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Baldwin opolityce angielskiej W
w Afryce i na Bliskim Wschodzie
Prem jer Baldwin złożył w Iębie
Gmin doniosłą deklarację, która
uchodzić m oże za linję w ytyczną
polityki brytyjskiej w obec W łoch.
Jeden z posłów rządow ych zainłerpelow ał prem jera, czy w obliczu
decyzyj w łoskich o anektow aniu
całej Abisynji I p ow stającego w sku
teg o tego zagrożenia pozycyj b ry jtyjskłch w Afryce i n a Bljskim
(Wschodzie, Rząd brytyjski gotów
jest w sposób niedw uznaczny
stw ierdzić w yraźnie, że pod żad 
nym w arunkiem ingerencja w łoska
do sp raw Egiptu i P alestyny nie
będzie dopuszczalna. Interpelacja
dom agała się rów nież, aby R ząd
brytyjski w yraźnie stw ierdził, że
Jcaźda p ró b a takiej ingerencji b y 
łaby uznana za ak t nieprzyjazny 1
odpow iednio potraktow ana. Inter
pelacja w reszcie zapytyw ała, czy
iwobec zmienionych w arunków w y
w ołanych
postępam i lotnictw a,
Rząd brytyjski rozw aży w p oro
zumieniu z Rządem Egiptu kw estję
w zm ocnienia brytyjskich sił zbroj
nych w obszarze Kanału Suezkiego.
Prem jer Baldwin odpow iedział:
„Oczywiście, należy przedew szyst
kiem uprzytom nić sobie, że poło
żenie E giptu i Palestyny nie jest
jednakow e. Co do Egiptu, Rząd
J. K. Mości notyfikow ał rządom
obcych m ocarstw w ich liczbie ró
w nież W łochom , w m arcu 1922 r.,
że W . B rytanja zdecydow ała zli
kw idow ać p ro tek to rat nad Egip
tem i uznać E gipt za suw erenne
niepodległe państw o. Czyniąc tę
notyfikację m ocarstw om , Rząd J.
Kr. Mości w yraźnie stw ierdził w
sposób niedopuszczająćy błędnej
interpretacji, że każdą próbę któ
regokolw iek m ocarstw a w trącania
się do sp raw Egiptu, Rząd brytyj
ski uzna za akt nieprzyjazny i uw ażać będzie k ażdą agresję p rze
ciw terytorjom egipskiem u za ak
cję, która musi być o d p arta w szystkiemi środkam i, znajdującem i się
w rozporządzeniu W . Brytanji. W o

bec tego uzupełniające ośw iadcze
nia w ydają się niezbędne. Co się
tyczy Kanału Suezkiego, to w stę
pne rozm ow y są obecnie w toku w
Kairze dla naw iązania rokow ań o
traktacie sojuszniczym między W .
B rytanią a Egiptem i kw estje zwią
zane z obroną Kanału są brane pod
uw agę.

Co do Palestyny, to Rząd J. Kr.
Mości odpow iedzialny jest za ad 
m inistrację i ochronę Palestyny,
zgodnie z postanow ieniam i m an
datu i zam ierza w ykonać całkow i
cie ciążące na nim zobow iązania".
D eklarację prem jera przyjęła Iz
ba z oczywistemi oznakam i apro
b aty i zadow olenia. (PA T ).
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Ultimatum tragarzy arabskich
Z Jerozolimy donoszą: Do por
tu w Jaffie przybył kontrtorpedow iec angielski. Sytuacja ogólna w
Palestynie znacznie się zaostrzyła
wskutek ultimatum arabskich ro
botników portowych. Robotnicy
żądają zamknięcia do soboty por
tu w Tel - Avivie, obsługiwanego
przez robotników
żydowskich.
Komunikacja telefoniczna pomię
dzy Jerozolimą a Jaffą została prze
rwana. Ze wszystkich stron kraju
nadchodzą wiadomości o star
ciach i incydentach. W pobliżu
Akre na ludność jednej z w si arab
skich nałożono grzywnę w w yso
kości 200 funtów szterlingów za
pdpalanie domów żydowskich i
obstrzeliwanie przejeżdżających sa
mochodów. (ATE.)
**
*
Ludność żydow ska stopniowo
opuszcza starą dzielnicę m iasta
Jerozolimy, zagrożoną przez a ra 
bów. Zostało tam zaledwie 200
rodzn żydowskich.
Również
i
chrześcijanie opuszczają dzielnicę
M usrara i inne, gdzie ludność jest
mieszana.
*
W
Jerozolimie
aresztow ano
2-ch Arabów podejrzanych o udział w strzelaninie i m rderstw ie
w kinie „Edison".
Stan w yjątkow y rozciągnięto

Oficjalne wiadomości o strajku
w e L w o w ie
gminy miasta. Powodem była
niemożność uwzględnienia obe
cnie przez zarząd miejski wszy
stkich 19-tu punktów postula
tów, wysuniętych przez praco
wników. Postulaty pracownicze
dotyczyły pragmatyki służbowej
zwrotu specjalnego dodatku do
podatku od uposażeń, umundu
rowania, ulgowych kart tramwa
jowych dla robotników dzien
nych i ich rodzin, stabilizacji
wszystkich robotników fizycz
**
nych i szeregu innych. Zarząd
*
P. o. prezydenta m. Lwowa miejski uwzględnił w sobotę nie
Ostrowski złożył przedstawicie które postulaty, innych jednak
lom prasy oświadczenie w zwią nie mógł uwzględnić. (PAT).
zku ze strajkiem pracowników

Wczoraj rozpoczął się strajk
pracowników gminy miasta Lwo
wa. Strajk objął również zakła
dy użyteczności publicznej. Wła
d'ze zapewniły mieszkańcom nor
malny dopływ wody, gazu i ele
ktryczności. Przebieg strajku
spokojny. W godzinach rannych
'do starosty grodzkiego przybyła
delegacja strajkujących pracow
ników gminnych, składając za
pewnienie spokojnego przebie
gu strajku. (PAT).

również na szlaki kolejowe, na 50
mtr. poza miasto. (PAT.)
STARCIE ARABÓW
Z WOJSKIEM
W czoraj na drodze z Jaffy do Je
rozolimy doszło do starcia mędzy
oddziałem brytyjskim (żołnierzy
szkockich) a Arabami. Jeden żoł
nierz został ranny. A rabowie strze
lali do autobusu, w którym ranili
2 ży d ó w . (PAT.)
NIEPRZEJEDNANE
STANOWISKO ARABÓW
Naczelny Komitet Arabski w Pa
lestynie ogłosił odezwę, zaw iera
jącą spraw ozdanie z rozmów jego
przedstawicieli z W ysokim Komi
sarzem brytyjskm . Ze spraw ozda
nia w ynika, że przyw ódcy A ra
bów zajęli odm ow ne stanow isko
wobec komisji królewskiej, która
m a przeprow adzić śledztwo, ce
lem w yjaśnienia przyczyn o stat
nich zaburzeń.
Naczelny
Komitet
Arabski
stw ierdza, że obecny strajk stano
wi żywiołowy w yraz pragnień n a
rodu arabskiego obrony w łasnego
bytu przed niszczącą A rabów poli
tyką żydowskiej siedziby narodo
wej. Arabowie zdecydowani są —
ośw iadcza proklam acja — utrzy
mać strajk dopóki nie nastąpi ra 
dykalny zw rot w tej polityce, cze
go pierwszym dowodem m usiało
by być w strzym anie dopływu imi
gracji żydow skiej do Palestyny.
Położenie obecne nic jest, zda
niem Naczelnego Komitetu A rab
skiego, stosownym powodem dla
w szczynania śledztw a, lecz jedy
nie dla zmiany polityki.
Dziennik „Alliva", organ muftie
go. atakując proponow aną komi
sję królew ską ośw iadcza, że ten
projekt brytyjski pochodzi ze źró
deł żydowskich i w płynął za po
średnictwem Izby Lordów. A rabo
wie — ośw iadcza pismo — będą
bojkotow ali tę komisie i nie będą
przed nia składali żadnych ze
znań. (PAT.)

podbitej Abisynji

Z Addis Abeby donoszą: W oj
ska włoskie obsadziły obecnie całą
prow incję Godżam pom iędzy Ad
dis Abebą a jeziorem T sana. Ge
nerał Starace przybył w raz ze
swym sztabem samolotem do De
b ra M arkos, głównego m iasta pro
wincji. W przeciągu dnia w ym aszerow aiy kolumny Askarysów,
Bersaglierów , czarnych koszul i
oddziały tubylcze pod dow ódz
twem syna rasa Hailu w kierunku
północnym. Oddziały te m ają za
zadanie przyw rócenie i ulepszenie
sieci telefonicznej pomiędzy Asm arą, Makalle, Dessie i Addis Abebą, oraz pom iędzy Dessie a por
tem Assab nad morzem Czerwonem, oraz Dessie a Gondarem.
(A. T. E.)
**
*
Z Addis Abeby donoszą: Przy
był tu głów nodow odzący arm ją
na froncie południowym m arsza
łek Graziani w tow arzystw ie do
w ódcy sił lotniczych na froncie so
malijskim generała Ranza. Gene
rał Graziani przybył z H arraru sa 

w ydał w yrok, m ocą którego 2-ch
oskarżonych skazano na 5 la t .wię
zienia, 2-ch na 4 lata, 2-ch na 3 i
pół la t w ięzienia, 2-ch n a 2 i pól
lat, jednego na 2 la ta więzienia.

w z n o w ie n ia w alK i
Z Londynu donoszą: „Times"
drukuje list otwarty posła Abi
synji dra Martin a, który wzywa
do popierania Rządu abłsyńsikiego, utworzonego w nie zaję
tej przez Włochów Abisynji Za
chodniej. Poseł pisze, że ze
względów zrozumiałych nie mo

Zemsta WłocHów
na obywatelu angielskim
W edług raportu posła w AddisAbebie sir‘a Sydney B arton'a przy
dzielony do am bulansu Anglik Bon
ner zniknął w tajemniczych okoli
cznościach. W drodze do Adenti,
gdzie miał przeprow adzić kurację,
Bonner w yszedł na stacji DireD aua z w agonu, aby rozm ówić się
z konsulem brytyjskim z H arraru.
Pociąg odszedł, zanim Bonner zdą
żył wrócić do w agonu. Konsul bry
tyjsld zwrócił się do w ładz w łos
kich, aby pozwoliły na w yjazd Bon
nera następnym pociągiem pośpie
sznym. W ładze włoskie odmówiły,
tw ierdząc, że Bonner jako uczest
nik w ojny po stronie abisyńskiej,
musi być uwięziony. Konsul odje
chał do H arraru, a na jego zapyta
nie, co się stało z Bonnerem, w ła
dze w łoskie w D ire-D aua odpowie
działy, że zniknął on bez śladu.
(PA T)

W łosi w myśl ustaw m iędzynaro
dowych do aresztow ania obyw a
tela brytyjskiego na obcem terytorjum?
Lord C ranborne odpow iedział:
„Zapew niam pana, że przedsiębie
rzemy w tej spraw ie najbardziej
energiczne kroki".
(PA T)
WŁOSI USTĄPILI
Reuter donosi z D żibutti: Bon
ner uwolniony przez W łochów
przybędzie dziś wieczorem do
Dżibuti. (PAT.)

że ujawnić miejsca pobytu tego
Rządu, ani jego składu, gdyż na
raziłby swoich ziomków na bom
bardowanie i ataki gazowe.
Rząd ten pisze dr, Martin —
działa za pośrednictwem cesa
rza. Komunikacja z Rządem tym
jest nawiązana. Czyni się wysił
ki, aby mu dostarczyć pomocy
sanitarnej dla tysięcy uchodź
ców, którzy udali się na zachód
po
okupacji Addis - Abeby.
Rząd regencyjny uczyni co bę
dzie mógł, licząc się z niesłycha
ną przewagą sił zbrojnych włos
kich, będzie nadal bronił teryto
rjum, które jest pod jego władzą
i ma nadzieję, że niepodległa
część Abisynji korzystać będzie
z takiego samego poparcia i sym
patji W. Brytanji z jakiego
przed 75 laty korzystała irre
denta włoska. Więcej niż kie
dykolwiek pisze dr. Martin
potrzeba nam szlachetnej pomo
cy w dziedzinie finansowej ze
strony społeczeństwa brytyj
skiego.

Profektowane zmiany
w gabinecie angielskim

W iadom ości o bliskiej rekonstrukcji gabinetu B aldw ina znala
zły potw ierdzenie w kołach m iaro
dajnych. R ekonstrukcja Rządu ma
**
*
być przeprow adzona podczas feFletcher (P a rtja Pracy) zainter- ryj z okazji Zielonych Świąt, któ
pelow ał w Izbie Gmin o spraw ach re rozpoczynają się w piątek, dnia
zaginionej w alizy dyplom atycznej 29, i będą trw ały do dnia 9 czerw
angielskiej, o zniknięciu Bonner'a ca. Uchodzi za pewne, że ustąpi
i o płk. Lopeza. Poparł go Cocks
(P a rtja -P ra c y ), żądając natych
m iastow ych kroków dla uwolnie'n ia Bonner‘a z rą k włoskich.
Lord C ranborne pods, stanu w
P row adząc dalej sw e rozmowy
M. S. Z. w imieniu Rządu przed
i konferencje dyplom atyczne L.
staw ił tajem nicze okoliczności zni
Blum przyjął w czoraj sekretarza
knięcia Bonnera.
generalnego Ligi N arodów — Ave
Cocks podziękow ał za w yjaśnię
nola. Rozmowa ta była niew ątpli
nia i zapytał, jakie praw o m ają
wie w związku z całokształtem ak
tualnych zagadnień m iędzynarodo
wych, o których dalszym rozw oju
z punktu widzenia przew idyw ań
genewskich — p. Avenol miał po
Z Madrytu donoszą: Przywód cznym). LTnja ogłasza odezwę, informować przyszłego szefa Rzą
c.y Generalnej Unji Pracowni wzywającą robotników, aby nie du francuskiego.
Konferencja ta w raz z rozm ow a
czej (o odcieniu socjalistycz popierali strajków bez zalecania
mi,
jakie dep. Blum odbył już po
ze
strony
odpowiedzialnych
nym) poistnowili nie popierać po
przednio z przew odniczącym ko
wszechnego strajku w Asturji, czynników organizacyjnych.
W obec tej decyzji komitet lo misji dla spraw zagranicznych dep.
do którego wzywa Generalna
kalny
w Gijon odwołał strajk. Bastidem, premjerem S arraut, min.
Konfederacja Pracy (o odcieniu
Paul - Boncourem i sekretarzem
(PA T )
anarchistyczno * syndykaBstygeneralnym M. S. Z. Legerem , po
zwoli szefowi przyszłego Rządu
na zorjentow anie się w obecnym
stanie aktualnych zagadnień poli
Rada m iejska Londynu od m ó w i-, chjum i w Berlinie w czerwcu r. tyki m iędzynarodowej. Szczególnie
la w ysiania delegatów na kongres b. Również i R ada hrabstw a Lon- duże znaczenie posiadała pod tym
Unji M iędznyarodow ej Sam orzą- j dyńskiego odm ów iła w ysłania dc- względem narada, pośw ięcona po
lityce zagranicznej, w której prócz
1dów, m ający odbyć się w M ona-1 legatów . (PAT.)

Nieudały strajk

Abisynji będzie spraw ow ał m ar
szałek Graziani, który już przybył
samolotem z H arraru do Addis
Abeby. M arszałek Graziani będzie
spraw ow ał rządy w charakterze
regenta. Ogólnie przypuszczają, że
podczas pobytu m arszałek B ado
glio w Rzymie zostanie rozstrzy
gnięta spraw a koronacji króla
W iktora Emanuela III na cesarza
Etjopji. (ATE.)

Usiłowania Abisyńczyków

moim,mm

Wyroki w procesie o komunizm Bojkot hitlerowskich Niemiec

Przed sądem przysięgłych w
T arnow ie od 3-ch dni toczyła się
rozpraw a przeciwko jedenastu ko
munistom . N a podstaw ie w erdyk
tu sędziów, przysięgłych trybunał

molotem. M arszałek Badoglio od
był dłuższą rozm owę z m arszał
kiem Graziani. (ATE.)
*
Z Addis Abeby donoszą: W ice
król Etjopji m arszałek Badoglio
udał się samolotem do Asmary,
skąd przez M assauę powróci do
W łoch. M arszałek Badoglio przed
łoży szczegółowy raport królowi
i Mussoliniemu. Podczas jego nie
obecności najw yższą w ładzę w

pierwszy lord adm iralicji, lord Mon
sell. Pozatem w ysoce praw dopo
dobne jest ustąpienie sekretarza
stanu dla spraw kolonij Thom asa.
Pogłoski o pow rocie do Rządu
byłego m inistra spraw zagranicz
nych sir Sam uela Hoare krążą w
dalszym ciągu. (A. T. E.)

min. Paul-B oncoura i prem jera Sar
raut wziął udział również p. Leger.
W czasie praw ie 2-godzinnej kon
ferencji min. Paul Boncour w ygło
sił expose na tem at sytuacji mię
dzynarodow ej, uw zględniając zwła
szcza dwa zagadnienia, które w
chwili obecnej odgryw ają główną
rolę w położeniu politycznem w Eu
ropie, a m ianow icie spraw ę nadreń
ską i kw estję zlikw idow ania spra
wy abisyńskiej.
Czas nie działa bynajmniej na
korzyść Francji i dlatego min. Paul
Boncour prag n ął przyśpieszyć obe
cne prace przygotow aw cze, co umożliwiłoby pow zięcie konkret
nych decyzyj na sesji Rady Ligi
N arodów w dn. 16 czerw ca. Do
podjęcia tego rodzaju inicjatyw y
była jednak potrzebna zgoda przy
szłego szefa Rządu i to było jedną
z głów nych przyczyn konferencji.
W ydaje się jednak praw dopodob
ne, że nie pow zięto żadnych kon
kretnych decyzyj. (P A T ).

Str. 2

Problemy hiszpańskiej rewolucji

M u s s o lin i —

kolos rodyjski

Od feudalizmu do demokracji i Socjalizmu
Zwycięstwo w yborcze
lewicy
francuskiej i tw orzenie się Rządu
socjalistycznego we F rancji tak
pochłonęły uw agę całej Europy (i
słusznie — w ypadki francuskie są
w ażniejsze), że sytu acją w Hiszpanji przestano się zajm ow ać. A
tym czasem tam także zwyciężył
„front ludow y". I lewica je st ta k 
że u steru — aczkolwiek żad n a z
dwuch głównych p artyj p ro leta
riackich nie wchodzi w skład rz ą 
du.
Cóż więc dzieje się w H iszpanji? Jeśli wierzyć endeckiej prasie,
H iszp an ja je st w stanie „chaosu";
je s t w przededniu bolszewlzm u;
krw aw y Bela Kun" (z W ęgier)
rządzi w H iszpanji i t. d.
Otóż pam iętajm y przedew szystkiem, że do dziś dnia H iszpanja
pod w zględem u stro ju społeczne
go je st krajem PÓŁ-FEUDALNYM. Jeszcze do ostatnich mie
sięcy zachow ały się różne chłop
skie daniny okresu feudalnego,
składane oczywiście obszarnikom ;
kler katolicki posiad a ogrom ne
wpływ y; technika rolnicza prym i
tyw na, w ydajność pracy niska;
zato procent analfabetów ogrom 
nie wysoki. S trukturalnie H iszpa
n ja niew ątpliw ie pod wielu w zglę
dam i przypom ina P olskę... P rze
m ysł hiszpański b ardzc mało roz
winięty, k ap itał przew ażnie z a g ra 
niczny. Stałość rynku w ew nętrz
nego (niezm iernie niska konsum cja w si) pow oduje słabość hisz
pańskiej burżuazji. W rezultacie
stanow isko jej w polityce jest
chw iejne: bezpośredni interes kla
sow y nakazuje popieranie rew olu
cji, likw idującej feudalizm, bo to
poszerza rynek w ew nętrzny, ale
strach przed klasam i rew olucyjnemi, przedew szystkiem p ro letarjatem, n akazuje b u rżuazji w spół
działać z obszarnictw em feudalnem, z klerem, z arm ją. Cały wiek
19-ty i początki 20-go, to dzieje
nitudanych rewolucyj (w ów czas
burżuazyjnych) — b u rżu azja by
ła zbyt słaba, by skutecznie sięg
nąć po w ładzę. R ząd feudalny atoli, reprezentujący ( n u ./ią c sty
lem dzisiejszym ) coraz słabszy
„poten cjał w ojenny", tracił w szy
stkie swe zam orskie posiadłości...
I DZIŚ znowu konw ulsyjnie
szam ocze się H iszpanja, p rag n ąc
zrzucić z siebie p ęta — przede
w szystkiem feudalizm u. Ale skoro
bu rżu a z ja je st zbyt słab a 1 chw iej
n a, w ięc proletariat i włościanstw o chcą zerw ać te pęta. S ytua
cja zn an a—w spóźnionych w scho
dnich rew olucjach XX wieku. N a 
stro je jed n ak u w łościaństw a w
państw ie są różne — zależnie od
prow incji: H iszpanja je st poprze
cinana łańcucham i gór, życie po
w siach je st zam knięte, „prow incjalizm " ogrom ny. Do tego do
chodzi jeszcze spraw a m niejszo
ści — katalończyków , basków ,
„galicjan " ( ! ) . W szystko — jak u
nas...
A więc z n atury rzeczy na po
rządku dziennym stoi przedew szy
stkiem KW ESTJA ROLNA. D aw 
niejsze rew olucje nic pod tym
w zględem nie zrobiły. O statnia
rew olucja w swym pierw szym
okresie tylko „przystąpiła" do

spraw y, przew ażnie tylko „stud jo w ala" zagadnienie. Stąd u p a
dek n astro ju w śród chłopów i zwy
cięstwo reakcji przy poprzednich
w yborach.
Ale nadeszła druga fala rew o
lucji .pow stał „front ludowy", n a
deszło zwycięstwo wyborcze, utw orzył się rząd Asany. Kwestja
rolna (w raz z całością stosunków
feudalnych) ponownie, i już ostrzej, znacznie ostrzej stanęła na
porządku dziennym. Rząd — mi
mo, iż w yszedł z frontu ludowe
go — w dalszym ciągu zwlekał.
Zaczęło się więc „własnowolne"
zabieranie gruntów przez chło
pów. T rudno podać scisłe cyfry.
Ale np. wedle majowego „Kam pfu“, do połowy kwietnia otrzym a
ło ziemię 32 tys. rodzin, t. zn. 200
tys. osób. T o już coś... Bywały
dnie, w których tysiąc rodzin otrzym yw ało g runta. Nie należy je 
dnak myśleć, że zadarm o! P rze
w ażnie zajęty grunt został zaraz
obarczony znacznemi spłatam i! O
Estrem adurze (prow incja) opo
w iada znowuż korespondent, zna
ny rosyjski pisarz I. Erenburg, że
w jednym dniu 25 m arca 60 tys.
lodzin zagarnęło parę tysięcy m a
jątków .
Ruch się szerzy, i to, wedle opisów różnych korespondentów,
szerzy się gwałtownie. N atu ral
nie, nowy rząd (po ostatnich wy
borach) zniósł stare daniny feu
dalne na wsi. Ale to spraw y by
najm niej nie rozw iązało: DW IE
TRZEC IE wszystkich gruntów w
H iszpanji należy do obszarników
(ponad 100 h a ). A zarazem staje
na porządku dziennym spraw a
KLERU, który je st najbogatszym
obszarnikiem H iszpanji, a z a ra 
zem najbogatszym kapitalistą —
posiada banki, fabryki i t. d. Ruch
antyklerykalny w H iszpanji posia
da więc bardzo w yraźne oblicze
klasowe.
T ak więc główny problem spólczesnej H iszpanji, to przedew szy
stkiem ZŁAMANIE FEUDALIZ
MU w całym jego zakresie. Stąd

Zgon wybitnegosocjalisty
fińskiego
W 80 roku życia zm arł jeden z
pionierów socjalizm u w Finlandji,
Niels Robert af Ursin.
Był on synem profesora uniw er
sytetu i sam również w ykładał kia
syczne języki. Podczas długich po
dróży po świecie zapoznał się z
ruchem socjalistycznym i po po
wrocie do rodzinnego kraju, zaczął
propagow ać socjalizm.
Gdy w roku 1899 założono w Abo socjalistyczną partję, obrano
U rsina przew odniczącym . W ojna
dom ow a zm usiła go do w yem igro
w ania z Finlandji. Po pow rocie do
kraju skazany został za „zdradę
stan u ", na ciężkie więzienie, lecz
następnie ułaskaw iono go. Od
chwili w prow adzenia rów nego pra
w a w yborczego był on posłem do
sejm u, a przez pewien czas był za
stępcą przew odniczącego sejmu.
Założył pierw szy w Finlandji dzień
nik socjalistyczny. N apisał szereg
książek ł rozpraw .

Nowe Książki
ADAM MIRDLER. CIENIE ZDA
RZEŃ. Pow ieść. W arszaw a, F.
Hoesick, 1936; str. 196.
T em at tej pow ieści je st bardzo
p rosty i nieskom plikow any: stu 
dentka m edycyny — Ew a w ycho
dzi za m ąż z miłości za w łaści
ciela m ajątku ziem skiego, A rtura
Radeckiego. Oboje są ludźmi o
w ysoko rozw iniętym
instynkcie
społecznym , odczuw ają też szcze
rze potrzebę 1 konieczność p rze
budow y w arunków obecnych, opartych na w yzysku i niespraw ie
dliw ości. Ale A rtur m a usposobie
nie m arzyciela, fantasty, teorety
ka, niezdolnego do urzeczyw ist
nień praktycznych; E w a n a to 
m iast, z dośw iadczeń osobistych
i w pływ ów otoczenia, czerpie co
raz o strzejszą św iadom ość, że
„dzisiaj nie w y starcza niebranie
udziału w w yzysku i ucisku, dziś
należy z tern w alczyć; musi być
ciągła w ola rew olucyjna"...
Na
tle różnicy usposobień i poglą— sr. o N I i r i natarczyw ej

rzeczyw istości, dochodzi między
E w ą a jej mężem do zasadnicze
go rozdźw ięku: Ew a odchodzi—
zam ierzając żyć w łasnem , czynnem życiem, zaś Artur, nie z n a j
dując po tej stracie osobistej m o
ralnego punktu oparcia, kończy
sw ą egzystencję sam obójstw em .
Autor, niestety, nie potrafił w y
zyskać w całej pełni m aterjału —
jaki n astręczają postaw ione w po
w ieści zagadnienia psychologicz
ne i społeczne. Sytuacje są naogół szkicow e i schem atyczne, —
charak tery — blade i konw encjo
nalne (np. ta ,stara niania", jak
z pow ieści dla dorastających p a 
nienek).
Szarość stylu, ubóstw o
środków — artystycznego w y ra 
zu — w szystko to spraw ia, że
m am y tu do czynienia raczej z
„cieniami zd arzeń" i ludzi, niż z
tern, co stanow i praw dziw y miąższ
spraw i stosunków rzeczyw isto
ści. C harakterystyczne, że nad za
kończeniem pow ieści unosi się

ogrom na w aga utrzym ania SOLI
DARNOŚCI
CHŁOPSKO - RO
BOTNICZEJ. T a solidarność się
pogłębia. Nie będziemy jednak za
mykać oczy na pewne tarcia w obozie „frontu ludowego" — np.
socjalistyczna p ra sa donosi o ta r 
ciach pomiędzy lewicowem (t. C a
ballero) a centrowem (t. Prieto)
skrzydłem socjalistycznej p a rtji.
Te objaw y nie są pożądane w
chwili w spólnego ataku na szańce
feudalne.
Bynajm niej nie chcemy powie
dzieć, iż problem y hiszpańskiej re
wolucji o g raniczają się tylko do
likwidacji feudalizmu, a więc że
H iszpanja przeżyw a tylko swój
rok 1789 (W . F rancuska Rewolu
c ja ). H iszpanja likwiduje swój
feudalizm w innych w arunkach,
niż to było w r. 1789 — bo ręka
mi proletariatu, opierającego się
na chłopstwie.
Ale pierw szym etapem jest li
kw idacja ustroju feudalno - klerykalnego, je st wyswobodzenie H isz
panji z tych strasznych pęt, które
lud doprow adziły do ostatniej nę
dzy i ciemnoty, a kraj do u p ad 
ku!
K. CZAPIŃSKI.

Przegląd prasy
KTO MIECZEM W OJUJE,
OD MIECZA GINIE.

W w arsztatach Bongirolam o od
P. Str-skl w „Polonji" przypo
dwuch lat pracuje się nad wielkim
mina,
jakim i to m etodam i „san a
posągiem
M ussoliniego,
który
wkrótce ma stanąć na Forum cja" zw alczała opozycję, insynuu
jąc jej „antypaństw ow ość", w y
M ussoliniego w Rzym ie.
zyw ając ją od „agentur obcych"
R ozm iary tego posągu są tak i t. d.:
wielkie, że niknie przy nim znany
„Gdy obóz pomajowy doszedł
ze starożytnych dziejów kolos z
do władzy, poczęto odsądzać od
w yspy Rhodos, który zaliczano do
czci i wiary wszystkich w czambuł
siedm iu cudów św iata. Kotos ro
przeciwników politycznych, z pra
d yjski miał 109 stóp w ysokości,
wej czy z lewej strony.
g d y posąg dyktatora Włoch mie
N aj poapolitszem,
najulubieńrzyć będzie 262 stopy, czyli będzie
ezem, naj dogodniej szem określe
półtrzecia razy w yższy. P osąg
niem było:
w yobraża M ussoliniego w postaw ie
— Antypańsrtwowiee 1
stojącej, przyodzianego w edług
Ileż to nawojowano się tern ostarorzym skich trądycyj w lwią
kreśleniem, równie bezgramicznem
skórę.
w treści ujemnej, jak bezczelnem
w nadużywaniu stosowania do
W arto zaznaczyć, iż kolos rodyj
wszystkich i wszystkiego. Wystar
skl rozpadł się podczas trzęsienia
CByło
trzymanie się zdała od B.B.,
ziem i, które nawiedziło wyspę Rho
wystarczała
wierność
innemu
dos w 224 roku przed N ar. Chr.
stronnictwu, wystarczała niechęć
O dłam ki kolosu zostały po zd o b y
uczestniczenia w jednostronnych
ciu w yspy przez Saracenów w y
chwalbach, aby dostać miano an
wiezione i rozrzucone po całym
typaństwowe*. Poprostu antypańświecie.
atw w cam i stawali się wszyscy —
Posąg M ussoliniego nie będzie
którzy nie przymknęli służalczo do
czekał ani na trzęsienie ziem i, ani
obozu rządzącego.
na najazd Saracenów. Upora się
Dla wzmocnienia zarzutu, w spo
z nim ujarzm iony lud włoski.
sób wymykający się z wszelkiej
ścisłości i możności dowodzenia —
dodawano jeszcze:
— Agentury obce!
I tak powoli cała Polska podzie
liła się na garstkę użytkowników
władania, wraz ze służalczo odda
z pow. skierniewicki ego wyznaje,
nymi jej tchórzami bez przekona
że nie bieirze ślubu, bo nie ma 30
nia, oraz z drugiej strony na wszy
zł„ których ksiądz wymaga za
stkich pozatem jako antypańpobłogosławienie związku małżeń
stwowców
różnego stopnia, ulega
skiego".
jących
mniej
lub więcej świado
Poniew aż kw estja „pośw ięconej
mie
obcym
agenturom.
ziemi” jest dla chłopa najw ażniej
Jakżeż wygodnie rządzi się w
sza, najw iększe kłopoty spraw iają
takim
zaduchu kłamliwych nastro"
mu — pogrzeby.
jów!"
„Kler doskonale o tern wie i od
Jakiż był skutek tej dem agogji:
powiednio wyzyskuje to najbar
„Od dziesięciu lat zaroiło się u
dziej niezawodne źródło dochodów
nas od najnędzniejszego szpiegost
Właściciel S-morgowego gospodar
wa i donosicie 1stwa wewnętrzne
stwa w pow. radomszczańskim za
go. Nie ominęło ono żadnego zakąt
płaciło za pochowanie matki sumę
ka. Zarówno urzędnicy w biurze,
której równowartość stanowił za
jak wszyscy pracownicy na jakich
robek 40-dniowy, a nie należy za
kolwiek stanowiskach we wszel
pominać, że małorolnemu rzadko
kich przedsiębiorstwach, jak rodzi
kiedy udaje się przepracować tyle
ce, dzieci w szkołach i same nadni w ciągu całego roku... Pro
wet dzieci rodziców źle widzianych
boszcz otrzymuje od rządu 116 zł.,
wszystko dostało się pod czujne owikary — 80 zł. miesięcznie.
W
ko przeszpiegiwań płatnych lubuzestawieniu z zarobkami proletarsłużnie dobrowolnych, oraz na dłu
jatu rolnego, te skromne płace są
gi język plotki i donosicielstwa.
duże. Poza tern proboszcz i wika
Ba, stało się to nawet urzędową
ry korzystają z darmowego miesz
spuścizną w wielkich rozmiarach
kania na plebanji, przy której na
powstały osławione kartoteki, o
wsi zawsze jest kawałek gruntu.
W poznańskiem ziemie kościelne
sięgają do 1000 ha (!) i w prze
ciwieństwie do najmarniejszej par
celi chłopskiej, są wolne od podat
ku gruntowego, taksamo jak w
b. Kongresówce. Prócz tych śwlad
W edług opinji niemieckich a u 
czeń ze strony rządu, kler ma nie
równe, lecz stale dochody z tacy : torytetów finansowych, w ydatki
ze mszy. Wysokość opłat za posłu bieżące na zbrojenia w ynoszą obe
gi religijne normuje kur ja in cnie conajmniej 3 m iljardy m arek,
strukcjami djecezjalnemi, w które a nie je st w yłączone, że sięgają 4
rząd nie ma żadnej ingerencji. O m iljardów . W ydatki te pokryw a
we taksy zawszę są n I zbyt ścisłe ne są z pieniędzy osiągniętych z
i prawie nigdy nie są ściśle prze krótkoterm inow ych pożyczek w e
w nętrznych, których kw ota ogólna
strzegane"...
Polska nie leży w praw dzie na doszła już do zaw rotnych sum.
Przed rokiem w ew nętrzne zadlu
półwyspie Iberyjskim, ale podo
żenie
Rzeszy wynosiło od 15 do 17
bieństw a między Polską a Hisz
panja są w pewnych dziedzinach m iljardów m arek. Część tego dłu
gu została skonsolidow ana, pom i
— niew ątpliw e i uderzające.
mo to łączna sum a zadłużenia w e

Kler na wsi
W spom inaliśm y
już, drukując
parę w yjątków , o ciekawych arty
kułach p. Marji
Milkiewiczowej
na tem at „W ieś polska ginie” —
drukow anych w „W iad. Lit." —
Dziś zacytujem y kilka zdań, do
tyczących roli kleru na w si pols
kiej. Podkreślając doniosłość z a 
gadnienia regulacji urodzeń na
wsi, autorka pisze:
„Nie leży w interesie państwa,
aby przychodziły na świat dzieci
chorowite, bo zrodzone z matek
wycieńczonych nędzą i nadmier
nie caęstwni porodami...
Korzyść
z tego mogą czerpać tylko ci, co
biorą rogatkowe przy wchodzeniu
człowieka na ten świat i schodze
niu jego na tamten. Pomnażać ilość nędzarzy dla uszanowania te
go rodzaju zarobków, jest takim
samym absurdem, jak nie przeciw
działać epMemji, aby nie pozba
wiać grabarzy zarobków".
Mimo że wieś, jak piszą chłopi
w swych „pam iętnikach", zam ie
nia się w „cm entarzysko" nędzy i
ciemnoty, w yciska się z ludności
wiejskiej olbrzym ie w prost sumy
na budow ę coraz to nowych, co
raz to liczniejszych — kościołów,
nie- m ów iąc już o w szelkiego ro
dzaju opłatach i datkach okolicz
nościowych:
„Żaden poborca podatkowy—pa
sze p. Milkiewiczowa — nie potra
fi tak zręcznie wydobyć od cłitopa
ostatnich paru groszy, jak umie
to zrobić ksiądz... Drobnorolny go
spodarz z pow. dąbrowskiego opo
wiada, że proboszcz jego parafji
umyślnie zwlekał z daniem mu
ślubu, aż do adwentu, a potem za
żądał dodatkowej opłaty w wyso
kości 50 zł. z.a dyspensję... Jedna
kże kryzys na wsi jest tak wiel
ki, że czasami nawet księżom nie
udaje sdę już nic od chłopa wy
ciągnąć. Gospodarz dwumorgowy

szew szczyzny, co św iadczyłoby o
spóźnionym mocno
epigoniżmie
autora. T a druga skolei pow ieść
autora „Falistej linji" nie świadczy
jeszcze o zwycięskietn przełam a
niu przezeń piętrzących się na dro
dze pow ieściopisarstw a tru d n o ś
ci. Być może, że dojrzalsze prace
następne staną się bardziej prze
konyw ującą rew elacją uzdolnień i
kwalifikacyj zasługującego skądinąd na sym patję autora.

V

BRUNO WINAW ER. PODRÓŻ
NA GAPĘ. W arszaw a, „W ydaw 
nictw o W spółczesne", (1936); —
str. 272.
Podróż na gapę — w kryzyso
wych czasach — jest rzeczą b a r
dzo przyjem ną i naw et w skaza
ną. Przyjem ność ta zw ielokrotnia
się w sposób w ydatny, gdy to w a 
rzyszem podróży będzie g aw ę
dziarz ta k miły, inteligentny i pe
łen ciekaw ych now ości, jak dos
konale i od lat znany czytelni
kom polskim — Bruno W inaw er.
N ow y tom jego feljetonów popu
larno - naukow ych cieszyć się bę
dzie, niezaw odnie, tak ą sam ą po-

Jakby w iew nastrojowej przyby- csytn ośd ą, Jak długi szereg

to

których swego czasu dowiedziano
się dokładnie dzięki rozprawom aej
mowym, a które stały się plagą
całej ludności w kraju".
O JEDNEJ ZMIANIE.
„Słow o" niedyskretnie ujaw nia
przyczyny dlaczego odszedł p.
gen. G órecki, a jego m iejsce z a
jął przyjaciel p. Becka, p. Roman.
„Mimo niezmiernie wytężonej
propagandy wielu bardzo czynni
ków, mimo paromiesięcznej akcji
wielu odłamów prasy, Żydów, ca
łej lewicy, endeków, min. Beck po
został na stanowisku na które wy
sunął go niegdyś Marszałek. Ale
nietylko pozostał. W rekonstrukcji
rządu istnieje przesunięde, które
mówi bardzo wiele jeśli chodzi o
naszą politykę zagraniczną: Oto
w ministerstwie przemysłu i han
dlu gen. Górecki został zastąpio
ny prze* p. Romana. — Dobrze,
ale jakiż to ma rwiązek z polityką
zagraniczną? — ktoś zapyta. —
Związek ma to bardzo duży. Oto
już w Jesieni gdy przyszedł min.
Górecki wystąpił on parokrotnie
z mowami i wypowiedziami na te
m at stosunków polsko - francus
kich. Było to w epoce silnych i nie
uzasadnionych ataków frankofilów
na m inistra Becka i zwracało na
siebie uwagę kraju i zagranicy. I
tu i tam pojawiły się pogłoski, że
gen. Górecki zastąpi w przyszłoś
ci min. Becka na Wierzbowej, że
niebawem będzie w sposób b ar
dziej autorytatywny i powołany in
gerował w sprawy zagraniem e, w
duchu oczywiście bardzo różnym
od m inistra Becka. Ostatnio prasa
francuska nader często chciała
podkreślić, te min. Beck jest ja 
koby odosobniony „nawet wśród
swoich kolegów z rządu". Ten
stan rzeczy gdy minhrterstwo prze
mysłu i handlu rozszerzało swą
kompetencję na ulicę Wierzbową
został obecnie zlikwidowany wy
raźnie. Na miejsce człowieka wy
mienianego prze* kombinacje mię
dzynarodowe jako rywala Becka,
przychodzi p. Roman. P. Roman _
jest tym, który Jako poseł w
Szwecji, ułatwił
min. Beckowi
współpracę ze Skandynawją, —
współpracę tak wyraźną w Lon
dynie. P. Roman pięć dni tentu
został powołany do centrali MSZ
na wiceministra, a więc na bliAie
go współpracownika min. Becka.
Dziś to raczej MSZ rozszerza się
na M. P. i H. niż odwrotnie.
S-EK.

Koszty zbrojeń niemieckich

D obrze i ściśle z feljetonami
W inaw era w iąże
się popularne,
obficie ilustrow ane dziełko Pearlm ana, które w bardzo zajm ujący
sposób podaje w szystko, co nau
ka dzisiejsza wie o srebrnym sa
telicie Ziemi, kreśląc jednocześnie
perspekytw y i możliwości podró
ży istot ludzkich na odległe o
400.000 kim., zam arłe, pozbaw io
ne pow ietrza i życia organicznego
tereny księżycowe. W tej dosko
nale opracow anej książeczce po
dał autor również ciekaw e infor
m acje o różnych system ach poci
sków rakietow ych i opisał z a ra 
zem daw niejsze jak i najnow sze
w ynalazki oraz udoskonalenia w
tej dziedzinie. W ostatnich roz
działach znajdujem y bardzo zrę
czną i sugestyw ną w izję lotu na
księżyc, spaceru po księżycu i po
w rotu na ziemię. Kto wie, czy ta
— dziś niemal fantastyczna—pod
róż księżycow a nie znajdzie się
już w niedalekiej
przyszłości
w śród „cudow nych" osiągnięć —
i. p e a r l m a n / r a k i e t ą n a realizow anych uporczywym wysif
KSIĘŻYC. Przekład H. W inaw e- kiem myśli i woli człowieka.
rowej. W arszaw a, W ydaw nictw o
*
Spośród lżejszych, rozryw ko wo
.W spółczesne", (1936); str. 130.

mów poprzednich. P raw dą, lek
kie, zręczne i dowcipne feljetony
W inaw era nie odznaczają się głę
bią filozoficznej syntezy, nie opie
rają się na określonem podłożu
socjologicznem, nie są w yrazem
jakiegoś jednolitego i zdecydow a
nego na św iat poglądu. W inaw er
patrzy na życie „z ponad”, z dy
stansu wiedzy i nauki, które —
bez dostatecznego uzasadnienia—
każą niejednemu z „w tajem niczo
nych" trak to w ać św iat i ludzi z
przychylnem pobłażaniem i nieco
ironiczną w yższością. Ale to w szy
stko nie odbiera popularyzatorstwu W inaw era zasadniczych dlań
literackich i instruktyw nych w a r
tości, — dlatego też każdy spo
śród tych, których kontakt z
w spółczesną w iedzą przyrodniczą
i m atem atyczną jest już (albo do
piero) luźny i doryw czy, przeczy
ta, najnow szy zbiór pogadanek
W inaw era z zainteresow aniem i—
pożytkiem .

w nętrznego Rzeszy w dalszym cłą
gu rosła i w edług opinji fachow 
ców wynosi teraz 18 do 20 m iljar
dów m arek, co w ym aga rocznej
pozycji w budżecie w w ysokości 1
m iljarda m arek na oprocentow a
nie po 4^ rocznie i n a stopniow ą
am ortyzację. Ogólne zadłużenie
Niemiec, w liczając w to zadłużenie
gmin, obliczają na 40 do 45 mlljardów , co w ym aga rocznie 2,25
m iljarda na oprocentow anie i a m ortyzację i musi doprow adzić do
krachu i załam ania się całej gospo
darki.

letniskow ych, pozycyj w ydaw ni
czych dni ostatnich, zanotujem y
na tern miejscu: now ą powieść
chętnie u nas czytanego W . J.
LOCKE'A p. t.: „OPUSZCZENI",
odznaczającą się żyw ą akcją i te
m atyką, ja k dla tego autora, cał
kiem niezwykłą, — oraz interesu
jącą i z humorem napisaną p o 
w ieść innego Anglika — P. G.
W ODEHOUSE'A p. t.: „UCIŚNIO
NA DZIEW ICA", gdzie w za b aw 
ny sposób przedstaw ił autor dzie
je rom ansu am erykańskiego kom 
pozytora z córką dostojnego lo r
da. Obie te powieści, przetłum a
czone bardzo popraw nie, w ydał
niezm ordow any „Rój".
Dla am atorów literatury sensa
cyjnej ukazały się nakładem „W y
daw niclw a W spółczesnego" — (z
cyklu „Książki krym inalne"): p o 
w ieść polskiego au to ra PIOTRA
GODKA
p. t.: „PRZEKLĘTY
SKARB", oraz zbiór opow iadań,
detektyw nych" z życia am erykań
skiego V. STARRETTA p. t.: —
„JAK W POW IEŚCI"
(przekład
L. Orłowskiej).
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O odwagę spojrzenia i męskie wnioski

-ni! „laiia

mm i un

Piękny numer jubileuszowy

W r. 1896 został założony „Ro Amerykańscy socjaliści oczywiście
nego dochodu dla całej 4-osobo- tych! Więcej już więc wywozi z ły, iż ani w drobnej części nie mo
że
pokryć,
zmobilizować
środków
botnik
Polski" w Ameryce — na ze swej strony nadesłali życzenia.
Polski kapitał obcy, bo aż 400 mi
wej rodziny chłopskiej.
Gratulujemy naszym kochanym
na
najbardziej
palące,
bieżące
po
sze
bratnie
pismo polskie, organ
ljonów!
Jak
nędzne
są
te
sumy
w
3. Że wieś polska przestała być
S ł zdarzenia, co jak błyskawica
naszych ttow. polskich w Amery towarzyszm amerykańskim piękne
nieomal zupełnie wewnętrznym ryn obliczu morza potrzeb niezaspo trzeby społeczeństwa.
oświetlają rzeczywistość, rozdzie
Tu tkwi sedno bankructwa, kom ce, z którymi łączyły nas i łączą go wydawnictwa i, korzystając ze
kiem zbytu dla całej produkcji prze kojonych w Polsce, niech świad
rają mroki zakłamania lub sytej
pletnej
bezsiłv kapitalizmu zwła najbliższe i najserdeczniejsze sto sposbnośd, jeszcze składamy ich
czą
takie
liczby.
Na
uruchomienie
mysłowej, przy jednoczesnem kabeztroski zawianych bajecznem po
pismu gorące życzenia pomyślnego
tastrofalnem skurczeniu się salda t. zw. wielkich robót publicznych szcza polskiego, niezdolnego dziś sunki.
wodzeniem g ośd, wskazując na
Redakcja wydała z okazji Jubi rozwoju. W pełni doceniamy ich
zagranicznej wymiany towarowej w Polsce, któreby zdolne były do rozwiązania najprostszego na
gle tuż u samych stóp otwierającą
wchłonąć samo tylko bezrobocie w wet z bieżących zadań zarówno leuszu obszerny i pięknie ilustro ciężką pracę tam daleko, za ocea
Polski.
się już przepaść.
miastach,
potrzeba jest przynaj gospodarczych, jak i społecznych, wany numer „Robotnika". Zawie nem. Budzą klasową świadomość
4. Że wreszcie cała kapitaliza
Jakiem i zdarzeniami były wy
cja w Polsce, że więc słynna „ren mniej 800 miljonów złotych rocz tu tkwi anachronizm i nieżycio- ra szereg serdecznych pozdrowień polskiego robotnika w Ameryce,
padki krakowskie, częstochowskie,
towność" naszego gospodarstwa nie. Dochody budżetowe Polski nie wość owego ustroju krzywdy, chao i życzeń z Polski — od CKW, od utrwalają jego polską socjalisty
lwowskie, poznańskie i chrzanow
Komisji Centralnej, od TUR‘a, od czną ideologję, podnoszą go mate
kapitalistycznego spadła w tymże osiągnęły w r. 1935/36 nawet 2 su 1 indolencji.
skie. W ydarzyły się w ciągu jed
Dochodzimy zatem do sformu redakcji „Robotnika" i t d. Poza- rjalnie i kulturalnie, nierzadko przy
czasie aż o 64*, przyczem — i ten miljardów złotych.... Tymczasem
nego tylko miesiąca a pochłonęły
tem — szereg również nadesłanych gotowują w ten sposób także dzia
moment jest najbardziej sensacyj np. Niemcy na zbrojenia wydały łowania pierwszego wniosku:
około 50 trupów i przeszło 300 ran
proces
zabójczej,
rozkładowej
z W arszawy 1 Łodzi artykułów: łączy dla Polski, dla t. zw. „stare
w
ciągu
ostatnich
dwu
lat
przynaj
ny — kapitalizacja ta w najpomy
nych. Ofiar tych nie możemy uznać
ślniejszym gospodarczo roku 1929 mniej 5 miljonów mk. zaś Sowiety działalności kapitalizmu w Polsce ttow. Kluszyńskiej, Wasilewskiego, go kraju".
za daremne...
Serdeczny uścisk dłoni dla wszy
osiągnęła raptem aż 300 miljonów w budżecie na rok 1936 przezna trwał, odbywał się bez przeszkód Struga, Pużaka, Niedziałkowskie
Dla pewnego zastępu ludzi, któ złotych, jeśli chodzi o prywatny czyły na wojsko około 15 miljar tak długo, że ćToprowadzlł całość go, Czapińskiego, Piotrowskiego, stkich naszych działaczy za ocea
rzy rzeczywistość Polski oceniali kapitał krajowy, a 400 miljonów, dów rubli...
społeczeństwa do takiego poziomu Sokołowskiego, Kowalskiego i in nem. Dalszej pomyślnej pracy!
dotąd jedynie z perspektywy dan jeśli chodzi o obcy kapitał pryw a
Pomijając więc tę okoliczność, wyniszczenia i nędzy, w którym nych. Szereg portretów działaczy Dalszych owocnych wysiłków!
C.
cingowych parkietów i przypochle tny z zagranicy, operujący w Pol że ta „kapitalizacja" „rentowność" nie może już być mowy o jakiej PPS. i innych zdjęć zdobi numer.
bnych raportów szorujących obca sce.
prywatnych przedsiębiorstw kapi kolwiek poprawie w ramach tego
sami panów referentów, wypadki
W międzyczasie obecny dyrek talistycznych w Polsce, to owoc ustroju. Nie próbujmy więc leczyć
i galwanizować trupa, lecz rozpo
te były gromem z jasnego nieba,
tor Biura ekonomicznego Rady Mi wyłącznie tylko wyzysku mas pra
czemś jak daw ka trzeźwiących so
cznijmy od oczyszczenia atmosfe
cujących,
to
klasyczna
„nadwarnistrów, p. Józef Poniatowski, do
li po przepiciu. Nagle okazało się,
ry, na powitanie ustroju jutra, so
tość‘“
zgarniana
przez
przedsię
konał innego sensacyjnego oblicze
W Niemczech minister sprawie się" nie w bojówkach hitlerows
że nietylko nie jest „byczo", ale
cjalizmu.
biorców
z
-wysiłku
ludzi
pracy
—
nia. Mianowicie dowiódł, że bez
dliwości
GUrtner mianował sę kich, lecz gdzieindziej.
jest źle i to bardzo żle. Zwłaszcza,
TADEUSZ JANKOWSKI.
robocie na wsi, a więc liczba t. zw. trzeba z całą siłą podkreślać, że re
Mianowicie Jorns był tym, któ
dziów
i
prokuratorów
t. zw. Try
gdy wślad potem, trzeba było re
„zbędnych" na wsi polskiej, w aha zultat tego wyzysku jest tak nik
bunału Ludowego, sądzącego tak  ry w roku 1919 umożliwił zabój
zygnować z niektórych, lukratyw
się od 8 do 9 miljonów osób, a
com Róży Luksemburg i Karola
że przestępców politycznych.
nych stanowisk.
Liebknechta ucieczkę z Niemiec.
więc stanowi około 40* całej lud
Mianowańcy
—
to
sami
przy
Ale nie o tych panów chodzi.
Jornsa tolerowano, niestety w są
ności wiejskiej. Co zatem idzie —
wódcy
szturmówek
hitlerowskich.
W yraźne otrzeźwienie, uśwlado
downictwie
przez cały czas istnie
nawet najradykalniej przeprowa
Jeden tylko Jotns, który będzie
mienie sobie całej grozy sytuacji
dzona reforma rolna, wydziedzicza
nia Republiki Wejmarskiej. Obec
prokuratorem
Rzeszy
i
w
ten
spo
nastąpiło we wszystkich ośrodkach
jąca bez wykupu owe 4 tysiące
sób grać będzie decydującą nie nie Jorns będzie jawnie reprezen
polskiej oplnji. Kogo nie przekona
przeszło obszamiczych folwarków
mal rolę w procesach „zasłużył tował sprawiedliwość hitlerows
ły ostatecznie „wypadki", sprawił
Niedawno odbyty kongres so ła wszcząć akcję energiczną prze
(ponad 500 ha gruntu każdy) w
ką.
niedwuznaczny swym charakterem
Polsce, zajmujących łącznie prze cjalistów szwedzkich pozostawił ciw udziałowi w Olhnpjadzie.
f potęgą przebieg pierwszomajo
szło 7 miljonów ha powierzchni, a organizacjom robotniczym wolną
wych demonstracyj... Społeczeń
więc przeszło 20* całej powierzch rękę w sprawie udziału w Olimpjaatwo, jako całość dostrzegło, że
ni rolnego kraju, kwestji rolnej już dzie w Niemczech.
spraw y zaszły już zbyt daleko.
Organizacja młodzieży socjalis
nie rozwiązuje, bowiem na roli zdo
I — rzecz bodaj najznamienniej
Jak donoszą z Londynu, 70 de wiednio przerobionego, daje 1 ton
ta osadzić zaledwie jakąś trzecią tycznej w Sztokholmie postanow i
sza — utrw ala się i upowszechnia
legatów, wybitnych chemików, re nę cukru, dalej, że samochód pę
berlińskiej
część tej armji „zbędnych" na wsi.
pogląd, że najpilniejszą jest w te'
prezentujących 11 państw na kon dzony gazem z wzgla drzewnego
W międzyczasie również udowo
Było to w G arm isch-Partenkirchen gresie, który obradować będzie w może rozwijać szybkość 135 kim.
chwili spraw ą natychmiastowa, do
dniono, że dotychczas publikowa
na początku bieżącego roku. Przy
na godz., że masa drzewna niektó
raźna akcja gospodarcza, jest wy
hałaśliwych dźwiękach orkiestry i o- londyńskiej izbie handlowej, przy
ne liczby o t. zw. „rejestrowanem"
powiedzenie
natychmiastowej,
krzyków hitlerowskiego tłum u, zgro gotowuje przełomową deklarację rych gatunków drzew stanowi po
bezrobociu w miastach, są fikcją.
odpowiednich
madzonego n a trybunie, maszerowali w sprawie wartości użytkowych i przeprowadzeniu
śmiałej i zdecydowanej walki bez
W
okręgu
magdeburskim
leży
Rzeczywiste bezrobocie w przemy
w pochodzie uczestnicy zimowej 0 - odżywczych drzewa. Kongres ten procesów chemicznych doskonałą
przykładnej nędzy powszechnej w
śle, obliczone na podstawie spad wieś Stróbeck, której mieszkańcy limpjady. N a rozkaz H itlera oklaski
odżywkę itd. Wracamy do natury.
Polsce.
ku zatrudnienia w fabrykach, spad są zapalonymi graczami w sza wano „żywiołowo" małą grupkę za zestawi przedewszystkiem kom Drzewo będzie nas nietylko chro
wodników,
którzy
z
wyciągniętemi
po
pletną
listę
wszystkich
gatunków
ku ubezpieczonych w b. Kasach chy. W całej wsi niema ani jedne
nić w formie solidnych belkowań
hitlerowsku rękoma, defilowali wy
Chorych i po uwzględnieniu przy go mieszkańca, któryby nie był prężeni przed obliczem samego „wo drzewnych. Z listy tej dowiemy
i ścian domów przed słotą, mro
rostu naturalnego ludności — osią wtajemniczony w najbardziej za dza". Propaganda Goebelsowska świę sie, że w przyrodzie istnieje nie
zem lub upałem — ale będzie nas
ga prawie cały miljon osób, a więc wiłe arkana tej królewskiej gry. ciła swój trium f. D rużyna francuska, mniej i nie więcej jak 22.000 róż
odziewać, żywić i dostarczać nam
bo
o
niej
w
tej
chwili
mowa,
była
nych
gatunków
drzew.
Dalej
z
ob
stanowi również prawie całe 40* Coroku odbywają się we wsi roz
przedmiotem „spontanicznej" m ani liczeń uczestników kongresu do źródeł energji.
zdolnych do pracy w miastach Rze grywki szachowe, w której biorą festacji
faszystów niemieckich. Po
udział wszyscy mieszkańcy nie tem przyszły znane wypadki politycz wiemy się, że 5 tonn drzewa odpo
czypospolitej.
Jakie wnioski z tego rozpaczli wyłączając dzieci. W ygrywający ne. Zajęcie przez orędownika „po
wego stanu rzeczy w Polsce wys największą llośl partyj obwoływa koju" strefy nadreńskiej. Z okazji tej
pisałem, że nie wiadomo, co n a to po
nuwali nasi optymistycznie patrzą ny jest królem szachowym.
wie dzisiejsza F rancja. Nawoływałem
cy „deflacjoniści"?
Zamiłowanie do gry w szachy do bojkotu faszystowskiej Olimpjady.
Kazali wciąż „podciągać pasa",
burżuazyjne zapewniały, że
G ENERALNE
ZWYCIĘSTWO
wzięli mieszkańcy wsi Strttbeck Dzienniki
przewodniczący międzynarodowego ko P itka n o żn a
ale podciągać pasa nie sobie, lecz
LEKKOATLETÓW WARSZAWIAN
od jednego z książąt niemieckich, m itetu olimpijskiego baron BailetK I W WARSZAWIE. W czw artek ro
tylko Innym. Rozpoczęto zgoła cy
który w czasie jednej z wojen do Latour, nie zgodzi się n a odwołanie
PIŁKARZE WARSZAWY POKO zegrany został w Gdańsku ciekawy
niczną nagonkę na płace zarobko
Olimpjady.
Przeciwnie,
starszy
ten
NALI NIEM IECKI GÓRNY ŚLĄSK. mecz lekkoatletyczny pomiędzy W ar
mowych więziony był na zamku
pan, którem u zasmakował darmowy
we całej ludności najemnej w Pol
w StrObeck i nauczył dworzan wyjazd do Japonji w charakterze rze We czw artek n a stadjonie W ojska sizawianką a reprezentacją klubów
Polskiego w W arszawie odbył się
see. „Gazeta Polska"1 w dniu wy zamku gry w szachy. Od dworzan
czoznawcy terenowego pod siedzibę międzynarodowy mecz piłkarski po gdańskich, złozoną z zawodników
borów sejmowych bezczelnie udazamaszyście między reprezentacjam i W arszawy Gedanji i szeregu klubów niemiec
nauczyli się grać miejscowi chło przyszłej Olimp jady,
wadniała, że udział pracowników
oświadczył
światu,
że
nie
widzi po i mam. Górnego śląska. Zwyciężyła kich. Generalne zwycięstwo odnieśli
pi, którzy tradycję pierwszych
wodu do wkroczenia w imieniu mię drużyna stolicy w stosunku 1:0 (1:0) zawodnicy W arszaw ianki, zajm ując
umysłowych w całości dochodu
: wszystkie pierwsze m iejsca za wyszachistów z Strftbeck potrafili u- dzynarodowego kom itetu olim pijskie
Goście okazali się drużyną równą,
społecznego wzrósł w latach kry
trzymać przez pokolenia.
go. Igrzyska odbędą się w Berlinie. dobrze zgraną, jednak bez w ybitniej jjątkiem skoku o tyczce. Rozegrany
zysu z 14* na 20*, zaś robotników
Upłynęło tymczasem kilkanaście ty  szych talentów z w yjątkiem bram ka w ram ach tych zawodów mecz W ar
— Państwo i naród — powie
fizycznych dokładnie z 24,9* na
godni. We F rancji Lewica doszła do rza. Technicznie lepsiza była drużyna szawianka — Gedamja w ygrała W ar
dział marszałek Piłsudski — które
szaw ianka 85:37.
władzy. Zatrium fow ała dem okracja. warszawska.
25,4*. W szystko to zaś działo się
na podstawie negowania prawdy
Odżyły
tradycje
wolności.
Lud
naza
GRUDZIĄDZ B IJE BYDGOSZCZ
WARSZAWA B IJE RADOM 3:2.
kosztem nędzy chłopa, należy więc
budują myśl polityczną, dążą do
ju trz po zwycięstwie, objawił swą W Radomiu odbyło się spotkanie mię W L E K K IE J ATLETYCE. W Byd
przywrócić równowagę zarobków
niezłomną wolę: F rancja, naród cy dzymiastowe Radom — W arszaw a, goszczy rozegrany został w czw artek
zguby.
całej ludności 1 zredukować jesz
wilizacji zachodniej, naród kultury, zakończone wynikiem 3:2 (0:0) dla międzymiastowy mecz lekkoatletycz
Miejmyi więc odwagę spojrze
Z Rzymu nadeszła wiadomość, m iłujący wolność i braterstw o, a na- reprezentacji W arszawy.
ny Grudziądz — Bydgoszcz zakończo
cze płace zarobkowe ludzi pracy
nia śmiało w twarz polskiej rzeczy
dewszystko pokój pomiędzy narodam i
że zmarł tam Alceo Dossena.
KRAKÓW B IJE BIELSKO 6:8. ny zwycięstwem Grudziądza w sto
najemnej.
WtfTOWl I
Nazwisko Dosseny wypłynęło na św iata, nie obeśle hitlerowskiej Olim W Krakowie odbył się międzym ia sunku 115:112 pkt.
Rzeczywiście, mimo, te działo
pjady. I, d ru ty telegraficzne rozniosły
Poza konkursem startow ali: W ajpowierzchnię
w roku 1928 w bar po całym globie sensacyjną, lecz god stowy mecz piłkarski Kraków — sówna, Kwaśniewska i Klemczak.
się to już po wprowadzeniu osta
2. KRYZYS JEST
Bielsko, zakończony
zwycięstwem
Kwaśniewska pobiła rekord Polski w
STRUKTURALNY.
tniej, skandalicznej „ustawy uposa dzo wyjątkowych okolicznościach. ną Francuzów wiadomość. N a stadjo K rakow a 5:3 (2:2).
nie berlińskim, Francuzów nie stanie.
rzucie oszczepem, uzyskując dosko
W
roku
tym
wykryto
w
Ameryce,
MECZ
KRAKÓW
—
ŁÓDŹ
KOŃ
żeniowej",
ustalającej
nawet
Nte je st pozbawionem jakiejś
Rząd francuski, ten, który pod wodzą CZY SIĘ BEZBRAMKOWO. Między nały wynik 41,60 m tr. Pozatem w
Londynie,
Amsterdamie
1
Monawśród
płac
urzędniczych
potworną
Wyjątkowo gorzkiej 1 złośliwej iroBluma, obejmie dopiero władze, zapo m iastowy mecz K raków — Łódź za skoku w dał osiągnęła ona 491 i poł
nji, że naczelny organ naszych „in rozpiętość od 100 do 6000 złotych chjum dzieła starożytnych mi wiedział. że F ran cja Olimpjady ber kończył się wynikiem bezbramko- m tr.
W ajsów na startow ała w trzech
tegralnych deflacjonlstów" — „Ga miesięcznie, nie licząc wszelkich strzów, o których się przedtem nie lińskiej nie obeśle. Zaoszczędzono -wym 0:0.
Goebelsowi nowych pomysłów rek la
konkurencjach, osiągając w dysku
słyszało.
Znawcy
dzieł
sztuki
do
G
ra
była
żywa,
ale
mało
interesu
dodatków
extra,
pierwszym
kro
te ta Polska", ma przed społeczeń
mowych. A inne państw a? Chodzi jąca. W obu drużynach form acje ob 41,14 m tr., w kuli — 11,37 m tr., a
stwem poiskiem niewątpliwą zasłu kiem Rządu, szukającego „kontak patrywali się w tych rzeźbach dzieł nam o Polskę. Obesłanie Olimpjady ronne były pierwszorzędne, ale ataki w skoku wzwyż 1,48 m tr. Klemczas
w skoku o tyczce uzyskał 8,84 m tr.
gę spopularyzowania i upowszech tu ze społeczeństwem" było pod mistrzów tej miary, co Donatello, berlińskiej według skromnych obli słsl)6
*
ŚLĄSK B IJE KRAKÓW 4:0. W
nienia pewności, że kryzys w Pol wyższenie podatku od zarobków i Mino da Fiesolo i in. i płacono za czeń m a nas kosztować 200 tysięcy
złotych. Z ręką n a sercu, czy nie
sce nosi jaskraw y 1 oczywisty stru ustalenie podatku „specjalnego", nie miljony. Wreszcie wyszło na szkoda tych pieniędzy? P ow tarza Wielkich H ajdukach, w meczu p ił Terais
karskim
międzyakręgowym, Śląsk
jaw,
że
wszystkie
te
mniejsze
lub
które obniżyły dotychczasowe gło
kturalny charakter.
m y: dwieście tysięcy złotych! Co za pokonał K raków 4:0 (1:0).
ŚLĄSK B IJE KRAKÓW W T E N I
większe
rzeźby
są
dostarczane
na
dowe
zarobki
całego
proletarjatu
te
pieniądze
można
pięknego
zrobić
Nikt inny, tylko właśnie p. puł
W pierw szej połowie g ra b y ła wy
rynek przez handlarza dzieł sztu dla sportu polskiego, już nie wspo. równana, natom iast po_ przerwie SIE. W K rakowie odbył się międzykownik Matuszewski, szydząc nad najemnego o dalsze 10*.
okręgowy mecz tenisowy K raków —
o momentach politycznych. przeważał zdecydowanie Śląsk.
Przez kraj przeszła nowa fala ki Fasoliego, który zamawia je u minamy
Śląsk, zakończony zwycięstwem ślą
wyraz boleśnie i z p. StpiczyńskieO tem, ja k to ostatnio znowu w yna
KATOWICE
ZWYCIĘŻAJĄ
go z radykalnego „Kurjera Poran zniżek płac robotniczych, zaś p. Dosseny, rzeźbiarza, doskonale 1- radaw ia się Polaków na Śląsku nie BIELSK 3:1. W Bielsku reprezenta zaków w stosunku 10:3.
Ślązacy naogół górowali kondycją,
nego", i z p. Wierzbickiego z „Le- pułkownik Matuszewski skwapli mitującego arcydzieła starożyt mieckim, o irredencie hitlerowskiej cja piłkarska Katowic pokonała re  techniką i zgraniem w grach podwój
na
polskim
Śląsku.
Ale
p
rosta
k
al
nych
mistrzów.
Zdolny
ten
rzeź
prezentację Bielska 3:1 (1:0).
w jatana", podszczuwając umieję wie „żyrował weksel" nowemu
nych. Tarłow śki g ra ł dość słabo. Ok ulacja rachunkowa mówi: wyrzuco
ZAGŁĘBIE WYGRYWA Z K IE L  bie ślązacztó były zdecydowanie _lep
tnie chłopa na urzędnika 1 robotni Rządowi. Drugi z naczel. redakto biarz za swą pracę otrzymywał ny grosz!
CAMI
2:1.
W
Kielcach
w
meczu
pił
ka oraz jedną klikę kartelarzy prze rów „Gazety Polskiej", jako gene grosze, a handlarz wyzyskiwał go
Szanse? N ie mamy żadnych! Po karskim pomiędzy reprezentacją Za sze od krakowiaków. W drużynie
K rakow a wyróżniali się: H orain,
ciwko innej klice — z pianą na u- ralny referent budżetowy w Sejmie i kazał sobie płacić bajońskie su co więc jechać? Oczywiście, zdajemy głębia a reprezentacją Kielc, zwy N avratil i Eder.
sobie
spraw
ę
z
tego,
że
nawoływanie
my
za
kopje.
ciężyło Zagłębie 2:1 (1:0).
stach udawadniał w swoim orga z triumfem oświadczał, „że kapita
nie zm ienią postanowienia
PIER W SZE ZWYCIĘSTWO J Ę 
REPREZENTA CJA
WOŁYNIA
Dossena, urodzony w 1881 roku nasze
nie, powołując się na oficjalne o- listyczne metody produkcji zdały
Polskiego K om itetu Olimpijskiego. B IJE ŁUCK 4:1. W meczu piłkar D RZEJO W SK IEJ W PARYŻU. N a
bliczenia Instytutu Badania Kon- egzamin, a socjalistyczne nie zda w Cremonie, zaczął od tego, że E kipa polska znajdzie się jednak na skim reprezentacja W ołynia pokona międzynarodowych m istrzostw ach te 
konstruował skrzypce. Później po stadjonie berlińskim . Lecz polski lud, ła reprezentację Łucka 4:1 (2:1).
nisowych F ran cji, starto w ała po raz
junktur Gospodarczych i Cen, że: ły egzaminu".
pierwszy Jad w ig a Jędrzejow ska w
Może bardziej cynicznie od tych rzucił ten zawód i poświęcił się robotnik, chłop, pracownik umysło
1. M ajątek narodowy i dochód
wy, m yślami będzie gdzieindziej. Bę LekkoatieSyka
grze m ieszanej w raz z Francuzem
społeczny Polski spadł w okresie oświadczeń wygląda jednak cel w rzeźbiarstwu. Gdy stał się sławny, dzie sercem i duszą przy innych
Brugnon. P a ra polsko • francuska po
L. - ATLETYCZNE
MISTRZO konała zdecydowanie parę angielską
5 lat rządów sanacji, t. zn. między imię którego powołuje się całe spo powierzono mu prace, przy odbu igrzyskach. Obejmie szczerem i tęsknem spojrzeniem Robotniczą Olim STWA WARSZAWY W K LA SIE B. P age — P atte rso n 6:1, 6:2. Anglicy
latami 1929 a 1933, o całe 49* t. j. łeczeństwo pracy do ofiar tak bez dowie tumu w Piacenzy.
pjadę w A ntw erpji, k tó ra w roku We czw artek n a stadjonie AZS w zaprezentow ali się bardzo słabo.
granicznych...
Chodzi
wszak
o
nieomal do połowy.
1937 zgromadzi n a zielonej m ura p arku Paderewskiego odbyły się za
TENISIŚCI NIEM IECCY PRZE
2. Że przeżywany kryzys najka- „przywrócenie rentowności życiu
wie dziesiątki tysięcy ludzi, owianych wody lekkoatletyczne o m istrzostw a GRYWAJĄ W TORUNIU. W Toru
gospodai
czemu"
1
Szczyt
demagoduchem pokoju i w iarą w młość b ra  indywidualne i drużynowe klasy B. niu odbyło się spotkanie tenisowe
tastrofalniej załam ał się na poło
W ogólnej punktacji
pierwsze
tersk ą robotników całego św iata. A,
pomiędzy niemiecką reprezentacją
żeniu wsi, spychając prawie całe gji! Toż sama „Gazeta Polska" D r. m e d . H .
do tego czasu, wierzymy święcie, — miejsce zajął PK S, sta rtu ją c y poza P ru s Zachodnich a drużyną T oruń
12 (K róla A lberta)
70* ludności Rzeczypospolitej do podkreślała, że maksimum tego, co orazNIECAŁA
nie tylko F rancja, Szwecja, Danja, konkursem, 133 pkt., d ru g a skolei, a skiego Law n Tenis Clubu. Zwycię
w
LECZNICY
NALEW
KI
42.
poziomu najgorzej bytującej w ar może kapitalizacja „krajowa i pry Chor. PŁCIOW E 1 W ENERYCZNE ale także inne państw a, będą rep re Dienvsza w konkursie, — S kra 123,5
pkt., 2) Isk ra 93 pkt., 3) ŹASS 75 żyli gospodarze w stosunku 8:4.
stw y społecznej w kraju, do pozio- w atna" osiągnąć w Polsce wynosi 9 r. do 9 w. Niedz. do 2. TeL 651-19. zentowane n a tej Olimpjadzie.
pkt.,
4) Makabi 65,6 pkt,
M.
S
TA
T
T
K
Ł
m w M w fc 76 stotyah mleslęc*- tałosną kwotkę 300 miljonów zło
1. WOBEC NARASTAJĄCEJ
ROZPACZY MAS.

Właściwy ałow i na właściwi miejscu

Młodzież robotnicza Szwecji

bojkotuje Olimpiadę w Niemczech

F r a n c ja

Będziemy ie ś ć drzewo

przeciwko Olimpiadzie

Wieś szachistów

ą&iiadomoścl g p o rtsw e

Naśladow ca
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W A R S Z A W Y
Wybuch bomby
Tragiczny wypadek w strzelnicy jM ijiln
I W i# h i
Ż Y C I E

Przy ul. Karolkowej 14, w strzel
nicy Zw iązku Strzeleckiego, w sku
tek braku zabezpieczeń ochron
nych w p ostaci gw izd k ów , lub
dzw onk ów sygn ałow ych , zaw iada
m iających o skryciu się obsługi tar
czow ej, a przez to um ożliwieniu
obstrzału, zdarzył się w czoraj tra
g iczn y w ypad ek . Jeden z ćw iczą
cych, 13-letni M ikołaj Bandera, w y
strzelił z rew olw eru z od ległości
25 mtr. Kula trafiła ob sługu jącego
tarczę, 12-letniego Stefana Zwie
rzyńskiego, ucznia IV -go oddziału

Zamach samobójczy
w kom isariacie
26-letni Jan K ozłow ski, handlo
w iec, zatrzym any w areszcie VII
kom is., zad ał sob ie nożem 2 rany
kłute brzucha. Policjant przew iózł
desperata do ambulatorjum P o g o 
tow ia.

Samobójstwo studenta
21-letni M ojżesz, A sz (T w arda
3 0 ), syn kupca, student architektu
ry, targnął się na życie, zażyw ając
arszenłku, Brat przew iózł despera
ta do szpitala na C zystem , gdzie
w krótce zmarł. — P rzyczyna —
brak funduszów na dalsze kształ
cenie się.

Kronika organizacyjna

m iejskiej szkoły pow szechnej. Ofia
rę tragiczn ego w ypadku przew ie
ziono na stację P ogotow ia, gdzie
lekarz stw ierdził ranę postrzałow ą
czaszki. P o nałożeniu opatrunku,
św ierzyń sk ieg o , w stanie ciężkim ,
przew ieziono do szpitala Dz. Je
zus. Policja VII-go komis, w sz c z ę 
ła śledztw o. P o tragicznym w ypad
ku, strzelnicę zam knięto.

Wyścigi konne
Przy pięknej i cieplej pogodzie, oraz tłumnem uczestnictwie publiczno
ści rozegrane zostały wczorajsze
wyścigi. Z zapisów dzień sportowo
nie zapowiadał się ciekawie, jednak
po wygraniu drugiej gonitwy przez
Gwiazdora atmosfera totalizatorowa
się podniosła, a pTzytem i zacieka
wienie gonitwami.
W trzeciej gonitwie dnia chł. Bal
cer na kl. Ki-ki ukarany został grzy
wną zł. 50 za rozmyślne psucie sta r
tu.
«
Protest w gon. 6 chł. Chomicza na
Kwestorze nie został uwzględniony.
Wyniki gonitw następujące:
1. 2.000 zł. Dyst. 2100 m tr. 1) Ja
wor III, b. łatwo w 2 m. 16 s. Tot.
zw 6 zł.
2. 1.800 zł. Dyst. 2200 mtr. 1)
Gwiazdor, w walce w 2 m. 26 s. o
pół dł. Tot. zw. 13.
3. 1.600 zł. Dyst. 1600 mtr. 1) Ma
czuga, 2) Decobra w 1 m. 43 s. b. ła
two. Tot. zw. 10, fr. 8 i 24..
4. 2400 zł. Dyst. 2400 m tr. 1) Loridan, 2) Wicher III w 2 m. 35 s. o
pół dł. Tot. zw. 15, fr. 9 i 8.50.
5. 5,000 zł. Dyst. 2400 mtr. 1) Cygnus, 2) Gaffeur w 2 m. 85 s. b. ła
two 4 wł. Tot. zw. 14, fr. 8 i 9.50.
6. 1400 zł. Dyst. 1600 m tr. 1) Guer
ra, 2) Kwestarka B. W., 3) Aurora
III. Wygr. w 1 m. 43 s. pewnie o
pół dł, Tot. zw. 34, fr. 7.50, 6 1 7 .
7. 1400 zł. Dyst. 1600 mtr. 1) Gior
getta, 2) Mirza. Wygr. w 1 m. 42
i pół s. b. łatwo. Tot. zw. 26,50, fr.
8 i 6.

W piątek, dn. 22 b. m., o godz. 7
w., na niżej podanych dzielnicach
odbędą się <ila członków i wprowadzo
nych gości zebrania na których zsustaną wygłoszone referaty, na aktu
**
alne tematy.
*
Nakładem
Wyższej
Szkoły Dzien
DZIELN. „WOLA - CZYSTE —
Wolska 44, ref. Kaz. Czapiński n. t. nikarskiej ukazała się w druku bro
szurka pióra redaktora .Jeźdźca I
„Ostatnie wydarzenia na terenie mię Hodowcy" J Włodzimierskiego p. t.
dzynarodowym". Polityka Hitlera— „ Sprawozdawca Wyścigowy". Bro
zmiany w Austrji — koniec wojny w szurka ta poucza jakie powinien po
Abisynji — Rząd socjalistyczny we siadać sprawozdawca wyścigowy wia
domości techniczne wyścigów i ich
Francji.
założenia prawne, ażeby sprostać
DZIELN. JEROZOLIMA — Chłod swoim obowiązkom i należycie in
formować czytelników o wszystkich
na 30 ref. tow. Stan. Benkiel.
DZIELN. ANNOPOL — N.-BRÓ- zjawiskach, jakie się rozgrywają na
torze. Co prawda stosując się do
DNO — Białołęcka 51, ref. tow. Kar- tych wskazań należałoby dużo miej
niol.
sca^ poświęcać wyścigom, na co sobie
DZIELN. CZERNIAKÓW — No- niejedno pismo codzienne, ze wzglę
du na szczupłość ram, pozwolić nie
wosielecka 1, ref. tow. L. Winterok.
może. W krótkich lecz treściwych
DZIELN. POWIŚLE — Czerwone i jasno ujętych punktach wymienio
go - Krzyża 20, ref. tow. Stan. Gar ne są najważniejsze wskazania, któ
re winni przeczytać nietylko spra
licki.
DZIELN. STARÓWKA — Długa wozdawcy wyścigowi, lecz i szersze
rzesze uczęszczającej na wyścigi pu
26, ref. tow. Jerzy Gero.
bliczności.
DZIELN. MOKOTÓW — Chocimska 23, ref. tow. Zygm. Zaremba.
DZIELN. MARYMONT - ŻOLIvum ob
n BORZ — Krasińskiego 10, ref. tow.
V A. Próchnik.
DZIELN. PRAGA — Brukowa 35,
ref. tow. Ludw. Cohn.
DZIELN. RAKOWIEC — Prusz
kowska 6, ref. tow. Bart, na temat:
polityczne i gospodarcze dążenia
chłopów.

POLONIA'

W szpitalu na C zystem , zmarł
66-letni Aron T artakow ski (N ale
w ki 15), b ez zajęcia, b. w łaściciel
biura ekspedycyjnego, ostatnio tru
dniący się odnoszeniem paczek ze
sk lep ów do klijentów . Jak w iad o
mo, T. przed m iesiącem w tym że
domu w y sk o czy ł z okna Ii-go p ię
tra klatki schodow ej. Przyczyna
sam obójstw a — choroba raka, na
którą cierpiał od 3-ch m iesięcy. —

STAN POGODY w g PM|A
Przewidywany przebieg
pogody
dzisiaj: naogół dość pogodnie jednak
w ciągu dnia miejscami przelotne de
szcze i burze. Ciepło. Słabe w iatry z
kierunków
połudnowych,
później
południowo - zachodnie.

Co

Dyżury lekarzy

ELEKTROWNIA MIEJSKA
W KRAKOWIE
wykonała instalację oświetlenia pub
licznego na Plantach na odcinku od
ul. Franciszkańskiej do ul. Podzam
cze
Na powyższym odcinku plant o
łącznej długości trasy, wynoszącej
1200 m., zmontowano 27 lamp.
Zainstalowane lampy poraź pierw
szy zaświecono w dniu 15 m aja 1936
roku.

Dnia 22 maja noc:
Dr. Błoński Walerjan — Rajska 6,
teL 174-17.
Dr. Eibenschiitz Stan. — A. Potoc
kiego 12, teł. 119-01.
Dr. Sperlingowa Rachela — Józefitów L. 19, tel. 127-03.
Dr. Herschdórfer Ozjasz — Dietla
1. 58, tel. 143-99.

KRAKOWSCY ŚMIECIARZE

Sobota, 23 maja
6.30 Audycja poranna. 6.50 Płyty.
7.20 Dziennik poranny. 7.40 Płyty.
8.00 Audycja dla szkół. 11.57 Sygnał
czasu. 12.03 Dziennik południowy.
12.15 Płyty. 12.25 Koncert. 13.10
Chwilka gospodarstwa
domowego.
13.15 Płyty. 14.05 Pieśni majowe.
14.30 Płyty. 15.00 „Strzelec - indywi
dualista". 15.15 Nasz handel morski.
15.30 Koncert. 16.00 Lekcja francu
skiego. 16.15 Teatr Wyobraźni: „Ko
nik polny i mrówki". 16.45 „Cała Pol
ska śpiewa". 17.00 Nabożeństwo ma
jowe. 18.00 Mówmy o prowincji. 18.10
Koncert solistów. 18.50 Z życia kul
turalno - literackiego. 19.00 Chwilka
społeczna. 19.05 Płyty. 19.10 Tragedja
Pufka. 19.30 Koncert. 19.40 Wiadomo
ści sportowe. 1950 Pogadanka aktual
na. 20.00 Muzyka lekka. 20.45 Dzień,
wieczorny. 21.00 Polska wiosna. 21.00
Wesoła Syrena. 22.00 Koncert. 23.05
Płyty.

ULICZNI PRZY PRACY

W celu zaznajomienia mieszkań
ców naszego miasta z całokształtem
zagadnień, dotyczących dziennej i noc
nej działalności Zakładu czyszczenia
m iasta, Obywatelski Komitet Czysto
ści Krakowa pozyskał współpracę dy
rektora tegoż Zakładu inż. H. Woj
ciechowskiego, który w piątek dnia
22 m aja b. r. o godz. 18.40 wystąpi
przed mikrofonem radjostacji kra
kowskiej w charakterze prelegenta i
wygłosi zajmujący a oparty na nie
znanych szerszemu ogółowi cieka
wych zestawieniach statystycznych od
czyt p. t. „Jak pracuje krakowski Za
kład oczyszczenia miasta?"

Radjo krakowskie

Odpowiedzialny redaktor: Stanisław Nienysld

Zamachy samobójcze

g r a ją w

TEATR ATENEUM
chwilowo
nieczynny.
TEATR WIELKI:
Dziś wyst.
Opery Włoskiej — „Cyrulik Sewil
ski", w sobotę poraź ostatni „Rose
Marie*' Frimmla w przekładzie L.
Brodzińskiego.
TEATR NARODOWY: dziś po
raz 50-ty i ostatni „Spadkobierca"
Grzymały - Siedleckiego.
Jutro w sobotę 23 b. m. premjera
„Głupiego Jakóba*' Rittnera z Juno
szą-Stępo wskim, Romamówną, Dulę
bą, Muszyńskim i innymi, rolę ty 
tułową gra Hnydziński, reżyser ja
Wiercińskiego.
W niedzielę o 3.30 pop. „Spadko
bierca* ..
TEATR POLSKI: „Ostatnia no
wość" Bourdeta w reżyseirji Jerzego
Leszczyńskiego.
W niedzielę o 3.30 pop. „Ostatnia
nowość".
Wkrótce prcmj era
„Miljonerki'*
Shaw'a z Modzelewską w roli tytuł°TEATR NOWY: Codziennie cie
sząca się powodzeniem, jako kon
cert gry zespołowej „Tessa**.
.WARSZTAT TEATRALNY" —
studjo doświadczalne Wydz. Reż.
Państw. Inst. Szt. Teatr, w niedzie
lę, dn. 24 b. m. o godz. 11.30 przed
poł. punktualnie w Teatrze Nowym,
urządza swój siódmy skoilei pokaz
premjerowy. Dany będzie tym razem
,„List“ Fredry w oryginalnym uję
ciu inscenizacyjnym i w reżyserji
Stanisława Cegielskiego.
TEATR LETNI: „Nieusprawiedli
wiona godzina** Bekefiego.
W niedzielę o godz. 3.30 popoł.
„Pierwszy występ Jenny*.
TEATR MAŁY: „Adwokat i róże*'
Szaniawskiego w reż. Zelwerowicza.
TEATR KAMERALNY: Ostatnie
dni „Matura" E Adwentowiczem i
Andrzejewską.
TEATR MALICKIEJ daje o godz.
8 wiecz. komedję węgierską „T rafi
ka pani generałowej" Bus-Feketego.
Wkrótce
sensacyjna
premjera
sztuki Shaw'a „Profesja pani W ar
ren".
INSTYTUT REDUTY: „Pierś
cień wielkiej damy" C. Norwida z
udziałem Juljusza Osterwy.
INSTYTUT REDUTY — PRZED
STAWIENIE DLA DZIECI: W nie
dzielę o 12-ej godz. w sali „Atene
um" przedstawienie dla dzieci i
młodzieży p. t. „Podanie o Piaście*'
K. Jeżewskiej.

Kronika krakowska
Z m ia s t a

Przy ul. Kam ionkowskiej 35 mie
Żona T artak ow skiego, 63-letnia,
Raca tak przejęła się śm iercią m ę ści się od 8-m iu lat Kam ionkowża, że dostała ataku sercow ego i ski handel w in, w ódek i tow arów
kolonialnych, należący do M oszw krótce zmarła.
ka Blatta. N ocy w czorajszej o koło godz. 3-ej, lokatorzy tego i
sąsiednich dom ów zaalarm ow ani
zostali silnym hukiem, śp ią cy w
mieszkaniu przy sklepie Blatt zer
33-letnia Anna G ajkowa, otruła w ał się i w padł do sklepu, który
się jodyną i nieznanym płynem w napełniony był gęstym , gryzącym
bramie domu Leszno róg Żelaznej. dymem. N a środku w kamiennej
— 25-letnia Anna L ew andow  posadzce, w m iejscu, gd zie upadla
ska, przy mężu, otruła się esencją rzucona bom ba, w idnieje w głęb ię
octow ą w bramie domu Gdańska nie. N a podłodze Blatt ujrzał m nó
2 (M arym ont). Obu ofiarom z a w o  stw o rozbitych butelek z w ódką,
dów życiow ych pom ocy udzieliło spirytusem , koniakami, octem itp.
P ogotow ie, poczem Lew andow ską Gablotki strzaskane. Kilka krzeseł
p rzew iozło do szpitala W olskiego. połam anych. Kupiec zaalarm ow ał

R e p e rtu a r
„CYRULIK WARSZAWSKI"
najpopularniejszy tea tr artystycznoliteracki z Jarosym na czele rozpocz
nie swą gościnę w sobotę 23 b. m. w
Starym Teatrze grając codziennie o
godz. 7-ej i 9.15 wieczór aktualną
satyrę polityczną „Z przedziałkiem".
W świetnym programie wystąpią Mi
ra Zimińska, Lena Żelichowska, Zofja
Teme, Jarosy, Olsza i Rentgen.
W „BAGATELI" WESOŁO
Świeżo wystawiona komedja mu
zyczna znanego węgierskiego autora
Fodora p. t. „Jaśnie pani śni" zapeł
nia codziennie widownię „Bagateli" do
ostatniego miejsca.

Co g ra ją w k in o te a tra c h

Co wyświetlają kina?

te a tr a c h ?

CYRULIK WARSZAWSKI: Co
dziennie arcywesoła komedja muzycz
na „Kot w worku".
TEATR ROSYJSKI (Nowy Świat
19) gra w piątki, soboty i niedziele
komedję podług T. Dostojewskiego
„Sen Wujaszka*'.
STOŁECZNY TEATR POWSZE
CHNY: dziś w piątek o godz. 7 w.
przy ul. Strzeleckiej 11—13 „Maj
ster i czeladnik*'.

BCącik

r a d jjo w y

Recital
K azim ierza K rańca

ADRIA: „Mleczna droga" z H. Lloy
dem.
APOLLO: „Straszny Dwór**.
ATLANTIC: „Upiór na sprzedaż".
AMOR: „Nasze słoneczko" i „Flip i
Flap".
AS: „Kleopatra".
ANTINEA: „Królowa Krystyna" i
„Ken Maynard".
AK RON: „Kochaj tylko mnie" i „Kaj
dany życia".
„Dzieci w bucie".
BAŁTYK: „Róża“ wg. Żeromskiego.

BAŁTYK p. 4

DOLORES
DEL RIO

Młody polski pianista, Kazimierz
Kranc, powrócił ze studjów muzycz jako kurtyzana w filmie
nych z Paryża i wystąpi w PoLkiem
Radjo w piątek, dnia 22 m aja o godz.
17.20 Ponieważ talent młodego piani
sty budził w czasie jego pobytu w
kraju duże nadzieje, przeto zaciekawi
zapewne radiosłuchaczy, w jakim sto
pniu talent ten się rozwinął.
BIS: „Folies Bergere" i „A zet".
W programie recitalu na szczegól CAPITOL:
„Doktór x".
ną uwagę zasługują utwory Szyma
nowskiego i młodego polskiego kom
pozytora Maciejewskiego.

Symfonie Głazunowa

niezw łocznie policję XV komis.
Sporządzono protokuł, dokonano
zdjęcia fotograficznego, oraz p o 
m iarów. Do protokułu załączono
kilka k aw ałków odłam ków bom 
by. P oszk od ow an y kupiec obli
cza straty na sum ę około 2.000
zł. Sklep był ubezpieczony od p o 
żaru w tow arzystw ie „V esta". Okazuje się, iż bom ba
w rzucona
była przez górne okno, które z a o 
patrzone jest w kraty żelazne, po
uprzedniem w ybiciu szyby. Spraw
ca, w zględn ie spraw cy, umknęli.
Blatt niema na nikogo podejrze
nia. W ładze p olicyjn o-śled cze za 
jęły się odszukaniem sp raw ców
p o w y ższeg o zam achu.

HELJOS: „Sztandar wolności*'.
ITALIA: „Mazur" z Połą Negri.
KOMETA: „Złotowłosy brzdąc" i
rewja.
LOS: „Wacuś".
MASKA: „Ziemia obiecana" i „Wacuś‘‘.
MAJESTTIC: „Roberta".

m a je s tic

poes.

4

Film naszych marzeń

ROBERTA
Irena M E
dinger H9QERS
Fred ASTAIRE

„KRÓLEWSKA
FAW ORYTA”

MEWA: „Jestem zbiegiem" i „Speł
nione marzenia".
METRO: „Noee wiedeńskie i „Buster
Keaton".
MIEJSKI: „Miłosne niespodzianki**.

CAPITOL f ; j j , „"-ft

P oczątek seansów godz. 6 — 8 — 10

K in o

MIEJSKIE

Niezwykłe dzieło o tysiącu
i iednej tajemnicy

Piątkowy koncert symfoniczny, któ
ry transm ituje Polskie Radjo z W ar
szawskiej Filharmonji (o godz. 20.00)
rozpocznie IV Symfonja Głazunowa.
Reży*.: M ic h a e l C u rtiz
Wykonanie tego dzieła będzie zara
zem uczczeniem pamięci wielkiego
W roi. gł.: FA Y W R A Y
muzyka rosyjskiego, zmarłego przed
LIONEL AT WILL
kilku tygodniami, w 53 roku życia. W _____________ LEE TRĄCY________
koncercie tym, który poprowadzi dyr.
W- Bierdjajew, wykonany zostanie CASINO:' „Dzisiejsze czasy" (film
po raz pierwszy « w Warszawie
Chaplina).
ciekawy utwór F. Jam acha „Mu
sik m it Mozart", oraz dwa dzieła f A C I M f l Mowy Ś w ia t 50
kompozytorów polskich: Opieńskiego
P ocz. 6 , 8 , 1 0
poeanat symfoniczny „Zygmunt Au U O l W U
gust i Barbara" oraz Morawskiego
Genjalny kom ik
fragmenty z baletu „świtezianka".
Solistą koncertu będzie skrzypek
węgierski Jeno Kerpely, który ode
w filmie
gra koncert wiolonczelowy wielkiego
swego rodaka E. von Dohnanyi.

DO K TÓ R X

zi

Z

udziałem NORMY SHEARER

ROBERTA MONTGOMERY
Parter 90 gr.
Ulgowe 50 gr.
Piętra od 60 gr.
MUCHA; „Poszukiwaczki słota" i
„Miłość Fraułein Doctor",
MINERWA: „Nocny express'* 1 „Pio
nierzy Texasu".

NOWA TOMBOLA: „Noe weeelna*'
i „Kapryśna Marjetta".
OKO PRASKIE: „Złotowłosy brzdąc *

i „Małżeństwo s ogłoszenia".
PAN: „Generał Sutter".

o godz. 4.
CHARLIE CHAPLIN j p A M f Początek
W niedz. i święta 12.

Uwaga! CMr Juranda

mmmmmiMjwym
DZISIEJSZE CZASY IHPCS
m M O M A lP fT l
KUPON

Cieszący się niezwykłą popularno
W św ięta o 12 i 2-ej poranki
ścią Chór Juranda wystąpi przed mi
krofonem Polskiego Radja dziś o g. COLOSSEUM (duże); „Czarownica"
18.00. W programie piosenki z jurani rewja.
dowskiego repertuaru.
COLOSSEUM (M ałe): „Dzielny chło
piec" i „"Czarna perła".
CORSO.- „Człowiek, który rozbił
bank w Monte Carlo".
PIĄTEK, 22 maja
CZARY: „Osaczona" i „Sprzedajemy
na wesoło".
6.34 Gimnastyka. 6.50 Płyty. W
przerwie o godz. 7.20 Dziennik po ELITE: „Marja Baszkircew".
Anny Ondrą.
ranny. 8.00 Audycja dla szkół. 8.10
EUROPA: „Pieśń miłości" z Kie
Audycja dla poborowych. 11.57 Sy
purą.
gnał czasu. 12.00 Hejnał z Krako
wa. 12.05 Dziennik
południowy. FAMA: „Za grzechy".
12.15 Audycja dla szkół. 12.40 Mu FILHARMONIA: „Kochany łobuz"
z Any Oudrą.
zyka salonowa w wyk. zespołu N.
Mańskiej. 13.10 Chwilka gospodar FORUM: „Dawid Copperfield".
stwa domowego. 13.15 Z rynku pra FLORIDA: „Niedokończona symfo
nja" i „Flip i Flap",
cy. 15.15 Wiadomości o eksporcie.
purą.
15.20 Przegląd giełdowy. 15.30 Pły
ty. 16.00 Koncert w wyk. Ork. T. Se HOLLYWOOD, „Czarne róże" i re
redyńskiego. 16.45 „Dzieje i przygo wja z Wyrwiczem.
dy Krzysztofa Kolumba" — audycja
dla dzieci starszych. 17.00 „Zabytki
architektury w Polsce". 17.15 „Minu
ta poezji". 17.20 Recital fortepiano
wy. 17.50 Poradnik sportowy. 18.00 Hoła 29. Pocz. 5.45, w niedz.! iw. 3.45
„Ćhór Juranda śpiewa piosenki".
18.30 Pogadanka aktualna. 18.50 Po
gadanka społeczna. 1S.55 Koncert re
w
klamowy. 19.25 „Skrzynka rolnicza".
roi.
19.35 Wiadomości sportowe. 19.40
fiŁ
Wywiad z okazji jubileuszu Klubu
NA SCENIE: G ościnne w y stęp y
Sportowego „Wisła". 19.50 Biuro
LEONA W Y R W IC Z A , KAROLA
Studjów rozmawia ze słuchaczami
HAkUSZA, GEMA KONARSKA
P. R. 20.00 Koncert Symf. Wyk.
Ork. Filharm. Warsz. 22.30 Skrzyn
ka techniczna. 22.45 Wiadomości me
teor. 22.50 Muzyka taneczna.

[o usłyszymy w Radjo?

HOLLYWOOD

OZMRliE RÓŻE

Lilian Harvey

ADRIA: „Potępieniec".
APOLLO: „Dzisiepsze czasy".
ATLANTIC: — Kochaj
tylko
mnie" i groteska kolorowa.
CAPITOL: „Niedokończona symfonja".
PROMIEŃ: — „Wiktor czy Wiktorja".
STELLA: — „Jaśnie pan szofer".
ŚWIT: — „Jedna z tysiąca".
higjeniczne, automatyczne patento
SZTUKA: — „Anna Boleyn".
wane 3722, złotych 60, oraz nowo
UCIECHA: — „Będziesz zawsze czesne kozetki, otomany. Warunki
dogodne.
J- i
je j .
— o
. w . Wy. » j
moją*
WANDA: „Miłosne niespodzianki". twóm ia: Twarda W Tel. 247-67.

" '/ - - >//^//// ////////■ //////// /////óyb/'

- S ; KOM ETA —
ul. Chłodna 49, tel. 6.48-51.

OGŁOSZENIA DROBNE

Słodka, rozkoszna, figlarna

A.A.A.A.A.A.) TAPCZANY

Prześliczna K ochelle Hudson, znako
mity John Boles złożyli się na re a 
lizację przepięknego fi.mu,

SHIRLEY TEM PLE

„Złotow łosy Brzdąc”
R E W J A

K tBt
W roi. gł. E D W A R D A R N O L D
j__________ I BiN NIE B A R N E S

|

PETIT TRIANON: „Areylekaj* I
"Dyktator".
POPULARNY: „Noc weselna* i rawja.
PROMIEŃ: „Piekło" i „Pechowcy".
PRAGA: „Kochaj tylko mnie" i re
wja.
RAJ: „Dziesięciu a Pawiaka".
RIALTO: „W cieniu samotnej aasny".
RIVIERA: „Manewry miłosne*.
RENA: „10 z Pawiaka**.
ROMA: „8 panów z Oxfordu".
ROXY: „Wielki czarodziej**.
SFINKS: „Tajemnica czarnego po
koju" i rewja.
STYLOWY: „Bounty".
SOKÓŁ: „Jej ekscelencja babka**.
TON: „Epizod".
UCIECHA: „Biała parada" i „Przy
gody rekrutów".
UNJA; „Sen nocy letniej*.

k in o v a r i £ t £

=«££>

Pocz. 6, 8, 10
W soboty i św ięta 4. 6. 8, 10

Wielki Podwójny Program

al SHiRLEY T2MPLE
w najradośniejszym filmie św iata

„Mały Pułkownik**

b> „CZY LUCYNA
JEST DZIEWCZYNA"
SHOSARSKA,
Dla m łodzieży
dozwolone

I

Ceny

BODO

54

$?■

VARIETE (gmach cyrku): „Mały
pułkownik" z Shirley Templa i
„Czy Lucyna jest dziewczyna".

Drukarnia 4>p. NakL-Wydawniczej „Robolnftt*, W l d ł M L
i

K foapfct

