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D z i e ń 1 M a ja

Pod znakiem ruchu masowego
Nasze organizacje partyjne,
zawodowe i os'wiatowe wyko
nały ze sprawnością imponują
cą wezwanie, by sprawozdania
z przebiegu Święta Majowego
zostały przesłane jaknajprędzej
do rąk redakcji dzienników
Polskiej Partji Socjalistycznej.
Mamy już dzisiaj prawie pełny
obraz. Bez żadnei przesady
można stwierdzić trzy fakty,
które dotyczą tak samo W ar
szawy, Krakowa, Łodzi, Lwo
wa, Śląska, Zagłębia Naftowe
go, Zagłębia Dąbrowskiego, jak
i drobnych osad, miasteczek
czy wsi. Wszędzie:
1) liczba strajkujących wzro
sła ogromnie w porównaniu do
lat poprzednich;
2) liczba uczestników zgro
madzeń i pochodów przekro
czyła wręcz niepomiernie licz
by z lat poprzednich;
3) dyscyplina i karność orga
nizacyjna nie zawiodły nigdzie;
ludzie, którzy poraź pierwszy
w życiu szli pod naszemi sztan
darami, byli nie mniej lojalni
wobec zarządzeń milicji i stra
ży porządkowej, niż starzy, do
świadczeni towarzysze.
W dniu 1 Maja mogliśmy rzu
cić na stół kartę, któiej nie spo
sób ani „pobić", an> odtrącić.
Polska rzeczywista zerwała je
dnym ruchem mglistą zasłonę
pozorów i... „póloficjalnych"
komunikatów agencji „Iskra"...
*4

*

Tylko w Warszawie nie mo
gliśmy — z „powodów nieza
leżnych" — pójść tazem z so
cjalistami żydowskimi. Niektó
re „czynniki" odczuwały pe
wien rodzaj nieomal paniki
przed pogróżkami obozu „naro
dowego". Gdzieindziej szliśmy
razem. I dziesiątki tysięcy lu
dzi nie ujawniły w żadnej for
mie rzekomo „powszechnych"
nastrojów rodzimego naślado
wnictwa hitleryzmu. To był ta
ki swoisty egzamin polskiej ro
botniczo - chłopskiej i praco
wniczej „ulicy". Ta nasza „uli
ca" ujawniła zarazem w ten
sposób nie tylko zrozumienie
dla idei braterstw a ludów, ale
i głęboki instynkt państwowy.

Z n a m ie n n a
m a n ife s ta c ja

Ten fakt posiada dziś wartość
wyjątkowo dużą. Socjalizm pol
ski może liczyć na szczerą
współpracę socjalistycznych ru
chów niemieckiego, ukraińskie
go i żydowskiego w Rzeczypo
spolitej.

„Trzecią" Rzeszą. W tej walce
mieści się nasza w,emość dla
Ojczyzny, Bo umwiry ocenić
crbjektywną sytuację międzyna
rodową i niebezpieczeństwa,
grożące Polsce naprawdę. Ucz
niowie Hitlera nie będą nas u**
czyli
patrjotyzmu tak samo,
*
jak nie uczyli go nas w r. 1914
Jedną sprawę muszę poru autor/y depesz wiernopoddańszyć osobno. Niektóre pisma czych do wielkiego Vdęcia Mi
„narodowe"
użyły
bardzo kołaja Mikołajewiczt.
brzydkiego „chwytu polemicz
**
nego", — jeżeli wogóle można
Prasa nam obca przyznała
użyć tak łagodnego wyrażenia
— pisząc, że tłumy robotników naogół — po 1 Maia - - fakt owarszawskich „wygrażały pię gromnego rozrostu r.as?vcb sił.
ściami"... samolotom że krzy Parę pism skarżyło się na „mit"
czano: „precz z armją!" i t, p. marksizmu. To jest nieporozu
Są to, oczywiście, bezczelne, o- mienie. Ma-ksizm nie jest „mi
brzydliwe kłamstwa. Socjalizm tem". Marksizm jest twórczą i
polski ma swoją wspaniałą kar płodną naukową metodą myś'e~
tę w dziejach walki o Niepodle nia i badań, nie żadnym dogma
głość. Polski Świat Pracy uzna tem.
Nasz „mit" — to dwie rzije ochronę Niepodległości za
czy:
naczelne zadanie
pokolenia
1) plan przebudowy;
dzisiejszego i pokoleń nadcho
2)
wartość takich pojęć, jak
dzących. Problem tej ochrony—
wolność
i godność człowieka,
to problem faszyzmu. Płaszczy
zna stosunku do hitleryzmu jest jak kultura.
Tych dwuch kategoryj ludz
tutaj sprawdzianem Czas po
kich
potrzeb nie wyrwie nikt z
wiedzieć wyraźnie: walczymy
ludzkiej
duszy.
przeciw faszyzmowi i jako so
My je reprezentujemy.
cjaliści, i jako niepodległościow
Dlatego „powracamy"...
cy. Bronimy już teraz kraju
M . NIEDZIAŁKOWSKI
przed „ccymilacją duchową" z

Abisynja-łupem Włochów

Zbójecki najazd faszystów kończy się triumfem
U W RÓT ADDIS - ABEBY.
K orespondent Reutera donosi,
iż m arszałek Badoglio w raz z ca
łym sztabem dow odzi osobiście
kolum ną zm otoryzow aną, podąża
jącą do Addis-Abeby.
Spowodu wielkich trudności te 
renow ych, wiele sam ochodów cię
żarow ych zostało uszkodzonych.
Na czele kolumny włoskiej posu
w ają się Askarzy. W ojsko zaopa
tryw ane jest w żyw ność przez lot
ników.
Przednie straże włoskie niezmo
toryzow ane znajdują się już u
w ró t Addis-Abeby. Nie w chodzą
jednakże do m iasta, czekając na
kolumnę zm otoryzow aną, która
m inęła przełęcz T erm aber, w al
cząc z wielkiemi trudnościam i. —
Kolumnie tow arzyszy 150 sam olo
tów . T ylko część w ojska zajmie
miasto, poniew aż B adaglio zamie
rz a jednocześnie okupow ać całą
okolicę.
STOLICA W GRUZACH.
Addis Abeba została zam ienio
na praw ie doszczętnie w gruzy.
W iększość gm achów rządow ych,
m.in. pałac cesarza, urząd celny,
urząd
pocztow o - telegraficzny,
stacja radjow a, kościoły i szkoły
padły pastw ą płomieni. W czoraj
po południu spadł w Addis Abebie ulew ny deszcz, który przyczy

nił się do częściow ego ugaszenia
pożarów wzniecanych w całem
mieście przez grupy żołnierzy. —
Tłum obiegł w czoraj wieczorem
poselstw o francuskie, w którem
schroniło się 1500 osób, żądając
w ydania 16 W łochów , którzy w
ostatnich w alkach dostali się do
niewoli abisyńskiej, a
zostali
przez cesarza przekazani dla ochrony poselstw u
francuskiem u.
Z okien poselstw a w ystaw iono ka
rabiny m aszynowe. W poważnem
niebezpieczeństw ie
znajduje się
kilku obyw ateli francuskich, k tó 
rzy nie zdołali dostać się do poseł
stw a i zabarykadow ali się w gma
chu dw orca kolejowego.
Do burzliwych w ystąpień dosz
ło rów nież przed gm achem posel
stw a tureckiego. Tłum w darł się
na dziedziniec gm achu.
W obec
tego poselstw o zwróciło się o po
moc do posła angielskiego, który
w ysłał oddział w ojsk indyjskich,
przydzielonych do poselstw a W iel
kiej B rytanji. W ojska indyjskie
zdołały opróżnić dziedziniec, —
przyczem kilku Abisyńczyków za
strzelono. Reszta personelu w raz
z żonami i dziećmi schroniła się
do poselstw a angielskiego.
DLACZEGO HAILE SELASIE
OPUŚCIŁ ABISYNJĘ.
A gencja H avasa w depeszy z

W e Francji

Socjaliści utworzą Rząd
Po miażdźącem zwycięstwie „Frontu Ludowego"
73, Komuniści Niezależni 10, Socja
liści (S. F. I. O.) 146, Unja Socja
W edług ostatnich danych staty 
listyczna (g ru p a Paul - Boncoura i
stycznych, ogłoszonych przez fran 
D eata) 26 Socjaliści Niezależni 9,
cuskie m inisterjum spr. w ew n., w y
Radykali 115.
niki w yborów przedstaw iają się w
OPOZYCJA PRAWICOWA.
sposób n astępujący:
komuniści 73 m andaty (uzyskali
Opozycja praw icow a liczyć może
62 now e m andaty),
na 238 głosów , na które złożą się
komuniści dysydenci 10 mand. następujące partje: Konserwatyści
(stracili 1 m and.),
10, Demokraci Ludowi 23, Unja Ra
socjaliści 146 mand. (zyskali 49 dykalno-D em okratyczna (Federacja
m.)
R epublikańska) 90, Republikanie
Zjednoczenie Socjalistyczno - Re Lewicy 83, Republikanie Radykalni
publikańskie 26 m. (strata 19 m.) 31 1 jeden bonapartysta.
socjaliści niezależni 9 (stra ta 12)
Układ ten może ew entualnie ulec
radykali socjalni 115 (stra ta 43), jeszcze nieznacznym zmianom, za
radykał! niezależni 31 (stra ta 34)
leżnie od ukonstytuow ania się po
republikanie lewicowi (praw ica) szczególnych ugrupow ań politycz
83 (stra ta 16),
nych, w każdym razie w przybliże
dem okraci ludowi 23,
niu daje on obraz przyszłego roz
republikanie ze zw iązku republi działu politycznego nowej Izby.
kańsko - dem okratycznego 88 (zy
NOWA SYTUACJA
skali 12),
POLITYCZNA.
konserw atyści 11 (zyskali 5 ).
Faszyści nie uzyskali ani jedne P rzygniatające zw ycięstw o „Fron
go m andatu.
tu Ludow ego", a ściśle biorąc, p a r
B rak jeszcze rezultatów , doty tji socjalistycznej i kom unistycznej
— stw ierdza jednom yślnie francus
czących 4 m andatów .
ZW YCIĘSTW O LEWICY PRZE ka p rasa — staw ia Francję wobec
SZŁO NAJŚMIELSZE OCZEKIWA now ej sytuacji politycznej. W edług
w yników głosow ania — komuniści
NIA.
— gros sw oich głosów zdobyli w
W edług H avasa, rozm iary zw y okręgu paryskim . W departam encie
cięstw a stronnictw lewicowych, Sekw any na 60 deputow anych ko
przeszły najśm ielsze przew idyw a muniści zdobyli 34 m andaty. Ponia.
zatem pow ażną ilość głosów uzy
KTO W CHODZI W SKŁAD
skali w robotniczych okręgach de
„FRONTU LUDOWEGO".
partam entów północnych.
SKŁAD IZBY FRANCUSKIEJ.

W edług doniesień z Moskwy,
v.’czoraj Stalin udzielił uroczystej
audjencji
przedstaw icielom
so
wieckiego korpusu oficerskiego,
którzy brali udział w defiladzie w
dniu 1 m aja. W obszernych sa
lach pałacu Kremlowskiego ze
brali sie oficerowie sowieccy róż
nych rodzajów bron' W chwili,
gdy Stalin w otoczeniu członków
ftządu sowieckiego -:;awił się na
sali, oficerowie zgotow ali S tali
nowi burzliw ą owację, poczem
m arszałek W oroszyłow wygłosił
Przemówienie, w którem pow itał
S talina jako w odza naród t ZSSR.
^ozatem m arszałek W oroszyłow
Powitał również prem jera sowiec
kiego M ołotowa, kom isarza komu
nikacji K aganow icza oraz sek reta
rza generaln. Kominternu. W końcu
F ront Ludowy rozporządzać b ę
Socjaliści (S. F. I. O.) ~ zadow o
m arszałek W oroszyłow wzniósł >krzyk „u ra" za jednolity naró d so dzie w izbie absolutną w iększoś leniem podkreślają przedew szystcią 375 głosów, które przypadają kiem, że zdołali całkowicie pow e
wiecki i jego w odza Stalina.
następującym partjom : Komuniści tow ać i to naw et z dużą naw iązką,
(A T E .).

straty, jakie poniosła p a rtja przez
secesję sw ego czasu grupy t. zw.
neosocjalistów (w ilości około 30
deputow anych). Przyw ódcy tej gru
py, jak D eat, Lafont, M ontagnon,
w obecnych w yborach przepadli.
SOCJALIŚCI NATOMIAST STA
LI SIĘ NA 1SILNIEJSZEM STRON
NICTW EM W PARLAMENCIE.
Francja opow iedziała się za partją
socjalistyczną — ośw iadcza
tryum falnie „Le Populaire". Repu
blika chce Rządu, któryby złamał
oligarchję iinansów i przem ysłu, i
rozpoczął w alkę z kryzysem i bez
robociem.
SOCJALIŚCI PRZYJMUJĄ MAN
DAT. KTÓRYM ZOSTALI OBDA
RZENI.
Kom unistyczna „H um anite" za 
strzega się przeciw ko sianiu jakiej
kolwiek paniki i ośw iadcza, że naczelnem zagadnieniem dnia jest
przygotow anie się do spokojnej rea
lizacji haseł program u „Frontu Lu
dow ego". „Front Ludow y" — ośw iadcza dziennik — zam ierza użyć sw oich sił po to, aby spełnić
zobow iązania, zaciągnięte w obec
kraju.
OSŁABIENIE RADYKAŁÓW.
Radykali — ośw iadcza „M atin"
— w ychodzą z tego głosow ania nie
tylko osłabieni liczebnie, lecz i ze
zmniejszonym autorytetem . Poraź
pierw szy od 40 lat p artja radykalna
przestaje być najliczniejszem stron
nictwem w parlam encie francus
kim.
Organ b. prem jera Daladier
„O euvre"
(radykalny dziennik)
podkreśla, że w obecnej chwili w

rękach partji socjalistycznej spo
czyw a odpow iedzialność za dal
szy rozwój w ypadków politycz
nych.
PESYMIZM PRAWICY.
P rasa praw icow a ocenia sy tu a
cję pesymistycznie... z jej punktu
widzenia. Balbv w „Le Jo u r” uw aża, że wynik ostatniego g ło so 
w ania jest niezmiernie niebezpie
czny dla całego systemu dotych
czasow ego we Francji.
KLĘSKA FASZYSTÓW .

Dżibuti w następujący sposób tłu
m aczy w yjazd cesarza:
Haile Selassie opuścił Abisynję,
rozum iejąc, iż w szystko jest stra 
cone. Po porażce w prow incji T i
gre, a przedew szystkiem po zaję
ciu przez W łochów Dessie, do
czego przyczyniła się rew olta ple
m ienia R aia G alla w prow incji
W ollo, cesarz przypuszczał jesz
cze, iż uda mu się zagrodzić dro
gę W łochom, m aszerującym na
Addis-Abebę. Z frontu do AddisAbeby napływ ali jednakże żołnie
rze zmęczeni, rozczarow ani, w
łachm anach, częstokroć pozbaw ię
ni już broni, żebrząc o chleb na
ulicach. Cesarz spotkał się z ta k
wielkiemi trudnościam i, nie m o
gąc zebrać dość pow ażnej grupy
w ojska, m ogącej
przeciw staw ić
się W łochom , iż postanow ił zrezy
gnow ać z oporu i pow rócić do sto
licy. W prow incji Salale, położo
nej n a północ od Addis-Abeby —
kilkakrotnie spotkano go strza ła
mi. Po pow rocie do Addis-Abeby
cesarz zrozum iał, iż sytuacja jest
bardzo pow ażna i postanow ił w y
siać sw ą rodzinę do Dżibuti. Gro
ziło mu jednakże wielkie niebez
pieczeństw o bez żadnej korzyści
dla kraju. Skłoniło go to do opusz
czenia Abisynji.
Kiedy pociąg cesarza m ijał sta 
cję Aisza, żegnało go na dw orcu
prezentując broń 50 gw ardzistów
w łachm anach, ze łzami w oczach
G w ardziści ci poszli połączyć się
z arm ją Rasa Nasibu.
DALSZE LOSY CESARZA
ABISYNJI.
A gencja Reutera donosi, że Ne
gus przed swoim odjazdem ze sto 
licy zw rócił się do posła brytyjskie
go w Addis-Abebie z prośby o
przew iezienie do z Dżibuti na b ry 
tyjskim okręcie wojennym . Rząd
brytyjski jeszcze nie zdecydow ał
czy prośbę tę uw zględni, lecz dw a
kontrtorpedow ce „D ecoy" i „D ain
ty" w yruszyły z Adenu i znajdują
się obecnie w drodze do Dżibuti.
Cesarz zakom unikow ał m inistro
wi brytyjskiem u w Addis - Abebie,
że „złożył sw ą w ładzę w ręce Rządu“.‘ Nie jest to rozum iane, jako
rów noznaczne z form alną abdyka
cją, ale w skazuje, że Negus prze
stał być głow ą pań stw a abisyńskie
go.

Cała p rasa paryska podkreśla,
NEGUS GOŚCIEM FRANCJI.
że zwyciężonym jest przedew szystkiem przew odniczący faszystów
A m basador francuski w Londy
skiego „Croix de Feu“, płk. de la nie pow iadom ił min. Edena, że
Rocque, którego stronnictw o zo Rząd francuski przyjm ie cesarza
stało poprostu zmiażdżone.
Abisynji z pełnemi honoram i w ojskowem
i, zastrzegając jednak, aby
AWANTURY REAKCJI SPO W O 
w czasie pobytu na terytorjum fran
DOWAŁY ZW YCIĘSTW O
cuskiem nie kierow ał operacjam i
LEWICY.
wojennemi. Min. Eden ośw iadczyć
„La Victoire" (organ praw icyl miał, że Rząd brytyjski gotów jest
uw aża, iż do zw ycięstw a lewicy oddać okręt brytyjski do dyspozy
w znacznym stopniu
przyczynił cji Negusa.
się dzień 6 lutego 1634 roku, kie
NADZWYCZAJNE POSIEDZENIE
dy klasa Robotnicza m ogła przy
GABINETU ANGIELSKIEGO
puszczać, iż Republice zagraża
N
adzw yczajne posiedzenie g a b i
reakcja. „Płacim y za błędy mobilizacyj Croix de Feu, które prze netu angielskiego pośw ięcone by
raziły m asy ludowe. N ależy zmie ło, jakoby przedew szystkiem sytu
nić metody, przyjm ując program , acji w Abisynji.
NOW E KRĄŻOWNIKI ANGIEL
który pod względem politycznym
i
gospodarczym
będzie mógł SKIE NA MORZU ŚRÓDZIEMNEM
W najbliższym czasie, n a M orze
przyciągnąć niezadow olone masy
nie odpychając ich ku skrajnej le śródziem ne odpłynąć m a flotylla,
złożona 7. 8 kontrtorpedow ców , któ
wicy".
**
ra oddana będzie do dyspozycji do
*
Ocene
rezultatu
niedzielnych w ódcy floty śródziem nom orskiej.
w yborów francuskich dajem y na Flotylla ta należy do składu t. zw.
„Home Fleet".
str. 3.
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Polityczni więźniowie

W Egipcie

w N iem czech

rmiw lirom iiiiiii

Berliński korespondent „Neue
Ziircher Zeitung" zamieszcza cie
kawe dane, dotyczące liczebności
więźniów politycznych w Prusach.
W roku 1935 w pruskich wię
zieniach siedziało 109.000 więź
niów, gdy w roku 1932 było po
więzieniach pruskich tylko 37.000
osób. Najwięcej przestępców do
starczają obecnie więzieniom dro
bne przekroczenia, za które kara
nie przewyższa 6 mies.
Za liberalnej ery, t. j. przed
przyjściem Hitlera, kary za tego
rodzaju przestępstwa ulegały za
wieszeniu, obecnie zaś sądy pru
skie nie stosują zawieszenia.
Na 109.000 więźniów w 1935
przypadało na politycznych 30.000
czyli wszystkiego o 7000 mniej,
niż wynosił cały ..kontyngent"
więźniów w 1932 roku. W Berli
nie polityczni więźniowie stano
wią 50% całej liczby odsiadują
cych kaiy. Więzienia są do tego
stopnia przepełnione, że zaszła
konieczność lokowania w więzie
niach, które dawno zostały uzna
ne za nienadające sie na ten cel.
Cyfry powyższe dc tyczą wyłą
cznie więźniów skazanych wyro
kami sądo vemi, a vie obejmują
v cale aresztantów, będących pod
śledztwem, ani przebywających w
obozach koncentracyb ych oraz w
areszcie ochronnym.
jeśli wziąć pod uwagę, że ruch

antyhitlerowski w innych prowin
cjach Niemiec jest Silniejszy, ani
żeli w Prusach, a tern samem i li
czba aresztowanych jest tam z pe
wnością większa, to można wy
tworzyć sobie pojęcie o olbrzymiej
liczbie więźniów politycznych w
Niemczech Hitlera.

Hitleryzm niemiecki szturmuj
W ie d e ń „ a u str o -fa sz y zm u "
S ensacyjne rew elacje n ieleg alnej p ra s y socjalistycznej
Biuletyny nielegalnej partji so
cjalistycznej w Austrjj alarmują opinję publiczną informacjami o kry
tycznej sytuacji republiki austrjac*
kiej i o planach hitlerowskich na
najbliższą przyszłość.
Kierownicy partji hitlerowskiej
— brzmią informacje socjalistycz
ne — liczą się z upadkiem gabine
tu Schuschnigg - Starhemberg w
niedalekim czasie. Po ustąpieniu
tego gabinetu dojdzie do władzy
Rząd „przejściowy" a w czasie je
go urzędowania zagadnienie „Anschlussu" przybierze zupełnie no
we formy. Generał Jansa, powoła
ny niedawno na szefa sztabu armjl

dów stanowisko takiego improwizu
jącego tłumacza, to trwało półtora
roku, zanim znalazł się go<?ny za
stępca.
Na tablicy wywieszonej w westyhulu Ligi Narodów często widać
czerwony plakat, na którym można
wyczytać, że poszukiwani są specja
liści od opjuri 1 ub rzeczoznawcy
od spraw budżetowych albo też ek
sperci od polityki światowej i t. p.
Na niższe stanowiska zawsze jest
mnóstwo reflektantów !' kandydat
lub kandydatka musi poddać się eg
zaminowi z języków, z przedmiotu,
w którego zakresie zamierza praco
wać, oraz z inteligencji.
Gdy wszakże chodzi o urzędnika
na wyższe stanowisko, to odbywa
się ogólna konferencja przewodni
czących poszczególnych wydziałów i
sekcji 7. udziałem kandydata, który
sasvpywany jest pytaniami.
Musi on na wszystkie pytania dać
szybkie odpowiedzi, dowodzące jego
szybkiej orientacji i wszechstronnej
zraiomości rzeczy.
Biuro Ligi Narodów sprowadza
często 20 — 30 kandydatów na w a
kujące stanowisko, angażuje zaś jeir.ego, najwyżej dwuch.
Wszyscy pozostali kandydaci o.
trzym ują zwrot kosztów podróży i
i: trzymania.

1 Maja w Argentynie
Obchód 1 inaja minął w Argen
tynie spokojnie. W pochodzie w
Buenos Aires wzięło udział około
200.000 ludzi. Porządek został za
kłócony tylko w jednem miejscu,
gdzie policja rozpędziła 200 demon
strantow, usiłujących podpalić tram
waj. W mieście Benalegh podpalo-

zostanie otw arta koperta, zawie
rająca nominację członków rady re
gencyjnej, co do czego pomiędzy
wszystkiemi partjami nastąpiło po.
rozumienie. Jak wiadomo, Parla
ment może zatwierdzić Regentów
lub też wybrać własnych Regen
tów.

W A u s t r ii

Liga Narodów i jej urzędnicy
W wielkich dziennikach Genewy,
Paryża i Ijcmdynu ukazało się nie
dawno ogłoszenia o poszukiwaniu uraędników, tłumaczów, redaktorowi
t. p. * dyplomami uniwersyteckiemi
ze znajomością języków. Minimalna
pensja 12.000 franków rocznie, —
maksymalna 21.000. Oferty kierować
do Biura Ligi Narodów w Genewie.
Ogłoszenie to dotyczy przedewszy
et ki om tłumaczów, które to stanowi
sko w Lidze Narodów wymaga nie
codziennych zdolności. Taki' tłumacz
musi jednocześnie stenografować i
tak tłumaczyć, by po ukończeniu
przemówienia przez mówcę, mogła
ona już iść do druku. Ponadto, by
orjentować się w różnych zagadnie
niach poruszanych na konferencjach
Lig; Narodów, musi taki tłumacz
posiadać wszechstronne wykształce
nie Na całym świecie jest tylko 15
osób, które umieją tak biegle tluma
cryć i stenografować. Ośmiu spo
śród nich pracuje w Lidze Naro
dów. dwuch pracuje w Trybunale
Rozjemczym w Hadze, po jednym
takim tłumaczu mają mmisterja
spraw zagranicznych w Paryżu.
Londynie, Brukseli. Berlinie i Rzy
mie.
Znalezienie takiego
specjalisty
jest bardzo trudne, a gdy swego cza
su zawakowało w Biurze Ligi Naro

Według danych, jakie otrzymano
z Egiptu, Wafdyści otrzymali 80—
85 proc. wszystkich mandatów do
Izby Deputowanych. Z Aleksandrji
przeszli sami Wafdyści.
Wybory do senatu odbędą się 7
maja. Nowy parlament złoty przy
sięgę 8 maja, zaś następnego dnia

Przegląd p ra ły

no wagon kolejowy. W mieście
Mendora podczas pochodu wy
wieszono nad sklepem niemieckim
sztandar ze swastyką. Z pochodu
obrzucano sklep kamieniami. Sztan
dat został usunięty na żądanie po
licji. (P A T ).

austrjackiej, pozostaje podobno w
zaufanych stosunkach ze sztabem
niemieckim. Aż do końca 1934 r.
był gen. Jansa attachć wojskowym
republiki austrjackiej w Berlinie i
nawet w okresie największego na
prężenia stosunków między Niem
cami a Austrją pozostawał w sto
licy Rzeszy, utrzymując kontakty
nawiązane w czasie swego urzędo
wania.
Bieg wypadków w Austrji, ocze
kiwany przez koła hitlerowskie w
Wiedniu i w Berlinie, ma mieć
przebieg następujący:
Grupa generałów, stojąca na
czele owej armji austrjackiej, za
żąda od kanclerza Schuschnigga
podania się do dymisji. Do władzy
dojdzie Rząd wojskowych, który,
nawiąże „bratanie się" wojskowe
między Wiedniem i Berlinem oraz

zarządzi wybory do austrjackiego
parlamentu. Wybory te przyniosą
zwycięstwo partji hitlerowskiej,
która następnie zaproponuje Hitle
row i stanowiska prezydenta Au
strji.
Według przeświadczenia hitle
rowców położenie obecnego Rzą
du austrjackiego jest mniej więcej
takie same, jak gabinetu kancle
rza Briininga w Niemczech w r.
1932 przed dojściem do władzy von
Pappena. Jaki był dalszy rozwój
wypadków w Niemczech wszyscy
mamy to świeżo w pamięci.
Kolportowane w Wiedniu i na
prowincji biuletyny socjalistyczne,
demaskujące plany hitlerowskie w
stosunku do Austrji, wywołują
wśród ogółu ludności ogromne
wrażenie. (PRESS.)

„Echo de Paris" donosi za nie
miecką prasą emigracyjną, iż w
Turyngji w okolicy Altenbergu
dokonane zostały z pomyślnym re
zultatem doświadczenia polegają
ce na zatrzymywaniu motorów sa-

Zmiany w „Lewarze”
Spowodu zamiany pisma na dwu
tygodnik i ogólnej reorganizacji,
najbliższy numer „Lewara" ukaże
się w dniu 15 maja pod redakcją
Komitetu: St. R. Dobrowolski, B.
Dudziński, Em. Schurer, Fr. Siedle
cki, Elżb. Szemplińska i Jan Wy
ka.
Adres Redakcji i Administracji:
W arszawa, Chmielna 59, m. 2, tel.
6.30.92.

Widząc w zrastającą radykalizić pod względem organizacyjnym
bardzo słabo, że społeczeństwo jest
zację mas, która spędza sen z po
w swej większości umiarkowane.
wiek panów ze Stronmcrwa Naro
Tafcie usypianie
swej czujności
dowego i rozwiewa /.b.ozenia o
ae strony żywiołów umiarkowa
zdobyciu władzy przez „narodow
nych byłoby samobójcze.
Każdy
ców" — „W arszawski Dziert.ik
ruch rewolucyjny posiada dużą
Narodowy" usiłuje się odżegnać
prężność organizacyjną. Mały —■
od prawicowych tendencvi. W po
lecz sprawnie działający aparat po
lemice ;• „Czasem" pisze:
„Nacjonalizm nie jest ani pra
wicą, ani lewicą, zarówno w ce
lach swych, jak i w metodach —
(nie wyklucza bowiem zasadniczo
i metody rewolucyjnej). Pod pew
nymi względami możnaby go na
zwać „prawicą", gdyż zachowuje
podstawy dotychczasowej cywili
zacji (religję, rodzinę, własność,
wolność), ale w innych dziedzi
nach — gospodarczej, politycznej
— jest ruchem raczej „lewico
wym", gdyż postuluje daleko idą
ce reformy i stawia nowe, orygi
nalne koncepcje".

Oczywiście, endeckie pseuio„radykalne" hasła gospodarcze są
niczem innem, jak przynętą dla
naiwnych. Hitleryzm i faszyzm
włoski zanim doszły do władzy,
celem zjednania sobie mas posłu
giwały się tak samo le v:cową frazeologją. Jednak treść społeczna
ich rządów nie wymaga żadnych
komentarzy. Ale endecy przyzna
jący się do stosowania metod re
wolucyjnych", a innym wymyśla
jący od wywrotowców — to też
widowisko, któremu trudno dać
nazwisko.
*•
*

Realizacja planów japońskich

Powstanie bloku państw pod eg dą iaponji
Z Tokio donoszą, że prace nad
realizacją bloku państw: Japonji,
Mandżurji i Chin Północnych po
stępują naprzód. Inicjatywa w tym
kierunku powzięta została przez
„autonomiczny Rząd wschodniego
Hebei"*. Delegacja Rządu przybyła
do Czanczun, gdzie prowadzi ukła
dy w sprawie utworzenia ścisłego
porozumienia chińsko - japońskomandżurskiego. Po omówieniu pro
jektu z przedstawicielami Rządu
mandżurskiego, którzy odnoszą się
iaknajprzychylniej do inicjatywy
„autonomicznego Rządu wschod
niego Hebei", delegacja chińska
uda się do Tokio. Na czele dele
gacji wschodniego Hebei stoi CzżyTsun-Mu, dyplomata znany ze
swych żywych sympatyj dla Japo
nji. Również szef Rządu wschodnie
go Hebei, gen. In-Dżu-Gen cieszy
się dużenii względami w kolach
japońskich. Generał otrzymał wyk-

Otwarcie Parlamentu w Japonji
Cesarz japoński dokonał wczoraj
otwarcia sesji nowego parlamentu.
Dzielnica, w której znajduje się
gmach parlamentu otoczona była
kordonami policji i wojska. Poraź
pierwszy w dziejach Japonji orę
dzie cesarskie omawia szereg wy

trafi przezwyciężyć opór biernej i
niezorganiaowanej masy. Żywio
ły umiarkowane muszą się mieć
na baczności. Muszą soMe zdać
sprawę, jakich zasad chcą bronić
i w jaki sposób".
**

*
„Głos Narodu" też jest zaniepo
kojony wzrostem wp;vwów socja
listycznych. Chciałby zwalczyć w
jakiś sposób socjalizm, zlikwido
wać, ale przyznaje, że dziś trudno
jest coś socjalizmowi przeciwsta
wić:
„Zlikwiduje go jednak dopiero
taki ruch, który potrafi wytwo
rzyć własny ,jn it" równie pocią
gający dla mas, jak .socjalizm, ale szlachetniejszy i bardziej reali
styczny, niż socjalizm, względnie
komunizm. „M it", do którego lu
dzie mogliby tęsknić, i za który
gotowi byliby walczyć...
Niema dziś w świecie takiego
ruchu. Nie jest nim ani hitleryzm
ani faszyzm, choć każdy z nich ma
swój „mit" i choć każdy z nich
wytwarza w społeczeństwach im
ponujący ruch. Pożytek z tych ru 
chów jest tylko ten, że wreszcie
uświadomiły ludziom tę prawdę,
iż masowy ruchu mogą stworzyć
także inne, poza socjalizmem, kie
runki. Ale socjalizmu one nie usuną z duszy mas. Mogą go tylko
na drodze represyj usunąć prze
mocą z życia publicznego. A to
przecież różnica!"

Wspomniany artykuł „Czasu", z
którym polemizuje „Dziennik W ar
szawski", zajmuje się zagadnie
niem tworzących się dwóch fron
tów lewicowego i nacjonalistycz
nego.
„Czas" stwierdza wzmocnienie
**
*
wpływów
lewicy, które przystępu
ształcenie w Japonji i żonaty jest
ź
e
socjalizm
jest
s'?ą, stwier
je do bezpośrednie:
realizacji
z Japonką.
dza
to
„Nasz
Przegląd",
pisząc o
**
swych celów:
*
pochodzie
1-szomajowym
w stoli
Z Szanghaju donoszą: W zwią
„Rewolucja przestała być mi
cy:
zku z ekspansją japońską w Chi
tem, stała się rzeczywistością. —
nach należy się liczyć z możliwoś
„Dla PPS przeznaczono plac
Przewrót socjalny w myśl wska
cią otwartego konfliktu gospodar
tuż koło komendy miasta. W yda
zań Marksa nie jest już tylko
czego pomiędzy Japonją a Wielką
wało się, że na placu Marszałka
symbolem, stał się celem, do któ
Brytanją i jej dominjami. Prasa ja
Piłsudskiego będzie przestronnie,
rego rewolucyjna lewica wyraźn.e
pońska uważa wybuch wojny cel
że
organizacje, które miały demon
dąży".
nej pomiędzy Australją a Japonją
strować pod sztandarami PPS zaj
A potem „Czas" nawołuje do
mą najwyżej '/* placu, który jeet
za nieunikniony. Rząd australijski
sfer „umiarkowa
wprowadza na towary japońskie konsolidacji
większy znacanie od Placu Tea
cła prohibicyjne, dochodzące do nych".
tralnego.
75i cen towarów. Rząd japoński
„Żywioły umiarkowane staną
Stała się jednak rzecz niespo
nie może jednakże zrezygnować z
więc w Polsce już w niedługmi
dziewana. Nigdy za czasów sana
przywozu wełny australijskiej. Eks
czasie w obliczu dwóch wyraźnie
cji, gdy na plac ten wprowadza
pert finansowy Rządu brytyjskiego
zarysowanych frontów rewolucyj
no urzędników do różnych pocho
w Chinach sir Frederick Leith Ross
nych: socjalnego, który tak do
dów, gdy prezydent miasta skła
oświadczył, że Anglja śledzi uwa
brze jak istnieje, i narodowego—
niał swoich urzędników, do wzię
żnie przebieg penetracji japońskiej
który jest in statu nascendi. To
cia udziału w manifestacjach, nie
w Chinach i że obecnie nie widzi
trzeba sobie jasno uświadomić. —
było tam tak rojno. Pochody
możliwości zawarcia jakiejkolwiek
Oba te ośrodki będą między sobą
pierwszomajowe nie mogły zmie
umowy gospodarczej pomiędzy An
staczały zażartą walkę, ale Jedno
ścić się na placu. Trzeba było za
glją a Japonją. (ATE).
cześnie oba będą bić w zasady u-

padków politycznych. Cesarz wy
raża swe ubolewanie i smutek spo
wodu wypadków, jakie wydarzyły
się w lutym b. r. i wzywa naród ja
poński do zgodnej współpracy dla
dobra całego kraju. (PAT).

Proces o porwanie Jacoba

Zatrzymywanie motorów
na odległość

Po 1 Maja

W Bazylei rozpoczął się proces interwencji władz szwajcarskich
dziennikarza Wesemana, oskarżo Jacoba wypuszczono na wolność
nego o porwanie i uprowadzenie 17 września r. ub. Weseman po usiła na terytorjum niemieckie dzień prowadzeniu powrócił do Lokarno,
nikarza Bertholda Jacoba, który gdzie został aresztowany 20 mar
mochodowych na odległości. Od po przywiezieniu go do Niemiec zo ca r. ub. i od tego czasu przebywa
powiednie aparaty połączono z stał internowany w obozie koncen w więzieniu w Bazylei. (PAT)
prądem o wysokiem napięciu, — tracyjnym. Jak wiadomo, naskutek
dzięki czemu udało się zatrzymać
motory na odległości 300 do 400
m. Dziennik twierdzi, iż tego ro
dzaju oddziaływanie na odległość
możliwe jest w bezpośredniej bli
skości bardzo potężnego źródła energji elektrycznej. Można się je
dnak przeciw temu zabezpieczyć L w ow ie I C zęstochow ie
drogą opancerzenia silnika. Zda
niem „Echo de Paris", wynalazek
Zebrane na walnem zebraniu Zw.
J. Macham w Baranowiczach zł.
taki nie mógł by mieć zbyt wiel
Zaw. Literatów, Oddział W arszaw 13.75.
kiego zastosowania przeciw sa
ski, przez p. W andę Wasilewską
Grupa sympatyków ruchu prolemolotom, ponieważ przy dużej
na listę Ligi Obrony Praw Czło tarjackiego w Kaliszu zł. 5 — ze
szybkości aparatów, łatwo znaj
wieka i Obywatela zł. 135.30.
brane przez Kubę z W arszawy.
dą się one poza zasięgiem działa
Koło
Małorolnych
wsi
Budy
IłoPracownicy „Społem" Zw. Spótnia źródła promieniotwórczego.
wskle zł. 4.43.
dzzielni Spoż. Rz. P. zł. 106.

Ofiary

dla rodzin po poległych robotnikach w Krakowie

miarkowanego programu zarówno
politycznego jak społecznego i go
spodarczego. Oba wykażą w walce, która się zapowiada dużą bez
względność, dużą energję i duży
zapał. Są to cechy każdego ruchu
rewolucyjnego. Nie pocieszajmy
się tern, że oba te rewolucyjne
skrzydła przedstawiają się nara

jąć sąsiednie ulice, by móc mane
wrować masami.
Od roku 1924-go nie wyległo
tyle demonstrantów na ulicę, by
demonstrować w dniu 1.-go maja.
Panował nastrój fermentacji, pro
testu, zniecierpliwienia".

S-EK.

Na froncie strafkowym
w Krakowie
W firmie „Elektron" ukończył
się strajk okupacyjny. O warun
kach podpisanej umowy napisze
my.
W firmie białoskórniczej „FreiHch“, w firmach metalowych „Bo
sco“, Bauminger, „Herkules" —
trwa strajk okupacyjny.
**
*
Od dłuższego czasu trwał w
Krakowie strajk piaskarzy.
Długie pertraktacje nie dały ża
dnego wyniku, z uwagi na to,—
że kilku
przedsiębiorców nie
chciało podpisać umowy zbioro
wej.

ubiegłych latach zawsze bruździł
w czasie zatargów w piaskarstwie.
W dniu wczorajszym piaskarze
udali się do Maśnickiego, wypro
wadzili go stamtąd i poprosili, by
udał się z nimi do Inspektora Pra
cy.
Przedsiębiorca w Inspektoracie
zgodził się na podpisanie umowy
zbiorowej.
Dopiero w ten sposób zlikwido
wano strajk piaskarzy.

„Biali11 w Afryce

W Afryce żyje tylko 3.5 milj.
Europejczyków. Z tego 2 miljony
Szczególnie oporny był przed v/ południowo - afrykańskiej Unji,
siębiorca Maślicki, który już w 1.200.000 w Marokko, Algierze i
Tunisie, w pozostałych krajach
350.000.

Pokwitowania

Na cele Ligi Obrony Praw Człowie
ka i Obywatela.
H. Ż. zł. 20.

Robotnicy popierajcie
swoje pismo
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Zwycięstwo lewicy we Francji
Już pierw sze głosowanie z 26 szcze jedinem świadectwem, że
kwietnia przyniosło lew icy zwy faszyzm opiera się wyłącznie na
cięstwo, w yrażane w liczbie gło przem ocy fizycznej i gwałcie,
sów. Stronnictw a Frontu Ludo jest
wego otrzym ały 5^2 miljona gło potężnym ciosem dla faszyzmu
sów, stronnictw a praw icy zaś
międzynarodowego
tylko ok. 4.300.000 głosów, przy i estrzeżeniem pod jego adre
czem nie w szystkie te głosy są
faszystowskie. Faszyzm tedy po
niósł klęskę, bardzo znaczna wię
kszość w yborców opowiedziała
się przeciw faszyzmowi, a za
Frontem Ludowym. .Warto przy
tern dodać, że już od 1924 r. p ra 
wica znajduje się w mniejszości.
Poniżej zamieszczamy ustęp z
Pierw sze to zwycięstwo nale
większego artykułu Fritza Ałsena
żało utrw alić w m andatach. I op. t. Klasa robotnicza pod dykta
to w ybory ściślejsze z 3-go maja
utrwaliły je w sposób ponad turą.
A rtykuł ten zamieściło czasopis
wszelkie spodziewanie przychyl
ny dla lewicy. Stronnictw a F ro n  mo „Zeitschrift fu r Sozialismus“.
tu Ludowego zdobyły, jak do
Zam ach stanu z dnia 2 grudnia
tąd 366 mandatów na ogólną li 1852 r. położył podw aliny pod
czbę 618, na praw icę przypada dyktaturę N apoleona III. D yktatu
252 m andaty, lewica m a tedy ra ta nie skończyła się dopiero po
większość 114 mandatów.
ogłoszeniu republiki po klęsce seW iadom o było zgóry, że Front dańskiej, już bowiem na początku
Ludowy uzyska większość, nie siódmego dziesiątka lat cesarz
oczekiwano w szakże tak znacz zw ekslow ał na kurs liberalny, któ
nej większości. A w śród stron ry w krótce zastąpiony został kon
nictw F rontu znowu stronnictwa stytucyjną, niemal parlam entarną
robotnicze zdobyły znaczną prze m onarchją.
wagę nad radykałam i, stronnic U stosunkow anie się N apoleona
twem małomieszczańskiem. Naj do zagadnień robotniczych w du
w iększe zwycięstwo odnieśli ko żym stopniu przypom ina to, co wi
muniści, którzy więcej niż pod dzieliśmy w Niemczech w 1933 ro
woili liczbę swoich głosów, a u- ku. Praw ie zaraz po zam achu roz
siedimiokrotnili liczbę m anda w iązał on w szelkie stow arzysze
tów. Ale i socjaliści, mimo roz nia robotnicze, m ające charakter
łam u i odejścia t. zw. neo-socja- zw iązków zaw odow ych. Ale także
listów, zachowali poprzednią li N apoleon nie zadowolił się sam eczbę głosów, liczba zaś ich m an mi negatyw nem i środkam i, lecz
datów wzrosła o 14 w porów na stw orzył now y typ organizacyj ro
niu ze stanem z przed rozłamu, botniczych
koncesjonow anych
a o 48 mandatów — po rozłamie. przez państw o. Przew odniczący
0 iile wynik wyborów oznacza m usiał być zatw ierdzony przez
naogół wyraźne przesunięcie na głowę p aństw a, a statu t przewidy
lewo, o tyle w obozie lewicy ma w ał w tych zw iązkach „członków
my znowu w ydatne przesunięcie honorow ych". Rozumie się, że
na korzyść partyj robotniczych. członkowie honorowi rekrutow ali
Socjaliści ze swymi 145 man się z spośród przedsiębiorców ,
datami stanowią poraź pierwszy chodziło bowiem o zbliżenie robot
najliczniejszą frakcję w Izbie De ników z przedsiębiorcam i. Stow a
putowanych.
rzyszeniom tym zakazano udzie
T ak wielkie zwycięstwo F ron lania jakichkolw iek zasiłków na
tu Ludowego powinno mu zape w ypadek bezrobocia, a o prow a
wnić większość w Izbie naw et dzeniu strajków oczywiście nie
w razie odejścia od niego pew  m ogło być mowy.
nej części radykałów . W tym w y
ów czesnem u drugiem u cesar
ad k u pow stałaby sytuacja calstw
u, jak i obecnie Trzeciej Rze
iem nowa. F ront Ludowy, opar
szy,
w cale nie zależało na stw o
ty o trw ałą większość w Izbie,
1 przytłaczającą większość robo rzeniu dla robotników praw dziw ej
tniczą w łonie własnem, mógłby organizacji zaw odow ej. Przeciw 
spraw nie i skutecznie w cielać w nie, w interesie drugiego cesar
życie swój program, który wo stw a leżało rozbicie klasy robot
bec ustąpienia elem entów umiar niczej. W prow adzenie książeczki
kowanych z partji radykalnej, robotniczej ogłoszone zostało jako
mógłby ulec radykalizacji w du „dow ód sym patji dla klasy robotchu program u socjalistycznego. niczej'*, ale w rzeczywistości cho
Oby tylko dyscyplina i zwartość, dziło o usunięcie z pracy niemi
jaką w ykazał F ront Ludowy do łych elementów.
Przystąpiono do robót publicz
tąd, nie rozluźniła się, ale niema
nych
dla zapew nienia chleba I pra
powodów — przynajmniej naracy
części
proletarjatu, któremu
zie — do obaw, uczestnicy F ron
tu rozumieją bowiem doskona Napoleon za swej prezydentury
le, że tylko solidarnością w ysił zaw dzięczał sw ą popularność. Na
k u dokonają wielkiego dzieła, ja wszystkich tych robotach przed
kie ich czeka i za które biorą na
siebie odpowiedzialność po zwy
cięstwie wyborczem.
Już teraz można powiedzieć,
że w wyniku wyborów obecny
rząd S arrau t'a będzie musiał u s IB
tąpić, a miejsce jego zajmie rząd
Sygnalizujem y ukazanie się w
z udziałem socjalistów i zapew  polskiem tłum aczeniu (wyd. Tom)
ne także komunistów.
sław nego dzieła Fr. Engelsa „Anty
Rzecz jasna, że zwycięstwo
duhring". Jest to, jak wiadomo,
F rontu Ludowego jest dopiero
początkiem walk, nowych walk, nazw a skrócona: pełny tytuł —
„Przew rót w nauce, dokonany
czekających Francję. Poucza
nas o tem już choćby przykład przez p. Eugenjusza Diihringa".
Hiszpanji, a przecież we Francji U kazała się, niestety, tylko 1-sza
w alka klasow a jest bardziej zao część, obejm ująca filozoficzne roz
gniona, a środki m aterjalne, ja* działy pracy: niezmiernie ważne
kiemi rozporządza praw ica, są społeczne rozdziały znajdą się do
potężniejsze niż w Hiszpanji. Ale piero w II części (podobno ma
F ro n t Ludowy, mając władzę w wyjść na jesieni).
Przypom inam y: jest to najw aż
ręku, mając za sobą zdecydow a
ną wolę znacznej większości kra niejsze dzieło Engelsa, które ode
ju, będzie mógł skuteczniej bro grało ogrom ną rolę w dziejach
nić interesów i praw mas p ra  myśli socjalistycznej. Jest owocem
cujących, będzie mógł przede* ścisłej w spółpracy z M arksem. Je
twszystkiem rozpocząć dzieło den z rozdziałów został napisa
przebudow y społecznej, chociaż ny przez M arksa.
Dzieło jest napisane w formie
by w skrom nych narazie rozmia
rach, zakreślonych w program ie polemicznej — przeciw E. Dilhringow i. Dziś D uhring został niemal
Frontu.
Zwycięstwo
lewicy winno całkowicie zapom niany. W swo
wypłynąć na zmianę polityki za im jednak czasie próbow ał odegranicznej Francji, ale czy nie gryw ać rolę — nietylko w nauce
Przyszło zapóźno, jeśli chodzi o (filozofja, ekonomja), lecz także w
Istotnie,
los Abisynji, to się dopiero po ruchu socjalistycznym.
zaczął w yw ierać pewien w pływ
każe.
Zwycięstwo lewicy, a zwłasz- (na Bebla np.). W ów czas to (rok
°2a partyj robotniczych, po zwy 1877) ukazała się om aw iana p ra
oięstw ach w Hiszpanji, w Anglji, ca Engelsa, początkow o w formie
Danji, Skandynawji — jest jesz- artykułów w lipskim „V orw Srts".
°*e jednym dowodem, co są w ar Z trzech rozdziałów ostatniej czę
i® kłam stw a reakcji o „upadku" ści Engels zrobił potem niewielką
•ocjalizmu i demokracji, jest je broszurkę „Rozwój Socjalizmu od

sem.
Byłoby dobrze, żeby i sfery
decydujące Polski zrozumiały
wymowę wyborów francuskich i
w yciągnęły z nich należyte wnio
ski.
M asy pracujące wszystkich

krajów witają zwycięstwo lew i
Towarzysze! Obywatele!
cy we Francji ze szczerem za
dowoleniem; będzie ono nowym
Odczuwamy już wzrost zainteresowania w kraju naszą prasą cobodźcem do dalszej w alki o w y dzienną. Musimy przyśpieszyć i pogłębić ten postęp samorzutny na
zwolenie z jarzm a reakcji i uci szym własnym, świadomym i planowym wysiłkiem.
sku społecznego.
Zdobywajcie dla „Robotnika", dla „Naprzodu", dla „Gazety Ro
(jmb.)

Czego uczą nas dzieje?

Jak powstał opór robotników przeciw dyktaturze Napoleona III

£

siębiorcy w prow adzali regulam i
ny, które pod względem ostrości
w niczem nie ustępow ały regula
minom wojskowym. W praw dzie
podniesiono robotnikom płace, aie
ceny wsżelkich artykułów podro
żały w znacznie wyższym stopniu
tak, że w rezultacie zdolność n a
byw cza robotników zmalała.
P orów nyw ając położenie robot
ników pod dyktaturam i w ów czas
i dzisiaj, pomimo wielu różnic,
należy stw ierdzić jeszcze więcej
cech podobieństw a. Czy da się to
samo powiedzieć o reakcji robot
ników?
W łaściw a polityczna opozycja
przeciw reżymowi Napoleona III
zaraz po zam achu stanu w yem i
grow ała zagranicę. Znosiła ona
nędzę w Brukseli i Londynie i
przez długie lata łudziła się, że
d yktatura potrw a zaledwie jeden
dzień. Klasa robotnicza w ydaw ała
się być pogodzoną z reżymem, a w
najgorszym w ypadku zdaw ało się,
iż udzieli „uspołecznionemu" ce
sarzow i długoterm inow ego kre
dytu.
T o sparaliżow anie klasy robot
niczej nie trw ało długo. Raporty
Stopniow o z poczucia solidarno
ści robotniczej zaczyna wyłaniać
się ruch św iadom ie polityczny. Je 
den z prokuratorów pisze w rapor
cie do P aryża: „Robotnik jest dzi
siaj bądź zsocjalizow any, bądź uje
dnolicony (dzisiaj pow iedziałoby
się: zglajchszaltow any — Przyp.
Red.), tak ja k obyw atel 1789 roku
był oświecony. Fabryki budowy
maszyn oraz kolej, a więc te w a r
sztaty, które w ym agają nowoczes
nych, w ykw alifikow anych robotni
ków, należy uw ażać za główne
kw atery socjalizmu — pisze dalej
prokurator. — Pogrzeby znanych i
ulubionych
republikanów
dają
w dzięczne pole do obchodzenia za
kazu dem onstracji i do m anifesto
w ania niedaw no w ynalezionej so
lidarności robotniczej".
Autor dowodzi, że w miarę, jak
rosło i pogłębiało się poczucie so
lidarności w m asach robotniczych,
słabł zakaz zrzeszania się, w ybu
chały tu i owdzie strajki, zakończo
ne w ygraną robotników i słabła si
ła dyktatury.
Istnieje wiele zasadniczych róż
nic pom iędzy ówczesnemi w arun
kami, a obecnemi, ale nie należy

Engels po polsku
Antydiihring"
utopji do nauki", która m iała ogrom ne powodzenie. Początkow o
te trzy rozdziały razem, jako ca
łość, ukazały się po francusku w
„Revue Socialiste" 1880.
W racam y jednak do w ydanej po
polsku I części, filozoficznej. O b
szernie zajm uje się istotą m aterjalistycznej „djalektyki"
i odda
wielką przysługę wszystkim , któ
rzy interesują się filozoficzną stro
ną marksizmu. Należy jednak tych
czytelników uprzedzić — nie jest
to łatwa lektura, w ym aga pew ne
go przygotow ania i polemiczna
forma raczej utrudnia zrozumienie
Musimy zrobić w ydawcom pow aż
ny w yrzut — trzeba było zaopa
trzyć książkę w popularny wstęp,
przedstaw iający
poglądy
Diihringa, znaczenie rozpraw y En
gelsa, istotę m arksistow skiej dja
lektyki itp. T aki w stęp znakomicie
ułatw iłby czytelnikowi niełatwą
pracę. Jeszcze czas — m ożnaby
w stęp umieścić w II tomie (natu
ralnie to już nie da w łaściw ego
rezultatu, ale jeszcze bardzo może
się przydać).
Cieszymy się bardzo, że polski
czytelnik, nieznający dobrze języ
ków obcych, będzie mógł poznać
tę św ietną pracę Engelsa. W ycho
dzi (niezupełnie dokładnie) w 40stą rocznicę zgonu autora (1895).
K. CZ.

Do wszystkich naszych przyjaciół

zapom inać także i o tem, że przed
75 latam i kapitalizm był w pełni
rozw oju i z każdym dniem um ac
niał się, gdy dzisiaj słońce kapita
lizmu chyli się ku zachodow i i dy
ktaturam i oraz faszyzmem usiłuje
on przedłużyć sztucznie niesław ny
sw ój żywot.

botniczej", dla „Robotnika Piotrkowskiego" nowe zastępy czytelni
ków i — przedewszystkiem —
STAŁYCH PRENUMERATORÓW.
Organizujcie stały i systematyczny
KOLPORTAŻ MASOWY
na wszelkich zebraniach, w organizacjach partyjnych, zawodowych,
oświatowych, młodzieżowych, żądajcie, by dziennik socjalistyczny
byl w każdej kawiarni, na każdym dworcu kolejowym, u każdego
sprzedawcy gazet.
Niech nasza prasa będzie pod ciągłą, serdeczną opieką w szyst
kich naszych organizacyj i wszystkich nas zosobna.
Przetrzymaliśmy najgorsze czasy bez subsydjów z pomocą najbliż
szych naszych towarzyszy. Teraz się rozwijamy. Teraz idziemy na
przód. Zwracamy się do Was o POMOC MASOWĄ. Stworzymy ra
zem WIELKĄ PRASĘ SOCJALISTYCZNĄ, postawioną pod każdym
względem na poziomie nowoczesnej techniki dziennikarskiej.

Zamiast felietonu
łł

>»
Bezpośrednio po niepamiętnym
od lat 17 przebiegiem i rozm iara
mi obchodzie Święta 1-szo M ajo
w ego w W arszaw ie, stało się wia
domem, że t. zw. „obóz narodo
w y" będzie próbow ał zorganizo
w ać kontrm anifestację, m ającą
na celu w ykazanie, że jednak „ulica w stolicy należy do ruchu na
rodow ego".
W czoraj mieliśmy nowy dowód
w artości tego argum entu, no i...
rozbrajającej naiwności
czynni
ków, które „argum ent" ten przyj
mują.
W arszaw ska endecja snać do
szła do wniosku, że przyjęta
przez nią taktyka zaklam yw ania
rzeczyw istych rozm iarów demonstracyj pierwszom ajowych nie wy
starcza, że trzeba czegoś konkret
niejszego.
Postanow iono przeto w ykorzy
stać skupienia 3-M ajowe celem
zorganizow ania
„spontanicznej
m anifestacji narodow ej W arsza
wy".
Jak wiadomo, dorocznym zw y
czajem 3 M aja w ogrodzie B ota
nicznym odbyw a się m sza z udziałem akademickich organizacyj
„narodow ych". Punkt ten w ybra
no zatem za miejsce zbiórki. Rze
czywiście, zmobilizowano tam pa
rę tysięcy głównie akademickiej
młodzieży i sform owano pochód.
O bserw ow aliśm y ów pochód i
jego reżyserję od początku do
końca. Jakże żałosne widowisko!
Acz rozm iary i przebieg nie
dzielnej próby w ykazania endec
kiego „panow ania nad ulicą" w
W arszaw ie w ypadły zgoła hum o
rystycznie, ze w zględu jednak na
ukryte intencje m ocodaw ców oraz
pew ne charakterystyczne momen
ty, ujaw nione w czasie owej „de
m onstracji", w arto zapoznać się
cokolwiek bliżej z przebiegiem tej
groteski.
Otóż pochód ustaw ił się bez
przeszkód ze strony policji na
przestrzeni między w ylotam i: Bo
tanicznego i ogródka Raua, m a
jąc na czele 17 pocztów sztanda
rowych korporantów w deklach,
szarfach i przy rapierach, a dalej
4 dalsze grupy mniejwięcej po 100
czwórek w każdej, z ogrom ną
przew agą studenterji, uzbrojonej
w lagi. Rozwinięto dw a tran sp a
renty: „Niech żyje Poiska N aro
dow a" i „Niech żyje Armja N aro
dow a", poczem pochód w zw ar
tych grupach ruszył naprzód.
W krótce zjawił się jakiś w yro
stek z zawiniątkiem pod pachą, z
którego to zaw iniątka w ydobyto
dw a pokaźnych rozm iarów , lecz
tekturow e, „mieczyki C hrobrego".
Mieczyki te niesiono następnie
bezpośrednio po korporanckich
flagach. W ów czas rozpoczęły się
okrzyki.
T e okrzyki są najcharakterysty
czniejsze. Początkow o były b a r
dzo bojow e, agresyw ne, w y b it
nie polityczne. „Precz z sanacją"
i naw et „precz z parszyw ą żydosan acją" oraz „Niech żyje rew o
lucja radykalno - narodow a" i
„niech żyje O.N.R.!"
W krótce jednak poczęły ustępo
w ać innym.
Oto, natychm iast po w yrusze
niu pochodu, zaw czasu wyreżyse
row ane grupy, sposobem przeję

tym od m anifestacyj robotniczych
— jęły skandow ać system atycznie
i bez przerw y jedno tylko w ezw ą
nie:
„Do sze-re-gu, do sze-re-gu!
Na-ro-dow-cy do sze-re-gu!“
Błagalne to wezwanie, m odulo
w ane na coraz to w yższą to n a
cję, miało jednak bardzo mizerny
efekt. Nikt z „narodow ców " z ulicy do „szeregu" się nie kwapił.
Przymknęło jeszcze paru studen
tów , paru starszych panów i kil
ka energicznych w ruchach i ob
fitych w biuście pań m ajstrow ych
z jatek na Powiślu... Ale na tem
koniec. Pochód jakoś w żywioło
wą
m anifestację
„narodow ej"
W arszaw y ani rusz się nie przeo
brażał.
B łagalne „do szeregu, do szere-gu!" nabierało rozpaczliw ej nu
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Rzedły więc miny uczestników
pochodu i jednocześnie zmieniał
się charakter ich okrzyków .
Nie
wznoszono już haseł naw et tego
rodzaju, ja k „Precz z frontem lu
dowym". ograniczając się tylko
do „precz z Żydami" i ,precz z
żydo-kom uną", zaś jeśli chodzi o
pozytyw nę stronę w ezw ań, to o r
ganizatorzy w padli na doskonały
pomysł. M ianowicie indywidualne
go kaptow ania poszczególnych
przechodniów,
Jedzie więc np. tram w aj, a po
chód niezmiernie pomysłowo krzy
czy: „Niech żyją narodow i tram 
w ajarze!" Motorniczy rusza ra 
mionami, dzwoni i jedzie dalej.
Lecz szczytu napięcia osiągnę
ły okrzyki już u wylotu K rakow 
skiego Przedm ieścia, przed gm a
chem Ministerjum Spraw W ew nę
trznych. Tam stało aż kilku poli
cjantów z groźnie patrzącym a s
pirantem w środku.
Uczestników dem onstracji ogarnął istny szał entuzjazm u:
„Niech żyje policja! Niech żyją po
licjanci! Niech żyją narodow o my
ślący policjanci!"
Tyle serca włożono w te okrzy
ki i tak bardzo się zawiedziono...
Bo pochód, dotarłszy do bram
uniw ersytetu, zaw ahał się. Iść d a
lej prosto, czy skręcić w szeroko
rozw arte wierzeje? 1 prow odyrzy
na czole, ogarnąw szy dumnym
wzrokiem zastępy w tyle, zdecy
dowanym krokiem... skręcili w
uniw ersyteckie podw órko. O krzy
ki wzmogły się zaraz, nabrały na
sile i bojowości. Zw łaszcza, gdy
szczęknęła zam ykana bram a. Ale
i potem brzmiały jeszcze groźne,
radykalno - „narodow e" hasła,
gdy liczni mówcy zachęcali do bo
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W praw dzie w
międzyczasie
w iększość szanujących się korporacyj, spore grono bardziej ele
gancko ubranych akadem ików oraz kilku starszych panów dość
spiesznym krokiem zdążyło opuś
cić autonomiczne tereny U. J. P.,

mimo to jednak po godzinie w ie
cow ania, na ulicę w ysypał się
tłum nie dużo mniejszy od tego—
jaki wyruszył z Botanicznego.
Ruszyli żw aw o, niosąc dyskret
nie nierozwinięte
przedwcześnie
transparenty, energicznie pokrzy
kując, zagrzani przez przedmów
ców. Lecz tu przyszedł kres w ę
drówki, kres
srom otny i bodaj
nieprzew idziany.
Bowiem, gdy spontaniczny po
chód „narodow o" myślącej stoli
cy znalazł się na wysokości uli
cy św iętokrzyskiej, nagle na jego
tyłach rozległy się rozpaczliwe
głosy: „Policja, policja, hydrant."
Istotnie, z bram y tak owacyjnie
w itanego gm achu Komendy Głów
nej wyjeżdżał granatow y hydrant
a w ślad za nim sunął pół pluton
pieszej policji bez broni...
Rzygnął strumień zimnej wody.
Skutek był piorunujący. W jednej
chwili spontaniczny pochód „na
rodow ej" stolicy przestał istnieć,
a jego „narodow i" uczestnicy ro*
prószyli się jak dym po „narodo
w ej" ulicy. „O panow ali ulicę sto
licy".
OBSERWATOR.

„Propaganda
okrucieAstw" w Hiszpanii
Od czasu wyborów w Hiszpa
nji w lutym r. o., kiedy to hiszpań
ski „Front Ludowy" uzyskał de
cydujące zw ycięstw o nad reak
cją, przez całą prasę mieszczańs
ką płynie fala wiadomości o rzeko
mych okrucieństwach i wandalizmach dokonywanych przez zw y
cięską lewicę.
W e wszystkich tych wiadomoś
ciach niema ani krzty prawdy, a
puszczane one były przedewszyst
kiem przez korespondentów pra
wicowej prasy francuskiej, by „ostrzec opinję" francuską przed
zwycięstwem „Frontu Ludowego"
we Francji, co mogłoby ł naFran
cję ściągnąć podobne okrucieńst
w a i akty wandalizmu.
Wynik niedzielnych wyborów
dowodzi, że społeczeństwo fran
cuskie nie pozwala się ogłupiać
alarmującemi wiadomościami *
pobliskiej Hiszpanji i oddało swe
głosy Frontowi Ludowemu.
W Madrycie wezwano przed pa
roma dniami korespondentów za
granicznych pism do Prezydjum
Rady Ministrów i oświadczono
im. że dla ich informacji wydawa
ny będzie dwa razy dziennie biu
letyn, który zawierać będzie wszy
stkie prawdziwe wiadomości, do
tyczące tego, co zachodzi w Hisz
panji.
Temsamem znikną chyba także
i ze szpalt polskiej prasy’ „sanacyino" - endeckiej sensacyjne wia
domości o terorze w Hiszpanji,—
wiadomości żywcem przepisywa
ne z francuskiej prasy prawico
wej.

Gdy lekarz powie: w ą tro b a ...
myślcie o jej leczeniu, bo w tej dia
gnozie mieści się często: woreczek
żółciowy, kamienie żółciowe, żółtacz
ka. Zioła m agistra Wolskiego ze znak.
ochr. „Billosa", zawierająca egzotycz
ne rośliny Combretum i Boldo pobu

dzają wątrobę do właściwej pracy i
normalnego wydzielania żółci oraz
powodują naturalne wypróżnienia.
Wytwórnia: Magister Wolaki, War
szawa, Złota 14.
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Współpraca literatury

Na marginesie strajku w „Ardalu" w Udzie
II.

z oświatowym ruchem robotniczym
W ostatnim okresie wzm ógł się
potężnie rozw ój literatury zw iąza
nej z problem am i społecznem i i pa
lącem i zagadnieniam i w alki, która
się w dobie naszej toczy. M inął okres obojętności literatury dla ru
chu robotniczego i spraw y w yz
w olenia społecznego, okres jej o b 
cości dla proletarjatu. P ro letarjat
nie je st już osam otniony, m a zno
wu przy swym boku m łodą, odczu
w a jącą tętno w spółczesnego życia
literaturę. Szereg now ych, św ie
żych talentów oddaje się na usłu
gę sp raw y robotniczej. L iteratura
ta nie ogranicza się do tw orzenia,
do w pływ ania na społeczeństw o
swem i utw oram i, do w ytw arzania
atm osfery, sprzyjającej rozgryw ają
cemu się za dni naszych przew ro
tow i społecznem u. Czyni ona jesz
cze coś więcej. Żyje w raz z klasą
pracu jącą. R eaguje żyw o i od w a
żnie na w szystkie objaw y tego ży
cia. W każdej niem al spraw ie, któ
ra po rusza dziś św iat pracy, przed
staw iciele literatury zab ierają głos.
Czy idzie o w alkę z faszyzmem,
czy o los aresztow anych, czy leje
się krew robotnicza, słyszym y głos
protestu, głos w ezw ania do w alki
ze strony pisarzy, czytam y zbioro
w e ośw iadczenia podpisane przez
szereg nazw isk, z a którem i stoją
talenty i pióra głośne w kraju.
Nic naturalniejszego n ad to. Pi
sarze polscy zajm ują miejsce, któ
re im się należy, m iejsce na którem
być powinni. R ozgryw ający się
wielki proces przebudow y społecz
nej, dram atyczna i pełna w sp an ia
łych epizodów w alka, któ ra się to
czy między starym a nowym św ia
tern, musi mieć sw ą siłę oddziały
w ania i sw ą moc zapładniania
tw órczości literackiej. L iteratura
musi się skupiać koło zagadnień,
które są jej godnem i. L iteratura, je
żeli m a mieć jakiś sens, musi kro
czyć n a przedzie. Dziwiliśmy się,
gdy m ilczała, gdy głos jej był zbyt
słabym i nikłym. Dziś jesteśm y spo
kojni, gdy głos jej donośnie się roz
lega. Głos ten jest pobudką, która
w zyw a nasze szeregi do walki.
W idocznie zbliżają się w ażne m o
menty, decydujące m om enty w al
ki, gdy p o budka ta ta k dobrze d a
je się słyszeć.
K lasa robotnicza z radością w i
ta w szystkie objaw y w spółdziała

nia literatu ry z nią. O św iadczenia
pisarzy polskich, zabierające głos
po stronie klasy pracującej, odzy
w ają się w jej szeregach najżyw szem echem. Zacieśnia się b rate r
stw a broni między św iatem pracy
a jego literaturą. Dzieła pisarzy
polskich i pisarzy innych narodów ,
któ re rozp atrują wielkie problem y
w spółczesnego życia i zakreślają
szerokie perspektyw y walce, która
się toczy, trafiają tam , gdzie trafiać
pow inny, do najszerszych m as czy
tających, które są przecież w swej
przygniatającej części m asam i p racującem i.
Bibljoteki robotnicze,
sceny robotnicze, uroczystości ro
botnicze żyją tw órczością literatu 
ry lew icow ej, antyfaszystow skiej,
socjalistycznej. W bibljotekach Par
tji, TU R-a, Zw iązków Z aw odo
wych dzieła Kruczkowskiego, czy
W asilew skiej są rozryw ane, cze
kają na nie długie kolejki czytelni
ków. N a akadem jach i w ieczorach
artystycznych urządzanych przez
o rganizacje robotnicze, chłopskie,
socjalistyczne w ykw itają w ciąż na
zw iska Broniew skiego czy Szymań
skiego, Szemplińskiej czy Szenwal
da, C zuchnow skiego czy Słobodnika, Cieplińskiego czy wielu innych,
których nie sposób tu wymienić.
Ale jest jedna rzecz, k tó rą trze
ba teraz w łaśnie poruszyć. Idziemy
obok siebie, nie idziemy z małemi
w yjątkam i jeszcze razem . Na od
zew w alki zbiegliśm y się w jedno
m iejsce i kroczym y w jedną stro 
nę, ale nie stw orzyliśm y jeszcze
jednego, zw artego szeregu. Klasa
robotnicza zaprasza literaturę do
sw ych szeregów . Niech się w ytw o
rzy nierozerw alna spójnia między
tw órczością a życiem. Klasa robo
tnicza ma rozw inięty szeroki ruch
ośw iatow y, w którym stoi niemal
sam otna. Kiedyś liczne grupy inte
ligencji odsunęły się potem w zna
cznej części, w stydliw ie i bojażliwie. Zostali w wielu ośrodkach sa
mi robotnicy i tw orzyli swój ruch
ośw iatow y i kulturalny bez niczy
jej pomocy, bez żadnego w spół
działania. Ten ruch stanow i teren
jak b y stw orzony dla czynnej akcji
lew icow ego św iata intelektualne
go w Polsce. A pierw sze miejsce
należy się literaturze. To nie jest
tylko chęć organizacyj robotni
czych w yzyskania talentów , w przę

D, r o g a d o z d r o w i a .
D b a jc ie o z dro w y i o l q d e k l C h o r y ż o łą d e k jeśł n ie r a z przyezynq pow s ła w a n io n a jr o z m a its z y c h c h o r ó b I tw o rzy zła p r z e m i a n ę materji.
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sło su ie się przy z a p a rc i u ; sa ła g o d n y m śro d k ie m p rz e c z y s z c z a ją c y m ,
regu lu jq ż o łą d e k u su w ajq n a g r o m a d z o n e su b s ta n c je gnilne I niestro*
w io n ę resztki z o rg a n i z m u .
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s t o s o w a n e w c h o r o b a c h w ą tro b y , n e r e k , k a m i e n i żółciowych, w h e m o 
ro id a c h . r e u m a t y ż m i e i a r t r e t y ż m ie , sa c h ę tn ie p r z y j m o w a n e p r z e z c h o r y c h

Na Górnym Śląsku
S

ran

(as). Na 6, 7 i 8 m aja b. r. w y
znaczył Sąd O kręgow y w K ato
w icach rozpraw ę głów ną w jed 
nym z najw iększych procesów oszukańczych na Górnym Śląsku.
N a ław ie oskarżenia zasiądzie
11 osób, w tern 5 członków rodzi
ny Franciszka Buchalika z Piotro
w ic Śląskich, w pow. Pszczyńs
kim. Do rozpraw y w ezw ano prze
szło 100 św iadków , tak że proces
potrw a najpraw dopodobniej przez
cały tydzień. Akt oskarżenia z a 
rzuca wszystkim oskarżonym oszustw a ubezpieczeniow e na szko
dę osób pryw atnych, oraz to w a 
rzystw ubezpieczeniow ych, m ają
cych swe siedziby tak w Polsce,
jak i na Śląsku Opolskim. O sk ar

żeni zbierali na polecenie Buchalików polisy niemieckich
to w a
rzystw ubezpieczeniowych do w a
loryzow ania, poczem
wypłacone
pieniądze ginęły w ich głębokich
kieszeniach.
Pozatem oskarżeni
ubezpieczali śmiertelnie chorych,
oczywiście bez ich (wzgl. rodzin)
zgody, przyczem do badania le
karskiego wysyłali
podstaw ione
zdrow e osoby. O trzym yw ane premje inkasow ali oczywiście Buchalikowie jako posiadacze polis. Do
chodzenia w tej spraw ie trw ały
przeszło dw a lata, a akta spraw y
są zebrane w kilka tom ów . Posz
kodow ani zostali również najbied
niejsi. Spraw a ta budzi wielkie
zainteresow anie.

gnięcia ich do ciężkiej pracy. Li
te ra tu ra zyska możność oddziały
w ania, w pływ ania na klasę robo
tniczą, prostow ania poglądów i
dróg, zbliży iskrę do prochów , któ
re m ają w ybuchnąć.
Stoimy niew ątpliw ie po jednej
stronie barykady. Spraw a jest
wspólna, i w róg jest w spólny, i
w alka będzie w spólna. M uszą więc
także być w spólne szeregi.
ADAM PRÓCHNIK.

Podajemy tu d rugą część a r  arbitraż nie uwzględnił w szyst na nowe m iejsca pracy. Robotni
tykułu. Pierw sza część zamiesz kich jego postulatów . Ale, panie ce stają się uczenicami. Robotni
czona była dn. 28 kwietnia.
obrońco krzyw dy robotnika, dla ce, które pracow ały w fabryce po

Bardzo słusznie akcentow ał anonim owy autor w „Dzienniku
Lidzkim", że w arunki, na których
przystąpiono do pracy, były m oż
liwe do przyjęcia już po ukończę
niu remontu maszyn. Tak, ^o tu 
maniony robotnik" okazał się bar
dzo zdyscyplinow anym , — podpo
rządkow a! się arbitrażow i rządo
wemu, aczkolwiek jest zdania, że

Przed rocznicą zgonu m arsz. Piłsudskiego

Wiadomości techniczne
co do jazdy do Wilna
Wyżywienie osób, przybywających i 200 gr. chleba żołnierskiego. Cena
do W ilna, odbywać się będzie w dn. jednego posiłku 11 groszy. Obiad —
11 i 12 m aja: a) indywidualnie, b) składający się z porcji zupy fasolo
grupowo.
wej, gulaszu wieprzowo - wołowego
1. Wyżywienie indywidualne:
i 200 gr. chleba żołnierskiego. Cena
potrzeby wyżywienia indywidualne jednego obiadu 35 gr.
go pokryją w całości cukiernie, re
P rzy punktach wyżywienia urucho
stauracje i jadłodajnie wileńskie.
mione będą strag an y cechu wędlinia2. Wyżywienie grupowe:
rzy, sprzedające wędliny według in
wyżywieniem grupowem objęte być dywidualnego zapotrzebowania.
mogą tylko zorganizowane wycieczki
O rganizacje i wycieczki, przybyw a
n a następujących w arunkach: a) wy jące grupowo, a życzące sobie zaopa
cieczki, które zakwaterowane będą w trzenia w punktach wyżywienia, win
koszarach wojskowych, mogą korzy ny zgłosić najpóźniej do dnia 8 m aja
stać z wyżywienia z kotła wojskowe zapotrzebowania, zaw ierające nastę
go po cenie rozważnika, wynoszącego pujące dane: a) ilość osób, które m a
62 gr. za całodzienne utrzym anie ją być żywione, b) z jakich posiłków
(śniadanie, obiad, kolacja i chleb). organizacja będzie korzystać (śnia
Zakwaterowanie w koszarach znajdą danie, obiad i kolacja), c) czy wyży
organizacje p. w., związki rezerw i wienie m a być przygotowane tylko
stów i kombantanci. b) Wycieczki, na 12 m aja czy też i n a 11 m aja.
zakwaterowane poza koszarami, mo Zgłoszenia należy kierować pod adre
gą korzystać z uruchomionych w tym sem: Wilno, 1-sza dywizja piechoty
celu punktów wyżywienia, obsługiwa leg jonów, kpt. Stefan Zaremba. N a
nych przez wojskowe kuchnie polowe, leżność za zamówione wyżywienie
W punktach wyżywienia będą w yda- powinna wpłynąć pod tym samym
w ane, śniadania i kolacje, składające adresem najpóźniej do dnia 8 m aja
się z porcji herb aty słodzonej (0.5 1.) I r . b. (PA T).

Wiadomości

z cafei
P olsk i

WYROK W SPRAWIE NADUŻYĆ
Obecnie w toku przesłuchiw ania
W BANKU ŁAŃCUCKIM.
oskarżonego Jurm ana wyszły na
Przez 6 dni toczyła się przed są jaw okoliczności, które spow odo
dem okręgow ym w Rzeszowie roz w ały prow adzącego śledztw o sę
p raw a karna przeciw ko W olken- dziego Supińskiego do zarządzenia
feldowi oraz trzem jego tow arzy konfrontacji aresztow anego z Kurz
szom, którym akt oskarżenia za manem, w wyniku której sędzia
rzucał wiele przestępstw , popeł w ydał nakaz aresztow ania Kurznionych w związku z pełnieniem m ana. N astąpiło to na korytarzu
przez nich funkcyj dyrektorów i sądowym .
księgowych Banku Kupiecko - Rol NIEUDAŁA UCIECZKA DWÓCH
niczego w' Łańcucie.
ZŁODZIEJÓW.
W spraw ie tej zapadł wyrok, mo
Niedawno osadzono w więzie
cą którego s. o. Jasiński skazał Szy
niu w W ilnie na Łukiszkach w ła
m ona W olkenfelda oraz Henryka
m y w a cz a Boi. W ołejszę. W w ię
Bauera za lichwę po 6 tygodni wię
zieniu tern osadzono również niej.
zienia, oraz W olkenfelda na 500
Aleks. Piotrow skiego. Obaj ci w ła
zł. grzyw ny, Bauera na 1000 zł.
mywacze obmyślili ucieczkę i do
grzyw ny, uniew inniając ich od po
prowadzili ją 2 b. m. do skutku.
zostałych zarzutów , objętych ak 
tem oskarżenia. Pozostałych dwóch Gdy przeprow adzano ich do amoskarżonych: W olfa Siegla i dra bulatorjum , zmylili czujność stra
Leona M arkla uwolniono od winy ży i w ydostali się do przybudów 
ki, skąd uciekli na ulicę.
i kary.
Gdy przechodzili przez ogrodzę
ARESZTOWANIE EMER. SEKRE nie, zauw ażyła ich straż w ięzien
TA RZA SĄDU W STANISŁAWO na i dała kilka strzałów . Kule tra
WIE.
fily zbiegów w ręce. Mimo to zdo
W sądzie okręgow ym w Stani łali oni zbiec.
Piotrow ski został w krótce za
sław ow ie w yszła na jaw afera, w
związku z którą aresztow any zos trzym any przez przechodniów ko
tał emer. sekretarz sądu Kurz- ło Kasyna oficerskiego przy ulicy
mann, oskarżony o pobieranie ła  Mickiewicza. W ołejszo natom iast,
uciekając ul. K alw aryjską, rzucił
pów ek od stron.
Na rozpraw ie w czasie przew o się na przechodnia, usiłując ze
du sądow ego aresztow ał prokura drzeć z niego płaszcz — i to go
tor jednego ze św iadków , niejakie zgubiło. Nie zdołał bowiem por
go Jurm ana, kupca zbożow ego z wać płaszcza, w padł do jednego
Buczacza, pod zarzutem złożenia z domów, gdzie w ślad za nim po
fałszywych zeznań. R ozpraw a prze biegła policja i tam go ujęto.
Obydwu w łam yw aczy o sa d zo 
ciw Kurzmanowi zakończyła się
w ów czas wyrokiem uniew inniają no ponow nie w więzieni'.:, lecz już
w oddzieinych celach.
cym.

Straszna śmierć przy pracy

Straszna katastrofa samochodowa

W piątek wieczorem zdarzył
się w W ielkich H ajdukach śm ier
telny w ypadek przy pracy.
Z atrudniony tam w domu przy
ulicy M arszałka Piłsudskiego nr.
80 przy m alow aniu jednego z mie
szkań pom ocnik m alarski 15-letni
Adolf K iełbasa
z W ielkich H aj
duk, posiany do przyległej ubika
cji po sznur, próbow ał dźw ignąć
przy g n iatającą
go dw um etrow ą
rolę linoleum w agi 5 ctn.
Kiełbasie udało się w praw dzie
dźw ignąć zrolow ane linoleum je
dnakże nie m ógł go już ustaw ić

W sobotę około godziny 20-ej,
ul. Emiiji Plater, od strony ul. Wil
czej w kierunku Al. Jerozolim 
skiej jechała taksów ka Nr. 537
(24106), prow adzona przez kiero
wcę W acław a Stańczaka (Z akro
czym ska Nr. 13). Przy wylocie ul.
Hożej i Emiiji P later nastąpiła ka
tastrofa w skutek starcia z tak só w 
ką Nr. 430 (22058), prow adzoną
przez kierowcę W iktora Mellera
(W ęgierska 5), który jechał ul. Ho
żą (od C hałubińskiego w stronę
M arszałkow skiej). Starcie było tak
silne, że pierw szy sam ochód w y

z pow rotem i w ałak ten, obalając
się na ziemię, przygniótł swym
ciężarem chłopaka. Skutki tego
były straszne, bowiem nieszczęśli
wemu rzuciła się krew ustam i
nosem ą uszam i z pow odu zgnie
cenia klatki piersiowej. Z aw ezw a
na pomoc lekarska okazała się
bezprzedm iotow ą, bowiem Kiełba
sa poniósł śmierć na miejscu.
Zwłoki tragicznie zm arłego po
m ocnika odstaw iono do kostnicy
szpitala hutniczego w W ielkich
H ajdukach.

czego nie widzi pan w śród kandy
datów do poniesienia winy za
skutki... fabrykanta?
Robotnik podporządkow ał się
arbitrażow i rządow em u, ale fa
brykant łamie i obchodzi ten arbi
traż.
W myśl orzeczenia arbitrażo
wego winni być przyjęci do p ra 
cy wyłącznie robotnicy, zatru d 
nieni w fabryce do dnia 28.12".
F abrykant chce to wytłum aczyć
w tym sensie, że nowo przyjęci
łam istrajkow ie m ają pozostać. —
ż ą d a od nas pisemnego zaśw iad
czenia
M inisterjum,
jakgdyby
tekst orzeczenia nie był w yraźny.
P. prezes Mełup mówi, że ci nowi
nie będą przeszkadzali starym ;—
mówi również, że produkcja bę
dzie zmniejszona.
Omijając stronę logiczną takie
go rozum ow ania, stw ierdzam , że
w obec takiego stanu rzeczy m oż
liwości zmniejszenia, produkcji
żaden łam istrajk pozostać nie mo
że. Orzeczenie arbitrażow e musi
być jaknajściślej
przestrzegane.
Robotnicy, którzy w fabryce po
stradali zdrow ie, nie mogą być
wyrzuceni na bruk.
W orzeczeniu arbitrażow em jest
mowa, że przy kolejności przyj
m owania do pracy winno się uw zględnić kw alifikacje zaw odo
we, stan m aterjalny i stan rodzin
ny przyjm ow anych. T o także nie
jest wykonywane. W fabryce jest
przegrupow anie starych robotnic

pięć lat, nie są przyjm ow ane, na
ich miejscu uczą nagw alt inne.
Przedem ną
leży oświadczenie
dyrekcji, w którem pisze ona, że
zatrudnienie starych
robotników
leży i w jej interesie, a w prakty
ce — około 130 starych robotni
ków jest na bruku.
Dalej — nie jest przestrzegany
cennik fabryczny. Robotnice, za
m iast
zagw arantow anego
iw
1.40 otrzym ały 1.20,
robotnicy
również zostali skrzywdzeni. Kie
dyś się zwróciłem po w yjaśnienia
pow iedziano mi, że to była omył
ka. Omyłka w liczbie m nogiej. —
Nie jedna otrzym ała zmniejszoną
cenę.
To w szystko możemy poprzeć
w razie potrzeby faktami.
Leży przedem ną apel Główne
go Inspektora Pracy (Nr. Pp. I/o.
6 z dnia 26.3, b. r. — do C entral
nego Zw iązku w spraw ie koniecz
ności uspokojenia stosunków na
terenie fabryki „A rdal", poniew aż
— jak głosi dalej apel — zaobser
w ow ane zaognienie nastrojów mo
głoby pow ażnie utrudnić realiza
cję arbitrażu. Stwierdzam w obec
pow yższych faktów , że jak długo
w fabryce pozostanie bodaj jeden
łam istrajk, starzy robotnicy, cho
rujący z winy fabryki, a w yrzucę
ni na bruk, nie będą mogli być
„spokojni". Nie będzie m ożliw oś
ci uspokojenia, gdy będzie się
gw ałcić orzeczenie arbitrażow e!
(—) Antoni Przewoźny.

I
(Kor. w łasn a).
Mimo, że odbyło się już kilka
konferencji, strajk rozpoczęty w
dniu 9 m arca b. r., trw a nadal.
O statnio odbyły się dwie konfe
rencje: w dniach 11 i 17 kwietnia
przy udziale czynników adm inis
tracyjnych, w skutek oporu udzia
łowców, konferencje te nie dały
żadnego rezultatu.
S tarosta pułtuski odbył naw et
zebranie ogólne ze w szystkim i udziałowcami. Mimo, że robotnicy
zrobili ze swej strony w szystko—

by zlikw idow ać zatarg, panow ie
udziałow cy specjalnie przew leka
ją spraw ę, by głodem zmusić ro 
botnika do ustąpienia, a naw et
prow okują aw antury.
Czynniki
m iarodajne
winny
w glądnąć w taktykę pp. udziałów
ców, tem bardziej, że huta w W y
szkowie, pracuje przeważnie dla
państw ow ego Monopolu Spirytu
sowego.
Strajk trw a.

U f iad om ości g p o r to w e
Z d n ia
ZWIĄZEK WOJSKOWYCH KLU
BÓW SPORTOWYCH. Przygotow a
nia do stw orzenia związku wojsko
wy T klubów sportowych znajdują się
już n a ukończeniu. Siedziba związku
mieścić s ę będzie w gmachu PUW F.,
gdzie rozpoczęto już prowizoryczne
urzędowanie. N arazie przygotow ania
mi k ieruje pułk. Wenda. W najbliż
szym czasie z inicjatyw y w arszaw 
skich wojskowych klubów sportowych
zwołane zostanie zebranie inaugura
cyjne wszystkich wojskowych klubów
sportowych z całego kraju.

T enis
TENISOW E MECZE POKAZOWE
W WARSZAWIE. W piątek n a kor
tach stołecznej Legji rozpoczęły się
pokazowe mecze w tenisie przy uda'a
le cłowych naszych zawodników i
Prenna. Rozegrane zostały dwie gry
pojedyńcze, natom iast g ra podwójna
spowodu spóźnionej pory nie odbyła
się.
W pierwszem spotkaniu Tarlowski
i Tłoczyński grali 4 z wynikiem 4:6,
6:3, 6:1, 6:8. Po czw artym secie k a
pitan związkowy ze względu na zmę
czenie i przedenerwowanie graczy
przerw ał walkę. Tłoczyński zaprezen
tował raczej słabą formę, walczył je
dnak bardzo am bitnie i twardo.
W drugim meczu Hebda pokonał
P renna 7:5, 7:5, 4:6, przytem set 4-y
przerw ano spowodu zapadających cie
mności przy stanie 2:1 dla Hebdy,
Hebda w dobrej formie o regularny.
Prenn wykazał rutynę, dużą wszech
stronność uderzeń, widać jednak by
ło, żet rak tu je spotkanie treningowo.
Hebda zawiązał walkę bardizo zacię
tą, był w dobrej form ie biegowej i po
niał mało błędów.
Drugiego dnia w sobotę Hebda po
konał W ittm ana 1:6, 6:1, 6:4, a Prenn
w ygrał z Tarłowskim 9:7, 6:1, 6:3.
FRANCJA — CHINY 2:0 — HOLANDJA — MONACO 2:0. W P ary 
żu w pierwszym dniu meczu teniso
wego o puhar D avisa F ra n c ja — Chi
ny Francuzi w ygrali obie g ry poje
dyńcze i prowadzą 2:0.
W Monte Carlo w pierwszym dniu
meczu tenisowego o p uhar Davisa pro
wadzi H olandja z Monako 2:0.

SKICH. N a konferencji warszawskich
sędziów bokserskich powzięto przez
aklam ację uchwałę, według której po
stanowiono grem jalnie odseparować
się od grona działaczy i sędziów, któ
rym w związku z m istrzostw am i Pol
ski w Łodzi czyniono publicznie za
rzuty stronniczości i fałszow ania w y
ników. Powodem te j decyzji je st fak t,
że ani wydział spraw sędziowskich
ani też zarząd PZB nie wyciągnąć ża
dnej konsekwencji z tych zarzutów i
przeszedł nad niemi do porządku
daennego. Skutkiem tego sędziowie
warszawscy uznali za niemożliwe dal
sze pozostanie w PZB aż do czasu uk aran ia winnych. N a konferencji
stwierdzono także, że w pierwszym
rzędzie dla u zdrow iena stosunków n a
leży usunąć z grona działaczy i sę
dziów pp. Suszczyńskiego, Bielewi
cza, Moskala, Wendego, Gorczyckiego i Lewickiego, którzy, według opinji konferencji, naruszyli zasadę
fa ir płay w sporcie. K onferencja po
p arła także akcję zarządu W arsz.
CZB, zm ierzającą do napraw y sto
sunków i wezwała sędziów innych okręgów do złożenia publicznych p ro 
testów.
MJR. MORAWSKI JESZCZE N IE
OBJĄŁ AGEND WARSZ. OKR. ZW.
BOKSERSKIEGO. Zarząd Pol. Zw.
Bokserskiego nie nadesłał jeszcze spe
cjalnego zawiadom ienia do W arsz.
OZB. w spraw ie przejęcia agend okręgu przez mianowanego przed kil
ku dniami kom isarza okręgu m jr. w
st. spoczynku Morawskiego. J a k się
dowiadujemy, na spraw ę przejęcia agend przybyć m a do W arszaw y spe
cjalna delegacja PZB z prezesem dyr.
dyr. Kuczykiem n a czele, k tó ra do
kona przejęcia agend w raz z m jr. Mo
rawskim, członkami zarządu okręgu
i delegatem PU W F. Przypuszczać n a
leży, że nastąpi to w ciągu najbliż
szych dni.
Przypomnieć należy, że na dzień 24
24 m aja zwołane zostało doroczne
walne zgromadzenie W arsz. OZB. Obecnie niewiadomo czy term in tego
zebrania zostanie utrzym any.

wrócił się, przygniatając dwie sto
jące na jezdni pracow nice dom o
w e: 40-!etnią Zofję Frankow ską i
28-letnią Bronisławę Jaskólską, obie zam. przy ul Emiiji P later 21.
Pierw sza doznała poranienia gło
wy, oraz potłuczenia rąk i nóg,
druga — w skutek zm iażdżenia
głowy poniosła śmieć na miejscu.
Stańczak tw ierdzi, że przyczyną
katastrofy było rozłączenia się kie
Dr. med.
równicy, w skutek czego nie zdą
BSoks
NIECAŁA 12 (Króla Alberta)
żył w porę zaham ow ać auta. O by
oraz w LECZNICY NALEWKI 4
dwu kierow ców aresztow ano, od
ZNAM IENNA UCHWAŁA WAR Chor. PŁCIOWE I WENERYCZN
SZAWSKICH SĘDZIÓW BOKSER- 9 r. do 9 w. Niedz. do 2. Tel. 651-1
bierając im p raw a jazdy.

OGŁOSZENIA LEKARSKIE
H. LEWIR
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„Jesteśmy, Jak wielka nadchodząca fala...**

D z i e ń 1 M aja w P o l s c e
Sprawozdania z przebiegu
Święta Majowego napływają
nieustannie ze wszystkich stron
kraju, ze wszelkich ośrodków
przemysłowych, z miast, mia
steczek i wsi. W każdem spra"
Wozdaniu brzmi nuta rosnącej
pewności siebie, zadowolenia z

wyników dokonanego wysiłku.
Jest to dowód najlepszy, że
nasz ruch masowy .ozpoczął okres DUŻEGO OŻYWIENIA.
Lody pękły. Nastąpiła wiosna.
Wyrastają przed nami nowe
zadania i nowe możliwości.
**
*

Sprawozdania musimy „roz~
lożyć“ na szereg numerów. Po
staramy się podać je wszystkie,
choćby w największym skrócie.
Każdy wysiłek czy w stolicy,
czy w dalekiej, zapadłej wsi ma
dla nas równą wartość ideową
i moralną.

OKręg pł ocki
W PŁOCKU święto majowe
rozpoczęło się akademją Rob.
Tow. Przyjaciół Dzieci. Zebrało
się 130 dzieci, które śpiewały, odegrały piękne sztuczki pod opie
ką t. Jaśkiewiczowej i wychowaw
czyni.
O godz. 12-ej wyruszył ogólny
pochód, — taki, jakiego nie wi
dziano w Płocku.
P. P. S, na czele, dalej licznie
reprezentowane Stronnictwo Lu
dowe, pod zielonym sztandarem,
Bund i Poale-Sjon.
Z cukrowni Borowiczek przy
szedł pochód ze sztandarami i or
kiestrą.

Zagaił wielki wiec tow. Przy
bylski. Przemawiali entuzjastycz
nie witani t. t. Kłuszyńska, M.
Wieczorek (Stron. Lud.), tow.
Oller z Bundu i t. Szwarc z PoalSjonu.
Kiedy t. Przybylski zamykał ten
wielki manifestacyjny wiec, okrzykom na cześć P. P. S. nie by
ło końca.
Wszyscy rozumieli, że przewo
dzi i kieruje P. P. S.
W rannych godzinach odsłonię
to tabliczkę przy ul. Józefa Kwiat
ka (dawniej Szeroka)
W ostat
niej chwili województwo zatwier
dziło zmianę nazwy ulicy, uchwa-

Sprostowanie urzędowe
W związku z artykułem, jaki uka
zał się w dzienniku „Robotnik" z dn.
16 kwietnia 1936 r. p. t. „Kto powi
nien dbać"... Urząd Wojewódzki Łódz
ki na zasadzie art. 21 Dekretu w
przedmiocie tymczasowych przepisów
prasowych z dnia 7.XL 1919 r. (Dz.
Praw. 1919 Nr. 14, poz. 186) prosi o
zamieszczenie poniższego sprostowa
nia:
Nieprawdą jest, jakoby wicestarosta koniński p. Sulkowski wymagał
od delegata Centralnego Związku Ro
botników Przem. Budowl, Ceramlcz.
i pokrewnych w Polsce, p. Czerwiń
skiego jakiegoś „specjalnego upoważ
nienia", natomiast prawdą jest, że
zażądał od niego okazania odpowied
niej legitymacji organizacyjnej, aby
stwierdzić, kogo ma reprezentować
na konferencji p. Czerwiński.
Nieprawdą jest, jakoby wicestarosta koniński p. Sulkowski wyrażał
zdziwienie z powodu zainteresowania
się Centrali Związku zatargiem w
konińskim przemyśle budowlanym,
natomiast prawdą jest, że informo
wał aię o całokształt płac w przemy
śle budowlanym na innych terenach.
Nieprawdą jest, jakoby wiceetarosta Sulkowski „uznał, że w Ko
ninie nie może być większych płac,
jak 4 zł. dla murarza, a zł. 2 — dla
robotnika", natomiast prawdą jest,
że po długotrwałej dyskusji, po wy
jaśnieniu stanowiska w zatargu przez
przedstawicieli
przedsiębiorców
i
przez przedstawicie®; murarzy wicestarosta Sułkowski, pragnąc dtoprowa
dzić do porozumienia, zaproponował

P. C. WODEHOUSE.

lonej przez Radę Miejską jeszcze
w lutym b. r.
Wieczorem odbyło się w prze
pełnionej sali teatru miejskiego,
świetnie wyreżyserowane przez ob,
Leszczyca — przedstawienie „Sy
gnałów" Szelburg Zarembiny.
Przemawiała tow. Kłuszyńska.
Płock przeżył wielki dzień.
W SIERPCU obchód 1-majowy
wypadł wspaniale, udział chłopów
był bardzo liczny. W pochodzie
uczestniczyło około 5 tysięcy lu
dzi. Przemawiali tow. Felicjan
Tułodziecki, tow. Kempczyński,
przedstawiciel Bundu, dr. Peola,
prezes Koła okręgowego z Grabdzca, ob. Wolski z „Wici".
W DOBRZYNIU NAD DRWĘ
CĄ starosta zakazał pochodu, jak
i odegrania sztuki „Zbudź się,
Hiszpanjo".
W ŻUROMINIE przemawiał
tow. Churski z Płocka i przedsta
wiciel Bundu.
W całym okręgu zbiórka na
rzecz T. U. R. cieszyła się powo
dzeniem.
Udział kobiet, jak i młodzieży,
był bardzo liczny.
O. K. R. w Płocku może z du
mą i zadowoleniem patrzeć na re
zultaty swojej pracy.

P o w ia t o l k u s k i
Dzień 1-go M aja w naszym po
wiecie przeszedł w nadzwyczaj
nym nastroju. Wszystkie zakłady
pracy były nieczynne. Nie praco
wali też robotnicy, zatrudnieni na
robotach publicznych. Charakte
rystycznym objawem
dodatnim
jest fakt, że ani jeden plakat za
powiadający uroczystość 1-szo
Majową, nie został uszkodzony,
ani też zerwany. Ludność miaste
czek i okolicznych wsi obchodziła
1 Maja ze czcią i powagą.
WOLBROM. Już o godz. 9-ej
poczęli się grupować robotnicy z
miejscowej fabryki. O godz. 9.30
wyruszył pochód z pod fabryki do
miasta, odległego o 3 kim. Na
czele pochodu szedł zarząd Związ
ku Chemicznego pod sztandarem
związkowym. Na przodzie niesio
no sztandar partyjny, z którego
zwieszały się d łu g e czerwone
wstęgi, niesione przez ubrane* po
krakowsku dwie dziewczynki: je
dną szarfę niosła Wisia Szczepa
niak, drugą Sabinka Dudkówna.
Przed pochodem uwijali się ro
werzyści na pięknie przystrojo
nych rowerach. Dźwięki „Czerwo
nego Sztandaru" donośnie rozcho
dziły się po okolicy. Imponujący
pochód doszedł do rynku, na któ
rym zebrała się dwukrotnie więk
sza liczba osób. niż w roku ubie
głym. Zagaił Zgromadzenie 1-szomajowe przewodniczący Związku
Chemicznego,
tow. Siewierski,
składając hołd poległym, w ostat
nich zajściach. Zgromadzeni z obnażonemi głowami uczcili pamięć
poległych.
Referat, poświęcony 1 Majowi,

kompromisowe stawki płac t. j. 4—5
zł. dla murarza i 2 — 2.50 zł. dla
zwykłego robotnika dziennie.
Nieprawdą jest, jakoby wicestarosta Sulkowski uznał, że „robotnicy
budowlani winni pracować więcej, niż
osiem godzin dziennie", gdyż o tern
na konferencji wcale nie było mowy.
Nieprawdą jest dalej, jakoby dele
gacja robotmcza pytała wicestarosty
Sulkowskiego, czy zna on ustawę o
czasie pracy, natomiast prawdą jest,
na konferencji wogóle o tern mowy
nie było.
Nieprawdą wreszcie jest, jakoby
4
przedsiębiorcy budowlani zgadzali się
na warunki płacy proponowane przez
murarzy, bowiem w takim razie cała
konferencja i spór byłby bezprzed
rodówki" stanowią dowód prze.
miotowy. Przedstawiciele murarzy i
Piszą nam z Baranowicz:
stępstw z art. 127 i 154 k. k., a za
robotników wystawili następujące żą
Otrzymaliśmy następujące po
tern nalażało je odebrać i załączyć
dania na bieżący sezon budowlany: 8 stanowienie:
do sprawy, jako dowody rzeczowe.
zł. dziennie dla murarza i 4 zł. dzien
Syg. akt. Kps. 140/36
Postanowienie:
nie dla zwykłego niewykwalifikowa
Sędzia Okręg, śledczy
nego robotnika. Przedstawiciele zaś
Baranowicze, dnia 25 kwietnia
Wl. Chojnowski.
**
przedsiębiorców budowlanych zapro
1936 r. Sędzia Okr. śledczy w Ba
*
ponowali po długim namyśle: 4 zł. dla
ranowiczach, Władysław Chojnow
Aresztowania i rewizje, rzeko
murarza i 2 zł. dla zwykłego robotni
ski, w sprawie karnej przeciwko mo w poszukiwaniu „literatury ko
Machajowi Józefowi i in. podejrz. munistycznej" są u nas na porząd
ka t. j. stawki nieco wyższe, niż w ze
o przestępstwo z art. 127 i 154 k.k. ku dziennym. Zachowanie się po
szłorocznym sezonie
budowlanym.
postanowił: na podstawie art. 153 licji jest przytem wysoce niewła
Wobec tak wielkiej różnicy i nieprze
jednanego stanowiska jak jednej, tak
kpk. zatwierdzić odbiór trzech tek ściwe. Interwencje nie wiele postów „Międzynarodówki" w języku makają. Władze każą podporząd
drugiej strony konferencja nie dała
pozytywnego wyniku, pomimo wysił
polskim, białoruskim i żydow kować się najpierw żądaniu poli
ków w tym kierunku tak Inspktora
skim, które zostały zdjęte ze ścia cji, a dopiero potem skarżyć za...
ny z lokalu Rady Związków Zawo nadużycia władzy.
Pracy jak i Wicestarosty konińskiego
p. Sulkowskiego.
dowych przy ul. Ułańskiej 50 w
Może ktoś wreszcie wytłumaczy
Za Wojewodę
Baranowiczach.
władzy na Kresach, że tak postę
(—) R. Kędzierski,
UZASADNIENIE.
pować nie wolno.
Naczelnik Wydz. Społ. - Polityczn.
Wymienione 3 teksty „Międzyna

Dokument

„Międzynarodówka" jako dowód przestępstwa
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Burzliwa pogoda
Z upoważnienia au to ra przełożyła B. Kopelówna
Sue zastanow iła się, zagryzając wargę
— Była całkiem miła.
— .Wiem, co to znaczy... Była okropna?
— Nie, w ydaw ała się zupełnie przyjacielska. Smiala się dużo i... no, było zupełnie tak, jak mówiłeś.
Lady Di. Udana dobroduszność. Ale...
— Ale ty poczułaś aksam itną dłoń pod żelazną rę 
kaw icą? Nie, do djaska... to nie jest tak — zastano
wił się Monty. — Powinno być naodwrót, praw da?
Doznałaś w rażenia, że czeka tylko, aż odwrócisz się
od niej plecami, by zagłębić w nich nóż
— Trochę... Ma coś takiego w oczach Nie uśmie
cha się niemi. Ale oczywiście mogę się mylić
Mina M onty'ego w yrażała powątpiew anie. Zapa
lił papierosa i zaciągnął się nim, pogrążony w zadu
mie.
— Nie, myślę, że masz rację. Nie chciałbym tak
myśleć, ale tak jest. Nie ukrywam przed tobą, że
przed samem twojem przyjściem powiedziała mi, że
zam ierza wszystko zerw ać.

— Oo?
— Rozumie się — M onty pośpieszył dodać pocie
szająco — że nie ma ona żadnej szansy Mało jest
ptaszków bardziej stanow czych od Rooniego. Ale

postara się już puścić w ruch swoje najgorsze sztucz
ki. Kobiecy szwadron w Blandings Castle to ’w arde
orzechy do zgryzienia. Ciekawe, że są o tyi« bar
dziej jadowite od mężczyzn, W eź tylko starego Emswortha... starego Gally'ego, młodego F .edk t Nie
znasz jeszcze Fredka, praw da? W szystko to morowi
chłopcy. A z drugiej strony ta Julja, ta Konstancja,
i inne... wszystkie żmije czystej wody. Kiedy po
znasz bliżej całą rodzinę, przekonasz się. że są
w niej tuziny ciotek, o których nigdy w życiu nie
słyszałaś — ciotek, będących siódmą wodą po ki
sielu, rozrzuconych po całej Anglji — a każda z nich
jest postrachem dla swego powiatu. To rodzaj plagi
rodzinnej. Ale, jak mówię, młody Ronnie jest nie
zawodny. Nikt nie mógłby go odwieść od z miaru
pójścia przez nawę kościelną z dziewczyną, którą
kocha.
— O tak — rzekła Sue z rozm arzonemi oczami.
— A teraz — wybacz to pytanie, czy nie byłoby
lepiej, abyś stąd odeszła? Przypuśćm y że ona się
tu przespaceruje i znajdzie nas gruchających razem ?
— Nie pom yślałam o tern wcale.
— Zawsze myśl o wszystkiem — rzekł M onty oj
cowskim tonem...
Znowu zam knął oczy. Pociąg dudnił po szynach
w kierunku M arket Blandings.
ROZDZIAŁ VI.
Blisko godzinę potem , gdy pośpieszny druga czter
dzieści pięć przybył do swego celu, wolniejszy ! skro

w związku z sytuacją wewnętrz
ną i międzynarodową, wygłosił
tow. Kwapiński. Powaga i nie
zwykłe zainteresowanie zebranych
wymownie świadczyły o doniosło
ści chwili, odczuwanej przez
wszystkich uczestników Zgroma
dzenia. Uderzała duża ilość ko
biet, przystrojonych w czerwone
chusteczki. Po przemówieniu tow.
Kwapińskiego i przyjęciu rezolu
cji, oraz przemówieniu tow. Sie
wierskiego, uformował się pochód,
który prz> dźwiękach muzyki udał się spowrotem pod fabrykę.
OLKUSZ. W Olkuszu całe mia
sto żyło pod przemożnem wraże
niem przygotowań do 1-go Maja.
Grupy kwestarek i kwestarzy in
tensywnie przeprowadzały zbiórki
na oświatę robotniczą.
O godz. 11 m. 15 uformował się
olbrzymi pochód, jakiego nie pa
miętają mieszkańcy Olkusza.
Zwolna wyruszył pochód spod
Domu Robotniczego w kierunku
Klucz na spotkanie pochodu ro
botników i ludności wiejskiej z okolic Klucz i Chechła. O godz. 11
m. 45 ukazały się rowery pochodu
kluczewskiego, a następnie duży
barwny pochód. Wiele dziewcząt
i kobiet. Połączone pochody z du
żą ilością sztandarów i transpa
rentów wkroczyły na rynek, zaj
mując dużą część rynku. Pośrod
ku pięknie przystrojona trybuna.
Zgromadzenie zagaił tow. Filarski, przewodniczący O. K. R.-u
P. P. S. i udzielił głosu tow. Kwapińskiemu.
U kazarie się tow.
Kwapińskiego na trybunie wywo
łało burzę oklasków; okrzyki na
cześć P. P. S. i tow. Kwapińskie
go. Masa ludzka wsłuchuje się w
każde słowcy Widok wspaniały.
W środku, około trybuny duża

grupa sztandarów i ponad 2.000
dziewcząt i kobiet, a dalej niezli
czone ilości mężczyzn. Gdy się pa
trzyło z balkonu, miało się w ra
żenie, że wśród sztandarów jest
duży bukiet czerwonych maków—
to głowy pięknie przystrojonych
dziewcząt.
Rezolucja 1-szomajowa, odczy
tana przez tow. Filarskiego, zosta
ła przyjęta wśród entuzjastycz
nych oklasków. Następnie milicja
sprawnie ustawiła pochód, roz
brzmiała muzyka i tłum wyruszył
z rynku przez ulice pod Dom Ro
botniczy, gdzie przedefilowały za
stępy demonstrantów. O godz.
14-ej uroczystość zgromadzenio
wa została zamknięta Szereg to
warzyszów z Olkusza, na czele z
tow. Kwapińskim, odprowadzili
pochód robotników z Klucz i oko
lic.
O godz. 19-ej odbyła się Akademja, zorganizowana przez Od
dział Towarzystwa Uniwersytetu
Robotniczego. Na Akademji prze
mawiali tow. Kwapiński i przewo
dniczący T. U. R.-a. Deklamowali
tow. Iwanówna i Jaś Miśka, har
cerz. Następnie odegrano „X pa
wilon" (uczestnicy: tow. Pilarski,
Wielgut, Szata, Tytkówna, Sko
czek i Maderski). W czasie Aka
demji przygrywała orkiestra fa 
bryczna pod batutą ob. Królikow
skiego. Sala wypełniona była po
brzegi, chociaż miejsca były płat
ne.
O tej samej godzinie odbyła się
Akadem ja w Kluczach, przema
wiał tow. Ruga z Zagłębia. Ode
grana została sztuczka p. t. „Obecny kandydat na posła".
Odbyły się również pochody 1
Zgromadzenia w SŁAWKOWIE !
w OGRODZIENCU.

W ieliczRa
W Wieliczce odbył się wielki po cer oraz przedstawiciele Stronni
chód, przy udziale zarówno robot ctwa Ludowego.
Akademję zorganizował T. U. R.
ników, jak chłopów z sąsiednich
wsi. Pochód otwierała konna banderja krakusów. Potem szły dziew
częta w strojach ludowych ziemi Kącik r a d io w y
Krakowskiej.
Na zgromadzeniu przemawiali
tow. tow. Szumski, Dębowski, Wol
Flet, klawesyn i viola da gamba —-

Zagraniczni goście

Trzebinia
Demonstrowały niezliczone tłu
my robotników miejscowych, a tak
że przybyłych tłumnie z Chrzano
wa, gdzie obchód 1-go maja był
zakazany.
Liczbę uczestników obchodu ob
liczają na 20.000. Przemawiali t.
Jedynak i t. S t Bocian.

mniejszy od niego pociąg wtoczył się na małą stacyj
kę M arket Blandings, przyw ożąc Ronniego Fisha
Uroczystości, związane ze ślubem jego kuzyna, J e 
rzego, oraz skom plikowana komunikacja kolejowa
przez ziemie Anglji uniemożliwiły mu wcze .niejszy
powrót.
Ronnie był zmęczony, ale szczęśliwy Pozostał
w nim jeszcze blask sentym entu, który ogrzewa ser
ca zakochanych młodych ludzi, gdy patrzą, ink inni
wstępują w związki małżeńskie. Gdy oddawał swój
bilet, na ustach miał jeszcze dźwięki znanego m ar
sza M endelsohna — i z widocznym wysiłkiem po
wstrzym ał się od zapytania szofera taksów ki stacyj
nej stylem, jakim w kościele pytają kandydatów na
małżonków: — Czy chcesz, Robinson, zawieźć tego
oto Ronalda do zam ku Blandings? — N aw et gdy
przybył do celu podróży i przekonał się, że w ska
zówki starego zegara w hallu wskazują dziesięć mi
nut do ósmej, nie opuścił go dobry humor. Szczycił
się tem, że potrafił ogolić się, w ykąpać i ubrać —
0 ile w szystko było w porządku z jego kraw atem —
w przeciągu dziewięciu m inut i ćwierci.
Dziś wieczorem wszystko było w porządku Czar
ny pasek z krepdeszynu z własnej woli przybrał do
skonałe kształty m otyla — i dokładnie o ósmej Ron
nie stanął w pokoju, będącym jednocześnie salonem
1 galerją obrazów, gdzie mieszkańcy Blandings Ca
stle mieli zwyczaj zbierać się przed wieczornym po
siłkiem.
(D. e. n.).

było to zestawienie instrumentów nie
zrrremie charakterystyczne dla XVII
i pierwszej połowy XVIII wieku. U t
wory mistrzów minionych wieków w
takiej właśnie oryginalnej posted na
bierają nowych barw i właściwego
sensu. UtwoTy dawnych kompozyto
rów: J. M. Leclarr'a, G. Philippa i
Bextehudego, znakomitego poprzedni
ka Bacha, wykonają dnia 5 maja o g.
17.15 zagraniczni artyści.
Będą to: Mary Kremer, która grać
będzie na klawesynie, Ulrych Gebel
fledsta i Volkmar Kolschiitter wir
tuoz na violi da gamba.

Poeta Cocteau opowiada..
Znany pisarz francuski Jean Coc
teau napisał pamiętnik. „Portrait*
souvenirs" — taki tytuł nosi książka,
która jest jakby mozajką wrażeń z
życia poety. Wspomnienia, ludzie, syl
wety, wydarzenia o bogactwie barw
i olbrzymiej skali odcieni wypełniają
karty pamiętnika. O książce tej w feljetonie radjowym mówić dziś będzie
Jan Emil Skiwski o g. 20.00.

Radiowy koncert
symfoniczny
Dziś o g. 20.10 rozgłośnia Polskie
go Radja transm itują z Poznania
koncert symfon czny pod dyrekcją
Stanisława Wiechowicza, z udzaałem
znakomitego wiolonczelisty polskiego
Kazimierza Wiłkomirskiego. A rtysta
wykona koncert wiolonczelowy d-dur
Józefa Haydna. Pozatem w koncercie
Symphonie ,Concertante" _na skrzyp
ce i altówkę w wykonaniu W. W it
kowskiego i J. Rakowskiego. W pro
gramie orkiestrowym VIII Symfonja
Beethovena, Suita Baletowa — Krzy
sztofa Glucka i Concerto Grosso
c-moll — A. Corelli* ego.

0 Henryku Sienkiewiczu
W bieżącym miesiącu mija 90 lat
od chwili, kiedy w Woli Okrzejsłdej
na Podlasiu przyszedł na świat Hen
ryk Sienkiewicz, przyszły autor kar
mazynowej opowieści — „Trylogji".
W rocznicę tę nadaje Polskie Radjo
w dniu 5 maja o godz. 18.30 szkic li
teracki Jana Lorentowicza, którzy
przypomni radiosłuchaczom sylwetę
wielkiego piasrza.
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Otruł się w komisariacie
W XII kom isarjacie (D an iłłow iczow ska 10), otruł się jakiś m ęż
czyzna, lat około 25-clu, który nie
chciał w yjaw ić sw ego nazw iska i
adresu.
P rzy ul. Twardej 23, na klatce

WARSZAWY
Tragedja bezdomnej rodziny

schodowej napiła się esencji octo
wej jak aś kobieta, lat około 25-iu,
która rów nież nie chciała w yjaw ić
M łoda gw ardja socjalistyczn a
sw ego nazw iska i adresu. W ob y
dwu w ypadkach pomocy despera zebrała się na akadem ję pierw szo
tom udzieliło Pogotow ie.
m ajow ą w „Ateneum". Bardziej,
niż zwykle wypełniła salę m ło
dzież robotnicza sportow a i ak a
dem icka. Zbratana w zwartym i
silnym froncie, dała zdecydow any
w yraz swej wierze w deały so cja 
zm iażdżenia obu nóg, lewej ręki
listyczne.
i ogóln ego potłuczenia, n ieszczę
W chwili, gdy po m łodzież pod
śliw y poniósł śmierć na miejscu.
stępnie sięg a faszyzm w szelkiej
Po przeprowadzeniu dochodzenia
m aści, a b y ,ją użyć do swych ha
przez w ładze sąd ow o - śledcze—
niebnych poczynań, hasła so cja liz
zw łoki ofiary tragicznego w ypad
mu zdobyw ają coraz w iększe ma
ku w ydano rodzinie.
sy m łodego pokolenia
Przew odniczący, tow. Ładkowski, za g a ja ją c Akademję, w ezw ał
zebranych do uczczenia pamięci
poległych w w alce o w olność i
w adzenia niezbędnych rem ontów pracę robotników Krakowa, C zę
bądź zm iany m ieszkań dozorców stochow y, Lwowa i Chrzanowa.
m ilczenie
dało
Celem
zbadania
całokształtu Jednominutowe
w
yraz
solidarności
zebranych
z
w arunków zdrow otnych mieszkań
dozorców dom ow ych, miejska słu w alczącym i proletariuszam i.

w W a r sz a w ie

M m i i i emeryta kolejowego
Z pociągu osob ow ego, idącego
do W arszaw y, w ysiadł na stacji
W arszaw a - C zyste 79-letni Mi
chał Koc (Miła 45), emeryt PKP.
Staruszek potknął się 1 w padł
pod końcow e w agon y pociągu—
ruszającego ze stacji.
W skutek

W czasie lustracji sanitarno porządkow ych
posesyj,
lekarze
sanitarni stw ierdzili, że wielu je
szcze dozorców zajm uje m ieszka
nia ciasne, w ilgotne, w bezpośre
dnim sąsied ztw ie ustępów , w głę
bokich suterenach i bez należyte
g o dostępu św iatła dziennego. —
W ym ienione w ady sprzyjają sz e 
rzeniu się chorób zakaźnych, w
szczególn ości gruźlicy.
W p ew 
nych w ypadkach udało się m iejs
kiej służbie zdrow ia nakłonić ad
m inistratorów domu do przepro-

-żba zdrow ia przystępuje do prze ■n m i n a — n r-raT rrrr-r^trrr—i
prow adzenia szczegółow ych oglę
dzin tych pom ieszczeń, biorąc
3-letnia Tauba K ochanow iczów
szczególn ie pod u w agę m ieszka
nia przeludnione, w których poza na, która w ub. niedzielę pozosta
dorosłym i, przebyw ają
nieletnie wioną bez dozoru w mieszkaniu
rodziców (Niska 52), w ypadła z
dzieci dozorców .
okna Ii-go piętra na bruk podw ó
rza, doznając pęknięcia
podsta
w y czaszki, zmarła w szpitalu im.
Karola i Marji.

Snvertelny upadek

Skutki czepiania
STAN POGODY w|g PINA się tramwaju
Przewidywany przebieg pogody:
Dzielnice północne — naogół chm ur
no z rozpogodzeniami.
Rankiem
mglisto. Dość ciepło, słabe, chw ila
mi um iarkowane w iatry wschodnie
i północno - wschodnie. Pozostałe
dzielnice — W dalszym ciągu pogo
d a słoneczna i ciepła przy słabych
w iatrach z kierunków wschodnich.

jako pierwszy z m ówców prze
m aw iał w imieniu W'. O. K. R.
tow. Z. Zaremba.
Imieniem sportu robotńiczego
zabrał g ło s tow. d r .. M ichałowicz.
Ostatni imieniem socjalistycz
nych akadem ików przem ówił tow.
E. Hryniewicz z ZNM S o grożącej
wojnie.
Obecnemu na sali th--więźniowi
brzeskiemu,' tow ” DTibcjjS/Thłódźież
zgotowała* ow ację. **»**■***> *
W części artystycznej nastąpiły
produkcje świetnej orkiestry mandoiinistów fabryki Drucianki. Starannem wykonaniem pieśni o d 
znaczył się chór C zerw onego Har
cerstw a. Z deklam acjam i w ierszy
B roniew skiego,
M ajakow skiego
w ystąpili:
sekcja deklam acyjna
Koła M okotów Órg. Mł. T. U. R.
oraz tow. Karczmarewicz i Gnat.
Zam ykając akademję, tow. Ładkowski w yraził nadzieję że wkrót
ce 1 maja będziem y obchodzić
w ustroju socjalistycznym . Jeszcze
na ogólne żądanie Czerwoni Har
cerze w ykonali deklam ację „Ko
muny Paryskiej" Broniew skiego.
Z pieśniam i rewolucyjnemi na
ustach rozeszli się młodzi po m a
nifestacyjnej akademji
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Co usłyszym y w r a d io ?

Z m uzyki

Zakończenie sezonu w Slow. Miłośn. dawnej muz
Opera bez sceny St. Kazury

Czerw one h arcerstw o

Odczyt uczonego
francuskiego

Nasza Rubryka

Co

g ra ją

w

te a tra c h ?

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

A.A. TAPCZANY, OTOMANY

P

O d p o w iedzialny r e d a k to r; S ta n isła w N iem yskl

w yeksm itow ał G rabow skiego z żo*
ną (w 8 m iesiącu cią ży ) na po
dwórze.
Stam tąd
eksm itowani
prze
nieśli się w nocy i ulokowali na
korytarzu, prow adzącym na strych
VI piętra, gd zie do chwili obecnej
„m ieszkają", syp iając na p odło
dze.
Pomimo, iż żona G rabow skiego
w najbliższych dniach będzie w
połogu, adm inistrator domu M.
Frydman, zięć w łaściciela, zm usza
nieszczęśliw ych bezdom nych do usunięcia się, grożąc, w razie odm o
wy interwencją policji.

Co wyświetlają kina?
ADRIA: „Kapitan Blood".
APOLLO: „Straszny Dwór".
ATLANTIC: „Caliente — miasto mi
łości".
AMOR: „W esoła rozwódka" i „Impe
ratorowa".
A N T IN EA : „Dziewczę z obłoków" i
„Młody las".
A K R O N : „Zaledwie wczoraj" i „Te
stam ent dr. Mabuze".
A S: „Księżniczka Ohaza".
BAŁTYK: „Róża" wg. Żeromskiego.

BAŁTYK

XXXXXXXXXXXXH*
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X

w

HELJOS: „Manewry miłosne".
ITA LJA : „Zew krwi".
LOS: „Dziewczę z obłoków".
KOMETA: „Król Broadway‘u" i re
wja.

■ ?1”; KOMETA — ■
ut. Chłodna 49, tel. 6.41-51.
Mógł mieć tysiąc ±on._
Wybrał tylko jedną...
Fascynujący romans filmowy

KRÓLBRODWAYU"
W rolach głównych:

~
Obowiązkiem
Waszym jest
zobaczyć
fascynujący film
polski

ŚRODA.
W środę, dn. 6 b. m., o godz. 7
w. odbędzie się posiedzenie W ydzia
łu Oświatowego W. O. K. R-u, u li
ca D ługa 21.
D ZIELN ICA MOKOTÓW. W śro
dę dn. 6 m aja b. r. o godz. 19 min.
30, odbędzie się posiedzenie Komite
tu dzielnicy. Obecność członków obo
wiązkowa.

Na ul. Pow ązkow skiej czepiał
się tram waju linji „1“ 7-letni T a 
deusz W oyda (B łoń ska 9 ) , uczeń.
W pewnej chwili chłopiec potknął
się i upadł, dozna'jąc potłuczenia
Bronisław Zielonka, cieśla, lat
głow y. Matka przew tozła dziecko 45 (Mielecka 7), zajęty przy bu
do am bulatorjum P ogotow ia, gdzie d ow ie domu przy ul. W ila n o w s
lekarz udzielił mu pomocy.
kiej 14, spadł z rusztow ania z w y
sok ości lV -g o piętra. Zielonka do
znał złam ania prawej nogi, oraz
potłukł się ogólnie. N ieszczęśliw e
Lakierowanie ram
tel.
go, w stanie ciężkim , przew iozło W YKŁADY TU R. W STOWARZ.
oraz części zamienne
IH S -S 4 P o g o to w ie do szpitala Dz. Jezus. BYŁYCH WIĘŹNIÓW POLITYCZ
A. RYBOWSKI
NYCH (Bielańska 9).
Najbliższy wykład TUR. z cyklu
„Świat i ludzie" odbędzie się w n a j
Wtorek, 5 maja
bliższy czwartek, 7 m aja, o godzinie
6.30 Pieśń poranna. 6.33 Gim nasty 6 wiecz. Wygłosi go tow. Zygmunt
ka. 6.50 Muzyka taneczna w wyk.
Małej O rkiestry P. R. 7.20 Dziennik, Piotrowski n a tem at „Czechosłowa
program i inform acje. 7.40 Muzyka cja".
z płyt: K. Millćicker: Potpourri z opt.
N astępny wykład (14 m aja o go
„Student - żebrak". 8.00 Audycja dla dzinie 6 wiecz.) wygłosi tow. Kaz.
szkół i poborowych. 11.57 Czas, hej
Czapiński n a tem at: „Rosja Sowiec
W ubiegły czw artek Stow. Miłośni żna było z nielicznych słów wyraźnie nał i dziennik. 12.15 Audycja dla
ka — życie gospodarcze i k u ltu ral
szikół.
12.35
F
ragm
enty
symfoniczne
ków dawnej muzyki zakończyło swój dosłyszeć, można sądzić, że należy
dziesiąty sezon koncertowy. Ja k zwy ono do rodzaju akstrakcyj trudno u- z płyt. 13.10 Chwilka dla pań. 13.15 ne".
kle stylowo i szlachetnie brzm iały u- cieleśniających się na scenie. Zatem Z rynku pracy. 15.15 E ksport i gieł
tw ory 17 i 18 pomiędzy którem l być może, iż utw ór naw et zyskuje da. 15.30 K oncert kam eralny z Wilna.
form y wielkie, sonaty
przeplata bez inscenizacji. P rzeg ląd ają bowiem 16.00 „Skrzynka P. K. O. 16.15 Współ
ły siv zgrabnie z arjam i i pie z niego pomysły piękne, zwłaszcza w cześni pianiści (p ły ty ). 16.45 „Cała
Z PROPORCZYKIEM
śniam i oraz m iniaturam i na altówkę. partjach chóralnych i solowych (te r Polska śpiewa". 17.00 Odczyt „E ks
NA POW ITANIE WIOSNY
port
polski".
17.15
K
oncert
K
am
eral
M łośników barw instrum entalnych cet aktu II-giego, solo tenorow e),
N a Pow itanie Wiosny każdy za
zaciekawiało połączenie oboju z dwie które słuchacz pochłania z zadowole ny w wykonaniu T ria niemieckiego.
m a altówkami i klawesynem w sona niem i, nt e absorbowany sceną, rozu 17.50 „Skrzynka językowa". 18.00 „Sa stęp Czerw. H arcerzy przybywa z
cie Temanna. Solistką obok prof. Sza mie i ujm uje przedewszystkiem mu me rum by" — audycja muzyczna w proporczykiem.
leskiego, była p. Z. D rescler - P a  zycznie. Całość uryw a się pozostaw ia wykonaniu Love Short. 18.30 Henryk
Do nabycia w Spółdzielni Cz.
sław ska, m uzykalna i kulturalna wy jąc obecnych w oczekiwaniu dalszego Sienkiewicz, szkic literacki Lorento- Harc. W arszawa, Czerw. Krzyża 20.
wicza.
18.45
Program
.
18.55
Rekla
konawczyni pieśni i ary j Carissimie- ciągu. Tradycyjnego f n a łu niema.
go, Purcella i M ozarta. Szkoda, że Masy dźwiękowe wyzyskane w praw  my. 19.25 „Skrzynka rolnicza". 19.35
brakowało sonaty dwufortepianowej ną techniką kompozytora a zasilane, Sport. 19.45 Pogadanka. 20.00 ,/Poe
M ozarta, zapowiedzianej w p rogra prócz orkiestry i chórów, organam i ta Cocteau opowiada".
20.10 Koncert Symfoniczny z Po
mie a nie odegranej z powodu braku wprowadza auto r w akcie pierwszym,
odpowiednio zestrojonych instrum en pod względem budowy bardziej zw ar znania. 21.00 Dziennik i odczyt o Pol
tów.
tym od drugiego. Wiftystko razem sce. 22.30 Piosenki w wykonaniu LuZrzeszenie francuskie
„Alliance
Ciekawą nowością w rządzie o stat (muzyczna apoteoza ogólnie pojętej cienne Boyer z płyt. 22.45 „Wschod F rancaise" w W arszawie uraądza
nio realizowanych kompozycyj pol idei) może się podobać niezależnie od nie K resy Polski" — odczyt po fra n 
cusku. 23.00 Pogoda dla lotników. odczyt z przezroczami p. Ja n a Verskich je st 2 aktow a opera Stanisław a sceny.
23.05 M uzyka taneczna z płyt. Ko rier, Inspektora Generalnego Zabyt
K azury p. t. „Powrót". Kompozytor
Kompozytora i licznych wykonaw
je st autorem zarówno muzyki jak li ców z p. M. Budziszewską, Prokoppo- niec o g. 23.30.
ków Historycznych o „Vezelay, archi
b re tta dzieła, które na sposób orato wą i A. Hernesem na czele przyjm o
te k tu ra i rzeźba burgundzka w epo
ry jn y wykonano na estradzie F ilhar- wano. bardzo serdecznie.
ce rom ańskiej".
monji bez sceny. Nie znam libretta oOdczyt ten odbędzie się w środę,
H . D.
pery. Ale z głównych myśli, które mo
Z aofiarow anie pracy
dnia 6 m aja 1936 roku o godzinie
FABRY K A CUKRÓW I CZEKO 20 min. 30 pod wysokim protektora
LADY z wyrobioną m arką, poszu tem am basadora F ra n c ji w Audito
kuje przedstawicieli n a całą Polskę rium Maximum U niw ersytetu Józe
TEATR ATENEUM : O statnie dni r.ie „M atu ra" Fedora z Adwentowi wprowadzonych w sklepach spół fa Piłsudskiego.
sztuka W. O. Somina w przekładzie czem. Modrzejewską i G ryw ińską na dzielczo - robotniczych.
M. H em ara „Zamach" ze Stefanem czele zespołu.
O ferty pod „Paczki żywnościowe"
Jaraczem w roli głównej.
TF.ATR M ALICKIEJ daje dziś Robotnik, W arecka 7.
TEATR W IELKI dziś i codziennie rzadki jubileusz 125-go przedstaw ie
PO TR ZEB N A zdolna podręczna i
„Sym fonja M iłośo" Schuberta z Fe- nia świetnej komedji węgierskiej
dyczkowską i Łuczyńskim na czele Bus - Feketego „T rafika pani gene dziewczynka do krawiecczyzny. —
oraz z wielkim baletem z K arczmare- rałow ej" granej od grudnia ubiegłego Chmielna 27-15.
higjenićzne, autom atyczne patento
wiczem, Nowiską i Sławską.
roku stale przy wyprzedanej widow
wane 3722, złotych 50, oraz nowo
P
o
s
z
u
k
i
w
a
n
i
e
P
r
a
c
/
ni:
N
a
czele
b.
licznego
zespołu
nie
T E A l R NARODOWY g ra komeczesne kozetki, otomany. Warunki
zrów
nana
M
arja
Malicka,
a
obok
niej
dję Grzymały - Siedleckiego „S pad
ABSOLWENT Szkoły Handlowej dogodne. WyC
kobierca" z Ćwiklińską, Węgrzynem w główniejszych rolach: Ordyńska, — obecnie studjujący na Liceum Han tw óm ia: Twarda w
tel. 247*67
K
am
ińska,
K
ryńska,
reż.
Benda,
Biei Zelwerowiczem na czele.
siadecki, Łaciński i Brokowski.
dlowym, poszukuje lekcje. Specjal
T E A TR PO L SK I: Dziś komedja
Najbliższą prem jerą będzie „Profe
„ S ta re wino" z Wysocką, Modzelew sja pani W arren" n a jubileusz Ber ność: ekonomja i przedmioty handlo
we. W ym agania skromne. Adres: wszelkie wyroby tapicerskie najnowską i Junoszą-Stępow skim na czele. narda Shaw'a.
T E A TR NOWY. Dziś ciesząca się
szj fasonv niedoścignionej trwałości
Nowolipki 23— 42.
I NSTYTUT REDUTY (Kopernika
rekordowem powodzeniem, jako kon
jedyna
M CDCI K fl”
;hl° ’
POSZUKUJE jakiejkolwiek pracy wytwórnia
36/40). Codziennie wiecz. „P ierś
cert g ry zespołowej „Tessa“.
u* I L u L L l t U
dna 42
cień wielkiej dam y" — C. Norwida. inteligentka. Może być na wyjazd, front tel. 5-38-46. Uwaga: Przed
T E A T R L E T N I g ra „Pierwszy
CYRULIK W ARSZAW SKI. Co niem a żadnych środków do życia. kupnem wyrobów tapicerskich —
występ Jen n y " z Dulębą, Romanówną, H alską, Różyckim. Zniczem i Ro dziennie „Ogród Rozkoszy" z udzia Wiadomość Czerniakowska 138 m. 25 sprawdź opinję firm y U ■
łem całego zespołu.
landem
otrzebne kucharki, pokojówki, słu
TEATR ROSYJSKI: (Nowy Świat — w godz. 2—5.
T E A T R MAŁY: Dziś „Adwokat
żące z dobremi świadectwami. Po
10) w piątki, soboty i niedziele gra
H A FCIA RK A — B IELIŹN IA R 5 róże" Szaniawskiego w reż. Zel
komedje J. Galla „Nasz genjusz".
KA, szuka odpowiedniego zajęcia, średnictwo bezpłatnie. Biuro F undu
werowicza.
szu Pracy, Oddziały Służby Domo
STOŁECZNY T E A T R POW SZE w arunki skromne. Wiadomość do
T E A TR
„W IELK A
R E W JA ".
Dziś, komedja muzyczna Benatz- CH N Y : Dziś we w torek o godz. 7-ej A dm inistracji „Robotnika" dla „S te w ej: Ciepła 21, tel. 2-53-27 i Moko
tow ska 50, tel. 9-61-44.
wiecz. przy ul. Elbląskiej 61 „Gałk y’ego p. t. „Ju tro będzie lepiej".
fy".
T E A T R K A M ERA LN Y : Codzien ganek".

Niebezpieczne
rusztow ania

Przy ul. Siennej 72, pokój z ku
chnią zajm ow ał Stefan Matracki,
któremu, w obec niepłacenia ko
mornego, groziła eksm isja. Otrzy
m aw szy jednak od w łaściciela do
mu Abrama Silberszaca 100 zł.,
Matracki usunął się dobrowolnie.
W lokalu
p ozostał sublokator
Stefan Grabowski, b. woźny, od
3 lat bez zajęcia, z żoną Z ofją i
5-letnią córką. Grabowski u siło
w ał dojść do porozum ienia z w ła 
ścicielem , ten jednak zażądał od
sublokatora, aby uregulow ał zale
g ły czynsz M atrackiego i w płacił
dodatkow o jeszcze 250 zł.
Kamienicznik w końcu marca

EDMUND
“ L0WE

DOROTHY PASE

R E W J A
t,
X
* MAJESTIC: „Potępieniec".
X

s „ROZA"|

X wg Stefana Ż e r o m s k i e g o X
XXKXXX XXXXXIX XKXXXXXXX XX
BIS: „Droga bez powrotu" i „Poszukiwaczki złota".
CAPITOL: „Bohaterowie Sybiru".

majestic

pocz. 6
Najlepszy film roku

CAPITOLp
‘wnied
le>0
i4
święta
o rie‘
12.
Okazać w kasie

BOHATEROWIE

M ASKA: „Serce Indjanki" i
ba".
M EW A: „Indyjscy piechurzy"
senna parada".
METRO: „Szir-Haazirim".
MIEJSKI: „Katarzynka".

SYBIRU
PARTER w 75 i i V 09
» u>5- J£ L5500 2s ?f JL
CASINO: „D zisiejsze czasy"
Chaplina).

rA C Ilin

K

MIEJSKIE

Pocz. 6—8—10
w święta 4— 6—8— 10

(film

N o w y Ś w ia t so

IM JW U

in o

Rum-

KATARZYNKA
Nadprogram:

Pocz. 4, 6,8, 10

G e n ja ln y k o m i k

KONKURS PIĘKNOŚCI

CHARLIE C H A PLIN

Dozwolony od 12 lat. W dnie po
wszednie dla młodzieży ceny U lg o w t

w filmie
MUCHA: „Kobiety w jego życiu" i
MINF.RWA: „Córka dżungli" i Kwia
ciarka z Prateru".
NOWA TOMBOLA: „Arcylokaj" i
mężczyźni wolą mężatki".
w święta o 12 i 2-ej poranki
OKO PER SK IE: „Oskarżam cię m at
ko".
COLOSSEUM (d u że): „Tajemnica PA N : „Niewidzialny promień".
czarnego pokoju" i rewja.
COLOSSEUM (M ałe): „Bunt zwie
Pocz. o g. 4
rząt" i dodatki.
CORSO: „Chopin piewca wolności" i
Niedziel. 12
rewja.
CZARY: „Ostatnie dni Pompei".
K
A
R
L
O
F
F
FAM A : „Za grzechy".
FILH A RM O NIA: „Nie zapomnij o
mnie".
w filmie zgrozy i nicsamow.stośei
Ptod. 1936/7 r. p. t.

DZI SI EJ SZE

CZASY

Kino PAN

LUGOSI

FILHARMONJA
B E N J A M

obok

I N 0

naszego

JANA

ja sn a

s

G I G L I

N IE W ID Z IA L N Y

PROMIEŃ

i

Rodaka

KIEPURY

największy i najkulturalniejszy tenor świata — w filmie :

NIE ZAPOMNIJ 0 MNIE
Dalsza obsada:

MAGDA SCHNEIDER
P luT R B0SSE
Z. WALEWSKA
Z. SCHARENBERG

Nasze ceny;

1.09 zł galerja
1.5 0
balkon
1.70 „ ulgowy
2.20 „ parter

FORUM: „Pod niebem Argentyny" 1
„Folies Bergere".
FLORIDA: „Ostatni sygnał" i „W szy
stko dla zwycięzcy".
EUROPA: „Pieśń miłości" z K ie
purą.
ELITE: „Oskarżam cię matko" („La
m aternelle",
HOLLYWOOD: „Mary Dow" i rewja
z W yrwiczem.

HOLLYWOOD

PETIT TRIAN O N : „W esoła rozwód
ka" i „Frasąuita".
POPULARNY: „Chińskie morza" i
rewja.
PROM IEŃ:
„Legjon
nieustraszo
nych" i „W szystko żart".
PRAGA: „Kochaj tylko mnie" i re
wja.
RAJ: „8 godzin dr. Morgana" i „Po
co pracować".
RIALTO: „Ekscentryczna dama".
RIVIERA: „Kochanek własnej iony“.
ROMA: „8 panów z Oxfordu".
ROXY: „Oskarżam Cię matko".
SF IN K S: „W cieniu gilotyny" i re
wja.
STYLOWY: „Bounty".
SOKÓŁ: „Mazur*' z Pola N egri.
TON: „N asze słoneczko".
UCIECHA: „Czarny anioł".
U N JA : „Pat i Patachon jako bezdo
mni".

K i n o

MARY DOW
GOŚCINNE WYSTĘPY

Leona WYRWICZA
NA

SCENIE

V A R I E T Y

G m a c h CY RK U

Pocz. w dni pow. 5.45
w nledz. I św ięta 3.45

REWJA

»»

CyrkBarnuma“
NA SCENIE R E W J A
Ceny od 5 4 gr

Pocz. 6.8.10

Nledz. I 5w lęta 4.6.3 18

VARIETE (gm ach
Barńuma" i rewja.

cyrk u ):

„Cyrk

D ru k a rn ia Sp. N akL -W y d aw n iczej „Robotnik", W arszaw a, W a r a c h *

