz skw arny lipiec 1914 roku
otula jeszcze stolicę dymem leś
nych pożarów , dymem pow itań
na Newie i salw na przedm ie
ściach, 1 stolica zwie się jeszcze
Sankt - Petersburgiem , a olbrzymi
ubogi kraj — Rosyjskiem cesar
stw em i arm ja jest jeszcze przeciw
ludowi.
Marsyljanka buchnęła na rogu
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N. S. K. K. posiada specjalne
własne oddziały sanitarne, w yw ia
dowcze i pionierskie, jak również
m otorowo - rzeczne.

Fantazja H. G. Wellsa
Słynny pisarz angielski H. G. i ta wojna trw a
30 la t b e z przerw y.
W ells napisał niedaw no nową
książkę w której daje
Przez ten długi okres czasu
część m ieszkańców m iasteczka
obraz świata za sto lat.
wymiera, część emigruje. M iasto
Je st to okres czasu stosunko w każdym razie całkowicie zmie
wo niedługi, lecz przy dzisiejnia swoje oblicze. Przyjeżdżają
szem błyskawicznem tem pie roz nowi mieszkańcy, życie zmienia
woju techniki może on przynieść się w skutek anorm alnych w arun
fantastyczne zmiany.
ków gospodarazych i społecz
Akcja powieści opartej — jak nych, wyw ołanych długotrw ałą
zapew nia autor a naukowych wojną.
zasadach — rozpoczyna się w
Korzystając z ogólnego zamę
1940 r. w małem m iasteczku an- tu i zmęczenia, pew ien nieokrze
gielskiem Everytow n. Nagle bez samy i fanatyczny osobnik staje
najmniejszego uprzedzenia i wy się w ładcą m ieszkańców Every
powiedzenia
town. Rządzi zapomocą teroru
i ciągłego oszukiw ania ludności,
wybucha wielka wojna
k tórą zapewnia, że straszliwa
europejska
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Pułk składa się z 3 do 4 „Staffeln“
—baonów. Baon składa się z kilku
kompanij o nazwie M otor-Sturm .
Siła
ilościowa
poszczególnych
jednostek jest zależną od środow i
ska, z którego się rekrutuje. Ogól
nie m ożna przyjąć, że brygada li
czy od 12 do 15.000 ludzi, a pułk
od 3.000 — 3.500. 1 tak np. b ryga
da liczy od 12 do 15.000 ludzi, a
da Berlina latem 1935 z okazji
św ięta partyjnego N. S. w ystaw i
ła ponad 10.000 ludzi.

Pewnego dnia nad Everytow n
zjawia się lotnik angielski, ucie
kający przed pościgiem samolo
opanow ana p rzez w ojska
tów niemieckich. Ląduje na ryn
n iem ieck ie,
ku i wyjaśnia ludności praw dzi
a władze okupacyjne zupełnie wą sytuację. W m iasteczku w y
zapomniały o istnieniu małego bucha bunt. D yktator Every
town zostaje zamordowany. Na
m iasteczka Everytown.
tem kończy się I-sza część po
O peretkow y dyktator Every
wieści.
town codziennie publikuje w ia
NOWE ŻYCIE.
domości o niesłychanych zw y
cięstwach wojsk angielskich, do
Druga część powieści odbywa
nosi o sensacyjnych zarządze się w 2057 roku. Ludzkość p rze
niach Rządu W ielkiej Brytanji, żyła koszm ar 30-letniej wojny
roztacza przed w ynędzniałą lu światowej i zorganizowała swo
dnością cudowną fantasmagorię je życie zbiorowe na nowych za
bliskiego pokoju, który przynie sadach.
sie dobrobyt i sprawiedliwość
N auka wynalazła środki, za
społeczną.
pewniające ludziom zdrowie, dłu
gowieczność i dobrobyt. Pow 
stała
wojna skończy się lada dzień.
Anglja została tymczasem

Fińskiej jasno i nieoczekiwanie,
jak język płomienia zduszonego ogniska, rozfalow ała się, rozkoły
sała, ogarnęła całą Niżegorodzką
ulicę, spajając grupki w zw arty
tłum i, w yprzedzając powolny je
go krok, w cisnęła się do policm ajsterskiego m ózgu poprzez siwe
starcze owłosienie dużych i ap a
tycznych uszu. Pułkow nik Fiłonow
popraw ił się w siodle i zm arszczył
w zdumieniu brw i: łańcuch poli
cjantów rozpadł się, bez przeszkód
w puszczając tłum na most. O sza
leli, czy co?...
D w uznaczność hymnu tutaj, ko
ło m ostu, w ystąpiła w całej swej
sprośności. M arsyljanka w dźw ię
kach orkiestry na przystani była
hymnem narodow ym zaprzyjaźnio
nego m ocarstw a; w robotniczych
ustach W yborskiej dzielnicy— by
ła zakazaną rew olucyjną pieśnią.
Pierw sza kierow ała ręce żan d ar
mów do daszków , druga — do
nahajek. Całę dogodność dw uzna
czności rozum ieją doskonale ci,
którzy prow adzą ten tłum na
m ost, niosąc na rękach roześm ia
nych Francuzów niby tarczę prze
ciw policyjnym kulom i kozackim
nahajkom .

głosiła protektorat nad Egiptem i
pow ierzyła rządy starszem u b ra
tu Fuada, księciu Husseinowi Kamelowi i tytułem sułtana. W dniu
9 października 1917 roku umiera
sultan Hussein a tron
obejmuje
Fuad 1. Niemal 19-stoletnie pano
w anie Fuada było bardzo burzli
we. W szerokich m asach eg ip s
kich obudził się niezwykle silny
ruch nacjonalistyczny, który zmie
rzał do całkow itego usam odziel
nienia się od Anglji i organizacji
życia p aństw a na nowoczesnych
podstaw ach. Przez długie lata ru 
chem tym,
noszącym
nazw ę
„W afd“, kierow ał Zaglul Pasza,
uw ażany przez w szystkich Egip
cjan za bohatera narodow ego.
W dniu 15 m arca 1922 r. Egipt
zostaje ogłoszony państw em niepodległem a sułtan Fuad otrzym u
je tytuł królewski. W ielka Brytanja zastrzegła sobie jednakże sze
reg praw , które ograniczają b a r
dzo pow ażnie form alną niepodle
głość Egiptu. Nacjonaliści nie uznają układu z 1922 roku i pro
w adzą nadal w alkę o całkow itą
niezależność kraju. W 1923 roku
król Fuad nadaje krajow i bardzo
liberalną
konstytucję.
W ładzę
sprawuje wszechmocne stronnict
w o W afd. N a jesieni 1924 r. n a 
stępuje punkt zw rotny w dziejach
młodego państwa. Naczelny d o 
w ódca w ojsk angielskich w Egip
cie i Sudanie sir Lee Stark pada
od kuli młodego nacjonalisty egip
skiego. Fakt ten staje się sygna
łem do zbrojnej interwencji W iel
kiej Brytanji. Stronnictwo W afd
je s t odsunięte od w ładzy a kon

stytucja 1923 roku zaw ieszona.—•
Rządy spraw ują gabinety złożone
z przyjaciół króla. N ajw ybitniej
szym przedstawicielem rządów autorytatyw nych w Egipcie był Sidky Pasza, który w 1930 roku n a
daje krajow i now ą konstytucję, 0graniczającą praw a wyborcze. W,
roku ubiegłym nacjonaliści docho
dzą ponow nie do głosu. G abinet
Nessim Paszy musi ustąpić, pom i
mo że posiada zaufanie króla a
w ładzę obejm uje sym patyk „W ał
du“ obecny prem jer Ali M aher P a
sza. Nowy Rząd przyw raca kon
stytucję z 1923 roku i rozpisuje
nowe w ybory na podstaw ie daw 
nej ordynacji. W ybory te miały
się odbyć w dniu 2 m aja. Jedno
cześnie Rząd egipski naw iązuje
rokow ania w spraw ie zniesienia
ograniczeń niepodległości Egiptu.
**
*
Król Fuad był przez szereg lat
niezwykle ostro zw alczany przez
stronnictw o „Wafd'*, jako zwolen
nik Anglji. W roku ubiegłym na
stąpiło jednakże zbliżenie pomię
dzy nacjonalistam i a królem. Fuad
I od dłuższego czasu cierpiał na
serce. O statnio zapadł na złośli
w ą anginę oraz zakażenie Jamy ustnej. Choroba w eszła w stadjum
krytyczne w końcu ubiegłego ty
godnia. Niezwykle odporny organiz króla spraw ił, że król w alczył
ze śmiercią przez 5 dni.
śm ierć F uada I może niew ątpli
w ie spow odow ać pow ażne kom 
plikacje w ew nętrzne. W obec małoletności młodego króla Faruka,
w ładzę obejmie rada regencyjna.

Klub błędnych rycerzy

iczy przeszło 800.000 włóczęgów
ków klubu. Ponad 800.000 „błęd
nych rycerzy** w łóczęgów rozsia
nych po w szystkich zakątkach
św iata, zjedzie się w tym czasie do
Londynu. Między innemi zapow ie
dzieli swe przybycie honorowi
członkowie klubu „w łóczęgów " —
Charlie Chaplin, Jack Dempsey i
George Arliss.

W śród wielu klubów angielskich
niemałą popularnością i w ynika
jącą stąd liczbą członków cieszy
się londyński „klub błędnych ry
cerzy" na czele którego stoi Jeff
Davis, po Jack Londonie najw ię
kszy „tramp** św iata.
W sierpniu bieżącego roku od
będzie się w Londynie zjazd człon

Światowa Federacja wszystkich
państw i narodów.
Ustały wojny o rynki zbytu, o
nowe kolonje, o hegemonję gos
podarczą i polityczną. W dziedzi
nie wynalazków skonstruowano
naw et rakietę, k tó ra może dole
cieć do księżyca. O statni roz
dział powieści opisuje start te 
go
wehikułu międzyplanetarnego.
Kom endantem rakiety jest mu
rzyn, pochodzący z Senegalu, ab
solwent paryskiej politechniki.
M echanizacja — jak
pisze
W ells — będzie doprowadzona
do szczytowego punktu już za
50 lat. Każdy człow iek będzie
miał swój samochód, a samolot
również będzie należał do najpo
pularniejszych środków komuni
kacyjnych.
* *

#

Tej fantazji nadano obecnie
realny
kształt.
Mianowicie
W ells w ystaw ił w Londynie film,
oparty na jego własnej powieści.
Film w yw arł duże w rażenie.
Czy fantazje W ellsa urzeczy
w istnią się?

Muzyko no usługoch chirurgii
Nowoczesny prąd w lecznictwie,
polegający na budzeniu w chorym
sił odpornych, drogą oddziaływ a
nia psychicznego, naprow adził jed 
nego z chirurgów szpitala miej
skiego w Locarno na pomysł w y
korzystania w pływ u muzyki przy
operacjach chirurgicznych.
Choremu, przy
zastosow aniu
znieczulenia lokalnego, nakłada się
na uszy słuchawki radjow e, lub
też o ile w danej chwili radjo nie

nadaje koncertu, łączy się je z od
pow iednią ap aratu rą,
n adającą
płyty gram ofonow e. M uzyka, jak
stw ierdził lekarz na podstaw ie b a 
dania operow anych przez siebie
pacjentów , działa nie tylko kojąco
na ból w czasie operacji, ale co
m a znaczenie daleko w iększe wpły
w a uśm ierzająco na bóle poopera
cyjne, w ystępujące, zw łaszcza przy
I większych operacjach, z nadzw yjczajną siłą.

Gonitwa w obłokach
Zwolenników szybow nictw a za
interesuje niew ątpliw ie ciekawy
wyczyn jednego z francuskich arna
torów szybow nictw a, który zbu
dow ał m injaturow y szybow iec o
rozpiętości skrzydeł nieprzekraczającej 1,40 m.
M iniaturow y ap arat, zaopatrzo
ny w śmigło, puszczane w ruch za
pom ocą zwykłej napędni gum o
wej, wzbił się oczyw iście bez
lotnika w pow ietrze i dzięki sprzy
jającym w iatrom poszybow ał w
kierunku
Rouen.
k o n stru k to r
w siadł na swój norm alny szybo

wiec i rozpoczął gonitw ę za mo
delem, unoszonym prądami w ia
tru. Po półgodzinnym locie model,
który w m iędzyczasie osiągnął
w ysokość 500 m tr., opadł na 100
m tr., Pilot m ógł z bezpośredniej
bliskości śledzić jego ewolucje i
lądow ać praw ie równocześnie na
łące tuż pod Rouen po przybyciu
około 7 kim.
M odel skonstruow any przez Tran
cuskiego am ato ra szybownictwa
w yw ołał w kołach fachowych du
że zainteresow anie.
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Depesze i wiadomości, otrzymane w nocy ze środy na czwartek
Komunikat oficjalny

Krwawe zajścia w Chrzanowie
Jedna osoba zabita, a 23 rannych, w tem 7 ciężko
PAT komunikuje:
Dnia 28 b. m. część robotników,
zatrudnionych przy robotach pu
blicznych w Chrzanowie, porzuci
ła pracę, wysuwając żądania pod
wyżki plac i skrócenia czasu pra
cy. Jednocześnie strajkujący po
częli zmuszać pracowników, pra
cujących w różnych zakładach pry
watnych do porzucenia pracy. Na
konferencji, zwołanej w starostwie
z delegatami strajkujących ustalo
no, w porozumieniu z okręgowym
inspektorem pracy w Krakowie, że
celem załatwienia zatargu odbę
dzie się następnego dnia konfe
rencja w Krakowie. Po zakomuni
kowaniu tej decyzji strajkującym,
zebrani przed starostwem rozeszli
się, postanawiając jednak nadal
strajkować aż do załatwienia za
targu.
Dn. 29 b. m. nie czekając na re
zultaty konferencji, jaka się odby
ła u okręgowego inspektora pracy
w Krakowie, strajkujący od w cze
snego rana ponownie w szczęli ak
cję teroryzowania robotników, za
trudnionych w zakładach i przed
siębiorstwach prywatnych, zmu

szając m. in., do porzucenia pra
cy robotników, zatrudnionych w
fabryce parowozów.
Po rozproszeniu przez policję
tłumów przy użyciu granatów łza
wiących część demonstrantów ze
brała się ponownie, przyczem je
den z oddziałów policji, zaatako
wany kamieniami i strzałami, zmu
szony został do użycia broni pal

nej, wskutek czego jedna osoba
została zabita oraz dziewięć osób
rannych, w tem jedna ciężej.
Wśród policjantów rannych jest
14-tu, w tem 6-ciu ciężej. (PAT.).
Naszych własnych informacyj o
przebiegu tych zajść nie podajemy
narazie ze względów od nas nie
zależnych.

Dokończenie sprawozdania
ze
brodowej rozprawy w Sądzie Apelacyjnym mogliśmy podać tylko
w części nakładu. Uzupełniamy na
tem miejscu wczorajsze sprawozd
nie. Wyrok podajemy osobno.

zabrał głos Maluca, który oś
wiadczył, że „zdaje sobie sp ra
wę, iż jest zdrajcą, ale musi
nim być", i że „zeznaw ał nie ty l
ko ze względów ideowych, ale i
egoistycznych. Maluca z cyniz
Red.
mem stw ierdza, że nie mówił nic
co by mogło ratow ać innych, a
MALUCA BRONI SIĘ.
tylko to, co ich mogło obciążyć.
Po mowie adw okata Pawenc- Cynizm Malucy idzie tak daleko,
kiego, który w końcowych ustę- że oburzał się on na powiedzenie
pach bronił Zaryckiej i Raka, prokuratora, że chciał on kogo
kolwiek osłaniać. Stwierdził, rów 
nież, że nie zdziwi się, znajdując
w wyroku, jako okoliczność ob
ciążającą to, że obciążał innych.

niane oraz deski. Dzięki energicz
nej akcji ratunkow ej, nie dopusz
czono do rozszerzenia się pożaru
i ogień zlikwidowano.
Pow odu pożaru oraz wysokości
strat dotychczas nie ustalono. Na
miejscu pożaru znajdują się w ła
dze, które przeprow adzają docho
dzenie. (PAT.).

Maluca uw aża też, że „wym iar
kary z art. 93 — 97 jest dla niego
stanow czo zaduży, ale prosi o za
twierdzenie wyroku z art. 148.

i OSKARŻONY MYHAL.
Osk. Myhal też bronił się sam
i chociaż twierdził, że jest obojęt
ne, jak zostanie skazanym, oś-

Ciekawa debata w angielskiej Izbie Lordów
pe przyłącza się do opinji lorda
Elibank i dodaje: wojna jeszcze
nie jest zakończona. W łosi naraże
ni są na jaknajwiększe trudności
w m iarę, jak oddalają się od sw o
ich baz.

Już po kilku dniach uczynił zdu
m iew ające spostrzeżenie, że jego
dotychczasow i w ierzyciele, którzy
kłaniali mu się n ad er nisko, kłania
ją mu się jeszcze i także p rzyja

ciółki jeszcze się do niego uśmie
chają.
Był więc nadal beztroski.
Pew nego dnia pod wpływem Mał
g o rzaty (sam nie w padłby na taki
pom ysł) postanow ił zrobić obrachu
nek sw ego stanu posiadania. Żało
sne zestaw ienie w ykazało, że poza
bogactw em w bieliźnie, 12 param i
obuw ia, 17 ubraniam i, 150 papiero
sam i posiadał jeszcze półtora fran
k a w gotów ce. Skutek bilansu był
taki, że M ałgorzata z czarującym
uśmiechem zapow iedziała mu swe
zaręczyny z posłem do parlam en
tu. W tedy dopiero B ourget zorjentow ał się, że stoi w obliczu pustki.
M ożna o tem myśleć co się chce,
niemniej jest faktem , że jego w ie
rzyciele za w szelką cenę usiłowali
w ydostać sw e pieniądze, nie cofa
jąc się przed niezliczonemi upom 
nieniami pisemnemi. N iektórzy po
suw ali sw ą zuchw ałość do tego
stopnia, że po gw ałtow nych utarcz
kach ze służącą napastow ali go w
m ieszkaniu.
Czy to z powodu, że Bourget uczynił zaszczyt udzielania sobie kre

CHARAKTER ULTYMATYWNY,
wobec czego wytworzyła się sy
tuacja, w której konieczna jest dy
misja komisaryczengo zarządu mia
sta, albo komisji rewizyjnej. Na
leży dodać, iż wszyscy członkowie
komisji rewizyjnej są solidarni w
UJEMNEJ OCENIE GOSPODAR
KI MIEJSKIEJ W WARSZAWIE
i że cała komisja oddala sw e man
daty do dyspozycji ministra spraw
wewnętrznych.
Ministerjum spraw wewnętrznych, jako władza nadzorcza po
stawione zostało wobec koniecz
ności
przyjęcia
dymisji mia
nowanej przez siebie komisji rewi
zyjnej albo też przeprowadzenia
zmian personalnych w składzie

tymczasowego zarządu m. st. War
szawy.
W kolach poinformowanych za
logiczne następstwo konfliktu uważano konieczność
DYMISJI KOMISARYCZNEGO ZA
RZĄDU MIASTA.
Wyrazem tych nastrojów było
doniesienie agencji PRESS, infor
mujące w formie ogólnikowej o
rozważaniu przez M. S. W. sytua
cji, wytworzonej na ratuszu war
szawskim. Informacja ta spotkała
się z półoficjalnem zaprzeczeniem,
przyczem opinja publiczna zosta
ła poinformowana, iż niema kon
fliktu między komisarycznym za
rządem miasta a ministrem spraw
wewnętrznych.
Istotnie trudno wyobrazić sobie
konflikt między ministerjum spraw
wewnętrznych a komisarzem sa
morządowym na miasto Warsza
w ę z ramienia tegożministerjum.
Niemniej istnieją głębokie kon
flikty na ratuszu warszawskim i
ministerjum spraw wewnętrznych
musi je w interesie stolicy i jej
mieszkańców rozstrzygnąć w naj
bliższym czasie.

Na W ęgrzech

Spisek poety Boeszoermeny
Dzienniki w ęgierskie donoszą o
wykryciu fantastycznego sprzysię
żenią politycznego, na którego cze
le stał poeta i publicysta Zoltan
Boszórmeny, który w ostatnich wy
borach w ystępow ał jako kandydat
do parlam entu. Boszórmeny, któ
ry często ukazyw ał się w mundu
rze generalskim, organizow ał mło
dych bezrobotnych rzekomo celem

opanow ania Budapesztu w pierw 
szych dniach maja. P rzeprow adza
ne były ćwiczenia wojskowe. Żan
darm erja aresztow ała w miejsco
wości Deravenya Boszorm eny'ego
i jego 19-tu zwolenników. Spisek
nie nosił charakteru pow ażnego i
władze nie przyw iązują żadnego
znaczenia do tej afery. (ATE.).

OSTATNIE DEPESZE I WIADOMOŚCI NA STR. 2-ej.

GROSGLIK

med.
specjalista chorób w e n e r y c z n y c h

w sprawie polskich zarządzeń walutowych

ityiu niegodnym jednostkom , czy to
dlatego, że wierzyciele na całym
świecie są jednakow o opanow ani
nieograniczoną chciwością, dość,
że pew nego niedzielnego przedpo
łudnia Bourget naliczył u siebie 25
nakazów egzekucyjnych, 32 skargi
i 47 upomnień.
Ale i tym razem nie stracił gło
wy.
Jedno tylko dziwiło niezmiernie
Bourgeta. W szyscy się upominali,
skarżyli, egzeki*owali: gospodarz,
szewc, jubiler, praczka, naw et fry
zjer, wszyscy, tylko kraw iec — nie.
— Przyzw oity człowiek z tego
M erciera — skonstatow ał Bourget
— w istocie co za przyzw oity czło
wiek! — 1 B ourget cieszył się z wy
nalezienia białego kruka w śród sfo
ry wierzycieli.
Czas mijał. Biedny B ourget nie
mógł już w yjść z domu, aby nie n a
tknąć się na wierzyciela, który ob
rzucał go szyderczem spojrzeniem
albo tw ardem słowem.
— T ylko jeden M ercier zachow ał
się po ludzku — opow iadał Bour
get przyjaciołom . Ani razu się nie
upomniał.
— N apraw dę porządny jegom ość
— przyznaw ali przyjaciele.
T ak rosła legenda o kraw cu Mer
cier. B ourget dodaw ał:

skiego i Everta udali się do mini
stra Raczkiewicza i przedstawili
mu zapatrywanie komisji na gos
podarkę miejską.
Jak nas informują, zarzuty w y
toczone przez komisję rewizyjną
komisarycznemu zarządowi miasta
są bardzo ciężkie. Komisja rewi
zyjna nadała swemu wystąpieniu
i swym postulatom

OGŁOSZENIA LEKARSKIE iM iadom ości Cportow e
D-r

Interwencja Senatu Gdańskiego

W d zisiejszych czasach

B ourget miał czterdzieści lat, był
kaw alerem m łodzieńczego usposo
bienia, a pozatem m ieszkał w P a 
ryżu. Oto trzy pow ody, w skutek
których prow adził try b życia, jak
to zw ykli nazyw ać mali ludzie —
nad stan.
Przyszedł kryzys i w raz z nim
pow ściąganie sto p y życiowej. N a
turalnie, nie rozpoczęto od dyrek
tora, niemniej nadszedł dzień, w
którym dyrektor nie miał czem kie
row ać i Jan B ourget znalazł się po
za naw iasem przedsiębiorstw a.

wiadczył, że ponieważ obowiązkiełn jego, jako człowieka jest
bronić się, więc uw aża, że kara
mu wym ierzona jest niewspół
mierna z jego winą. Osk. zazna
cza, że „mówił praw dę, jeśli cho
dziło nie o niego, lecz o innych",
a uczynił to dla tego, że uważał,
że „kręcenie tylko zaszkodzi".
Osk. Myhal stw ierdza, że Zarycka jest niewinnie skazana, gdyż
on wie, że do „w yprow adzenia"
Gaczyńskiego jej nie używ ano i w
OUN. nie była.
REPLIKI.
Prokurator Żeleński replikował,
szczególnie polemizując z wy
wodami adw. Paw enckiego odno
śnie winy Kłymyszyna.
Replikował też adw. Pawencki.
W ostatnim słowie oskarżeni
oświadczyli po ukraińsku, że mo
gą mówić tylko w języku ojczys
tym. Sąd uznał wobec tego, że os
karżeni nie zechcieli skorzystać z
ostatniego słowa.
Oskarżeni Myhal i Maluca zrze
kli się ostatniego słowa.

rzystna, w ówczas odbierzemy oW a rsza w a , Z ło ta 4 4 ,
chotę do wszczynania akcji zacze
od 9 r. do 9 w iecz.. Niedz. do 3 pp.
pnej, o której, być może, zaczy
nają myśleć inne państwa.
Dr. med.
L E W IS A
Lord Strabolgi przeryw a podse
NIECAŁA 12 (Króla Alberta)
kretarzowi stanu, m ówiąc: już o- oraz w LECZNICY NALEWKI 42.
Obecnie stosowane sankcje go statnia wielka w ojna dowiodła to- Chor. PŁCIOWE I WENERYCZNE
9 r. do 9 w. Niedz. do 2. Tel. 651-19.
spodarcze osiągają skutek, a na *?o.
wet z każdym miesiącem coraz
większy. W obec tego, że Włochy
stoją w obliczu konieczności coraz
większych wydatków, aby utrzy
mać swoje siły zbrojne w Abisy
nji, a jednocześnie działa duszący
uścisk sankcyj obecnych — było
Prezydent senatu gdańskiego dr. mogłyby spow odow ać zm niejsze
by nonsensem twierdzenie, ze ak Greiser wręczył komisarzowi gene nie obrotów tow arow ych mię.Izy
cja Ligi Narodów nie powiodła ralnemu R. P. dr. Papee o św iad  Polską a Gdańskiem. W zakou.ze
się. O ile zdołamy utrzymać sank- czenie w spraw ie polskich zarzą ni u swego ośw iadczenia senat
cje, Włochy — mam nadzieję — dzeń o obrocie krajowenu i zagra- gdański w yraża opinję, że obec
przekonają się, że są w gorszem niczrem i środkam i płatmczemi.
nie stała się aktualną spraw a po
położeniu, niż gdyby wojny nie
W oświadczeniu tem prezydent bielania ceł gdańskich w gulde
wszczynały. Jeżeli zdołamy do Greiser w yraża nadzieję, że Rząd nach. (PAT.).
wieść światu, że wojna nie jest ko poisM ii'.’ w yda zarząd zeń, które

SKarol Escfttin
Jan Bourget był dyrektorem
wielkiego przedsiębiorstw a w P a 
ryżu. Miał dochodu do 200.000 fran
ków i posiadał w rodzony talent pu
szczania w natychm iastow y obrót
tej sumy. Ba, talent jego sięgał na
w et dalej, gdyż sumy, które Bour
g e t puszczał w obrót, przew yższa
ły znacznie istotne jego dochody.

Agencja PRESS donosi:
Jak się dowiadujemy, pomiędzy
komisarycznym zarządem m. st.
W arszawy a komisją rewizyjną,
mianowaną przez ministra spraw
wewnętrznych dla kontroli gospo
darki miejskiej, przyszło ostatnio
do OSTREGO ZATARGU.
Komisja rewizyjna, po zapozna
niu się z gospodarką prowadzoną
przez tymczasowy zarząd m. st.
Warszawy, zajęła stanowisko kry
tyczne wobec całokształtu tej g o s
podarki. Delegaci komisji rewizyj
nej w osobach senatorów śliwiń-

Dokończenie sprawozdania z rozprawy środowej

Anglja wierzy w klęskę Włoch
W środę w Izbie Lordów lord
D avies (liberał) zainaugurow ał no
w ą dyskusję o Abisynji, składając
wniosek, w zyw ający do utw orze
nia przez Ligę N arodów b ezstron
nej komisji, w zorow anej na korni
sji Lyttona dla opracow ania sp ra
w iedliw ego rozstrzygnięcia z a ta r
gu w łosko - abisyńskiego w ra 
m ach Ligi N arodów . Lord Davies
dom aga się, aby Rząd prow adził
politykę sankcyj tak, aby zmusić
W łochy do ew akuacji Abisynji.
Lord Strabolgi (Labour Partyl
żąda, aby sankcje były nadal sto
sow ane i uw aża, że nadszedł czas
na udzielenie pom ocy Abisynji.
Lord
Elibank (konserw atysta)
ośw iadcza, że polityka, prow adzo
na w myśl życzeń Daviesa i S tra 
bolgi, doprow adziłaby do wojny
angielsko - włoskiej.
Podsekretarz stanu lord Stanho

Komisja ministerialna przeciw gospodarce komisarycznego Zarządu

Proces o zabójstwo min. Pierackiego

Groźny pożar w Łodzi
W środę o godz. 20-ej wybuchł
pożar w łódzkich zakładach prze
mysłu baw ełnianego S. A. Ludwik
Geyer. Poniew aż pożar przybierał
groźne rozm iary, na ratunek w y 
jechało
kilkanaście
oddziałów
straży pożarnej. P ożar w ybuchł w
wielkiej szopie fabrycznej, zaw ie
rającej odpadki w ełniane i baw e-

na Ratuszu statecznym

S en sacje dnia
ROZWIĄZANIE WARSZAWSKIE
GO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU BOK
SERSK1ŁGO. We wtorek późnym
wieczorem odbyło się w Poznaniu ze
branie zarządu Polskiego Związku
Boksersk ego. Po zobrazowaniu prze
biegu indywidualnych mistrzostw bok
serskich Polski w Łodzi oraz sprawy
wycofania się W arszawy z turnieju,
zarząd PZB powziął uchwałę nastę
pującej treść:
„Zarząd PZB. na posiedzeniu w
dniu 28 kwietnia r. b. uchwalił na pod
stawie statutu PZB. zawiesić w czyn
nościach prezesa Warszawskiego Okręgowego
Związku
Bokserskiego
mecenasa Zygmunta Fogla, wicepre
zesa prok. Józefa Łeniewskiego, wi
ceprezesa Stanisława Cendrowskiego
i sekretarza Welta, dalej przepro
wadzić dochodzenie przeciw wymłenionyra członkom celem ustalenia pod
staw dla odpowiedniego wymierzenia
kary“.

Następnie Z'arząd Polskiego Zwią
zku Bokserskiego postanowił rozwią
zać Warszawski Okręgowy Związek
— Zato będzie pierwszym , któ Bokserski i wyznaczył jednocześnie
ry otrzym a sw ą należność. — Przy komisarzem okręgu warszawskiego
jaciele gorąco pochw alali to posta majora w stanie spoczynku Moraw
skiego.

nowienie Bourgeta.
Czas mijał, a w raz z nim zmie
niały się koleje ludzkiego życia.
Bourget był znów dyrektorem wiel
kiego przedsiębiorstw a. W ierzycie
le kłaniali się teraz nisko, a przy
jaciółki zbiegły się, by go em ablo
wać. Bourget pogardliw ie spoglą
dał na te umizgi, m yśląc wyłącznie
o jednym, który w śród zgrai z ta 
ką rezerw ą odniósł się do upadku
Bourgeta.
Krawiec zmienił adres, ale Bour
get szczęśliwie natknął się kiedyś
na czeladnika. Ucieszony w padł na
kraw czyka i jednym tchem zaczął
przed nim w ychw alać cnoty Mercie
ra.
— Zacny to człowiek, w asz p a 
tron. N ajprzyzw oitszy człowiek, ja 
kiego znam — w ołał w zapale Bour
get.
Czeladnik Paw eł przysłuchiw ał
się z lekkim uśmiechem, co bardzo
dziwiło B ourgeta. Umilkł więc na
chwilę, a w ów czas Paw eł rzekł z
całym spokojem :
— Pan M ercier przed rokiem
zw iał do południowej Ameryki, po
zostaw iw szy długów na 800.000
franków.
Tłom. K. L.

WARSZAWSKIE KLUBY ZAAK
CEPTOWAŁY STANOWISKO ZA
RZĄDU WOZB. Nadzwyczajne ze
branie delegatów klubów stołecznych,
zwołane przez Warszawski Okręgo
wy Związek Bokserski w sprawie wy
cofania się Warszawy z mistrzostw
bokserskiego Polski po dyskusji uchwa
liło podzielić w całości stanowisko Okręgowego Warszawskiego Związku
Bokserskiego, uznając słuszność mo
tywów, któremi kierowali się delega
ci Warszawskiego Okręgowego Zw.
Bokserskiego, wycofując drużynę war
szawską z mistrzostw Polski. Zebra
ni polecili Zarządowi prowadzenie
dalszej bezwzlędnej akcji interwen
cyjnej w Związku Polskich Związków
Sportowych i Państwowym Urzędzie
Wychowania Fizycznego.
WARSZAWA
PRZEPROSIŁA
ŁÓDŹ ZA WYCOFANIE DRUŻYNY
Z MISTRZOSTW. Warszawski Okrę
gowy Związek Bokserski wysłał do
Zarządu Łódzkiego Okręgowego Zw.
Bokserskiego następujący list w spra
wie wycofania drużyny warszawskiej
z mistrzostw Polski w Łodzi:
„Krok nasz jest wyrazem rozpa.
czy i aczkolwiek zdawaliśmy sobie
sprawę, że wycofanie zawodników
jest naruszeniem dyscypliny sporto
wej, to uważaliśmy za niezbędne ra
czej zrezygnować z piastowanych sta
nowisk i ponieść konsekwencje aniże
li obojętnie przyglądać się gorszącym
scenom spaczenia w ynków pracy

zawodników i podważania ich zasad
moralnych. Tembardziej czujemy się
zobowiązani krok nasz usprawiedli
wić wobec zarządu łódzkiego Okrę
gowego Zw. Bokserskiego i publicz
ności łódzkiej, która wykazała tak
wielkie zrozumienie dla walki o spra
wiedliwość i etykę w sporcie".

Sport rob otn iczy
MECZ PIŁKARSKI WARSZAWA
— ŁÓDŹ, Dnia 1 maja odbędzie się
w Warszawie na boisku Skry dorocz
ny mecz piłkarski pomiędzy reprezen
tacjami robotniczemi Warszawy i Ło
dzi. Skład reprezentacji Łodzi przed
stawia się następująco: Bąk (Toma
szów), Filipiak, Rajs (TUR Łódź),
Modzelewski, Słowianek (TUR Łódź),
Nowiszewski (Widzew), Szymanek
(TUR), Stus (Skra Piotrków), Jan
kowski (Widzew), Goździk i Gadaj
(Tomaszów).

Tenis
TRZY ZW YCIĘSTW A JĘDRZE
JOWSKIEJ W BUDAPESZCIE. W
Budapeszcie rozpoczęły się m ię
dzynarodow e m istrzostw a teniso
w e W ęgier. Pierw szego dnia Ję
drzejow ska odniosła trzy zw ycię
stw a.
W grze pojedyńczej pań Jędrze
jow ska pokonała W ęgierkę Misie
6:2, 6:2. W grze mieszanej Polka,
grając z W ęgrem Ferenczy w yeli
m inowała parę G elldner — Nemeth
6:1, 6:0. W grze podw ójnej pań
p ara polsko - austrjacka Jędrze
jow ska — H erbst pokonała parę
Straub — Nagy belly 6:4, 6:4.
N AJLEPSI TENISIŚCI POLSCY
NA KORCIE. W najbliższy piątek,
sobotę i niedzielę na kortach Legji
odbędą się ciekawe mecze tenisowe
z udziałem najlepszych graczy pol
skich i Daniela Prenna.
W piątek grają Tarłowski — Tło
czyński, Prenn — Hebda, a w grze
podwójnej Spychała — Tłoczyński
contra Wittman — Popławski.
W sobotę Hebda spotka się z Wittmamem,, a Prenn z Tairłowskrm. W
grze podwójnej walczą Prenn— W it
tman contra Tarłowski — Tłoczyński.
W niedzielę Tłoczyński gra z Pren
nem a Tarłowski z Wittmanem. W
grze podwójnej Popławski z Hebdą
walczą z Tłoczyńskim i Witfcmanem.
Początek spotkań we wszystkie dni
o 15 m. 15.
Największe zaciekawienie wywołu
ją oczywiście walki z Prennem, któ
ry przed Miku laty był piątym gra
czem świata.
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Na froncie strajkowym w Krakowie
W Krakowie i w województwie
krakowskiem toczy się obecnie sze
reg akcyj strajkow ych. Robotnicy
kilku zakładów przeprow adzili już
akcje strajkow e, zakończone sukce
sem. Obecnie sto ją w walce stra j
kow ej m etalow cy w czterech fabry-\
kach. S trajk i te s ą strajkam i okupacyjnem i i obejm ują zg ó rą 200 ro
botników i robotnic. W firmie „Bo
sko" stra jk trw a ju ż blisko 4 tygo
dnie. W łaściciel firmy, niejaki Czaczkes, sab o tu je konferencje w in
spektoracie pracy i nie chce zgo
dzić się na podw yżkę głodowych
płac. W pozostałych trzech fab ry 
kach m etalurgicznych: w „H erkule
sie", „E lektronie" i u B aum ingera
sy tuacja przedstaw ia się podobnie.
Zauważyć należy, że fabrykanci
zachow ują się prow okująco, co po
woduje
wielkie
rozgoryczenie
w śród robotników . Mimo nieustę
pliwości fabrykantów , mimo prób
złam ania strajk u , strajk u jący zde
cydowani są w alczyć aż do zwy
cięstwa.
W przem yśle spożywczym w y 
buchł stra jk w fabryce przetw orów
rybnych „S a r d i n a T u taj postę
powanie właścicieli doprow adziło
do strajk u . W ydalenie z pracy 6
robotnic bez żadnej przyczyny sta 
ło się bezpośrednim powodem straj
ku. Robotnicy i robotnice okupują
fabrykę. O statnio farbykanci zw ró
cili się do policji o interw encję.
Komisarz policji zagroził użyciem
siły. N ie m ożna i nie wolno d ra 
żnić ludzi w alczących o swój byt
tego rodzaju „interw encjam i". Ro
kow ania nie przyniosły żadnego
rezultatu.
W e w torek, 28 kw ietnia, w ybuchł
strajk
robotników
piekarskich.

S tra jk o b jął w szystkie bez w y ją t
ku zakłady, a naw et rozszerzył się
na prow incję. N astępnego dnia nie
było w mieście pieczywa. Fatalne
w arunki pracy i płacy spow odowa
ły akcję strajkow ą. Pracodaw cy
łam ali ustaw ow y czas pracy, tak,
że w wielu piekarniach praca trw a
ła po 12, 14 a naw et 16 godzin
dziennie bez jakiegokolw iek w yna
grodzenia dodatkow ego. Zarobki
robotników piekarskich stały na
poziomie nędzy. W dodatku m aj
strow ie w nieludzki sposób wyzy
skiwali robotników młodocianych.
Mimo wielokrotnych interwencyj w
inspektoracie pracy w ciągu prze
szło roku stosunki te nie doznały
popraw y. Z.Z.Z. robotników tylko
łudził.
W reszcie robotnicy grem jalnie opuścili ten związek i przystąpili do
organizacji klasow ej. Zjednoczeni
w jednym zw iązku klasowym, wy
sunęli kategoryczne żądania pod
wyżki płac o 30 procent, uregulo
w ania płac drogą cennika, oraz za
w arcia umowy zbiorowej. Ponie
w aż pracodaw cy odpowiedzieli od
mownie,
robotnicy
rozpoczęli
strajk .
S trajk , ja k zaznaczyliśmy, od
znacza się ogrom ną solidarnością.
N iektóre czynniki s ta ra ją się przed
staw ić akcję strajkow ą piekarzy,
jako akcję polityczną W idocznie
chodzi tu o spowodowanie inter
w encji policyjnej. Istotnie policja
już interw enjow ała, aresztując kil
kunastu spośród strajkujących.
W ielką gorliw ością odznacza się
przodow nik P.P . Nr. 638, który bez
powodu szafuje m andatam i karnemi. T ego rodzaju „interw encje"
przyczyniają się znacznie do w zbu
rzenia robotników .

i pinm i

W dalszym ciągu trw a strajk pia
skarży, ponieważ kilka firm nie zgo
dziło się n a podpisanie umowy
zbiorowej.
Równocześnie grozi wybuch straj
ku w przemyśle budowlanym, gdyż
robotnicy nie są zadowoleni z orzeczenia komisji rozjemczej, któ
ra nie uwzględniła icn żądań.
W przem yśle skórzanym doszło
do zatarg u w firmie Frohlich. W ła
ściciel zam knął fabrykę i nie do
puścił robotników do pracy.
Robotnicy w tych wszystkich ak
cjach w alczą o praw o do życia.

rDo z w a lc z a n ia gorączk i .
'p rzy grypie i przeziębieniu J
/n a d a ją s ie dzięki s w e m u ,
rskładow i c n e m ic z n e m u ,j
1 t a b le tk i To g a l, k tó re s ą ,
rśrod k iem p r z e c iw b ó lo Kwym i przeciwgorączkowym i

NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK 1gruzami kamieni zostali odnalezie
W HUCIE.
nie wozak Jan Jarzombek i jego
W środę w godzinach przedpo towarzysz Józef Macioszek. Ja
łudniowych wydarzył się w hucie rzombek poniósł śmierć na miej
„Baildon" w Katowicach — Dębie scu, Macioszek zaś został pow aż
nieszczęśliwy wypadek.
nie ranny. Zabity górnik osiero
Zatrudniony tam robotnik Józef cił żonę i troje dzieci. Obaj górni
Nawrocki z Katowic doznał zmia cy pochodzą z Świętochłowic.
żdżenia prawej nogi, którą po prze
URATOWANY.
wiezieniu go pogotowiem ratunkoW szybiku koło Kazimierza za
wem do szpitala lekarze amputo łamał się chodnik, wskutek czego
wali. Na nogę Nawrockiego zsu odcięty został od powierzchni znaj
nął się stos walców, w tern jeden dujący się w podziemiach robotnik
ctn. wagi, tak, że kość została zu Józef Prokop. Zawezwano natych
pełnie skruszona.
miast drużynę ratowniczą z kopal
NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK NA ni Kazimierz, która po 8-mio g o 
KOPALNI.
dzinnej akcji ratunkowej wydoby
Na kopalni „Niemcy" w Święto ła na powierzchnię Prokopa zu
chłowicach wydarzył się w środę pełnie zdrowego. Wskutek wypad
w godzinach przedpołudniowych ku nie odniósł on żadnych obra
nieszczęśliwy* wypadek, który po żeń cielesnych.
ciągnął za sobą śmierć jednego TRZYKROTNIE SKAZANY NA
górnika i ciężkie okaleczenie dru
ŚMIERĆ.
giego.
Sąd
N ajw yższy
rozpatryw ał
Na jednym z poziomów tej ko spraw ę Jana Langego z Poznania,
palni nastąpił
niespodziewanie skazanego w dwuch instancjach
wstrząs, który spowodował ober na karę śmierci za zam ordow anie
wanie się zwałów kamienia. Pod sv ej żony, której poćw iartow ane
zwłoki wyniósł w walizce z domu
i nadał je na dw orcu w Poznaniu
jako bagaż do oddalonej o 50 km.
miejscowości.
Lange był zawodowym oszu
Związek Górników 911 głosów, a stem m atrym onjalnym , który w y
więc 5 pełnych mandatów i 1 uzu łudzał pieniądze od kobiet. Nie mo
pełniający; ZZP 759 głosów (4 gąc pozbyć się ostatniej „narze
pełne mandaty i 1 uzupełniający); czonej" (od której w yciągnął 3000
ZZZ 477 głosów (3 mandaty); zł.) dokonał sw ej ohydnej zbrod
Musiołowscy 127 głosów bez man ni.
datu i RRU 86 głosów —bez man
Sąd Najwyższy oddalił kasację
datu.
i zatw ierdził w yrok śmierci. Na
W przededniu wyborów wydał mocy ustaw y am nestyjnej kara
ZZP odezwę przeciw kandydatom Langego została zamieniona na
CZG. Odezwa ta zawierała naj dożywotnie więzienie.
bardziej ordynarne wyzwiska pod WŁAMYWACZ RANIŁ CIĘŻKO
adresem naszych kandydatów. 0 - POSTERUNKOWEGO I ZABIŁ
dezwa ta jednak nie pomogła ZZP,
NARZECZONĄ.
bo ZZP stracił około 100 głosów.
W pow iatach krośnieńskim i ja 
sielskim poszukiw ano od dłuższe
go czasu niejakiego Tadeusza Ko
chańskiego, który dokonał tam ró
żnych włamań.
W dniu 27 b. m. zauw ażył Ko
chańskiego jeden z posterunko
wych P. P. na ulicy w Krośnie.
W łamywacz w idząc, że jest ob
bniku zł. 30.
Nauczycielstwo żydowskich szkół serw ow any, w ydobył rew olw er i
średnich i powszechnych w Łodzi strzelił dw ukrotnie do posterunko
zł. 115.70. wego, raniąc go ciężko w rękę,
Od pracow ników W arsz. Fabry poczem w padł do mieszkania na
ki Z abaw ek „Żu-Żu‘‘ zł. 9.50 za rzeczonej, Heleny Michalczyk, któ
miast w ieńca na grób Ch. Ricen- rej zadał głęboki cios w serce dłu
gim nożem m asarskim , kładąc ją
berga.
trupem na miejscu. Zbrodniarz
zbiegł w niewiadomym kierunku.
ŁAŃCUCH TRAGICZNYCH W Y
PIĘKNE I SUCHE POŁOŻENIE
PADKÓW.
Niezwykły splot w ypadków w y
WŚRÓD LASdW
darzył się w Częstochowie, gdzie
na udar serca zmarł w mieszkaniu
własnem jeden z tam tejszych kup
ców, L. Fridrich. Na w iadom ość o
4 0 M lfiU T T R A M W A J E M zgonie Fridricha przybiegł do je
O D C E N T R U M M IA S T A go m ieszkania serdeczny przyja
IN F O R M A C JE W ILCZA 46 m . <
ciel kupca, M. Szarf, który rzucił

Walne zwycięstwo C. Z. 6.
Klasowy ruch zawodowy na
Śląsku kroczy naprzód. Robotni
cy śląska zrozumieli najlepiej, że
tylko klasowe organizacje zaw o
dowe podejmują w uczciwy spo
sób walkę przeciw wyzyskowi
Nic więc dziwnego, że w ostat
nich czasach klasowe związki zdo
bywają coraz to większe wpływy
wśród załóg, a wynikiem tych
powiększonych wpływów są w y
bory do rad załogowych.
W dniu 28 kwietnia r. b. odby
ły się wybory do rady zakładowej
w kopalni „Gisżego" w Niklszówcu. W tej akcji uzyskał Centralny

O f lary

w Zamościu

dla rodzin po poległych robotników w Krakowie

Przed Sądem Apelacyjnym
W dniu 8 lutego 1936 r. rozpa
tryw ana była w Sądzie Grodzkim
w Zam ościu sp raw a tow . Stefana
Sendłaka, oskarżonego z art. 127
k. k. i 170 za przem ów ienie na
Zjeździe pow iatow ym Zw. Zaw.
Mał. Sąd, po przeprow adzeniu do
wodu praw dy, uniewinnił oskarżo
nego.

Od w yroku tego prokurator za
apelow ał i w ostatnich dniach od
była się rozpraw a w drugiej in
stancji, w Sądzie Okręgowym w
Zamościu. W apelacji Sąd zmie
nił w części w yrok Sądu Grodz
kiego, t. j. uniewinnił oskarżone
go z art. 170 k. k., zaś z art. 127
skazał tow . Sendłaka na 2 miesią
ce więzienia. Od wyroku tego ob rona zapow iedziała kasację. Po
mimo złożenia do Sądu zaśw iad
czenia na praw o ubogich, Sąd
p ra w a ubogich nie przyznał.
W procesie jedynym świadkiem
odbędzie się w piątek 8 maja o dowodowym był
w yw iadow ca,
godz. 6-ej w W arszawie, Al. który często w ystępuje w podob
Trzeciego Maja 2 m. 68.
nych spraw ach.

Posiedzenie Centralnego
Wydziału Kobiecego

P. C. WODEHOUSE.

Wiadomości z całej Polski
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Burzliwa pogoda
Z u p ow ażnien ia a u to ra p rz e ło ż y ła B. Kopelfiwna
W skutek pomyłki technicznej nasze odcin
ki: w czorajszy i dzisiejszy zostały przesta
wione; odcinek dzisiejszy poprzedza ten,
który ukazał się w czoraj.
P rzepraszam y anszych czytelników za mi
m ow olną pomyłkę.

— A jeżeM myślisz,, mała Zuzanno — rzekł Mon*
ty, który, chociaż był rycerski, umiał bronić swych
praw — że mam zamiar zaczekać i pojechać czemś,
co zatrzymuje się na każdej stacji, mylisz się grubo.
To jest czterogodzinna podróż naw et pociągiem po
spiesznym. Skoczymy tylko do mego mieszkania
i weźmiemy rzeczy.
— I spóźnimy się na pociąg. Nie, dziękuję. Nie mo
gę ryzykować. Spotkamy się na stacji.
— Jak sobie życzysz — rzekł Monty uprzejmie.—
Myślałem tylko, że gdybyś zaszła do mego mieszka
nia, mógłbym pokazać ci szesnaście fotografij Ger
trudy.
— Możesz mi je opisać w czasie podróży.
— Dobrze — zgodził się Monty. — Kelner, rachu
nek!
Akurat w chwili, gdy wskazówki ogromnego ze
gara na stacji Paddington dochodziły do drugiej
czterdzieści — lady Jul ja Fish torowała sobie drogę
poprzez tłum na peronie, przyczem przejście jej rzu
cało się specjalnie w oczy dzięki faktowi, że poko
jówka, dwuch tragaroy i chłopak, który przypuszczał

Administracja „Robotnika" kwi
tuje:
Z ebrane w śród robotników fa
bryki w yrobów szam otowych Klepackiego w O strowcu zł. 83.55.
Ob. Ludwik Mikiel w Łukowie
zł. 10.
Zebrane od pracow ników Spół
dzielczego Stow arzysz, w W ierz-
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j mylnie, iż znalazł amatorkę na pomarańcze i czeko
ladę z orzechami — kręcili się koło niej, jak sate
lity dokoła słońca.
Do zamieszania w swem najbliższem sąsiedztwie
lady Julja odnosiła się ze zwykłą sobie dobroduszną
pogardą. Tam, gdzie inni biegli — ona posuwała
się wolno.
Spokojnie pozwoliła jednemu z tragarzy otwo
rzyć drzwiczki pustego przedziału, a drugiemu •—
umieścić w nim jej walizkę, gazety, powieści i mie
sięczniki. Odesłała pokojówkę, zapłaciła tragarzom
i, usadowiwszy się w kącie przy oknie, spoglądała
na gwarną i ruchliwą scenę nazewnątrz z pobłażliwą
miną.
Ceremonjał puszczania w ruch pociągu pospiesz
nego druga czterdzieści pięć dochodził teraz do kul
minacyjnego punktu. Tragarze przebiegali tam i spowrotem, zawiadowcy wykrzykiwali, powiewając zielonemi chorągiewkami. Peron rozbrzmiewał stukiem
nóg spóźnionych podróżnych.
Gdy pociąg jakgdyby wzdrygnął się i ruszył z miej
sca, szarpnięto drzwiczkami przedziału i coś, co zda
wało się mieć sześć nóg, wpadło do środka potknęło
się o lady Julję i upadło na przeciwległą ławkę. Był
to spocony młodzieniec o trzpiotowatym wyglądzie;
twarz jego, aczkolwiek wykrzywiona, nie była
tak bardzo wykrzywiona, aby lady Fish nie mogła
w nim poznać tego Montague Bodkina, który ongi
był tak częstym gościem w domu jej przodków.
Monty spisał się świetnie. Gdy się zważy, że szukał
zagubionej papierośnicy, a potem zatrzymany został
przez ruch pojazdów na ulicy Praed — me wyda się
dziwnem, że udało mu się uskutecznić io teatralne
wejście tylko dzięki temu, iż przebiegł przez peron
galopem, z szybkością, jakiej nie osiągnął od swych
uniwersyteckich czasów.

Ale, chociaż rozgorączkowany i zadyszany, był on
zawsze jeszcze tym „prenx chevalier", który wie
dział, że jeżeli uderzył w goleń przedstawicielkę od
miennej płci — powinien ją za to przeprosić
— Nic nie szkodzi, panie Bodkin — :zekła Julja
Fish, gdy to zrobił. — Przepraszam, że to ja znala
złam się na pańskiej drodze.
Monty wzdrygnął się gwałtownie.
— Niech wszyscy djabli — zawołał.
— Przepraszam?
— Chcę powiedzieć... e... dzień dobry, lady Juljo.
— Dzieńdobry, panie Bodkin.
— Uf — rzekł Monty, obcierając ze zdenerwowa
niem czoło chustką, która tak idealnie harmonizo
wała z krawatem i skarpetkami.
Rozpacz jego nie była spowodowana całkowicie,
ani nawet w dużym stopniu refleksją, że właśnie
omal nie skrzywdził córy stu hrabiów, lo , niewąt
pliwie, było rzeczą godną pożałowania, ale napraw
dę wstrząsnęła nim myśl, że Sue, która przypusz
czalnie znajdowała się w tym pociągu i przypusz
czalnie obserwowała jego bieg po peronie — zjawi
się tu lada chwila, aby przekonać się, czy nic mu się
nie stało. Wydawało mu się, że będzie potrzebo
wał całej przytomności umysłu, aby uporać się z sy
tuacją, którą wytworzy jej przybycie.
— Niechże sobie pani wyobrazi, że akurat wpa
dłem do pani — rzekł posępnie.
— „Na mnie" — byłoby lepszem określeniem. Czu
ję się jak jakiś nieszczęsny hindus pod kopytami Juggernauta. 1 dokądże pan jedzie, panie Bodkm?
— E... O, do M arket Blandings.
— Do swego wuja w Matcbingham?
— Nie... mam być na zamku. Lord Emsworth przy
jął mnie na swego sekretarza.
(D, c. n.).

się na stygnące już zwłoki przy
jaciela, płacząc i zaw odząc. Kiedy
przerażeni domownicy podeszli bli
żej, chcąc podnieść leżącego Szar
fa, skonstatow ali, iż on również
nie żyje. Zaw ezw ano lekarza, na
którym dw a śmiertelne w ypadki
uczyniły takie w rażenie, iż m usia
no zaw ezw ać natychm iast drugie
go doktora.
ZASTRZELIŁ SWOJEGO SZWA
GRA.
W e wsi Koźmin pod W ronkam i
(pow Szam otuły), w wyniku dłu
gotrw ałych
sporów rodzinnych
23-letni Bronisław Dolny zastrze
lił kulą z rewolw eru swego szw a
gra, 26-letniego W ładysław a Krzy
żaniaka. Dolny czynu tego doko
nał w obronie swojej m altretow a
nej siostry, żony Krzyżaniaka.

Kącik ra d jo w y

Duet fortepianowy
na fali r a d |o w e l
Oryginalną audycję usłyszą radio
słuchacze 1.5 o godz. 15.30. Będzie to
duet fortepianowy. Dwie pianistki
Alina Tatelbaumówna i Eugenja
Melman-Giechanowska wykonają utwory o charakterze popularnym,
przeważnie stylizowane
tańce J.
Straussa, F. Liszta, Brahmsa i in
nych.

Hanna Brzezińska
I Tadeusz Olsza
p rzed m ik rofon em
Polskie Radjo zaprosiło na 1 maja
godz. 18.00 przed swój mikrofon do
skonałych interpretotorów lekkiej pfo
senki: Hannę Brzezińską i Tadeusza
Olszę, którym akompanjować bę
dzie Władysław Szpilman. Występ
ulubieńców radjosłuchać/.y będzie bez
wątpienia m łą rozrywką przy gło
śniku.

ill Symfonja Beethovena
Wśród młodszej generacji kapel
mistrzów wysunął się w ostatnich
latach na poważne bardzo miejsce
Eugenjusz Jochum. Urodzony w ro
ku 1902 w Bawarji, przez czas dłuż
szy był kapelmistrzem rozgłośni ber
lińslsej, obecnie zaś zajmuje stano
wisko kapelmistrza koncertowego 1
operowego w Hamburgu. Artysta ten
dyrygować będzie w piątek Orkiestrą
Warszawskiej
Filharmonji (godz.
20.00), który to koncert transmituje
Polskie Radjo na wszystkie swoje
rozgłośnie. Na program koncertu
składają się wspaniałe dzieła wiel
kich mistrzów: Beethovena III Sym
fonja „Eroica", Haydna — Symfonja
D-dur stanowią początek i zakończe
nie wieczoru. W części środkowej wy
konany zostanie poraź pierwszy w
Warszawie utwór Jamacha p. t. „Mu
sik urn Mozart"; Filip Jamach, uro
dzony we Francji, ale od wielu lat
przebywający w Niemczech, uczeń
Busoniego, o nowoczesno - klasycystycznych tendencjach należy do wy
bitnych talentów doby obecnej. Z poi
sksch utworów wykonany zostanie
ponadto koncert fortepianowy Woytowicza, odznaczony swego czasu na
grodą Filharmonji. Odegra go sam
kompozytor. Koncert poprzedzi poga
danka wstępna.

Wesoły kącik
GEOGRAFJA
Maciuś odrabia w domu zadaną
lekcję z geografji. Szuka na mapie
Moskwy, a nie mogąc jej znaleźć,
przywołuje ojca do pomocy. Ojcec
również nie może znaleźć, a dla uratowania swego autorytetu powia
da:
— Jakże może Moskwa być na
mapie, kiedy w 1812 roku Napoleon
ją spalił.
NIEPOROZUMIENIE
W poczekalni znanego adwokata
siedzi interesant i niecierpliwi się.
Wreszcie pojawia się sekretarka
pana mecenasa.
— Pan mecenas zamówił mnie na
godzinę piątą — oświadcza jej inte
resant — przychodzę w sprawie spad
ku po mojej ciotce.
— Ozy pan już długo czeka? —
zapytuje sekretarka.
— Dwadzieścia lat — odpowiada
Interesant.
MINIMUM EGZYSTENCJI
Maciuś czyta gazetkę i naraz za
trzymuje się na niezrozumiałem dla
niego wyrażeniu „minimum egzysten
cji".
— Tatusiu, co to znaczy minimum
egzystencji? — zapytuje ojca.
Minimum egzystencji... hm,
hm... jakby ci to wytłumaczyć... to
jest coś w rodzaju balowej sukni ma
musi, która ledwo pokrywa niezbęd
ne wydatki.
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ZYCI E
czas Posner razem ze zbiegłym
defraudantem Arturem Segałem, b.
urzędnikiem Kasy Targow ej, peł
nił obow iązki sekretarza międzybranżow ej komisji przy giełdzie
mięsnej w W arszaw ie. Areszto
w anie Posnera wywołało wielką
sensację, gdyż jest on znany ze
swej ruchliwości na polu organizacyjno-zaw odow em .

Bez dachu nad głową

W zw iązku z tern 43 lokatorów
wspom nianego domu otrzym ało
zawiadom ienie o eksmisji, która
pierw otnie w yznaczona była na
koniec grudnia ub. roku, n astęp
nie zaś została odroczona.
Przym usow o eksm itow ano 24 lo 
katorów z najbardziej zagrożo
nych m ieszkań, reszcie lokatorów

NAJMODNIEJSZE ARTYKUŁY
GALANTERII i KONFEKCJI
męskiej i damskiej n a b s ć m o ż n a

po

c e nach

b.

niskich

NILRAO

w firmie J a
W IL E Ń SK A 2 7 TEL. 1 0 .2 9 - 5 7

P raco w n ia

Z braku opieki
Kazimierz Krawczyk, lat 5 (Spo
kojna 15), baw iąc się na podw órzu
tegoż domu, został przygnieciony
kilkoma cegłami, doznając zm iaż
dżenia 2-ch palców praw ej ręki
i poranienia głowy.
Antoni Boryn, lat 5 (Lubeckiego
17), baw iąc się na podw órzu tegoż
domu, upadł i złam ał palec lewej
ręki.
Apolinary Fabisiecki, uczeń, lat
13 (W ronia 19) upadł na podw ó
rzu domu i złam ał praw ą rękę.
W szystkich chłopców przew ie
ziono na stację Pogotow ia.

Tragedia bezrobotnej
dziewczyny

U biorów

C H. T A U B E

W ładysław a Stasiaków na, bez
zajęcia,
la t 18 (Czerniakow ska 93)
Z A B K O W S K A 30 m. 25
w podwórzu na lewo I-sze piętro otruła się esencją octow ą. M łodo
Dojazd tramwajami 25 i 7
cianą desperatkę przewiozło P o 
Firma egzystuje od 1892 r.
gotow ie do szpitala Dz. Jezus.

W p r o s t

d o

BIELIZNA

K o n s u

Nalewki 25, bram a 1 piętro
HURT - DETAL
CENY NAJNIŻSZE

©

MECHANICZNA FABRYKA OBUWIA

JAKOB

ZELCER

W A R S Z A W A , N A L E W K I 2 - a LOKAL 6 3
FABRYKA GUZIKÓW, KLAMER I WSZELKICH WYROBÓW GAIALITOWYCH

SZYMON ARENDARZ
W A R S Z A W A , N A L E W K I 2A (FRONT, l-E PIĘTRO)
TELEFO N Y l 1 1 -0 2 -4 3 , 1 1 -0 2 -4 4

WYTWORNY PAN
NOSI KOŁNIERZ

Z teatrów stolicy
sobie). Sytuacje, częstokroć w y
nikające z mocno naciągniętych za
łożeń, rozgryw ają się naogół ży
w o-i interesująco. T ypy i typki —
dobrze podpatrzone i odm alow a
ne z zacięciem urodzonego hum o
rysty.
Co się tyczy sam ej gry, to w y
daje mi się, że artyści rosyjscy w
pogoni za szybkiem i poryw ającem w idzów tempem odrobinę
przeholow ali, dzięki czemu na see
nie było nieco za wiele krzyku i
gw ałtow nych ruchów, chociaż w ra
żenie to m ogło w ypływ ać za szczu
płości sceny.
P ośród
w ykonaw ców
palm a
pierw szeństw a należy się słusznie
p. W . Orłowowi, który w ybornie
zag rał tytułow ą rolę obieżyśw iata
i paliw ody, p taka niebieskiego, pę
d ziw iatra i sow izdrzała. Pan B. Di
nin dał doskonałą sylwetkę, syl
w etkę chwilami w zruszającą sta 
rego przodow nika brygady ro
botniczej. Pani N. Z arina w króciuteńkiej roli raz jeszcze dow io
dła sw ego wielkiego talentu.

II
Emeryci miejscy są m. in. po przez szereg miesięcy na w ym iar
krzywdzeni przez to, że oczekując i zaopatrzenie em erytalne oraz po
bierając przee ten czas tylko z a 
liczki, przy ostatecznym ro zra
chunku obciążani są podatkiem
Na podwórzu domu Sienkiewi specjalnym również za zaopatrze
cza 3 zapalił się motocykl nr. W. nie, należne za okres przed w pro
20309, należący do inż. W acław a wadzeniem tego podatku w życie,
Tajchfelda. Przed przybyciem stra t. j. przed ! grudnia r. z.
Emeryci, którzy skutkiem po
ży, ogień zdołano ugasić przy p o 
mocy zwilżonych ścierek i popio dobnego załatw iania tych spraw
łu. Pożar pow stał na skutek rzu przez Zarząd Miejski, otrzym ują
cenia zapałki na wyciekłą ze zbiór zaopatrzenie em erytalne ze znacznem opóźnieniem, nie powinni po
nika benzynę.
nosić konsekwencji tego opóźnie
nia. Obciążenie to jest bowiem dla
nich bardzo dotkliwe.

Ukazać się m a rozporządzenie na dalsze 5 lat. Załatw ienie od
r-.inisterjum, przedłużające w y d a pow iednich form alności nie będzie
w anie koncesji na eksploatację tak pociągnęło za sobą żadnych opłat.
sówek, będących w należytym
stanie technicznym, na dwuletni
okres.
Na podstaw ie tego rozporządze
nia zarządy miejskie, w ydające
koncesje,
przedłużą dotychczas
w ydane koncesje na okresy kró t
sze, na przeciąg 2 lat.
W razie posiadania przez do
tychczasow ych
koncesjonarjuszy
wozów, nie odpow iadających ści
śle
obow iązującym
przepisom,
koncesjonarjusze ci będą mogli na
miejsce zużytych w ozów postaw ić
nowe. Po dwuletnim okresie każ
dy koncesjonarjusz, o ile postaw i
nowy wóz, będzie mógł uzyskać au
tom atycznie przedłużenie koncesji

Kino

VARIETY

________ Gmach CYRKU

der naJnfda tylkcr.
Nie m iała baba kłopotu M A R fZ A tK O m K A 11'*
NA SCENIE R E W J A
DZIŚ WSPANIAŁA KOMEDJA

STAN POGODY * |j PIH

Przewidywany przebieg pogody:
Pogoda naogół chmurna i ciepła z
Ceny od 541 gr
rozpogodzeniami. Rano miejscami w W a rs z a w ie
Potr. 6.8.10
Nledz. I Święta 4.6.810
mgły. Słabe wiatry miejscowe.
komunikuje, że puszki „Na oświa
tę robotniczą TUR" należy zwra
HAFCIARKA — BIELIŹNIAKcać w dniu 1 Maja od godz. IM
KA, szuka odpowiedniego zajęcia,
do
10 wiecz. Warecka 7, parter —
warunki skromne. Wiadomość do
ADRIA: „4 i pół muszkieterów".
Administracji „Robotnika" dla „Ste- lokal dzielnicy śródmieścia P.P.S. APOLLO: „Straszny Dwór".
ATLANTIC: „Caliente — miasto mi
fy“.
łości".
AMOR: „Wesoła rozwódka" i „Impe
ratorowa“
ANTINEA: „Dziewczę z obłoków" I
„Młody las".
TEATR ATENEUM: Ostatnie dni 36-40). Codziennie wieczorem „Pierś AKRON: „Zaledwie wczoraj" f „Te
sztuka W. O. Somina w przekładzie cień wielkiej damy" — C. Norwida.
stament dr. Mabuze".
CYRULIK WARSZAWSKI. Co AS: „Wacuś".
M. Hemara „Zamach" ze Stefanem
dziennie „Ogród Rozkoszy" z udzia BAŁTYK: „Róża" wg. Żeromskiego.
Jaraczem w roli głównej.
TEATR WIELKI daje dziś po raz tem całego zespołu.
TEATR ROSYJSKI: (Nowy Świa:
99-ty „Rose-Marie" Frm m la. (Wszy
19) w piątki, soboty i niedziele gra
XXXK&XMXXXXXXX
stkie bilety sprzedane).
Jutro premjera operetki Szuberta komedje J. Galla „Nasz genjusz".
Chmielna 9 p. 4
„Symfonja Miłości" wyreżyserowanej
STOŁECZNY TEATR POWSZECH
Obowiązkiem
S
przez W. Zdzitowieckiego.
NY: Dziś, w piątek o godz. 7 wiecz. X
Waszym jest
T E A IR NARODOVVx gra kome- „Wierna kochanka" przy ul. Strze X
zobaczyć
w
dję Grzymały - Siedleckiego „Spad leckiej 11-13.
fascynujący film *
X
Z
FILHARMONJI:
Dzisiejszym
kobierca" z Ćwiklińską, Węgrzynem
polski
i Zelwerowiczem na czele.
k o n c e rte m
sy m fo n ic z n y m d y r y g u je
TEATR POLSKI: Dziś wznowie Eugenjusz Jochum dyrektor i głów X
nie świetnej komedji „Stare wino" z ny kapelmistrz opery w Hamburgu, X
X 9 9
Wysocką, Modzelewską i Junosza- która włączyła do swego stałego re X
Stępowskim na czele.
pertuaru „Halkę" Moniuszki. Na X wg. Stefana Ż e r o m s k i e g o X
W próbach najnowsza sztuka Sha- czele programu symfonja „Eroica"
XXXXXXXXKKX X.XXKXKXXKXKK
wa „Miljonerka".
Beethovena.
TEATR NOWY. Dziś ciesząca się
BIS: „Droga bez powrotu" i „Porekordowem powodzeniem, jako kon
szukiwaczki złota".
cert gry zespołowej „Tessa".
CAPITOL: „Bohaterowie Sybiru".
TEATR LETNI gra „Pierwszy
występ Jenny" z Dulębą, RomanówPIĄTEK, 1 MAJA 1936
ną, Halską, Różyckim. Zniczem i Ro
le i święta o 12.
landem
6.34 Gimnastyka. 6.50 Muzyka. W
TEATR MAŁY: Dziś wznowienie przerwie o godz. 7.20 Dziennik poran
„Adwokat i róże" Szaniawskiego w ny. 7.30 Program na dzisiaj oraz pa
reż. Zelwerowicza.
rę informacyj. 8.00 Audycja dla
TEATR „WIELKA REW JA". szkół. 11.57 Sygnał czasu. 12.00 Hej
Dziś, komedja muzyczna Benatz- nał. 12.03 Dziennik południowy. 12.15
kyego p. t. „Jutro będzie lepiej".
Audycja dla szkół. 12.45 Uczniowie
'T E A T R KAMERALNY: Godzien Stanisława Moniuszki (płyty). 13.10
r.ie „M atura" Fedora z Adwentowi Chwilka gospodarstwa domowego.
czem. Modrzejewską i Grywińską na 13.15 Z rynku pracy. 15.15 Wiadomo
PARTER S B 7 5 i g 1 0 9
czele zespołu.
ści o eksporcie polskim. 15.20 Prze
TEATR MALICKIEJ (Karowa 18) gląd giełdowy. 15.30 Duet fortepia
daje dziś po raz 121-szy „Trafika nowy. 16.00 Pogadanka dla chorych.
pan' generałowej" z Malicką i Ben- 16.15 Koncert w wyk. Zespołu Tadeu
dą. Jutro i w niedzielę po cenach do sza Seredyńskiego (ze Lwowa). 16.45 CASINO: „Dzisiejsze czasy" (film
połowy zniżonych „Cień" Niccode- „Przyroda w maju" — pogadanka
Chaplina).
miego po raz 310 i 311.
dla dzieci starszych. 17.00 „Skarby
INSTYTUT R E D U T Y ( K o p e r n i k a Polski" — Chorzów i Mościce. 17.15
r A C t y n Mowy !»wlat 50
Minuta poezji — Józef Łcbodowski:
I M J l S l U Pocz. 4, 6, 8, 10
„Powrót Alal na Gerbault". 17.20 Ka
Genialny k om ik
zimierz Sikorski: Sekstet smyczkowy
op.
6.
17.15
Poradnik
sportowy.
18.00
TEATR MAŁY: dziś, w piątek, dn.
1-go maja przypomni najlepszą sztu Piosnki w wyk. Hanny Erzezińskiej
w filmie
kę Jerzego Szaniawskiego, odznaczo i Tadeusza Olszy. 18.30 Pogadanka
ną nagrodą państwową, „Adwokat I aktualna. 18.40 Program na jutro.
18.50
Pogadanka
społeczna.
18.55
róże", która z wielkiem powodze
niem wystawiona była na szeregu Koncert reklamowy. 19.25 Skrzynka
rolnicza. 19.35 Wiadomości sporto
scen zagranicznych.
we. 19.50 Biuro Studjów rozmawia ze
TEATR POLSKI przygotowuje — słuchaczami P. R. 20.00 Koncert Sym
W święta o 12 i 2-ej poranki
z racji 80-lecia urodzin Bernarda foniczny z Filharm. Warszewskiej.
Shaw‘a — najnowszą sztukę wielkie W przerwie koncertu o godz. 20.50
go pisarza „Miljonerkę" w przekła Dziennik wieczorny, oraz „Obrazek z COLOSSEUM (duże): „Tajemnica
czarnego pokoju" i rewja.
d a ć F. Sobieniowskiego, w reżyserji Polski współczesnej". 22.30 Skrzyn
COLUSSEUfll (M ałe): „Bunt zwie
Z. Ziembińskiego z Modzelewską.
ka techniczna. 22.50 Muzyka tanecz
rząt" i dodatki.
Od piątku Teatr Polski wznawia na z dancingu „Cafć Club" v W ar
cieszącą się zawsze niezmiennem po szawie.
CORSO: „Dyktator" i rewja.
CZARY: „Ostatnie dni Pompei".
wodzeniem „Stare wino" z Wysocką,
Modzelewską, Junoszą - Stępowskim
EUROPA: „Panowie w cyiindrach".
w trzech naczelnych popisowych ro
FAMA: „Za grzechy".
lach.
FORUM: „Ostatni posterunek" i
„42 ulica".
FLORIDA: „Wyprawy krzyżowe".
HOLLYWOOD: „Mary Dow" i rewja
higjeniczne, automatyczne patento
P o s z u k iw a n ie P ra c y
z Wyrwiczem.
ABSOLWENT Szkoły Handlowej wane 3722, złotych 60, oraz nowo
czesne kozetki, otomany. Warunki
— obecnie studjujący na Liceum Han dogodne. Wyj
dlowym, poszukuje lekcje. Specjal twórnia: Twarda
Tel. 247-67.
Pocz. vr dni pow. S.4S
ność: ekonomja i przedmioty handlo
w nledz. I iw lęta 3.45
we. Wymagania skromne. Adres:
wszelkie wyroby tapicerskie najnow
Nowolipki 23—42.
POSZUKUJE jakiejkolwiek pracy sza fasony niedoścignionej trwałości
jedyna
MPRFI KII” dna
"hło*42
GOŚCINNE WYSTĘPY
inteligentka. Może być na wyjazd, wytwórnia
j | ' IL U L L IłU
niema żadnych środków do życia. front tel. 5-38-46. Uwaga: Przed
Wiadomość Czerniakowska 138 m. 25 kupnem wyrobów tapicerskich —
sprawdź opinję firmy U!
NA S C E N I E R E W J A
— w godz. 2—5.

Biuro kwesty

Ul I E R Z 9 0 U I A 1 1 /p l-fe
N O W O L I P K I 4 / 4 Prost

Co wyświetlają kina?

g ra ją

w

te a tra c h ?

BAŁTYK

s

CAPITOL p‘04‘wniedzie*

BOHATEROWIE
SYBIRU

Nowe prem iery

CHARLIE CHAPLIN

DZI SI EJ SZE
CZASY

N asza R ubryka

KOMETA: „Człowiek jest grzeszny"
I rewja.

-S

KOMETA —

ul. Chłodna 49, tel. 6.49-51.

.CZŁOWIEKJEST GIIESllf'
Wielki film wielkiego reżysera Fry
deryka LANGA. W głównej roli m ę
skiej znakomity aktor francuski
Charles B0YER. W gł. roi, kobiecych:
FL03ELLE i M adeleine 0ZERAY.
R E W J A
MAJESTIC: „Potępieniec".

m aje stic

pocz. 6, 8, 10

R O Z A "I Victor Mc Laglen

Co usłyszym y w ratljo ?

Wytwórnia „Klewar" M .R J
Odpowiedzialny redaktor: Stanisław Niewyałd

karza. Dorożka rozbita doszczęt
nie.
Auto, jak słychać, należało do
Banku Polskiego i prow adził je
syn p. dyrektora Koca.

Uls-S 50 2 ? A

es

„Rosyjskie Studjo Dramatyczne"
w W arszawie (Nowy św ia t 19).
„Nasz Genjusz" komedja w 3-ech
aktach J. Galla. Reżyser — W.
W asilejew, pom. reżysera — B.
Dlnin. Dekoracje W . Pietrini.
T a „najnow sza sow iecka komed ja “ sposobem zadzierzgnięcia in
trygi, prym itywizm em swojej tech
niki (ciągle monologi), naiw nością
j niew ybrednością niektórych pseu
do-dow cipów przyw odzi na myśl
m arę z zam ierzchłej przeszłości,
widm o z epoki przedchrześcijań
skiej, w spółcześnika w ojen punickich.
A jednak, a mimo w szystko do
b ra to jest sztuka. Z aw iązaw szy w
pocie czoła i — co p raw d a to pra
w d a — n ad er nieudolnie w ęzeł
akcji dram atycznej au to r rosyjski
ruszył z miejsca żw aw ym kłusem,
trzask ając raźnie z biczyska i w y 
krzyw iając się pociesznie do w i
dzów. Obok poronionych i cięż
kich — nito z gliny ulepionych —
dow cipów raz w raz p ad ają kon
cepty tak zab aw n e i w esołe, że tyl
ko buzi dać (autorow i), czy też pa
luszki lizać (oczyw iście samemu

Przedłużenie koncesyj na taksówki

s

e n t a

„FASZEWA”

PIŻAMY
m ęsk a I d am sk a
D u iy W yb ór

Na Nowym św iecie, niedaleko
ul. W areckiej, w ielka limuzyna
marki „P acard" najechała na do
rożkę, zabijając konia i raniąc
ciężko trzech pasażerów i doroż

Co

W A R S Z A W A -P R A G ą

nr. 145 m m m

WARSZAWY

Pożar motocykla

odroczono termin eksmisji do dn.
13 m aja. Około 20 w yeksm itow a
nych obozuje ze swoim nędznym
dobytkiem na podw órzu w spom 
nianego domu, nie m ając się gdzie
podziać.

Przy ul. Smoczej 9 znajduje się
drew niany 1-piętrow y dom fron
tow y, oraz p artero w a drew niana
oficyna, które inspekcja budow la
na nakazała rozebrać, jako ru d e
ry, nie nadające się do dalszego
zam ieszkiw ania.

mwmmmitomwt&mim&is*

„Kawalerska" jazda amatora

ii B K m m mes
W zw iązku z dochodzeniam i w
spraw ach nadużyć pieniężnych w
organizacjach m ięsnych w W a r
szaw ie, aresztow any został b. se 
kretarz cechu zrzeszonych rzeźników Adam Posner. W swoim czacsie był on p r 2 w ą ręką przebyw a
jącego obecnie w areszcie daw ne
go w ice-prezesa giełdy mięsnej,
Benjam ina Erlicha. Przez pewien

R O B O T N IK ."

w najlepszym filmie roku

MASKA: „Serce Indjanki" i „Rum
ba".
MEWA: „Indyjscy piechurzy" i „Wio
senna parada".
METRO: „Szir-Haszirim".
MIEJSKI: „Katarzynka".

K in o

MIEJSKIE

Pocz. 6—8—10
w święta 4—6—8—10

KATARZYNKA
Nadprogram:

KONKURS PIĘKNOŚCI
Dozwolony od 12 lat. W dnie po
wszednie dla młodzieży ceny ulgowe
MUCHA: „Kobiety w jego życiu" i
MINERWA: „Córka dżungli" i Kwia
ciarka z Prateru".
NOWA TOMBOLA: „Arcylokaj" i
mężczyźni wolą mężatki".
OKO PERSKIE: „Oskarżam cię matko“.
PAN: „Niewidzialny promień".

K A RLO FF

L U G O S I
w filmie zgrozy i niesamowistości
Ptod. 1936/7 r. p. t.

NIEW IDZIALNY

PROMIEŃ

PETIT TRI AN ON: „Folie Bergere".
z Chevalierem i „Bengali" z Coo
perem.
POPULARNY: „Chińskie morza" i
rewja.
PROMIEŃ:
„Legjon nieustraszo
nych" i „Wszystko żart".
PRAGA: „Kochaj tylko mnie" i re
wja.
RAJ: „Niepotrzebne dziecko" i „Księ
żna Łowicka".
RIALTO: „Ekscentryczna dama".
RIVIERA: „Kochanek własnej lo.
j|y<*
ROMA: „8 panów z Oxfordu".
ROXY: „Oskarżam Cię matko".
SFINKS: „Wielki czarodziej" i re
wja.
STYLOWY: „Bounty".
SOKÓŁ: „Mazur" z Pola Negri.
TON: „Anna Karenina".
ELITE: „Oskarżam cię matko" („La UENJA: „Jaśnie pan szofer" i rewja.
UCIECHA: „Sen nocy letniej".
maternelle";
skie, impregnowane, szewiotowe w
UN JA : ..Wacuś" i rewja.
wielkim wyborze od 12 zł. poleca HELJOS: „Manewry miłosne",
VARIETTE (C yrk): „Nie miała ba„Wytwórnia Krawiecka" Nalewki 20 ITALJA: „Zew krwi".
ba kłopotu" i rewja.
LOS: „Rapsodja Bałtyku".
— 10 .

OGŁOSZENIA OSOBNE I
A.A.A.A.A.A.) TAPCZANY

HOLLYWOOD

A. A. TAPC£AHY, OTOMANY

MARY DOW

Leona WYRWICZA

yaijar
diiiowc angielskie

szum ow e

m ęskie i dam skie

12 Zł. PŁASZCZE 3ST i

łłm k a rn ia Sp. N okL -W ydaw nirjaj „ R o b o tn ik " , W z r s z i w a , kW « re a iM

