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Zła analiza i zły adres Francja Anglja i Włochy
,W artykule „G azety Polskiej"
p. t. „Fronty Ludowe" p. Miediziński omawia rolę kom unis
tów w tych „frontach" i m. in.
zajmuje się stosunkiem PPS. do
kom unistów w Polsce.
Nawiązując do uchw ały Rady
Naczelnej PPS., p. M iedziński
„wzdycha z ulgą" z powodu od
rzucenia przez Radę w spółpra
cy pozytyw nej P. P. S. z kom u
nistami, ale w yraża niezadowolę
nie z utrzym ania w mocy pak tu
nieagresji z komunistami, jako
„siłami w ostatecznym celu dzia
łania których leży niew ątpliw ie
wcielenie Rzplitej, jako ósmej
republiki, do sowieckiego imperjum rosyjskiego11.
P. Miedziński pisze dalej:
„Państwo polskie zawarło pakt
o nieagresji z Rosją Sowiecką.—
Układu tego dotrzymuje. A le na
ród polski nie zawarł i nie zawrze
paktu o nieagresji z międzynaro
dówką komunistyczną, bo to gro
ziłoby utratą niepodległości, w
walce o którą lała się krew wszy
stkich stanów i wszystkich klas
ludu polskiego przez półtora wie
ku".
P. M ied zińsk i jest niekonse
kw entny. W szyscy wiedzą, że
Międzyn. Komunistyczna jest na
rzędziem w ręku Rządu sowiec
kiego, o czem zresztą w swym
artykule napom yka i p. Miedziń
ski. Jeżeli ted y Kom intern za
graża niepodległości Polski, to
tem bardziej i przedewszystltiem
— Rosja sowiecka. A z nią prze
cież Polska zaw arła układ niea
gresji. I mało się znajdzie ludzi,
którzyby uwierzyli, że Rosja obccna żywi dążenia zaborcze
względem Polski.
P. Miedziński powołuje się na
tragiczny los Gruzji. Słusznie,
zbrodnię, popełnioną przez bol
szew ików na Gruzji, nikt tak ostro nie potępiał i nie potępia
nadal, jak socjalizm, czemu daje
w yraz przez udział przedstaw i
ciela Gruzji w M iędzynarodów
ce Socjalistycznej.
Ale, jeśli chodzi o Polskę, to
Lenin w odróżnieniu od Róży
Luxem burg stał na stanowisku
niepodległości Polski. A teraz,
jak wiadomo, naw et komuniści
polscy „odbronzow ują" — Różę
Luxem burg i przyznają rację Le
ninowi.
Pewnie, istniał okres, kiedy
Rosja sowiecka, dążąc do rew o
lucji m iędzynarodowej, zagraża
ła niepodległości innych krajów,
kiedy rew olucja na „ostrzu b a 
gnetów " przem ycała podbój kra
jów.
A le ten okres minął. Dzisiaj
Rosja sowiecka, sama zagrożo
n a ze strony Niemiec i Japonji,
nie m a najmniejszego interesu
zaczepiać któregokolw iek z są
siadów, zwłaszcza, że — i to jest
rzecz najważniejsza — Rosja ca
łą swą energję kieruje na budo
w nictw o socjalizmu w e własnym
kraju. Socjalizm ten m a ch arak 
te r swoisty i nie da się przesz
czepić na grunt zachodni, ale
każdy przyzna, że mamy tam do
czynienia z wysiłkiem olbrzy
mim, k tóry jeszcze w ciągu dłu
gich lat będzie wymagał napię
cia w szystkich sił i wszystkiej
woli narodu rosyjskiego.
W jakim tedy celu Rosja m ia
łab y dybać na niepodległość Pol
ski?
To są napraw dę „strachy na
lachy".

A le cel tych strachów jest
bardzo przejrzysty.
Chodzi przedew szystkiem o
odwrócenie uwagi społeczeń
stw a od niebezpieczeństwa hi
tleryzmu dla Polski, dla niepo
dległości Polski. Niebezpieczeń
stw o to jest realne, bliskie. Ale
tego praw dziw ego niebezpie
czeństw a p. Miedziński „me do
strzega", aby zaś i inni nie do
strzegali, maluje im całkiem uro
jcne w obecnych warunkach nie
bezpieczeństw o ze strbny Rosji
sowieckiej.
Rzecz znamienna. Im szcze
rzej pokojową jest polityka R o
sji, im bardziej polityka ta od
dala się od taktyki puczów i „gi
m nastyki rewolucyjnej", tern
w iększy niepokój budzi wśród
reakcji świata. Spraw a jest jas
na: reakcja nie boi się wojny i
zaborczości ze strony Rosji, lecz
dzieła pozytywnego, dokonywa
jącego się w tym kraju. W cza
sie, kiedy kapitalizm dławi się
w pętli w łasnych sprzeczności,
kiedy rozkłada się wśród odoru
zbrodni i korupcji, praca kon
struktyw na Rosji działa oczywi
ście na reakcję „odstraszająco".
Stąd ta w ielka ofensywa hitle
ryzmu i małpującego go faszyz

m u innych krajów w obronie rze
kom o zagrożonej „kultury" i rze
kom o zagrożonej niepodległości.
Ale już całkiem śmieszna jest
pretensja p. M iedzińskiego do
PPS. o t. zw. pakt nieagresji z
komunistami polskimi, którzy w
oczach p. Miedzińskiego ni stąd
ni zowąd urastają do potęgi, za
grażającej niepodległości Polski.
Komuniści polscy mogliby być
dumni z takiego świadectwa,
gdyby ono choć w najmniejszym
stopniu odpowiadało rzeczyw i
stości. Uchw ała Rady Naczelnej
PPS. w yraźnie powiada, że pakt
nieagresji dąży do tego, by nie
zaostrzać stosunków w ew nętrz
nych ruchu robotniczego. Nieza
dowolenie p. Miedzińskiego oz
nacza, że zależy mu i jego obo
zowi na tern, by stosunki w ew 
nętrzne ruchu robotniczego były
zaostrzone, by klasa robotnicza
żarła się wzajemnie i przez wal
kę bratobójczą — wzm acniała
front kapitalistyczno - faszysto
wski.
W yznanie cenne, choć nie nowe.
A my właśnie w tym froncie
kapitalistyczno - faszystowskim
widzimy największe niebezpie
czeństwo dla niepodległości Pol
ski.
(jmb.)

Sensacyjne doniesienia, które w ym agają potwierdzenia
K orespondent paryski „M anche
ster G uardian" zam ieszcza ciekawe
w ynurzenia w ybitnego deputow a
nego z lewicy francuskiej na tem at
sytuacji W . B rytanji, W łoch i Fran
cji. (D ziennik nie wym ienia nazwi
ska ow ego deputow anego, koresp.
londyński przypuszcza, że chodzi
o posła V iennota przyszłego w ice
m inistra spraw zagranicznych).
D eputow any ten nie uw aża, aby
A nglja bez w zględu na to, co się
stanie, m ogła poprostu przyjąć aneksję Abisynji przez W łochy jako
fakt dokonany. Nowy Rząd francu
ski uw ażałby rów nież całkow itą
kapitulację Ligi za w ysoce niepo
żądaną i raczej w olałby, aby W ło
chy w ystąpiły z Ligi, albowiem
W iochy nie byiy w ogóle bardzo
wiernym członkiem Ligi, ale jeśli
W . B rytanja uw aża, że obecnie
należy podjąć wszelkie wysiłki, a by porażka Ligi już się w ięcej nie
pow tórzyła, Francja uw ażałaby to
za okazję do odbudow y Ligi n a ra 
cjonalniejszych zasadach. W . Bry
tanja m usiałaby jednak dać dow o
dy, że na serjo pragnie wzm ocnie
nia Ligi, przyjm ując na siebie b a r
dziej w iążące zobow iązania na za
sadzie art. 16 paktu Ligi, niż do
tychczas.

W e L w ow ie i K r a k o w ie

Na froncie strajkowym
Strajk praco w n ik ó w użyteczn.
publicznej w e Lwowie
Jak już podaliśmy, w e Lwowie
wybuchł strajk pracowników uży
teczności publicznej. Strajk objął
wszystkie zakłady miejskie uży
teczności publicznej.
Tramwaje
od 2 dni nie wyruszyły na miasto
Jedynie elektrownia, wodociągi i
gazownia są czynne za zgodą ko
mitetu strajkowego. Strajk ma
przebieg spokojny, żadnych incy
dentów nie zanotowano.
Pracownicy domagają się uwzględnienia 19 postulatów, do
tyczących emerytur, pragmatyki
służbowej, podatków od uposa
żeń i t. d.
Rokowania trwające od 2 tygo
dni, rozbiły się w e środę. W czo
raj pertraktacje zostały znowu
podjęte.

STRAJK PARASOLNIKÓW.
W fabryce parasoli „Friedhaus"
wybuchł strajk polski. Robotni
cy domagają się cofnięcia wypo
wiedzenia, podwyżki płac od 15
do 25 proc., oraz zawarcia umo
wy zbiorowej.
ZAKOŃCZENIE STRAJKU
W DROŻDŻOWNI.
Strajk w drożdżowni w Dziewa
nowie zakończył się zwycięstwem
robotników. Robotnicy uzyskali
podwyżkę od 20 do 25 proc. Po-

zatem zawarto nową umowę zbio
rową uwzględniającą interesy ro
botników.

S tra jk i w W ieliczce
Na terenie Wieliczki zastrajkowali robotnicy 2 miejscowych ce
gielń, oraz robotnicy zajęci przy
budowie autostrady i przy robo
tach miejskich.
Robotnicy domagają się pod
wyższenia zarobków oraz zawar
cia nowej umowy zbiorowej.

Krzepiący obław

P ra g n ę w te j n o ta tce zw ró cić uw a g ę czy te ln ik ó w na je d n ą z ru 
b ry k n a sze g o p ism a , j e s t to ru 
b ry ka o fia r. P r z e z o sta tn ich kilka
ty g o d n i, a d o k ła d n ie j — od p a 
m iętn ych w y p a d k ó w kra ko w skic h ,
Na te re n ie K ra k o w a
za jm u je ona coraz w ięcej m iej
Na terenie Krakowa zakończy sca na n a szy ch łam ach. Z e wszyły się ostatnio liczne strajki zw y stk ic h za k ą tk ó w k ra ju , ze w szą d ,
cięstwem robotników.
g d zie p o d b lu zą ro b o tn iczą b iją
serca p ro le ta rju szy , p ły n ą n ieu 
W FABRYCE CZEKOLADY
sta n n ie o fia ry d la ro d zin p o ro 
„HELVETIA".
Strajk w fabryce czekolady b o tn ika ch , p o leg łych w K ra ko w ie,
„Helvetia" zakończył się uznaniem L w o w ie, C zęsto ch o w ie i C h rza n o 
przez firmę żądań robotników. wie. N iew in n a krew , k tó ra zro siła
M. in. rewidentkę, która szykano b ru k m ia st p o lsk ic h , w y w o ła ła w
wała robotników, przeniesiono do cza sa ch n a jw ię k s z e j b ied y i n ie
d o sta tk u w s p a n ia ły odruch o fia r
innego działu.
ności, b ęd ą cej n ie p rze p a rty m d o 
W FABRYCE „SUCHARD".
W fabryce czekolady „Suchard1 w o d em tk w ią c eg o g łę b o ko w d u 
wybuchł jednodniowy strajk de s z y ro b o tn ika p o cz u cia so lid a rn o 
monstracyjny dla poparcia straj ści, w sp ó ło d p o w ie d zia ln o ści za
kujących robotników firmy Orlik, kr zy w d ę , sp o ty k a ją c ą b ra ta - p ro 
oraz przeciwko aresztowaniu de le ta riu sza .
O b o k id ą cych w ty sią c e ofiar,
legacji robotniczej. Pozatem ro
botnicy domagali się ubrań robo zło ż o n y c h p r z e z w ielkie ze sp o ły ro 
czych oraz udzielenia im satysfak b o tn icze, ja k F a b ryka S a m o ch o 
cyj za nieodpowiednie zachowa d ó w , L ilp o p , W y tw ó rn ia T eletech 
nie się wobec nich kierownika fir n iczn a , lub W łó kn ia rze o kręg u
my. W szystkie żądania robotni łó d zk ie g o , s p o ty k a m y w te j ru b ry 
ce ta k ie n a p ra w d ę w z ru sza ją c e p o 
ków zostały uwzględnione.

zy c je , ja k k ilk a d z ie sią t zło tyc h , n a 
d esła n ych p r z e z S E K C JĘ B E Z R O 
B O T N Y C H p r z y G ro d zie ń skiej R a 
d zie K la so w ych Z w ią z k ó w Z a w o 
d o w y ch . W d o w i to z a is te g ro sz,
z ło ż o n y z a cenę n a jw ię k szy c h w y 
rze cze ń , le cz p r z e z to sa m o ja k ż e
w a rto ścio w y...
K rew o fia rn a K ra ko w a , L w o w a ,
C zęsto c h o w y , C h rza n o w a nie w s ią 
kła b ez śla d u w ziem ię p o lsk ą !
J. R.

R ozw ażając następnie ew entual
ność, że W . B rytanja nie zechce
przed W łocham i ustąpić, rozm ów 
ca „M anchester G uardian" w yraził
zdanie, że kontynuow anie istnieją
cych sankcyj jest bezcelowe, jako
drażniące. W obec tego pow stać
może w W . Bytanji kw estja zam 
knięcia kanału Suezkiego, zw łasz
cza, gdyby W łochy zaczęły przy
bierać coraz bardziej groźną posta
w ę i gdyby brytyjska opinja pu
bliczna doszła do przekonania, że
W łochy zag rażają istotnym intere
som brytyjskim n a Morzu Śródziemnem i Bliskim W schodzie. Z da
niem deputow anego oznaczałoby
to wojnę-. G dyby to m iała być je
dynie w ojna-zem sty za Abisynję, to
należy jej uniknąć, ale gdyby cho
dziło o spraw y posiadające żyw o

tne znaczenie dla W . B rytanji, to
w ów czas nie ulega w ątpliw ości, że
Francja stanęłaby przy boku W .
Brytanji, podobnie, jak Jugosław ja,
T urcja i Grecja, które obaw iają się
hegemonji W łoch na M orzu śró d ziemnem. Ale tego rodzaju inter
w encja ze strony Francji m ogłaby
oczywiście nastąpić tylko w ów 
czas, gdyby W . B rytanja przystą
piła do europejskiego system u w za
jemnej pomocy. M ówca przyznał,
że biorąc udział w tego rodzaju
sankcjach przeciw W łochom , Fran
cja rów nież w ystępow ać będzie w
obronie swych w łasnych interesów
na Morzu śródziem nem , bowiem
hegem onja w łoska na m orzu ś ró d 
ziemnem dałaby się odczuć w fran
cuskich kolonjach w północnej Afryce. (P A T ).

Lopez-Borenstein-Lawrence
„sypie11 Włochów w „Intelligence Serwice11
Dzienniki angielskie zamiesz
czają informacje, dotyczące tajem
niczego Lopeza związanego z a*
ferą rzekomej dostawy kul dum dum z Anglji do Abisynji.
Jest
nim Henry Lawrence - Borenstein
urodzony w 1872 roku w Mełbourn w Australji, który w czasie
wojny nazwisko Borenstein porzu
cił i obecnie znany jest tylko jako
Henry Lawrence. Jest on z zaw o
du artysta musie hallu i mieszka
pod Londynem. W rozmowie z
reporterami angielskimi Lawrence
skarżył się na W łochów, że oprócz
zwrotu efektywnych kosztów nic
mu za jego „pracę" nie zapłacili,
wobec czego postanowił ich „sy
pać". Lawrence udał się wczoraj,
jak podają dzienniki, do „Intelli
gence Service" (brytyjski wywiad
wojskowy) gdzie złożył obszerne
zeznania.

„Daily Express" donosi, iż pse
udo pułkownik Lopez. znany rów
nież pod nazwiskiem Lawrence—
Bornstein i Mezler, był rzekomo
wmieszany w aferę listu Zinowjewa z roku 1924. Pod nazwiskiem
Singleton odwiedził on Macdonal
da, który był w ów czas premjerem, proponując mu za 500 fun
tów ujawnienie tajemnicy listu Zi
nowjewa. Macdonald rzekomo ka
zał wyprowadzić Singeltona ze
sw ego gabinetu. W obec dyploma
tów sowieckich, Lopez miał w y
stępować pod nazwiskiem Radbili.
„Daily Express" dodaje, iż ten
sam osobnik był przez jakiś czas
czynny w Boliwji, skąd powrócił
z paszportem dyplomatycznym i
zaświadczeniami,
pochodzącemi
rzekomo od Rządu boliwijskiego.
(PAT.).

Niema nieporozumień
pom iędzy Blumem a Herriotem
W „Le Populaire" ukazał się
artykuł Leona Blunia, który k a
tegorycznie przeczy pogłoskom ,
jakoby rozm ow a jego z Herrio
tem ujaw niła różnicę
poglądów
co do orjentacji finansow ej i gos
podarczej przyszłego Rządu.
Blum twierdzi, iż rozm ow a w ca
le nie dotyczyła finansów i spraw
gospodarczych. Przedm iotem jej
była polityka zagraniczna. Leon
Blum dodaje: „wiadomość, jakoby
ta w ym iana poglądów doprow a
dziła chociażby do najm niejszego
nieporozum ienia, jest fałszyw a,—
jest w ysoce fałszyw a".

Dnia 24-go maja (niedziela) o godz. 11-ej rano na cmentarzu P o
wązkowskim w W arszawie odbędzie się uroczyste odsłonięcie pom
nika na grobie

Aleksandra Dębskiego
współtwórcy Pierwszego „Proleta rjatu" i P. P. S.
Do jak najliczniejszego udziału w tej żałobnej Uroczystości za
praszają:
POLSKA PART JA SOCJALISTYCZNA.
STOW. b. WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH.
TOW. UNIWERSYTETU ROBOTNICZEGO.
Delegacje dzielnic partyjnych, bratnich związków i Stowarzyszeń
wraz ze sztandarami stawią się na cmentarzu Powązkowskim przy
grobie A. Dębskiego kwatera 196, rząd 4, grób 95, 96.
WOKR. PPS. w zyw a Komitety Dzielnic ze sztandarami do w zię
cia udziału w odsłonięciu pomnika tow. Dębskiego.

Blum zaprzecza rzekomym róż
nicom pod w zględem teoretycz
nym i praktycznym , jakie już obecnie miały
pow stać pomiędzy
socjalistam i a radykałam i.
Komitet w ykonaw czy stronnict
w a radykalnego, kończy swe o ś
w iadczenie Blum, położy kres, je
stem tego pewien, wszystkim tym
insynuacjom.
(PAT.).

Zabójstwo sędziego
W czoraj o godz. 13-ej w sądzie
grodzkim w Pucku niejaki Bensdorf Alfred oddał cztery strzały
rewolwerowe do sędziego tegoż
sądu Józefa G ordona, z ab ijając
go na miejscu. Z abójcę areszto 
w ano. Co było powodem zajścia,
które w ydarzyło się w gabineci*
sędziego, narazie niewiadomo.
(P A T .).

Dymisja sędziego
W iceprezes sądu okręgowego i
kierow nik sądów
grodzkich w
W arszaw ie p. W acław Jaruzelski
złożył na ręce m inistra spraw ie
dliwości w dn. 20 b. m. podanie o
zwolnienie go z zajm ow anego s ta 
now iska. D ym isja została nie
zwłocznie przyjęta. (P A T .).
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Międzynarodówka o sytuacji światowej W y b o ry w B elgii
W nadchodzącą niedzielę, dn. wybieranych bezpośrednio przez
24 m aja b. r. odbędą się w Belgji pow szechne głosowanie, winni oni
wybory do Izby R eprezentantów i należeć do jednej z 21 kategoryj,
Przez ub. niedzielę i poniedziałek wypadku jest możliwa, gdy stoi gólny nad swoim partykularnym do Senatu.
przew idzianych
K onstytucją, a
przeprow
adzających
pewnego ro 
obradowała w Brukseli Egzekutywa za nią nieodparta siła RUCHU LU interesem.
Izba Reprezentantów liczyć b ę
Międzynarodówki Socjalistycznej z DOWEGO. Zdobycie pokoju w y
dzaju
selekcję
w
śród
kandyda
świadom a swoich obowiązków dzie po nowych w yborach 202 po
udziałem delegatów wszystkich par- maga nieustannej czujności i w y oraz w zrozumieniu powagi sytua
tów
celem
zapew
nienia
Senatowi
słów, podczas gdy dotychczasowy
tyj.
tężonej energji mas ludowych. — cji Międzynarodówka w zyw a ro skład Izby wynosił tylko 187 po specjalistów możliwie we w szyst
Różne okoliczności nie pozwoliły Także te narody, które teraz u- botników, masy ludowe, kobiety,
słów. Pochodzi to stąd, że liczba kich dziedzinach.
kilku delegatom, stałym członkom ważają się za mało zagrożone — młodzież oraz wszystkich ludzi
Glosowanie w Belgji jest obo
posłów, ja k również i senatorów ,
Egzekutywy, przybyć do Brukseli i muszą zrozumieć, że wojna musi dobrej woli do moralnej 1 polity
wiązkowe.
została bezpośrednio przed w ybo
zastąpili ich inni delegaci.
Izba i Senat w ybierane są je
stać się katastrofą dla wszystkich cznej ofensywy przeciwko faszyz rami zwiększona, tak, aby zgo
N ie przybył więc przedewszyst- a pokój może być ocalony tylko j mowi i wojnie, za pokój i w ol
dnie z konstytucją na każde 40.000 dnocześnie na okres 4 lat.
kiem tow. Leon Blum, zajęty two w tym wypadku, jeśli wszystkie ność!
P rzy obecnych wyborach umieszkańców p rzypadał jeden re
rzeniem Rządu we Francji. Również narody wyżej postawią interes o -l
prawnionych
do głosow ania jest
prezentant (w dniu 31 grudnia
sprawy wewnętrzne zatrzymały w
2.652.707
osób,
czyli 32,05% lud
1930 B elgja liczyła 8.092.004 mie
Hiszpanji tow. Largo Caballero. 0 ności.
szkańców ).
baj ci członkowie Egzekutywy przy
W Belgji istnieją trzy tradycyj
Na zwiększeniu liczby posłów
słali na ręce sekretarza listy, które
ne
p a rtje polityczne:
zyskują głów nie
Flam andowie.
zostały odczytane na posiedzeniu.—
Tłum aczy się to tern, że prow incje
Z Francji przyjechali tow. tow.
flam andzkie w ykazują najsilniej
Bracke, Longuet, Grumbach i Żyszy przyrost ludności, natom iast
romski. Z Hiszpanji przyjechał tow.
W czw artek, 21 b. m. w Krako rezolucję, w ypow iadającą się bar w śród W allonów ujaw nia się sta 
de Los Rios. Emigrację niemiecką
ły spadek.
reprezentowali1 tow ..tow . Hilferding wie w pięknej sali Starego T eatru dzo stanow czo przeciw dotychcza
Czynne praw o w yborcze do Izby
i Weis. Reprezentowane były rów odbyło się wielkie zgromadzenie, sow ej linji politycznej min. Becka
przysługuje
każdem u obywatelowi
nież inne partje przebywające na zw ołane przez OKR. PPS. w spólnie i żądającą zbliżenia się Polski do
belgijskiem
u
lub cudzoziemcowi,
emigracji, jak włoska (t|>w. tow.: z ludowcam i. Sala była przepełnio pokojow ego bloku państw w Eu
posiadającem u pełną naturalizana
(mimo
płatnego
w
stęp
u
),
setki
ropie, a więc do Francji, ZSSR., M.
Modigliani i N enni), mieńszewicy
cję, który ukończył 21 lat. Kobie
En ten ty.
(Abramowicz)', Eserowcy
(Sucho* ludzi odeszły od kasy.
Z Jerozolimy donoszą: Po raz
Z grom adzenie było poświęcone
Po głównym referencie zabiera ty praw a tego zasadniczo nie po pierwszy w okresie obecnych za
nilin) i t. d. PPS. .reprezentował
siadają. W yjątek stanow ią tutaj
tow. Liberman, Bund — tow. Erlich w yłącznie problemom polityki za głos ob. Mierzwa ze stronnictw a
burzeń w Palestynie doszło w czo
granicznej. Zaczęło się od odśpie ludow ego. Jego w yw ody, solidary tylko wdowy po żołnierzach pole raj dwukrotnie do starcia między
w ania C zerw onego. D w aj harcerze żujące się z rezolucją, a zarazem głych w czasie w ojny lub rozstrze żołnierzami angielskimi i Arabami.
sta ją na trybunie z czerwonemi cho podkreślające konieczność solidar lanych przez okupantów za czyny
Pierwsze starcie wydarzyło się
Po dwudniowych obradach u- rągw iam i. Tow . dr. Szumski z a g a  ności chłopsko - robotniczej, w yw o patrjotyczne. Liczba tych kobiet,
chwalono następującą rezolucję ja zgrom adzenie. Z ostaje w ybrane łały żywe oklaski.
uprawnionych do głosow ania, wy na drodze z Jaffy do Jerozolimy.
W starciu tem trzech żołnierzy ba
polityczną:
prezydjum , w którem zajm ują miej
Tow. Szumski poddaje rezolucję nosi zaledwie 8.043.
Międzynarodówka przypomina, sca obok naszych tow arzyszy, ta  pod głosow anie. Z ostaje uchw alo
Bierne praw o w yborcze przy taljonu szkockiego zostało ciężko
iż oddawna już i z wciąż wzrasta kże dw aj ludowcy obb. M ierzwa
obywatelom rannych.
na jednomyślnie przez całą salę sługuje wszystkim
Do drugiego starcia doszło w
jącym naciskiem domagała się (sek retarz okręgow y) i ob. Szcze (1.200 osób). Przew odniczący koń belgijskim , którzy ukończyli 25
starej dzielnicy Jerozolimy. Grupa
konsekwentnego i śm iałego sto pański.
lat.
Kobiety
m
ogą
być
zatem
wy
czy obrady słowam i podzięki dla
Arabów otworzyła z rewolwerów
sowania paktu Ligi Narodów
Referuje sytuację m iędzynarodo mówców. Rozlega się potężny bierane.
względem tych, którzy prowadzą
Senat obejm uje trzy kategorje ogień na patrol żołnierzy angiel
w ą tow . K. Czapiński z W arszaw y. śpiew Czerwonego.
żołnierze odpowiedzieli
wojnę lub grożą wojną.
senatorów :
senatorów w ybiera skich.
O stro
krytykuje coraz bliższe
Zgrom adzenie miało przebieg
strzałami,
raniąc ciężko jednego z
Chwiejna, podyktowana spew spółdziałanie Polski z hitleryz im ponujący, niczem nie zakłócony, nych bezpośrednio przez głoso Arabów.
cjalnemi interesami poszczegól
mem. T a polityka prohitlerow ska piękny. N abita sala reagow ała ży- w anie powszechne, senatorów w y
nych rządów polityka w stosun
prow adzi do osam otnienia i osła wiołowemi oklaskam i na każdy sil bieranych przez sejmiki prow in
ku do japońskiego imperjalizmu,
bienia Polski. W szyscy naturalni niejszy akcent krytyczny w stosun cjonalne i senatorów kooptow ado faszystow skiego ataku na Abi
sprzym ierzeńcy Polski, jak F ran ku do polityki pro-hitlerow skiej. nych, to znaczy w ybranych przez
synję i do prowokacji hitlerows
cja,, ZSSR., M. E ntenta odsuw ają Solidarność frontu chłopsko - ro sam senat. Pierw sza k ateg o rja li
kiej nad Renem, doprowadziła do
się od Polski. Słow a m ówcy o botniczego została mocno zazna czy połowę liczby posłów w ybra
nowych sukcesów tych, którzy ła
A gencja T ass donosi: w dniu
nych do izby, czyli 101. D ruga 44
zw ycięstw ie lewicy francuskiej sa  czona.
mali umowy, i do zwiększenia
w
czorajszym
zastępca kom isarza
(jeden
senator
na
200.000
miesz
la przyjm uje salw ą oklasków . Koń
T eraz zw olennicy kursu pro-hisię niebezpieczeństwa wojny.
cząc sw e obszerne w yw ody, cha tlerow skiego będą wiedzieli do kańców ), a trzecia 22, to znaczy spraw zagranicznych StomoniaGazami trującemi, wyrzynaniem
rakteryzujące rolę hitleryzm u i po brze, co sądzi o tej polityce k ra  połow ę liczby senatorów w ybra kow przyjął am b asad o ra Japonji
ludności cywilnej, bombardowa
litykę min. Becka, mówca staw ia kowski robotnik i krakow ski chłop! nych przez sejmiki prow incjonal Ohtę, aby na jego ręce złożyć pro
niem otwartych miast i stacji
ne. Razem Senat liczy 167 senato test spowodu wytoczonych przez
Czerwonego Krzyża, faszystow s
w ładze japońskie procesów prze
rów.
kie W łochy prowokowały Ligę
funkcjonarju*Bierne praw o wyborcze do Se ciwko japońskim
Narodów, podbiły lud abisyński i
natu p o siad ają te same osoby, szom am basady sowieckiej w T o wreszcie, prowokując opinję pub
które są upraw nione do w ybiera kjo o upraw ianie szpiegostw a.
liczną całego świata, ogłosiły za
nia <1o Izby. Senatorem może być Stom oniakow zaznaczył, że przy
ZAKOŃCZENIE OPERACYJ
bór Abisynji. Znowu pokazało
dać się, czy prow adzić w alkę p ar w ybrany obywatel belgijski, bez gotow ania do tych procesów oraz
WOJENNYCH.
się, iż pokój może być uratowany
tyzancką. Gdzieniegdzie w alka ta  różnicy płci, który ukończył 40 lat. kam panja, prow adzona z tego
wyłącznie przez zdecydowane za
A gencja Stefani donosi z Addis- ka jeśt prow adzona. Trzeci korpus P onadto jeśli chodzi o senatorów powodu przez prasę japońską m a
stosowanie paktu Ligi Narodów. Abeby, że operacje wojenne w A- arm ji włoskiej, który szedł z Soko
na celu podburzenie ludności j a 
Międzynarodówka odrzuca w szel bisynji m ożna uw ażać już za za ła n a południc obecnie zaw rócił
pońskiej przeciwko
am basadzie
ką kapitulację przed niezgodnemi kończone. Zajm ow anie kraju odby do M akalle. W skazuje to, że W łosi
sowieckiej.
z umowami międzynarodowemi, w a się w edług zgóry przew idzia nie potrzebują posiłków w AddisStom oniakow podkreślił równo
faktami dokonanemi.
nego planu. Oddziały trzeciego kor Abebie.
cześnie absurdalność
zarzutów ,
Należy zapobiec temu, by W ło pusu armji zajęły strefę Dessie,
General Cona zapatruje się b a r
Inspektor
policji
aresztow ał
chy zbierały ow oce swojej brutal czw arty korpus przeprow adza ope dzo optym istycznie na całokształt
w czoraj w Dublinie M aurice'a T ro
nej a zarazem tchórzliwej napaś racje w okolicach G ondaru, pod położenia w Abisynji.
om ey’a, który uw ażany jest za
ci. SANKCJE MUSZA BYĆ U- czas gdy drugi korpus pozostał na
SAMOLOTY
WŁOSKIE
NAI*
przyw
ódcę republikańskiej armji
TRZYMANE, BY AUTORYTET sw ych pozycjach, organizując za 
ABISYNJĄ.
irlandzkiej.
A resztow ano też ad 
K orespondent „M atin‘a “ w de
LIGf NARODÓW ZOSTAŁ ODBU jętą strefę. D ywizja czarnych ko
w okata Lehane‘a również przy peszy z Rzymu podaje pogłoskę
Lotnictw
o
włoskie
na
całem
teDOWANY.
szu! „28 października" pozostaje w
o przygotowyw anych rzekomo pro
Zabezpieczenie pokoju nie po obszarze Tem bien. W okolicach rytorjum Abisynji rozw ija ożyw io wódcę tej armji. (PAT.)
jektach zmiany konstytucji w ło
zwala na żadne osłabienie; prze G ondaru, jeziora T an a i granicy ną działalność. Sam oloty podtrzy
skiej. Jednym z najw ażniejszych
ciwnie, wym aga wzmocnienia po sudańskiej panuje zupełny spokój. m ują kom unikację pocztow ą i zao
Utyki powszechnego bezpieczeń D ziałalność w ojskow a polega w p atru ją w żyw ność oddalone ośrod
stwa. To jest uzależnione od zje tej chwili jedynie na popieraniu ak  ki, które jeszcze nie zostały połą
Prezydjum Zarządu Głównego Ligi
czone drogam i. Ruch lotniczy po Obrony Praw Człowieka i Obywatela
dnoczenia wszystkich
wrogich cji p rzeprow adzania okupacji.
między A sm arą a Addis - Abebą
wojnie państw, a w szczególności
RAS IMRU JESZCZE WALCZY. jest bardzo ożywiony. Codziennie w Polsce kwituje następujące ofiary,
od JAKNA1ŚCIŚLE ISZE j KOOR
przesłane na ręce prezesa Ligi—tow.
W czoraj popołudniu w motorze
Ras Imru błąka się po terenach na lotnisku w Addis - Abebie lądu Andrzeja Struga:,
DYNACJI POLITYKI W . BRY
przejeżdżającego z Krakowa przez
TAN!, FRANCJI ! SOWIETÓW dotychczas jeszcze niezdobytych. je od 20 do 30 sam olotów .
NA AMNESTJONOWANYCH
Myślenice a u ta nastąpił wybuch,
w celu zapobieżenia wszelkim na W iadom ości o jego działalności ZRÓŻNICZKOWANA SPRAWIE
WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH
przyczem m omentalnie
pow stał
paściom i naruszeniom traktatów, w ojskow ej należy — zdaniem W ło
DLIWOŚĆ.
Ob. K. Katzenelson, Antwerpja, pożar zbiornika z benzyną. Kieru
mogącym zagrażać pokojowi w chów — przyjąć z zastrzeżeniam i.
Jak donosi agencja Stefani, opra 350 zł.
jący autem p. Jaw orski stracił p a 
Z astępca szefa sztabu m arszał cow any został program organiza
którejkolwiek części Europy. Ta
Ob. Józef Woźniak. St. Etienne nowanie nad kierownicą i w jechał
koordynacja musi stać się w Li ka Badoglio gen. Cona ośw iad cji w ym iaru spraw iedliw ości w A- 243 zł. 00 gr.
autem na przydrożny słup na ryn
dze Narodów ośrodkiem siły tych czył w rozm owie z przedstaw icie bisynji. Projekty te przedstaw iono
Ob. P. W eilgeil, Strasburg 15 zł. ku myślenickim, przyczem n aje
państw, które są zdecydowane u- lem R eutera, że Ras Imru ma je do ap ro b aty w ładzom centralnym (fr. 47).
chał na 2 ludzi, stojących na ryn
szcze sw obodę działania w Godzą w Rzymie. Przew idują one specjal
trzymać pokój i obronić go.
Ob. P. Weigeil, Strasburg 100 fr. (w
Polityka pokojowa tylko w tym mie, ale sam nie wie, czy m a pod- ne trybunały dla koptów , dla mu (banknocie).
zułm anów , sąd y norm alne dla Eu
Ob. I. Golciewicht, Bruksela 100 zł.
ropejczyków i trybunały m ieszane
NA RODZINY POLEGŁYCH
do rozpatryw ania sporów pom ię
WE LWOWIE
Do H am burga przybyła Anna
dzy Europejczykam i a tubylcami.
Ob. .Tesionowski, Paryż, od Komi
Sage, zw ana „Czerw oną M ary“,
ZATARG WŁOCHÓW Z KOLEJĄ tetów Opieki i Sekcji Polskich C.G.T. ongiś przyjaciółka słynnego b an 
500 złotych.
FRANCUSKĄ.
dyty am erykańskiego w roga pu
Podjęcie powyższych sum uległo
Jak donoszą z Dżibuti, między
blicznego nr. 1 — Johna D illingeZ Hagi donoszą: Przecięcie Zu- i zatrzymują motor. Obecnie czyn adm inistracją kolei Dżibuti - Addis znacznemu opóźnieniu z powodu nieo ra. Dzięki doniesieniu Anny Sage
derzee tamą, która morze przedzie niki miarodajne rozpoczęły ener Abeba i w ładzam i włoskiemi pow  becności w Warszawie adresata tow. udało się policji zastrzelić Dillinliła na dwie części, zamieniając giczną akcję, celem wytępienia stał za ta rg na tle staw ek frachto A. Struga, który przeszło trzy tygo
część odciętą tamą w jezioro o w o  szkodników. Próby zniszczenia ko wych, obliczonych przez adm ini dnie przebywał poza granicami kraju.
dzie słodkiej, spow odow ało w y  marów gazami okazały się zaw od strację kolei za ostatnie transporty Pokwitowania poszczególne i odpowie
marcie wszystkich ryb morskich, ne. Chmury komarów na skutek żywności do Addis Abeby. W łosi dzi na załączone listy będą przesłane
tępiących zalążki komarów. Skut ulatniających się gazów usunęły odmówili zażądanej opłaty za prze ofiarodawcom przez Komisję Pomocy
kiem tego v/ roku bieżącym pow  się na bok, aby potem znów po w óz w obec czego adm inistracja przy Zarządzie Gł. Ligi Praw Czł. i
W W arszaw ie w pałacu S taszi
stała istna plaga komarów na ta  wrócić na tamę. W domach okoli kolei w strzym ała przyjm ow anie Ob. Warszawa, Królewska 16.
ca rozpoczęły się obrady między
mie, która łączy prowincję holen cznych mieszkańcy zmuszeni są do dalszych transportów , przeznaczo
Zarząd Główny Ligi Obrony Praw narodow ej komisji żeglugi po
dersko - północną z Fryzją. Plaga zapalania św iatła w jasny dzień, nych dla Addis Abeby.
Czł.
i Obyw. kwituje z odbioru zł. 100, w ietrznej t. zw. C. I. N. A. (Com 
ta stała się do tego stopnia przy ponieważ komary, oblegające szy
wpłaconych tow. Andrzejowi Strugo mission Internationale de N aviga
krą, że musiano wstrzymać zupeł by okien, tworzą czarną zasłonę,
wi w imieniu Patronatów Belgijskich. tion A erienne).
nie ruch automobilowy na tamie, przez którą nie przedostaje się ża
W obecnej sesji bierze udział
ponieważ niezliczone miljony koma dne światło.
zgórą 60 delegatów , reprezentują
rów przedostają się do radjatorów

Obrady Egzekutywy w Brukseli

Przeciw polityce min. Becka
Wielka manifestacja w Krakowie

katolicy ostatnio mieli 79 po
słów i 74 senatorów ,
socjaliści ostatnio mieli 73 po
słów i 63 senatorów ,
liberałow ie ostatnio mieli 24 po
słów i 21 senatorów ,
Pozatem istnieje ugrupow anie
nacjonalistów flam andzkich (8 po
słów ) i kom unistów (3 posłów ).
O statnio uform owało się nowe
stronnictw o pod nazw ą „REX “.
W ywodzi się ono z p a rtji katolic
kiej, w łonie której stanow i dzi
siaj pew nego rodzaju secesję.
P rzy
obecnych wyborach w
szranki w yborcze sta je 1.124 k a n 
dydatów do Izby (z tego 16 ko
biet) i 550 kandydatów do Sena
tu (z tego 7 kobiet).

W Palestynie

Krwawe zajścia

pomiędzy Arabami a posterunkami angielskiemi

Rezolucja polityczna

W ładze mandatowe zarządziły
demonstracyjny lot 4 angielskich
sam olotów bombardujących nad
Jerozolimą. Jednoczenie zakomu
nikowano przywódcom arabskim,
że w razie dalszego zaostrzenia
się sytuacji samoloty zbombardu
ją dzielnicę arabską.
Dziś odbędzie się w Jerozoli
mie wielka rewja wszystkich od
działów angielskich, stacjonowa
nych w mieście i okolicy. W ładze
mandatowe zarządziły obsadzenie
wszystkich urzędów pocztowych
i telegraficznych przez zbrojne po
sterunki angielskie.

Japonja i ZSSR

W ujarzmionej Abisynji

Aresztowania

w Irlandii

staw ianych am basadzie sowieckiej,
gdyż, ja k to w ynika z głosów p ra 
sy japońskiej, aresztow anym urzędnikom japońskim am basady,
z arzu cają tego rodzaju przestęp
stw a, ja k przygotow yw anie ra 
portów o wynikach wyborów w
Japonji, o budżecie J936—37 r., o
w ahaniach cen rynkowych oraz
tłom aczenie artykułów z p rasy ja 
pońskiej.
**
*

N a posiedzeniu japońskiej rad)
tajnej, w którem w ziął również u dział cesarz i cały R ząd japoński
z prem jerem H irotą na czele, za 
twierdzono protokół o przedłuże
niu sowiecko - japońskiej kon
wencji o połowie ryb. (P A T .).

Konstytucja dla Mussoliniego
punktów nowej konstytucji było
by nadanie M ussoliniemu doży
wotniego tytułu szefa Rządu.
(P A T .).

Pokwitowania

Wybuch w aucie
ku. Przygodni widzowie szybko
pożar ugasili.
Jadący w aucie dwie osoby, ja k
również kierowca wyszli z w y
padku bez szwanku, natom iast je 
den z najechanych doznał cięż
kich obrażeń nogi i przewieziony
został do szpitala, drugiego zaś
lekarz opatrzył na m iejscu.
(P A T .).

Uciekła przed zemsta gangsterów

Fantastyczny wypadek
Komary zatamowały ruch... automobilowy

Robotnicy popierajcie
swoje pismo

ł

gera. P ani Sage, która otrzym ała
nagrodę 5.000 dolarów, przebyła
kilka miesięcy w areszcie, a obec
nie w obawie przed zem stą b an 
dytów, uciekła z Ameryki do Eu
ropy.

11
cych 30 państw całego św iata,
które podpisały m iędzynarodow ą
konwencję lotniczą.
O brady sesji p o trw ają do 28
m aja, przyczem dw a dni pośw ię
cone będą wycieczkom do K rako
wa, Z akopanego, C zorsztyna i
Szczawnicy.
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Sytuacja rolnictwa
Od pewnego czasu mówi się co
raz częściej o „poprawie" sytua
cji gospodarczej rolnictwa.
Jako oznaki tej ■ rzekomej po
prawy podnosi się następujące
zjawiska:
pewien, drobny zresztą wzrost
inwestycyj maszynowych na wsi;
wzrost zbytu nawozów sztucz
nych, zwłaszcza potasowych.
Przedewszystkiem
należy się
pogodzić, co do znaczenia słowa
„popraw a".
Lekkie
drgnięcie
wzwyż spoczywającej na dnie si
ły nabywczej wsi, lekki wzrost
skurczonych w okresie kryzysu
zakupów maszyn, czy nawozów
nie oznacza jeszcze, by kryzys rol
nictwa został przezwyciężony. Pozatem z trudem możnaby mówić o
poprawie jednolitej, skoro wieś
przedstaw ia u nas znaczne różni
ce stanu materjalnego, technicznorolnego i t. p.
Przedewszystkiem jednak o po
prawie w gospodarcę zbożowej
niema mowy. W ciągu III i IV
kwartału r. ub. oraz I kwartału
r. b. wartość eksportu zbożowego
wyniosła 79,8 milj. zł., podczas
gdy w tychże okresach 1934/35 —
106,4 milj. zł. Straty na wywozie
wynoszą około 26,6 milj. zł. „Pol
ska Gospodarcza" oblicza, że na
wartości spożycia wewnętrznego
zbóż rolnictwo straciło 20—25
milj. zł. Razem — straty na go
spodarce zbożowej wyniosłyby ok.
50 milj. zł.
W r. b. zaznacza się pewna
zwyżka cen zbożowych, a nawet
rynek krajowy oderwał się od
rynku światowego, na którym za
znaczyła się ostatnio obniżka cen.
Czy jednak zwyżka cen w kraju
wpłynie dodatnio na sytuację rol
nictwa w sensie trwałej poprawy
dochodowości gospodarki zbioro
wej?
Jest to b. wątpliwe. Rozporządzalne zapasy ziarna są niewiel
kie, co wpływa na wzrost cen. Pozatem spekulanci gromadzą pew
ne p a rtje zbóż, by grać na zwyż
kę. Pewną rolę odgrywa też ogól
na tendencja ucieczki od pienią
dza do towarów, wobec czego na
bywcy przyśpieszają zakupy.
Jeśli nie można mówić o zasad
niczej poprawie w gospodarce
zbożowej — nieco inaczej przed
stawia się sytuacja w gospodarce
hodowlanej. „Polska Gospodar
cza" (zesz. 20 r. b.) oblic?a, że w
okresie dwóch ostatnich kw arta
łów r. 1935 i pierwszego kw arta
łu 1936 różnica na korzyść hodo
wli ze sprzedaży trzody chlewnej
i bydła rogatego w porównaniu z
r. 1934/35 wyniosła około 100
milj. zł. Jak wiadomo, łączy się to
z wzrostem wywozu produktów
hodowlanych, gdyż wzrost eks
portu przyczynił się do podtrzy
mania cen. Tak więc w I kw. r. b.
wartość eksportu hodowlanego
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(żywiec, mięso wieprzowe, beko
ny, szynki, wędliny) wyniosła 22,4
milj. zł., dwa razy więcej, niż
przed rokiem (12,7 milj.). Jak
wiadomo, nastąpiło w eksporcie
przesunięcie, polegające na pewnem zmniejszeniu wywozu zbóż i
wzrostu wywozu hodowlanego.
•*
❖
Różnie oceniać można widoki
wywozu rolniczego, zwłaszcza ho
dowlanego, na przyszłość. Jedno
jest faktem powszechnie uzna
nym: zdecydowanej poprawy mo

że rolnictwo spodziewać się jedy
nie od strony rynku wewnętrzne
go. Aby to jednak nastąpiło—ko
nieczne jest przezwyciężenie bez
robocia, wzrost zatrudnienia i za 
robków. W przeciwnym razie —
rolnictwo zamiast oparcia na nie
zachwianej podstawie zbytu we
wnętrznego, będzie zdane na nie
pewne widoki eksportowe. Tembardziej, że ten wewnętrzny ry
nek już dziś z trudem tylko po
nieść może koszty zwyżkujących
cen.
W.
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T e ż —p o e z j a
Reżym hitlerowski, podobnie jak
każdy inny ustrój tego rodzaju,
czyni wszystko—co się da, celem
zupełnego opanowania dziedzin li
teratury, sztuki plastycznej, muzy
ki, filmu i t. d. Pisarze niemieccy,
zgłaszający akces do hitleryzmu,
otrzymują, oczywiście, jadło z rzą
dowego żłobu, ale wzamian za to
muszą wykonywać określone pole
cenią i „zamówienia" natury par
tyjno - polityczno - literackiej.
Jeden z nowomianowanych wie
szczów hitlerowskich, niejaki p.
Wolf Sorensen opublikował nie
dawno charakterystyczny wiersz
na temat... mordu, śmierci i zabija
nia. Oto ten natchniony utwór w
przekładzie polskim:
„śm ierć jesrt koniecznością, tkwi'
głęboko w naturze

Zabijać jest wzniosłym naka
zem, domaga się tego rasa i
krew.
Uczmy się władać śmiercią zim
no i beznamiętnie,
Bo tald jest natury najgłębszy
zew.
Czernic jest moje życie wobec
nakazu: niszcz i zabijajl
Pojedyńozy człowiek jest
niczem
zrodzony w mroku szybko
przemija.
Czy dla niego trudzić się mamy
2 nastawiać pierś
Doskonałość narodu wymaga
zbrodni—
I tylko wówczas będziemy go
godni
Gdy rzucimy na wszechświat
doskonałą śmierć".

44)

Burzliwa pogoda
Z upoważnienia autora przełożyła B. Kopelówna
— Co ro b i?
— Tropi moje kroki. O sacza mnie, jak mówią
w Scotland Yardzie. Pam iętasz ten hymn: „W idzicie
szpiegow skie zastępy Midów". No, to w łaśnie robi
ten szczególny człow iek. Z dziwnej jakiejś, jemu
tylko wiadomej przyczyny, zaczął mnie śledzić, jakgdyby podejrzewając o nieopisane zbrodnie. Dam ci
przykład. W czoraj po południu poszedłem do św iń
skiej budy, aby pogw arzyć trochę z tą jego świnią —
w nadziei, że — tak, jak poradziłaś — uda mi się na
w iązać przyjacielskie stosunki, — ale gdy zbliżyłem
się do legow iska tego zw ierzęcia, przypadkiem obej
rzałem się — i zobaczyłem lorda Emswortha, w yglą
dającego z poza drzewa, z twarzą b łyszczącą n ie
ufnością. Czy nie nazw ałbyś tego szpiegowaniem ?
— R zeczyw iście wygląda to na szpiegowanie.
— To jest szpiegow anie. Pierw szej klasy. A jakież
— pytam s ie b ie — będzie żniw o? M ożesz mi pow ie
dzieć: „Poco się kłopoczesz?" i m ożesz zacząć do
w odzić, że hrabia, znajdując się na s w y c h w łasnych
gruntach, ma zupełne prawo chow ać się za drzew a
mi i p rzeszyw ać wzrokiem sw ych sekretarzy. A le ja
sięgam głębiej. D la mnie to symptom — i n ieb ez
p ieczny symptom. .Wnoszę, że hrabia, który dziś cho
w a się za drzewem, jutro zam ierza p oczęstow ać
mnie dymą. A na Boga, Sue, nie m ogę sobie p ozw o

Podczas gdy p. Sórensen sławi
(za grube pieniądze) niszczenie i
zabijanie, twierdząc, iż „doskona
łość narodu wymaga zbrodni", in
ni bardowie brunatni rozwijają te
wzniosłe i szlachetne „nakazy" w
sposób więcej szczegółowy i do
kładny. T ak np. jedna z najchętniej
śpiewanych w oddziałach „Hitler
jugend" (młodzież hitlerowska)
piosenek ma brzmienie następują
ce:
„Mały doboszu, bij w twój
bęben!
My chcemy masaerować na
Rosję,
my chcemy wejść do Rosji.
Bolszewicy ugną się pod naszą
pięścią!
Pożary rozwitną na drogach,
gdy nasza kompanja mitraljez
wkroozy do Rosji!"
Bardzo ładna i nie mniej pokojo
wa jest piosenka żołnierska, wy
drukowana niedawno w „Neudeutsches
Soldatenliederbuch"
(„Nowoniemiecki śpiewnik źołnier
ski"). Okazuje się z niej, że Rosja
Sowiecka nie korzysta bynajmniej
z monopolu.... sympatyj hitlerow
skich, które są równie żywe w sto
sunku do zachodniego Niemiec są
siada:
„Dobądfcie dźwięków
z bębnów i klarnetów!
Dzisiaj my, my wszyscy chcemy
zaczerwienić żelazo krwią!
Krwią wroga, krwią F rancuzi
O słodka władzo zemsty!"...
Któżby się jeszcze wahał przed
zawarciem z p. Hitlerem pokoju na
25 albo i na — 1000 lat.
Bd.

List do RedaRcji

Po H m ije lo g m ik iw k ilu
W czwartek tow. Wanda Wa
silewska opisała na naszych
szpaltach swoje wrażenia ze
zjazdu pracowników kultury we
Lwowie. Otrzymaliśmy prawie
jednocześnie list do redakcji, w
tótórym przedstawicieie ukraiń
skiego ruchu socjal istyafo ego
wyjaśniają, dlaczego nie wzięli
udziału w Zjeździe. List podpi
sali tow. tow. P. Buniak, R.
Dombczewski,
L.
Kohierski,
I. Kwasnycia, K. Kobierski,
Wł. Lewiński, Wł. Starosolski,
Wł. Temnicld, M. Stachiw.
Treść listu streszcza się w nast.
punktach:
1) socjaliści ukraińscy przyłą
czają się całkowicie i bez zasfrze
żeń do stanowiska, potępiające
go faszyzm, t. zw. kulturę faszy
zmu ze wszelkiemi jej konsekwen
cjami;
'
2) socjaliści ukraińscy nie mo
gą zamykać oczu na sytuację Ukrainy Sowieckiej; list przytacza
listę ofiar tych stosunków: Skrzypnyk, Chwylowy, Kruszelniccy,
Kosynka,
Falkowski, Włyżka,
Skaryński, Hruszewski, Rudnic
ki, Wityk i t. d .;
3) Socjaliści ukraińscy chcieli
na Zjeździe pracowników kultury
omówić i tę sytuację; list oświad
cza:
„niestety, nie dano nam mo
żności..."
*
Nie wątpimy, że zaszło tu ja
kieś nieporozumienie, które orga
nizatorzy Zjazdu powinni wyjaś-

Międzynarod. zjazd
fizyków w Warszawie
W ub. czwartek rozpoczęły się w
Warszawie obrady Międzynarodo
wego Zjazdu Fizyków.
Prócz polskich uczonych w Zjeź
dzie bierze udział 50 przedstawicie
li nauki, którzy przybyli z Belgji,
Niemiec, Austrji, Bułgarji, Łotwy,
Jugosławji, Rumunji i Węgier,
Obrady zjazdu poświęcone są
jednemu tylko z działów fizyki
t. zw. fotoluminiscencji, t. j. świe
ceniu ciał.
Zjazd witał w imieniu Rządu
minister W. R. i O. P. prof, świętosławski oraz prof. Białobrzeski
w imieniu Pol. Tow. Fizycznego i
prof. Mazurkiewicz w imieniu wy
działu fizyczno - matematyczne
go uniwersytetu J. P.
Przewodniczącym Zjazdu obra
no prof. Pringsheima z Belgji, se
kretarzem—docenta jabłońskiego.
W pierwszym dniu obrad refe
raty o fluorescencji wygłosili prof.
Beutler z Berlin, proi. Finkelberg
z Darm stadtu i prof. Haule z Jeny.
Delegacja francuska i sowiecka
w ostatniej chwili odwołały swój
przyjazd.

lić na takie przyjemności dwa razy dziennie. Jeżeli
nie pozostanę przez rok na jakiejś posadzie, nie uda
mi się zdobyć Gertrudy — a jak będę toógł dostać
inną posadę, jeżeli tę stracę? Nie łatw o jest mnie
ulokow ać. Mam swoje braki — i znam jz.
— Biedny Monty!
— Tak, „biedny Monty", św ietnie to określa —
zgodził się zm altretow any człow iek. — Jestem zgu
biony, jeżeli ten stary mnie wyrzuci. A specjalnie
okropne jest to dlatego, że nie mam najmniejszego
pojęcia, co on ma przeciw ko mnie. Starałem się tak
bardzo być cudownie żw aw y i posłuszny i w ogóle...
idealny sekretarz! B yłem poprostu czarujący. Cała
historja jest zagadkowa.
Sue zastanow iła się.
— Pow iem ci, co zrobić. Czemu nie masz popro
sić Ronniego, aby zapytał taktow nie lorda Emwsortha...
M onty potrząsnął głow ą .
— Ronniego nie,., O nie... Nie w y d a je mi się to
w skazane. J est jeszcze jedna zagadka. Sue... Ron
nie. Ongi jeden z mych najbliższych przyjaciół, a te 
raz lodow aty, w yniosły, daleki... M ówi „Ach tak?"
i „Doprawdy", gdy się do niego zwracam — i od
w raca się, jakgdyby pragnął zakończyć rozmowę.
— Doprawdy?
— I „Ach tak?"
— Chcę p ow iedzieć, czy naprawdę zachowuje się
tak, jakby ciebie nie lubił?
— J est taki w yniosły, jak Bóg w ie co. A ja nie
mogę... .Wielki B oże. Sue — w ykrzyknął Monty,
zelektryzow any nagłą myślą. — Nie przypuszczasz

nić. Wynika stąd wszakże jeden
wniosek: nieporozumienia mogą
powstawać przy najlepszych in
tencjach i nawet obok inicjatyw
— że tak powiemy — „udanych"
Można zawsze wielu nieporozu
mień — uniknąć, jeżeli realizację
danej inicjatywy bierze na siebie
odpowiednia ORGANIZACJA za
miast DORYWCZYCH „komite
tów". Są to prawdy dość znane i
wsparte o wielokrotne doświad
czenia. Dane konkretne nieporozu
mienie ze Zjazdem lwowskim bę
dzie niewątpliwie wyjaśnione, a-

le i to nieporozumienie niech nie
pójdzie na marne. Z każdej sa
modzielnej inicjatywy, z każdej
choćby dorywczej, akcji musi wy
nikać dzisiaj określony skutek re
alny: STAŁA I ZORGANIZOWA
NA PRACA. Na odcinku oświato
wo - kulturalnym ośrodkiem ta
kiej pracy jest T. U. R. Niech
Zjazd lwowski da ten skutek;
niech zasili codzienny i systema
tyczny wysiłek T. U. R. zastępem
nowych pracowników — CODZIENNYCH 1 systematycznie
pracujących.
S. K.

Przegląd Prasy

Odprawa „Naszemu Przeglądowi”
0 mowie p. premjera
„Nasz Przegląd" w dalszym
ciągu przymila się „sanacji". Był
p. Kościałkowski, chwalił p. Kościałkowskiego. Przyszedł p. Skład
kowski — niech żyje p. Składkow
ski. Dla organu burźuazji żydow
skiej nowy Rząd jest „rządem zgo
dy obywatelskiej". Czytamy oto:
„Skoro nie jest możliwa ugoda
ani wprawo, ani wlewo, to za
miast chaosu, którym mogłaby się
zakończyć wojna wszystkim prze
ciwko wszystkim, już lepszy jest
rziąd, będący owocem kompromisu
w łonie samej Sanacji'. W jaki
kolwiek sposób walczyć będziemy
z kryzysem, jakiejkolwiek teorji
ekonomicznej trzymać się będzie
my — deflacji czy inflacji, lub
czegoś pośredniego — w atmosfe
rze zgody jednakże sytuacja może
się trochę poprawić".
Atmosfera „zgody” w „sanacji"
o ile by nawet nastąpiła, co jest
więcej niż wątpliwe — nie będzie
miała żadnego wpływu na więk
szość społeczeństwa, ponieważ
nie będzie to zgoda ze społeczeń
stwem.
Tenże „Nasz Przegląd" w dru
gim artykule wypisuje jakieś sma
lone duby o roli PPS w czasie i
po przewrocie majowym. Autor
pozwala sobie na różne docinki!
insynuacje w rodzaju np., że P.
P. S. tolerowała antysemityzm i
szowinizm. Autor artykułu ubiera
się w togę profesorską i pozwala
sobie na... pouczanie PPS — so
cjalizmu. Autorytetem na który się
autor powołuje, jest p. Kawalec
z Górnego śląska. P. Kawalec
powygadywał jakieś brednie o
polityce PPS na swym procesie w
Katowicach i te brednie „Nasz
Przegląd" bierze za prawdę. Do
dajmy, że p. Kawalec, twórca ja
kiejś kanapkowej,
rozbijackiej
partyjki rzekomo robotniczej, zo
stał wydalony z PPS. Trudno
więc od niego wymagać, by mo

chyba, że jakimś cudem dowiedział się o w szystkiem?
— O tern, że niegdyś byliśmy zaręczeni? Skądżeby mógł się dow iedzieć?
— No, słusznie. Nie mógłby, prawda?
— Nikt tutaj nie mógł mu pow iedzieć, poniew aż
nikt nie w ie. Z wyjątkiem Gally'ego, który nie p is
nąłby ani słowa.
— To prawda. Przyszło mi tylko do głow y, że
to dosyć dziwny zbieg okoliczności ,iż jest taki w y 
niosły w obec nas obojga. Przecież, jeżeli nie wie
o niczem, dlaczego — jak mówisz — miałby usuwać
ci się z drogi?
Cała nagromadzona gorycz Sue dorwała się do
głosu. Nie zam ierzała ona zw ierzać się Monty'emu,
gdyż była istotą, którą życie nauczyło trzymać sw o
je zm artwienia przy sobie. A le Ronnie pojechał do
Shrewsbury, głow a bolała ją od gorąca; niebo w y 
glądało jak spód zdechłej ryby — i Sue m iała ocho
tę nie żyć — to też w yładow ała w słowach całą tru
ciznę, znajdującą się w sercu.
— Pow iem ci, dlaczego. Ponieważ matka m ówiła
do niego... nie przestaw ała m ówić od chwili przyjaz
du... m ówiła i judziła i tłom aczyła, jakim jest głup
cem, m yśląc o ożenieniu się z taką dziew czyną, jak
ja, gdy ma tuziny dziew cząt w swojej sferze. Och tak...
to prawda. .Wiem, jakgdybym była przy tern. .Wiem
dokładnie, jakie mogły być jej słow a. I w szystk o —
jak przypuszczam — to zupełna prawda, „Drogi
chłopcze, chórzystka!" No cóż? Jestem nią. Temu
nie mogłabym zaprzeczyć. D laczego ktoś miałby
chcieć żenić się ze mną?
c. d. n.

wił o naszej partji bezstronnie i
zgodnie z prawdą. „Nasz Prze
gląd" zaś korzysta z każdej naj
głupszej nawet okazji do przypi
nania łatki PPS. Nie jest to ani
piękne, ani rzetelne, ale od orga
nu burźuazji żydowskiej niczego
lepszego się nie spodziewamy.
* *
*

„Głos Narodu" nieco ironicznie
pisze o pierwszej „żołnierskiej
mowie p. premjera". Przed no
minacją nowego Rządu „sana
cyjny" „Naród i Państw o” pisał:
„Mamy obecnie w Polsce sy
stem prezydencjomalny".
Tymczasem p. gen. Składkowski w swej mowie oświadczył:
„Z rozkazu p. Prezydenta i
gen. Rydza Śmigłego zostałem pre
mjerem".
W związku z tern „Głos Naro
du" pisze:
„A więc nie sam P. Prezydent
decydował o powołaniu gen. Sła
woj - Składkowskiego na urząd
premjera. Decydował taikże Gene
ralny Inspektor Sił Zbrojnych —
gen. Rydz-Śmigly. Tylko to zna
czenie mogą mieć słowa: „z roz
kazu Pana Prezydenta i gen. Ry
dza Śmigłego".
A więc pogląd tygodnika „Na
ród i Państwo" nie odpowiada
prawdzie. Owszem wymaga znacz
nej i ważnej korektyvy.
I drugi wniosek — również wa
żny — wynika z tych słów p.
premjera... Jeśli p. premjer mó
wi o tern otwarcie, jeśli tak sta
nowczo stawia sprawę swego po
wołania na urząd premjera, to
widać dlatego, że ma za sobą au
torytet gen. Rydaa-śmigłego, t.
j. armji."
Dalej „Głos Narodu", analizu
jąc przemówienie premjera, gdy
nawoływał kolegów z „sitwy", by
mu pomagali do walki z nieprzy
jaciółmi stwierdza:
Był to apel do walki, — z jed
nej strony 1
A wezwanie do odrodzenia du
cha „sitwy", — z drugiej.
Walka z „nieprzyjacielem'1 —
walka nazewnatrz! Duch „sitwy"
— nawewnątrz obozu.
A wszystko „z rozkazu Śmigłe
go".
Jako nieprzyjaciół wymienił p.
gen. Składkowski bezrobocie, —
brak zgody, krytycyzm społeczeń
stwa w stosunku^ do Rządu i „ca
ły szereg rzeczy, które trzeba bę
dzie zwalczyć!".
Ostatni ustęp niepokoi „Głos
Narodu", który chciałby wiedzieć
kto zaś ci „nieprzyjaciele":
„Bylibyśmy ciekawsi dowiedzieć
się, kogo i co w tym „całym sze
regu" p. premjer pomieścił.
Nie wątpimy jednak, że i otem
się dowiemy. Jeśli p. premjer pój
dzie dalej po tej drodze szczero
ści, na którą wszedł mówiąc do
„piątaków", to należy się spodziewać, że i resztę „nieprjyjacfiół"
swoich nam pokaże"
Nietylko ta jedna luka znajdu
je się w przemówieniu p. premje
ra. Słowa nie powiedział o tern,
co i jak robić zamierza w dziedzi
nach: gospodarczej, politycznej ł
innych. Również lukę stanowi to,
na co wskazuje „Głos Narodu":
„brak określenia stanowiska do
tak ważnego dziś zagadnienia, jak
stosunek rządu do społeczeństwa.
Nie chcemy bowiem przypuszczać,
by ten stosunek miała wyrażać je
go zapowiedź: „vdę do walki".
S-EK.
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In iU lit ilW U e III. M l
W ciągu ostatnich dni doszło w
Nowym Yorku do gwałtownych
manifestacyj antywłoskich. W ma
nifestacjach brali udział Murzyni,
którzy obwiniali „białych kapitali
stów" o pozostawienie Abisynji
własnemu losowi. Po zakończeniu
takiej manifestacji kilkuset mani
festantów usiłowało wtargnąć do

A gencja H avasa donosi z Rzy
mu, że w edług krążących tam p o 
głosek, w R ządzie M ussoliniego
zajść m ają w najbliższym czasie
zmiany. Kilka tek, które obecnie
piastuje szef Rządu, obejm ą nie
którzy spośród w ybitnych działa
czy faszystow skich, a mianowicie

M ię

ci, którzy odznaczyli się jako ochotnicy na wojnie, jak np. hr.
Ciano, Farinacci, Bottai. Jedno
cześnie będzie w prow adzony jako
by w życie zapow iadany oddaw na parlam ent korporacyjny za
m iast Izby D eputow anych.

wypadek i p o iń sk ii Zoo

Przed dwoma dniami wydarzył
się w ogrodzie zoologicznym w
Poznaniu straszny wypadek. Mia
nowicie w czasie burzy, połączo
nej z silną ulewą j gradobiciem,
zwierzęta przebywające w klat
kach zaczęły okazywać wielki nie
pokój. Dozorcy zajęli się w ięc
przeprowadzaniem zwierząt
do
schronów zimowych. Jeden z do
zorców 48-letni Michał Leszczyn-

ski udał się do zagrody bawoła afrykańskiego i otworzył wejście do
schronu zimowego. W tym momen
cie zwierzę chwyciło dozorcę na
rogi, podrzuciło go w górę i rzu
ciło na ziemię. Na krzyk nieszczę
śliw ego nadbiegli inni dozorcy i
zapędzili zwierzę z powrotem do
zagrody, śmertelnie poturbowany
Leszczyński zmarł w kilka chwil
po wypadku.

Niema negusa Papież ma
na „Kościuszce"
zastrzeżenia
S/s „Kościuszko" odpłynął 19 b.m.
z portu w Haifie, zabierając 115 pa
sażerów, pocztę i ładunek towarów.
Podana przez niektóre źródła włoskie,
a zamieszczona w ptasie krajowej,
wiadomość o rzekomym wyjeździe z
Palestyny b. negusa Abisynji Haile
Selassie statkiem „Kościuszko1 nie
znajduje potwierdzenia.

Paryskie pismo „Oeuvre" twier
dzi, iż ze strony Watykanu wy
suwane są poważne zastrzeżenia co
do koronacji króla W iktora Emanuela
3-go na cesarza Abisynji. Możliwe
jest, że koronacji tej dokona tylko
specjalnie wydelegowany kardynał, a
nie sam papież, który pragnie zacho
wać neutralność.
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Pełna rehabilitacja

dzielnicy włoskiej, aby zdemolo
w ać sklepy, będące własnością
W łochów. Dwa magazyny włoskie
zostały
doszczętnie zniszczone
przed nadejściem policji, która po
łożyła kres dalszym rabunkom i
grabieżom. W czasie starć z poli
cją kilkunastu manifestantów i pa
ru policjantów odniosło rany.

Mussolini udziela sobie dymisji
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niewinnie szkalowanego..
Dn. 7 m aja 1936 roku odbyła
się w Sądzie O kręgow ym w B ia
łej - Podlaskiej, spraw a, w której
był oskarżony Sekretarz oddziału
Zw. Zaw . M ałorolnych, tow . Mi
chał Kupiński, o rzekome „oszu
stw o" i „w yłudzanie składek na
rzecz naszego Zw iązku".
Spraw a pow stała na skutek spe
cjalnej nagonki, której celem by
ło, kom prom itow anie i utrącanie
naszych ludzi w terenie, w myśl
znanej zasady: „Szkalujcie— szka
lujcie; zaw sze coś pozostanie".
Sąd Grodzki w Janow ie - Pod
laskim w dn. 20 m arca 1936 roku,
skazał tow. Kupińskiego na trzy
miesiące aresztu.
W
drugiej instancji spraw a
w zięła inny obrót. O brońca tow.
Kupińskiego radca praw ny Z w ią
zku Zaw odow ego M ałorolnych w

Białej - Podlaskiej, ob. Stanisław
W iesiołowski, w krótkiem , zw ar
łem
i logicznem przem ówieniu
zdruzgotał całe oskarżenie i pod
staw y w yroku Sądu Grodzkiego
w Janow ie - Podlaskim . Po przed
staw ieniu przez ad w okata ob.
W iesiołow skiego dow odów
nie
winności i braku podstaw o sk ar
żenia, prokurator zrzekł się oskar
żenią, a Sąd wydal wyrok unie
winniający — i w ogłoszonych
motywach
ustnych
stwierdził
brak cech przestępstwa i dobrą
wiarę oskarżonego tow. Kupińs
kiego.
Możemy ż satysfakcją stw ier
dzić, iż tow . Kupiński otrzym ał
kompletne zadośćuczynienie i sa
tysfakcję, a niecna robota ciem
nych indyw iduów otrzym ała nale
żytą odpraw ę.

Z Rzeszowa
Na froncie bezrobocia
(Kor. w łasna].
Ożywienie klasow ego ruchu ro
botniczego na terenie Rzeszowa
oraz olbrzym ia dem onstracja 1M ajow a,
spow odow ały
panikę
w śród miejscowej reakcji różnych
odcieni.
Pism a „sanacyjne” już w m ar
cu b. r. donosiły o rozpoczęciu
robót publicznych w Rzeszowie
(jak kanalizacje, dalsze rozgałę
zienie w odociągów i t. p.)
Darem nie jednak oczekiw ała
rzesza bezrobotnych naszego mia
sta na tę pracę.
Z końcem kw ietnia b. r. zare
jestrow ano przy Radzie Zw. Zaw.
440 bezrobotnych, k tó rą to listę
przedłożyliśm y
tut. M agistrato
wi, chcąc ostatecznie spow odo
w ać rozpoczęcie
w spom nianych

robót i danie zatrudnienia bezro
botnym.
W ślad za zorganizow anym kla
sowo ruchem robotniczym rozpo
czął rejestrację dogoryw ujący Z.
Z. Z. W trzy tygodnie później
pojaw iły się listy rejestracyjne—
„C hrześcijańskiej D em okracji" —
Zw. R ezerw istów i Zw. Kom ba
tantów i O chotników W . P. utrzym yw ane dla celów rozbijania
jedności ruchu robotniczego, oka
zały sw ą żywotność... chociażby
na papierze.
N a skutek interw encyj u w ładz
rozpoczęły się w końcu roboty, na
których zatrudniono około 140
bezrobotnych, którzy jednak są
po paru dniach pracy redukow ani
i szykanow ani.

Dzień 1 Maja w kraju
Tarnopol

którego weszli
przedstaw iciele
P . P . S., Ichudu i Zw iązków Z a
Tegoroczne uroczystości 1-m a- wodowych przew idyw ał urządze
jow e w T arnopolu dały pełny wy nie pochodu i wiecu. P ochód zo 
raz w zrastających sił robotni sta ł p rzez starostw o zakazany.
czych. Kto bacznie obserw ow ał
Odbył się wiec przy tłumnym ugorączkow e organizow anie się ro dziale robotników, których pow aż
botników na tutejszym terenie w na część porzuciła w tym dniu
klasowych zw iązkach
zaw odo pracę. Zebrało się przeszło 2000
wych już oddaw na istniejących zebranych robotników. Po za g a je 
lub nowopowstałych, dlatego nie niu zebrani jednom inutowem mil
mógł być niespodzianką przebieg czenie oddali hołd pam ięci pole
tegorocznego obchodu.
głych. N astępnie przem aw iali tow.
Komitet 1-m ajow y, w skład tow. Kusznir w imieniu P. P. S.,
K rasnycia imieniem U. S. D. P.
oraz M etzger z ram ienia Ichudu.
Po uchwaleniu rewolucji C. K. W.
P. P. S. zebrani rozeszli się.

Jasło
Obchód Święta Robotniczego
był potężną m anifestacją robotni
czo - chłopską, która rozm iaram i
swemi i p o staw ą defilujących mas
budziła podziw m ieszkańców . Od
szeregu lat Jasło nie w idziało tylu
tysięcy w dn. 1 maja.
N a szczególne uw zględnienie za
sługuje fakt uczestniczenia w po
chodzie robotników ze Żm igroda,
Pielgrzym ki i innych, daleko od
Ja sła położonych wsi i miasteczek.
Po defiladzie pochód ruszył na
rynek, gdzie odbyło się zgrom adzę

Wśród KsiąźeK
M. Skierczyński i A. Mazurko
w a: Gry sportow e. Podręcznik me
todycznego nauczania piłki siatko
wej, koszykow ej, hazeny i szczypiorniaka. Z przedm ow ą wiz. H.
Olszewskiej i w stępem Dr. W ł. Osm olskiego. Nakł. „N aszej K sięgar
ni" Sp. Akc. Zw iązku Naucz. Pol
skiego. W arszaw a, 1936.
Podręcznik ten, jak zaznaczają
na w stępie autorzy, przeznaczony
je st przedew szystkiem dla nauczy
cieli w ychow ania fizycznego i in
struktorów sportow ych i zaw iera
w skazów ki m etodycznego n au 
czania czterech w nagłów ku w y
mienionych gier sportow ych, jako
najbardziej popularnych i u p ra
w ianych zarów no w szkołach, jak
i organizacjach i klubach spo rto 
wych.

Zm arły dr. W ł. Osmolski w
[ swym w stępie do tej książki om a
w ia rozwój historyczny gier spor
tow ych i ich pochodzenie; dalej
znaczenie w ychow aw cze sportu,
przytaczając w ypow iedzi kom pe
tentnych autorów . Celem gry jest
w yćw iczenie czynności instynkto
wnych — pisze dr. Osmolski. Z
biegiem rozw oju życia społeczne
go prym ityw ną formę przy sp asabiania się do w alki życiowej (b a 
w iący się kociak uczy się łapać
myszy) zastępuje pobudki szer
sze: wzm ożenie się na siłach fi
zycznych i duchowych, w ew nętrz
na chęć działania — w ykazanie
sw ej osobow ości; w y tw arza się
poczucie potrzeby podziału pracy
w zbiorow em działaniu i trzym a
nia się kom petencyj, należnych

nie. Po zagajeniu przez tow . Jerzyka, obszerny referat o obecnej
sytuacji politycznej i gospodarczej
w ygłosił tow . Packan, poczem prze
mawiali inni mówcy. Zebraniu prze
wodniczył tow . dr. Appel, prezes
miejsc. Komitetu P. P. S., poczem
staraniem TUR. z Brzezówki od
była się uroczysta akadem ja. Na
akadem ji, po zagajeniu prezesa
TUR., tow . Jerzyka, w ygłosił refe
ra t o kulturze socjalistycznej tow.
dr. Appel ;następnie odbyły się pro
dukcje m uzykalno - chóralne i po
pisy gim nastyczne TUR.

Sambor
Staraniem PPS., w porozumieniu
z klasowem i zw iązkam i zaw odo
wymi oraz p a rtją Poalej-Sjon, urządzono zgrom adzenie l-sz o ń iajowe. Obecnych było około 1500
osób. Przew odniczył tow . K. P rętkiewicz, sekretarzow ał Pilipów, w
skład prezydjum —wchodzili przed
staw iciele poszczególnych ugrupo
wań. Zagaił tow . dr. Schorr, po
czem zebrani uczcili pam ięć pole
głych. Referaty wygłosili tow . Delim ata z B orysław ia (P P S ), mgr.
Fenster (H itachdut) i mgr. H orodiner (m łodzież socjal. i TU R.), po
czem uchw alono rezolucję. Na ze
braniu i w pochodzie brała udział
każdem u posterunkow i w drużynie
Anglicy sw ą lojalność w pracy
zbiorow ej przypisują grom sporto
wym, zapom ocą których młodziez
w szkole sposobi się do życia. D a
lej zaznacza zm arły znakom ity pro
p ag a to r sportu w Polsce, że jako
jedną z form życia, dostępna dla
niecałkiem jeszcze dojrzałych oby
wateli, gry rozw ijają obok solidar
ności drużyny i energji w działa
niu w ytrw ałość, także odruchow ą
lojalność dla przepisów , poszano
w anie sędziego i jego orzeczeń,
poczucie odpow iedzialności i kom
petencyj zaw odnika oraz zam knię
tą w tych ram ach am bicję osobistą
i lojalność w stosunku do przeciw
nika.
Elementami składow em i
gier
sportow ych są zasadniczo trzy ty
py ćw iczeń: bieg, rzut i chwyt. Te
elementy znalazły szerokie om ó
wienie i praktyczne ujęcie w niniej,

orkiestra kol. — „H arm onja". Z a
znaczył się znaczny udział młodzie
lży w iejskiej; ponadto w ziął udział
oddział Zw. M ałorolnych z Felszty
na.' Ruch w m ieście zupełnie ustał
—tartaki, drukarnie i wszelkie
przedsiębiorstw a były nieczynne.
Po zebraniu odbył się przy udziale około 1000 osób pochód pod
Ratusz, gdzie przem aw iał jeszcze
tow . dr. Schorr.
U roczystość była im ponująca;
spokój panow ał w zorow y, sklepy
— były pozam ykane.

uraz rzgaowy w m
we Lwowie
Komunikat urzędowy
W środę wieczorem ogłoszone zo
stało orzeczenie nadzwyczajnej Ko
misji Rozjemczej, powołanej przez
Radę Ministrów dla rozstrzygnięcia
zatargu w przemyśle budowlanym we
Lwowie, wydane w wyniku postępo
wania. rozjemczego na rozprawie, w
której wzięli udział przedstawiciele
pracodawców i związków zawodo
wych.
Orzeczeniem Komisji objęte zostały
również te kategorje robotników budo
wlanych, które na innym terenie nie
były jeszcze objęte umowami zbiorowemi. Orzeczenie nie objęło nato
miast robotników cegielnianych, jako
nlezwiązanych bezpośrednio z prze
mysłem budowlanym, oraz robotni
ków ziemnych i drogowych, zatrud
nionych przez Fundusz Pracy. Wo
bec tych ostatnich robotników woje
woda lwowski p. Belina - Prazmovjski obiecał podwyżkę płac o ok. 10
procent.

Orzeczenie Komisji podwyższa sta
wkj płac robotniczych i załatwia za
targ w sposób przychylny dla robot
ników w ramach możliwości gospo
darczych. I tak np. murarze otrzy
mali podwyżkę płac o 10 proc., robo
tnicy niekwalifikowani o 20 proc.
Orzeczenie Komisji Rozjemczej
pracodawcy przyjęli przychylnie, na
tomiast delegaci robotników oświad
czyli, że nie m ają mandatu do oś
wiadczenia się, wobec czego wyzna
czono im termin do wniesienia ewen.
tuałnego sprzeciwu do poniedziałku
25 b. m.
Orzeczenie nadzwyczajnej Komisji
Rozjemczej po zatwierdzeniu go
przez p. m inistra Opieki Społ. otrzy
ma moc obowiązującą w drodze roz
porządzenia Rady Ministrów i bę
dzie wówczas obowiązywało na tere
nie Lwowa dla wszystkich robót bu
dowlanych i pokrewnych, wymienio
nych w orzeczeniu. (PAT.).

Burze gradowe i śnieżyce
Burza gradow a połączona z sil
ną ulew ą, która przed paru dnia
mi przeszła nad Poznaniem , w y
rządziła w wielu ogrodach i sa
dach znaczne szkody. Jeżdnie ulic
zalały wielkie strum ienie wody.
Z Z akopanego donoszą, że w
następstw ie znacznego obniżenia
się tem peratury spadł w górach,
począw szy od w ysokości 1500 mtr.
śnieg, który okrył szczyty dość
grubą w arstw ą. W środę popołud
niu nastąpiło przejaśnienie, które

rokuje piękną pogodę na najbliż
sze dni.
BURZE GRADOWE NA ŚLĄSKU.
Jak wiadomo, w ostatnich dniach
przeszło nad Katowicami i okoli
cą kilka burz gradowych, które
wyrządziły ogromne szkody. Klę
ską gradobicia zostały szczegól
nie dotknięte powiaty:
rybnicki,
pszczyński, cieszyński, oraz Sko
czów i Lubliniec. W wielu miej
scowościach grad wytłukł drzewo
stan i to prawie w 100 proc.

Nie cała Abisynia jest okupowana
O statnio na posiedzeniu Izby
Gmin jeden z deputow anych zw ró
cił się do m inistra Edena z za 
pytaniem , czy w miejscowości Go
re w Abisynji istnieje jakiś rząd
abisyński i czy Rząd angielsk jest
w kontakcie z przedstaw icielam i
tego rządu. M nister Eden o g ra

niczył się do odpowiedzi, że o iłe
mu w adom o, jakieś w ładze a b isyńskie z którem i konsul W iel
kiej Brytanji jest w kontakcie,
starają się utrzym ać spokój w tym
rejonie, niezajętym jeszcze przez
w ojska włoskie.

l l f iadóm ości C o ortow e
Lotnictwo

LOT BALONEM PRZEZ OCEAN
ATLANTYCKI. Słynny aeronauta
belgijski Ernest Demuyter, znany w
Polsce z udziału w zawodach o puhar
Gordon - Bennetta, ma zamiar podjąć
lot przez Ocean Atlantycki na zwy
kłym balonie. Demuyter przystąpił
już do opracowania planu budowy ba
łonu wraz z inż. Charlier, który ma
towarzyszyć Demuyterowi w tej im
prezie. Balon miałby około 10 tys,
mtr. sześć, objętości, a więc byłby kil
kakrotnie większy od balonów, biorą
cych udział w zawodach o puhar Gor
don - Bennetta. Demuyter przewidu
je, że przelot przez Atlantyk trwałby
od 80 do 100 godzin. Start nastąpiłby
w Ameryce i Belg przypuszcza, że wy
Sąd generalski w Wiedniu, który lądowałby w krajach Skandynaw
zajmował się ostatnio sprawą ge skich.
nerała Vaugoin w związku z afe
rą „Pheonixa", doszedł jednomyśl
WĘDROWNY OBÓZ KOLARSKI
nie do wniosku, że zachowane geneNAD POLSKIEM MORZEM. Robo
rala pod względem honorowym było tniczy klub sportowy „Legja'1 w Kra
bez zarzutu.
kowie organizuje wędrowny obóz ko
larski nad polskiem morzeni w czasie
od 1 — 15 lipca b. r.
W programie obozu zwiedzenie ca
Korzystajmy z lot łego
wybrzeża morskiego, półwyspu
nictwa, podró helskiego, jeziora Żarnowieckiego,
Szwajcarji Kaszubskiej oraz wyciecz
żując, wysyłając ki
do Gdańska, Sopot i ujścia Wisły.
Uczestnicy otrzymują 82 proc. zni
pocztą i towary
koleiowej na przejazd do Gdyni
s a m o l o t a m i ! iżkispowrotem
oraz na przewóz rowe
rów.
Obóz dostępny jest dla członków
szym podręczniku. Z aw arte w nim
klubów kolarskich oraz gości. Bliż
są ćwiczenia najprostsze potem co szych informacyj udziela i pisemnie
raz trudniejsze, w układzie syste sekretarjat RKS. „Legja" — Kraków,
m atycznym , dające dobrą zapraw ę ul. Kremerowska 8 m. 17.
sportow ą.
K siążka zaw iera w skazów ki oPOLACY NA TURNIEJU BOK
gólne, zaw arte w następujących
rozdziałach: Układanie program ów SERSKIM W RYDZE. Bokserski tu r
niej w Rydze został już zakończony,
lekcyjnych. O rganizow anie rozgry przyczem z zawodników warszawskiej
wek. W skazów ki higjeniczne. Sę Polonji jedynie Fabisiak (waga śre
dziow anie. Boiska do gier sporto dnia) zajął pierwsze miejsce, nato
wych. Dalej — zaw iera ćwiczenia miast Lukasiewicz (w. lekka), Janczak (w. półśrednia) i Damslki (w.
zapraw y i praw idła każdej z po półciężka (uplasowali się na drugich
szczególnych gier. W reszcie przy miejscach, a Wejman (w. musza), Ma
kłady program ów nauki do użyt łecki (w. piórkowa) i Sowiński (w.
ciężka) na trzecich. Bokserzy Polo
ku instruktorów .
nji wrócili we środę do Warszawy.
M ożemy polecić książkę tę ze
społom sportow ym T . U. R. i in
nych organizacyj m łodzieży robot
ZARZĄD LIGI postanowił odrzu
niczej, jako całkowicie odpow ia cić pretensje okręgu warszawskiego o
odszkodowanie 1000 zł. za mecz W ar
d ającą swym zamierzeniom.
szawa — Śląsk Niemiecki 21 km. wo
bec kolizji terminu z zawodami Pol
ZOFJA BOLESŁAWSKA.
ska — Chedsea 23 b. m.

Generał generałowi
łba nie urwie

Kolarstwo

Boks

Pitka nożna

Hippika
FRANCUSKA EKIPA JEŹDZIEC
KA PRZYJEŻDŻA DO WARSZAWY.
Towarzystwo międzynarodowych za
wodów konnych, organizujące -wielkie
międzynarodowe zawody konne w
Warszawie, otrzymało oficjalne zgło
szenie ekipy francuskiej, która przyjedzie w bardzo silnym składzie. Ogó
łem startować będą, według dotych
czasowych zgłoszeń pełne eldpy Nie
miec, Rumunji, Francji, Łotwy, Belgji i Polski, a indywidualnie jeźdźcy
z Austrji, Czechosłowacji, Jugosławji
i Ameryki.
WALNE ZEBRANIE POLSKIEGO
ZWIĄZKU
JEŹDZIECKIEGO. W
Warszawie odbyło się walne zgroma
dzenie Polskiego Związku Jeździeckie
go. Po sprawozdaniach zarządu usta
lono program sezonu sportowego. Pro
jektowane są ogółem _8 meetingów po
pulamych, 40 zawodów dla młodizieży wiejskiej i nauka jazdy dla mło
dzieży szkolnej.
Mistrzostwa polski odbędą się w
Warszawie na jesieni, prawdopodob
nie w końcu -września.
RAID KONNY PRZEZ 8 PAŃSTW
Do Szwajcarji powrócił por. Hans
Schwarz.
który
w towarzystwie
dwóch żołnierzy i psa odbył zimowy
raid konny przez Austrję, Rumunję,
Bułgar je do Turcji i spowrotem
przez Grecję, Albanję, Jugosławję i
Austrję do Szwajcarji. Mimo cięż
kich warunków terenowych jeźdźcy
szwajcarscy przebyli całą trasę bez
poważniejszych wypadków.

Z dnia
KONGRES MIĘDZYNARODOWE.
GO ZWIĄZKU PRASY SPORTO
WEJ. W Brukseli odbyło się zebranie
Międzynarodowego Związku Prasy,
Sportowej celem ustalenia daty kon
gresu dziennikarzy sportowych, któ
ry odbywa się co 4 lata w czasie trw a
nia igrzysk olimpijskich. W roku bie
żącym kongres ten odbędzie się dnia
28 lipca w Berlinie.
Na porządku dziennym kongresu
znajdzie się również sprawa wydalo
nych z Niemiec sportowych dzienni
karzy żydowskich, którzy będąc po
przednio członkami Międzynarodowe
go Związku Prasy Sportowej zostali
z listy członków Związku skreśleni.
Statut bowiem pozwala na należenie
do_Związku tylko tym dziennikarzom,
którzy są członkami Związku tego
kraju, którego obywatelstwo posiada
ją. W ten sposób sportowi dziennika
rze żydowscy, którzy są obywatelami
Niemiec nie m ają możności wykony
wania swego zawodu nawet i w in
nych państwach.
Kongres m a zająć stanowisko w
tej sprawie-
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Harce parcelacyjne

Na ŚląsKu
Dziwne metody dochodzenia
w sprawie nadużyć przy regulacji Wisły
Sw ego
czasu
doniesiono
p.
radcy P ietru siew iczow i z P szczy
ny, który prow adzi nadzór nad
regulacją W isły na Śląsku C ie
szyńskim , że przy robotach tych
dzieją się p ow ażn e nadużycia. —
P od zarzutem dokonania tych na
dużyć p ostaw ion o g łó w n eg o maj
stra, p row ad zącego roboty, — p.
Józefa Heroka, oraz jego
syna
W ilhelm a,
d ziś już zw oln ion ego
za p ew ne „n ied okładn ości1'.
P.
radca P ietrusiew icz
w ez w a ł p.
inż. Jan kow sk iego, któremu p ole
cił p rzeprow adzić dochodzenie. I
tu za szły okoliczności, które rzu
cają bardzo d ziw n e św iatło na
m etodę p row adzen ia
dochodze
nia. Oto p. inżynier Jankow ski
w ez w a ł podanych św iad k ów , —
którzy potw ierdzili zarzuty pod
adresem p. Heroka, oraz sp isał z

Absurdy naszej
rzeczywistości...
N a m argin esie częstych dopro
w adzeń oskarżonych w zg l. św iad
k ów do sądów, niejednokrotnie
stw ierdzono, że głów n ym p o w o 
dem n iestaw ien n ictw a b ył brak
pien ięd zy na pokrycie k osztów
przejazdu, jeśli chodzi o św iad 
k ó w w zg l. oskarżonych zam iesz
kujących p oza siedzib ą sądu. —
P rzy p rzym usow ych d oprow ad ze
niach stosow an ych sp ow od u jed
n eg o w z g l. kilkakrotnego n iesta
w ien ia się na rozpraw ę, koszta
przejazdu do m iejsca siedziby są 
du p okryw an e są przez Skarb
P ań stw a. W drugą za ś stronę
d oprow ad zon y
k oszta m usi p o
kryć z w łasn ych funduszów , a je
śli ich niem a, to musi w ęd row ać
na piechotę.
Jakie z teg o w yniknąć m ogą
k on sek w en cje, d ow od zi w ypad ek
z jednym bezrobotnym
z Kato
w ic.
W cz asie kiedy pełnił on służ
bę w O. D. R. w C ieszynie, miał
dopuścić się jak iegoś drobnego
przew inienia, za które oskarżono
g o do sądu. T ym czasem jednak
w y stą p ił z O. D. R. i pow rócił do
K atow ic. Kiedy otrzym ał w e z w a 
nie na rozpraw ę, z braku fundu
sz ó w na przejazd, nie staw ił się
dwukrotnie. Na trzecią skolei roz
praw ę został doprow adzony przez
policję. Sąd uw olnił go od w in y i
kary. Po rozpraw ie posterunko
w y p o zo staw ił teg o bezrobotnego
w łasnem u losow i. P oniew aż
nie
m iał on pieniędzy, a w ład ze m iej
sk ie od m ów iły mu w sparcia z fun
duszu opieki społecznej, udał się
w pow rotną drogę do K atow ic
p ieszo. Szedł tydzień czasu, przyczem n o cow ał w stodołach gosp o
darzy w poszczególnych
w io s
kach, a ży ł z żebraniny. W czasie
tej tygodn iow ej w ęd rów k i został
dwukrotnie zatrzym any przez p o
licję i w konsekw encji oskarżony
za w łó cz ęg o stw o
i uprawianie
żebraniny do w łaściw ych tereno
w o sąd ów .
Jeśli do czasu w yzn aczen ia roz
praw w tych sądach bezrobotny
ten nie postara się o nieco grosza
lub nie uzyska, m oże — dopro
w ad za ją c rzecz do absurdu — zo 
sta ć polskim Janem Valjeanem I
nie w ych od zić z kryminału za że
braninę i w łó cz ęg o stw o 1 kto w ie
czy nie za kradzież.
Spraw a ta napozór w yd a w a ła 
by się błahą, a jednak jak w y n i
ka z przytoczonego przykładu —
m oże zrodzić daleko idące skutki
M ożeby kom petentne czynniki za
jęły się rozw iązaniem takich pro
blem ów .

Cała wieś w płomieniach
Onegdaj w e w si Szczurow o,
p o w . brzeskiego, w zab u dow a
niach T. C holew y w ybuchł pożar,
który szybko przerzucił się na są
siednie zabudow ania.
Zaalarm ow ano ok oliczne straże
pożarne, lecz m imo w ytężon ej pra
cy straży i ludności, ogień zn isz
czył 18 d om ów m ieszkalnych, jak
rów nież zabudow ania gosp odar
cze.
P a stw ą ogn ia padły także zap a
sy zb oża i paszy. P od czas akcji
ratunkowej 6 osób doznało cięż
szych poparzeń. Szkody w yn oszą
ponad 100.000 zł. P rzyczyna p oża
ru narazie nie ustalona.

nimi protokół. N astępnie w ezw ał
p. Heroka, przeczytał mu zezna
nia św iad ków i nakazał p. Hero
kow i zaskarżyć św iadków o o sz
czerstw o (?!)
T ak iego dochodzenia urzędow e
go chyba jeszcze nie było!
P. Herok w ykonał polecenie
inż. Jankow skiego i zaskarżył
św iadków , chcących w ykryć na
dużycia. W ten sposób znaleźli
się ci ob yw atele na ła w ie oskar
żonych. Z aznaczyć tu w ypada —
że przeciw ko p. H erokowi toczą
się dochodzenia o p ew ne „niedo
kładności" przy d ostaw ie
drze
w a z la só w ks. Sulkow skiego.
N ie w iem y, czy p. Herok istot
nie popełnił nadużycie. Musi to
w yk azać przew ód sądow y. U w a
żam y jednak, że należało prow a
dzić z ramienia Urzędu W oje
w ód zk iego, który w ykonuje regu
lację W isły, dochodzenie prze
ciwko p. H erokow i, a nie przeciw
ko św iadkom , którzy chcą w ykryć
nadużycia.
Gdyby
dochodzenia
przeciw ko p. H erokowi ‘ okazały
się b ezpodstaw ne, w ted y
m ógł
by p. Herok zaskarżyć św iad ków
Co na to Śląski Urząd W oje
w ódzki?

P. H ónig parceluje majątek Krzym osza pow . Siedleckiego, w łasn.
p. Zaleskiej.
Od dłuższego czasu w ypraw iał
różne sztuki, by p ozb aw ić robotni
ków praw do ziemi. Z w iązek ja 
ko pełnom ocnik robotników , złożył
cały szereg skarg do Starostw a, do
W ojew ód ztw a i do Min. Roi. i Ref.
Roln. przyczem od dwuch w y ż 
szych instancyj nie otrzym ał żad
nej odpow iedzi.
W podaniach w ykazyw ano jak
w ykrętne stanow isko zajmuje p.
Honig, by uniem ożliw ić robotni
kom praw o nabycia ziemi.
W w yznaczonym przez Kom isa
rza Ziem skjego czasie, robotnicy
pisali doń 3 podania, a także roz
m awiali w nim w majątku, przy
czem kom isarz radził, aby praw
sw oich dochodzili w sądzie, choć
w iedział, że spraw y te należą do
w łaściw ych w yd ziałów w ładz
Z Hónigiem też robotnicy w ter
m inie w yznaczonym rozm awiali, żą
dając ustalenia w arunków sprze
daży działek i załatw ienia ich zglo
szeń. Otrzymali od pow iedź, że m o
gą być spokojni, bo on ostatniego
dnia przyjedzie i spraw ę załatw i.
N ie przyjechał i później miał czel
ność p ow ołać się, że robotnicy w
oznaczonym czasie spraw nie za 
łatw ili.
D ziw nie zachow uje się w tej
spraw ie komisarz. U znał to za do

Tabela loterji

12-ty dzień ciągnienia 4-ej

I i II ciągnienie
Głńwne w ygrane
50.000 zł. n r .: 111070.
10.000 zł. n r .: 17992 81815
144951
160517 182574.
5.000 zł. n r .: 92506 119306
136010.
2.000 zł. n r .:
10230 19941
20920 26989 28460 29080 39167
43495 52061 57145 66299 69469.
86173
105142 119936
120661
143983
144723 188837 191423.
1.000 zł. n r .: 7842 9841 20375
30198 31577 37482 49331 51886
64693 69591 72576 77348 100855
106816 115325
123555 129^)09
141562 144267 151568 164104
167606 175104 178254 184645
187379 187807 188108 189819
190329 190457 193095.

Wygrane po 200 zł.
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40245 49 338 513 807 980 91 41195 410
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367 794 938 43126 70 421 524 895
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60 88 657 61 914 45058 294 440 61 542
611 59 66 91 957 97 46229 587 653 721
840 996 47090 9 193 520 632 55 770
48124 53 208 25 340 68 547 684 799
909 49518 30 663 9lO 20
50006 256 68 369 475 503 36
68 925 71 91 51049 226 310 50 411
503 614 21 716 32 842 927 72
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2087 53132 62 203 55 313 66 71
4 3 7 48 522 24 27 54 94 606 50 703
882 90 54152 311 423 648 60 876
908 55051 176 235 68 95 415 42
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stateczny p ow ód , by odebrać ro
botnikom praw o do nabycia zie
mi, a p. Starosta w nioski komi
sarza zatwierdziły
stw ierdzając,
że jest to decyzja ostateczna.
Z w iązek w y sto so w a ł now e skar
gi do W ojew ództw a i Min. Roi. i
Ref. Roln., uw ażając, że w ład ze nie
m ogą tolerow ać naigraw ania się
pana H oniga z uprawnień ustaw o
w ych robotników rolnych.

Strajk w fabryce
„M etalurgia"

W C zęstochow ie w ybuchł strejk
w fabryce „Metalurgja". Strajku
je 430 robotników , przeciw sta
w iając się redukcji płac i reduk
cji robotników .
i

Wiadomości
POTW ORNA ZBRODNIA
Przed kilku dniami w y szła z do
mu sw ych rodziców , zam. w Rabce
13 1. Felicja N eygerów na, uczenica
szkoły pow szechnej. P oszukiw ania
rodziny nie dały rezultatów . O ko
liczni m ieszkańcy, zainteresow ani
tern tajem niezem zniknięciem dziew
szynki, zw rócili u w a g ę na pewien
fakt, który naprow adził na ślad
zbrodni.
Jeden z tutejszych m ieszkańców
Rudolf Freundlich zau w ażył d ziw 
ne zachow anie się 46-letniego An
drzeja M urzyna dozorcy rzeźni,
którego — po pow zięciu podejrze
nia — p oczęsto w a ł papierosem i w
rozm ow ie zapytał o N eugerów nę.
Murzyn opow iedział szczegóły
zajścia. Otóż zw ab ił do rzeźni N eu-

Tania demagogia
P iszą nam z C iechanow a: ,
Jak się dowiadujem y, pp. Jabłoń
ski i Grzelak przyjęli do pracy Sta
n isław a Szczęśniaka, który został
skazany w yrokiem Sądu Grodzkie
g o w N asielsku na 6 m iesięcy w ię 
zienia. Skazany został za to, że
odklejał znaczki z Iegitym acj człon
kow skich i w klejał innym człon
kom. Jest to już drugi instruktor
Zw iązku R olnego Z. Z. Z., który ma
w yrok sąd ow y.

Przedtem pisaliśm y już o Józefie
Sośnickim . Obaj w ym ienieni je
żdżą po folw arkach jako przedsta
w iciele Z. Z. Z., w kłam liw y sp o
sób przedstaw iają robotnikom rol
nym „korzyść" należenia do Z. Z.
Z. obiecując łatw ow iernym od 1-go
lipca: ordynarjuszom po 180 zł.
pensji, zaś robotnikom dniów ko
w ym po 1 zł. 80 gr. dziennie, za 
pew niając, że to poprze generał
Rydz-Śm igły.
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Polskf*

gerów nę, zgw ałcił ją, następnie
uderzył kamieniem w g ło w ę, a kie
dy dziew czynka straciła przytom 
n ość w rzucił ją do studni.
Freudlich po tych w ynurzeniach
M urzyna udał się na posterunek
policji, gd ze Murzyn pow tórzył do
słow n ie sw o je poprzednie zezn a
nia. Zw łoki N eugerów ny w y d ob y
to ze studni i zabezpieczono do
chw ili przybycia w ład z sąd ow o-Iekarskich.
Co b yło rzeczyw istą przyczyną
tej ponurej zbrodni, w yjaśnił dal
sze śledztw o.
12 LAT WIĘZIENIA
ZA ZABÓJSTW O ŻONY
Przed sądem okręgow ym w Łu
cku stanął Ilja N ow osad, oskarżo
ny o zab ójstw o sw ej żony, Anny.
N ow osad ożenił się z w d o w ą Anną
Tyndziuk, posiadającą kilku mor
g o w y majątek, który mu potem za 
pisała.
N ow osad, zd ob yw szy majątek,
u siłow ał pozbyć sę żony. W nocy
na 25 stycznia r. b. udusił śpącą
żonę, a dla upozorow anai sam obój
stw a, pow iesił jej zw łoki na klam 
ce i w yjechał do domu sw ych ro
dziców . Zbrodnia w y szła na jaw .
NAłTAIWZA $Z KOLA 5ANOCHOPOVU*
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W A R S Z A W Y
Strajk u Lardeliego
Ofiary bójek i napadów ulicznych

II! D I I
W obec częstych zapytań, jak
należy postępow ać w w ypadku
konieczności wysyłki dewiz z a g ra 
nicę na koszty utrzym ania osób
przebyw ających tam na studjach,
w san ato rjach i t. d., w yjaśnia
się, iż na podstaw ie okólnika Nr.
4 Komisji Dewizowej zostały upo
w ażnione w szystkie banki dew izo
we do ro zpatryw ania we własnym
zakresie podań o przekazy na za
granicę w wymienionych w ypad
kach do wysokości zł. 250.— na
osobę w ciągu m iesiąca. Podanie
załatw iane są na podstaw ie przed
łożonych rachunków , pośw iadczeń
konsulatów polskich i t. p. P o d a 
nia o przekaz m u szą zaw ierać cel
i term in pobytu oraz okres, na ja -

„ T y d z ie ń D z ie c k a "
O trzym aliśm y od K om itetu „Tygod
n ia Dziecka" kom unikat następujący:
Za dni kilka skończą się zajęcia w
szkołach i przedszkolach, skończy się
dożywianie, tysiące w ątlej i przem ę
czonej dzieciarni nie będzie mogło ko
rzy stać z dobrodziejstw kolonji i półkolonji, gdyż fundusze n a ten cel prze
znaczone, nie pokryw ają w zrastają
cych ciągle potrzeb.
Społeczeństwo nie pozostanie bier
ne wobec obowiązku ratow ania zdro
w ia 30 tysięcy dzieci.
3 zł. to tygodniow y pobyt dziecka
n a półkolonjach. Posypią się trzyzłotów ki, ani jedno biedne, zgłodniałe
opuszczone dziecko stolicy nie zosta
nie bez opieki.
W dniu 28 m aja cała W arszaw a ob
chodzić będzie św ięto Dziecka.

ROWERY

ki je st przeznaczona suma
kazyw ana.

F a ta ln e u p ad k i

K rólew ska 16, ob. red. H. Dembiński
.wygłosi odczyt n. t. „U piory Średnio
N a rogu Al. 3-go M aja i Nowe wiecza".

Wypadki samochodowe

go Św iatu, sam ochód
potrącił
66-letniego Antoniego Łapińskie
go, ślu sarza. D oznał on poranie
nia głowy.
N a ul. Grochowskiej samochód
p otrącił 26-letniego Stefana N ie
wiadom skiego, handlow ca, który
doznał potłuczenia praw ego boku.
O baj poszw ankow ani opatrzeni w
am bulatorjum Pogotow ia.

Z Wolnej Wszechn'cy
Polskiej
. D nia 24 m aja r. b. (w niedzie
lę) c godz. 12 min. 15 odbędzie się
odczyt prof. dr. J. Lewickiego p. t.
,.Orgcr. ZaCja wychowania obywatel
ski.?#; z cyklu bezpłatnych w ykładtw
Collegium
Publicum
urządzanych
przez W olną Wszechnicę Polską w
lokalu W. W. P. — ul. Wolnej Wszech
nicy róg Opaczewskiej — I piętro
aud. 4-te.

RYBOWSKI

tel.

Leszno 26 11 95-54
-

Co grają w teatrach?
T E A TR A T E N E U M
chwilowo
nieczynny.
TEATR W IELK I: Dziś w sobotę
poraź ostatni „Rose M arie" Frim m la
w przekładzie L. Brodzińskiego,
TEATR NARODOWY: dziś w so
botę 23-go b. m. p rem jera „Głupiego
Jakóba" R ittn e ra z Junoszą - Stępów
skim, Romanówną, Dulębą, M aszyńslam i innym i, rolę tytułow ą g ra H ny
dzińsłd, reżyserja W iercińskiego.
W niedzielę o 3.30 pop. „Spadko
bierca” ..
TEATR PO LSK I: „O statnia no
wość" B ourdeta w reżyserji Jerzego
Leszczyńskiego.
W niedzielę o 3.30 pop. „O statnia
nowość".
W krótce prem jera
„M iljonerki"
S haw 'a z Modzelewską w roli ty tu 
łowej.
TEATR NOWY: Codziennie cie
sząca się powodzeniem, jako kon
cert gry zespołowej „Tessa".
„WARSZTAT TEATRALNY" —
studjo doświadczalne Wydz. Reż.
P aństw . Inst. Szt. Teatr, w niedzie
lę, dn. 24 b. m. o godz. 11.30 przed
poł. punktualnie w T eatrze Nowym,
urządza swój siódmy skolei pokaz
prem jerow y. Dany będzie tym razem
,„L ist“ F re d ry w oryginalnym uję
ciu inscenizacyjnym i w reżyserji
S tanisław a Cegielskiego.
TEATR L E T N I: „Nieusprawiedli
w iona godzina" Bekefiego.
W niedzielę o godz. 3.30 popoł.
„Pierw szy w ystęp Jenny”.
TEATR MAŁY: „Adwokat i róże”'
Szaniawskiego w reż. Zelwerowicza.

TEATR KAMERALNY: O statnie
dni „M atura" z Adwentowiczem i
A ndrzejewską.
TEATR M ALICKIEJ daje o godz.
8 wiecz. komedję w ęgierską „ T ra fi
ka pani generałow ej" Bus-Feketego.
W krótce
sensacyjna
p rem jera
sztuki Shaw ‘a „P ro fesja pani W ar
re n ””.
W niedzielę o godz. 4 po-poł. „Cień"
Nicodeeniego.
IN ST Y TU T R E D U T Y :
„P ierś
cień wielkiej dam y" C. N orw ida z
udziałem Juljusza Osterwy.
INSTYTUT REDUTY — PRZED
STA W IEN IE DLA DZIECI: W nie
dzielę o 12-ej godz. w sali „A tene
um " przedstaw ienie d la azieci i
młodzieży p. t. „Podanie o Piaście”'
K. Jeżewskiej.
CYRULIK W ARSZAWSKI: Co
dziennie arcywesoła kom edja muzycz
na „Kot w worku".
TEATR ROSYJSKI (Nowy św iat
19) g ra w piątki, soboty i niedziele
komedję podług T. Dostojewskiego
„Sen W ujaszka”'.
STOŁECZNY TEATR POWSZECH
NY: dziś w sobotę o godz. 7 wiecz.
przy ul. M łynarskiej 2 „Gałganek".
FILHARMONJA. Ju tro , w niedzielę
o godz. 12 w południe odbędzie się
uroczysty koncert ku uczczeniu stulet
niej rocznicy urodzin Saint Saensa.
K oncertem dyrygować będzie p. Wale
rja n Bierdiajew. Solistami będą pp.
Ja n in a Fam ilier H epnerowa (fo rte
pian) i Edw ard Sienkiewicz (wiolon
czela).

Z teatrów warszawskich
TEATR LETNI. „Nieusprawie
dliwiona godzina". Komedja w 5
ak tach — Stefana Bekeffi. P rze
kład K arola Romockiego. Reżyse
rja : Janusz W arnecki.
„ T e a tr Letni" pozazdrościł „T ea
trow i K am eralnem u" sukcesu „Ma
tu ry " i w ystaw ił w obec tego ko
m edję rów nież z życia szkolnego,
rów nież w ęgierskiego autora.
Pow odzenie sztuk tego pokroju
nie znajduje się w żadnym sto su n 
ku do ich w artości artystycznej,
gdyż jedna i d ruga jest słab ą i przy
długą ram otą. Z ainteresow anie ra 
czej w zbudza charak tery sty k a śro
dow iska szkolnego, z którem każ
dego z w idzów coś tam łączy czy
łączyło.
Sztuki tego typu w y g ry w ają na
strunach sentym entu złych lub mi
łych, lecz żyw ych w każdym w spo
mnień. Szczególnem pow odzeniem
cieszą się sztuki takie śród mło
dzieży szkolnej z łatw o zrozum ia
łych pow odów . P e d ag o g w k ary 
katurze w yładow uje w uczniu zada
w niony u raz zem sty i m ściwości,

Od dwuch tygodni właściciel
firniy „Lardelli“ zwodzi swych
pracowników czczenii obietnicami
że podpisze umowę zbiorową oraz cofnie dokonane wymówienia
pracownikom.
Wczoraj, w piątek, miała się
odbyć konferencja w Okręgowym
Inspektoracie Pracy. O godz. 9-tej
rano p. Lardelli dzwonił do Okrę

19-letnia Anna M alcmanówna,
wychowawczyni (Nowolipie 57),
up ad ła przy ul. Elektoralnej i zła
m ała p raw ą rękę.
A nna M arcinkiewiczowa, służą
ca (K rucza 7), upadła na ul. Ho
żej i złam ała praw ą nogę. Obie POLSKI ZWIĄZEK MYŚLI WOLNEJ
o fiary fatalnych upadków prze
W sobotę, dn. 23 m aja 36 r. o godz.
wieziono na stację Pogotow ia.,
8-ej wiecz. w lokalu P. Z. M. W. ul.

Lakierowanie ram
oraz części zamienne

A.

prze-

stąd uciecha niebyw ała na widok
m atołkow atych pedagogów lub
gorliw ych pedlów.
Komedja Bekeffiego obok środo
w iska szkolnego przedstaw ia nam
dzieje m ałżeństw a profesora uni
w ersytetu z pensjonarką.
Siódm ioklasistka Liii Jager, nie
chcąc iść do szkoły, symuluje
przed rodzicam i chorobę. Ci spro
w ad zają lekarza, którego sprytna
pensjonarka potrafi obałam ucić i
skaptow ać. P o kilku m iesiącach
ku uciesze rodziców panny pobie
rają się. udają się w podróż poślu
b ną, w racają — i zaczynają pro
w adzić stateczne życie małżeńskie.
Siedem nastoletnia m ężatka uprzykrzy sobie jednak w krótce lau
ry i sukcesy tow arzystkie „pani
profesorow ej" — i zatęskni do nor
m alnej pracy szkolnej, której się
tak lekkom yślnie w yrzekła.
W zasadzie zadanie jej życia jest
spełnione. W myśl pojęć sfery, z
której pochodzi, w szystko jest w
porządku. C ała jej nauka i w yk
ształcenie w rozumieniu jej rodzi

O d p o w ied zialny r e d a k to r ; S ta n is ła w N iem yski

Kronika organizacyjna
DZIELNICA MOKOTÓW. W nie
dzielę dnia 24 b. m. o godz. 10.30 w
pierwszym, a o godz. 11 rano w dru
gim term inie w lokalu ul. Chocimaka
23, odbędzie się Walne Zebranie
Członków Dzielnicy.

M ł o d z ie ż P P S .

gow ego Inspektora, komunikując
mu, że się zgadza na żądania pra
cowników, o godzinie zaś 11-tej
przybył osobiście do Inspektora
tu i oświadczył, że umowy zbioro
wej nie podpisze jak również n!e
cofnie wymówienia
pracowni
kom.
To stanowisko p. Lardeliego po
uprzednich obietnicach wywołało
słuszne oburzenie nietylko delega
cji robotniczej, ale i Inspektora
Pracy, który telefonicznie o postę
powaniu p. Lardeliego zawiado
mił Komisarjat Rządu.
O godzinie 2-ej popołudniu
pracownicy w firmie „Lardelli"
(Aleje Jerozolimskie)
przystąpili
do strajku w tej intencji, że nie
ustąpią póki ich słuszne żądania:
podpisanie umowy zbiorowej i
cofnięcie wymówienia nie zostaną
uwzględnione. W razie dalszego
oporu p. Lardeliego strajk rozsze
rzy się i na filję przy ul. Polnej,
a wobec powszechnego oburzenia
jakie wywołują metody p. Lardellego prawdopodobnie pracownicy
i innych firm staną do strajku so
lidarności.

WYCIECZKA DO WESOŁEJ. W
niedzielę dnia 24 b. m. odbędzie się
wycieczka
do
Wesołej członków
W arsz. Organ. Młodz. P. P. S. Zbiór
SOBOTA, 23 m aja
k a ttow . n a ostatnim przystanku tram
6.30 Pieśń „Kiedy ranne...". 6.33
wajowym N r. 23 i 24 (Gocławek) o Pob. do gimn. 6.34 G imnastyka. 6.50
Muzytka (płyty) 8,00 Audycja dla
godz. 9-ej rano.
szkół. 8.10 A udycja dla poborowych.
WARSZ. WYDZ. MŁODZ. P. P. S. 11.57 Sygnał czasu. 12.00 H ejnał z
We w torek dn. 26 b m o godz. 7-ej Krakowa. 12.15 Koncert w wyk. Ork.
wiecz. w lokalu u l D ługa 21 odbędzie K am eralnej pod dyr. A lberta K atza
(z W ilna). 14.30 U tw ory wiolonczelo
się zebranie W. W. M. M. PPS.
we (p ły ty ). 15.00 „Strzelec — indy
ZEBRANIE BYŁYCH 1 CZYN w idualista" — obrazek psychologicz
NYCH CZŁONKÓW W . O. M. ny z powieści Tadeusza P eipera p. t.
T. U. R. odbędzie się w poniedzia „Ma lat 22”'. 15.15 „N asz handel m or
ski". 15.30 O rkiestra Mandolinistów
łek dn. 25 b. m. o godz. 7-ej wręcz, Związku D rukarzy. 16.00 Lekcja języ
na ul. W areckiej 7, II-gie piętro k a francuskiego. 16.15 „Konik polny
Obecność w szystkich obow iązko i m rówki". Słuchowisko dla dzieci
młodszych (z Poznania). 16.45 „Cała
wa
Polska śpiewa". 17.00 T ransm isja n a
bożeństwa. 18.00 „Mówimy o prow in
cji": „Przybysze i autochtoni". 18.10
Koncert solistów. Wykonawcy: M ary
K ą c ik r a d i o w y
la Jonasówna (fo rt.), H elena FotygoŻebrowska (śpiew ). P rzy fo rt. prof.
Ludwik U rstein. 18.50 „Przegląd wy
dawnictw”' — prof. H enrvk ‘lościcki.
Dnia 23 m aja, t. j. w sobotę o godz. 19.00 Życie kult i a rt. stolicy. 19.15
19.45 rozgłośnie Polskiego Radja Koncert reklamowy. 19.45 T ransm isja
tran sm ito a
będą fragm enty meczu fragm entu meczu piłkarskiego „Liga
piłkarskiego „Liga - Polska — Chel — Polska — C h elsea. — A nglja".
sea - A nglja". Audycja t a spotka się 20.05 Muzyka lekka w wyk. Małej
z dużem zadowoleniem ze strony am a O rkjestry P. R. 20.45 Dziennik w ie
torów sportu piłkarskiego, oraz spor czorny. 20.55 „Obrazek z Polski współ
towców, którzy nie będą mogli być czesnej". 21.00 Audycja dla Polaków
obecni n a nieczu.
zagranicą. 21.30 W esoła
Syrena:
„Złoty środek”' — napisał M arjan Hem ar. 22.00 K oncert w wyk. Ork. P. R.
23.05 „Od w alca do rum by" (płyty).
Solistą sobotnitgo wieczornego kon
certu o godz. 22.00 będzie znany
skrzypek Stanisław
Tawroszewicz.
A rty sta wykona utw ory skrzypcowe
o charakterze przystępnym , popular
nym. W te j sam ej audycji grać będzie
o rk iestra Polskiego R adja pod dyrek higjeniczne, automatyczne patento
cją Mierzejewskiego.
wane 3722, złotych 50, oraz nowo
czesne kozetki, otomany. Warunki
dogodne. Wyj
tw óm ia: Tw arda
TeL 247-67.
Człowiek przybyw ający do m iasta
prowincjonalnego czuje się w niem
nieraz bardziej obco, niż w wielkiej
stolicy. W m ałem mieście ludzie p rzy wszelkie wyroby tapicerskie najnow 
zwyczajeni są do pewnych lokalnych sza fasony niedoścignionej trwałości
w arunków i nieufnie odnoszą się do
jedyna
M C D C I R f l ” Chło'
dna 42
przybyszów i do nowej inicjatyw y. wytwórnia j j " I Ł U L L I tU
„Przybysze i autochtoni" będą tem a front tel. 5-38-46. Uwaga: Przed
tem pogadanki z działu „Mówimy o kupnem wyrobów tapicerskich
prowincji" w dniu 23.V o godz. 18.00. sprawdź opinję firm y!!!

Co usłyszymy w Radjo?

M ecz p iłk a rsk i

Stanisław Tawroszewski

W ciągu doby ubiegłej w róż
nych punktach m iasta, ofiaram i
bójek i napadów padło 11 osób.
Są to: Baj la Frydlenderów na, ro
botnica, M ojżesz Frajdenberg, elektrotechnik, Stefan Perbeczko,
uczeń, Jan Kierczyk, ślusarz, Ge
nowefa Kociemska, kontrolna, Eugenjusz N alej,
uczeń, R ozalja

Paul, przy mężu, mąż jej, W łady
sław, bez pracy, M ajer Holcman,
kuśnierz, M ieczysław Tyk, cukier
nik i Józef Fryszer, robotnik.
W szystkich poszw ankow anych opatrzyło Pogotow ie, poczem Kociem ską przew iozło do XVIlI-go
komis.

STAN POGODY w|g Pili

Zamach sam obójczy
20-letnia
Jan in a
Kaszyńska
(D zika 7), kraw cow a, otruła się
esencją octową. Lekarz Pogoto
wia, po udzieleniu pomocy, pozo
staw ił desperatkę na miejscu.

Przew idyw any przebieg pogody do
południa dnia dzisiejszego: Rano miej
scami chm urno lub m glisto, w ciągu
dnia na.ogół dość pogodnie, jednak ze
skłonnością do burz i przelotnych de
szczów. Ciepło. Słabe w iatry z kie
runków południowych.

Co wyświetlają kina?
ADRIA: „Mleczna droga" z H. Lloy
dem.
APOLLO: „Straszny Dwór".
ATLANTIC: „Upiór na sprzedaż".
AMOR: „Nasze słoneczko" i „Flip
Flap".
AS: „Kleopatra".
ANTINEA: „Królowa Krystyna" i
„Ken Maynard".
AKRON: „Kochaj tylko mnie" i „Kaj
dany życia".
„Dzieci w bucie".
BAŁTYK: „Królewska Faworyta".

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

m ajestic
Film naszych marzeń

ROBERTA

BAŁTYK p. 4
DOLORES
D E L RIO
jako kurtyzana w filmie

„KRÓLEWSKA
FAWORYTA”
BIS: „Folies B ergere" i „A zef"
CAPITOL: „Doktór x".

Irena DURNE
Ginger ROGERS
Fred ASTAIRE
MEWA: „Jestem zbiegiem" i „Speł
nione marzenia".
METRO: „Noce wiedeńskie i „Buster
Keaton".
MIEJSKI:

K

„Miłosne niespodzianki".

MIEJSKIE

in o

f A D I T m
p- 4•• w niedziew H l I I U L le i święta o 12.
Niezwykłe dzieło o tysiącu
i jednej tajemnicy

Początek seansów godz. 6 — 8 — JO

DOKTÓR X

z udziałem

Reżya.: M i c h a e l Curtiz
W roi. gł.: FAY W R A Y

zi

NORMY SHEARER
ROBERTA MONTGOMERY

Parter 90 gr.
Ulgowe 50 gr.
Piętra od 60 gr.

MUCHA; „Poszukiwaczki złota" i
„Miłość Fraulein Doctor",
MINERWA: „Nocny express" i „PioCASINO: „Dzisiejsze czasy" (film
nierzy Texasu".
Chaplina).
NOWA TOMBOLA: „Noc weselna”'
i „Kapryśna Marietta".
OKO PRASKIE: „Złotowłosy brzdąc*
i „Małżeństwo z ogłoszenia".
PAN: „Generał Sutter".
Genialny kom ik
LIONEL ATWILL
LEE TRĄCY

CASINO

o godz. 4.
i
OGŁOSZENIA DROBNE CHARLIE CHAPLIN | P A N Początek
W niedz. i święta 12. |
w filmie
iIH0WUIHENTAI.IHY
A.A.A.A.A.A.) TAPCZANY

„Mówimy o prowincji'1

A.A. TAPCZANY, OTOMANY

ców nie m iała nic innego na celu—
jak znalezienie jej męża.
Skoro to się stało, nauka może
już iść w k ą t — czas rodzić dzieci.
W tym momencie w łaśnie autor
w ęgierski zdobyw a się na coś w
rodzaju satyry społecznej.
M łodą m ężatkę bowiem pomimo
miłości do m ęża nuży, nudzi
czczość i jałow izna życia tow arzy
skiego, które się stało jej udziałem.
Szkoła, która dotąd była dla
niej udręką w św ietle tej nudy w i
zyt i plotek tow arzyskich ukazuje
się nagle jej zdumionej w yobraźni
jako coś pozytyw nego, jako forma
życia nierów nie w znioślejszego od
jałow izny brydżów i kaw iarń, w i
zyt i obm ów tow arzyskich.
W tajem nicy przed mężem z a 
pisuje się tedy do 8-ej klasy gim 
nazjum , chcąc otrzym ać m aturę i
ukończyć szkołę. W ynika stąd sze
reg komicznych niby kolizyj, któ
rych au tor komedji nie potrafił roz
w iązać — i w rezultacie mąż z a 
biera ją ze szkoły — ku je uciesze
— i każe jej rodzić dzieci.
W łaściw a kolizja dram atyczna
w postaci w alki tych dw óch rozbie
żnych dążeń młodej m ężatki — za

ciera się w dalszych aktach sztuki,
która się staje już tylko saty rą na
życie i rygor szkoły.
A szkoda, że au to r zgubił ten cie
k iw y w ątek dram atyczny, który istotnie zasługiw ał na to, by go
przedstaw ić i rozw inąć.
Niezależnie od rozlatującej się
akcji sztuce m ożna się p rzypatry
w ać z w zględnem upodobaniem ze
względu na w spaniałą grę ak to 
rów.
P. Zofja Lindorfów na w roli owej pensjonarki - m ężatki znalazła
tyle praw dy, ciepła, w dzięku i
gdzie niegdzie celowej niezdarzoności, że trudno nie podziw iać jej
wysiłku. Rolę jej koleżanki — M ag
dy Hoffman św ietnie odegrała p.
H anna Brzezińska.
Doskonałym mężem - lekarzem
był Antoni Różycki. Józef Orwid
stw orzył niezapom nianą w sw ojej
karykaturalności kreację prof. W a
gnera.
Cały zespół zresztą w yw iązał się
z roi swoich bez zarzutu.
Tem po stosow ne sztuce nadał
Janusz W arnecki.
J. N. M .

DZISIEJSZE CZASY
y

II D n M

P a rter

r //7 ///////////////////////////m n ~
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B a l k o n 1 .0 9
W święta o 12 i 2-ej poranki
COLOSSEUM (duże); „Czarownica"
i rewja.
COLOSSEUM (M ałe): „Dzielny chłopiec" i „Czarna perła".
CORSO; „Człowiek, który rozbił
bank w Monte Carlo".
CZARY: „Burza nad Andami" i „Jack
Holten".
ELITE: „Marja Baszkircew".
EUROPA: „Pieśń miłości" z Kie
purą.
FAM A : „Za grzechy".
FILHARMONJA: „Kochany łobuz"
Anny Ondrą.
FORUM: „Dawid Copperfield".
FLORIDA: „Niedokończona svmfonja“ i „Flip i Flap",
purą.
HOLLYWOOD, „Czarne róże" i rc
wja z Wyrwiczem.

HOLLYWOOD
Hoża 29. Pocz. 5.45, w niedz. i Iw . 3.45

CZARNERÓŻE
W
roi.

#•

Lilian Harvey

NA SCENIE:

G o ścin n e wi
LEONA W Y R W IC Z A . KAROLA
H A N U SZA , GENA H O N ARSK A

VJJ

l Jm

W roi. gł. E D W A R D ARNOLD
I BINNIE B A R N E S

PETIT TRIANON: „Arcylokaj" i
"Dyktator".
POPULARNY: „Noc weselna" i re
wja.
PROMIEŃ: „Piekło" i „Pechowcy".
PRAGA: „Kochaj tylko mnie" i ra-

wja.
RAJ: „Dziesięciu z Pawiaka".
RIALTO: „W cieniu samotnej sosny".
RIVIERA: „Manewry miłosne".
RENA: „10 z Pawiaka".
ROMA: „8 panów z Oxfordu".
ROXY: „Wielki czarodziej".
SFINKS; „Tajemnica czarnego po
koju" i rewja.
STYLOWY: „Załoga".
SOKÓŁ: „Jej ekscelencja babka".
TON: „Epizod".
UCIECHA: „Biała parada" i „Przy.
gody rekrutów".
UNJA; „Sen nocy letniej*.

KINO V A R im aSStSZ
Pocz. 6, 8. 10
W soboty i święta 4, 6, 8, 10

W ielki Podwójny Program

a> SHIRLEY TEM PLE

- K KOM ETA —

w najradośniejszym filmia świata

ul. Chłodna 49, tel. 6.48-51.

*») „CZY LUCYNA
JE ST DZIEWCZYNA"

Słodka, rozkoszna, figlarna
SH IRLEY T E M P L E

Prześliczna R ochelle Hudson, znako
mity John Boles złożyli się na rea
lizację przepięknego filmu.

„Złotowłosy Brzdąc”
R E W J A

„Mały Pułkow nik"

S M O S A R S K A ,

Dla m łodzieży

d o z w o 1o n e

|

Ceny

B O D O

54 -r.

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

d ru k arn ia Sp. NakŁ-W y da wnir.zej „Robotmfc**, iVarSzaWA, .WtTMfcA

