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Wybory w Belgii
W dniu wczorajszym odbyły się
wybory do Izby Deputowanych,
liczącej 202 posłów, oraz wybory
uzupełniające do Senatu, w któ
rych na ogólną liczbę 173 senato
rów wybranych być ma 101. Licz
ba uprawnionych do głosowania
wynosi 2.653.000, w tern 8.000 ko
biet, żon lub matek żołnierzy, po
ległych na wojnie światowej. Ilość
kandydatów wynosi 1674, z czego
550 do senatu, w tern 7 kobiet.
Przebieg wyborów był spokojny.
Udział w wyborach był bardzo
liczny, co wynika stąd, że w Bel-

gji istnieje przymus prawny gło
sowania. W niektórych miastach,
gdzie obawiano się ostrzejszych
starć między przeciwnikami poli
tycznymi, władze wydały specjalne zarządzenia bezpieczeństwa,

Prasa paryska z wielkiem zain
teresowaniem śledzi wybory bel
gijskie. W komentarzach praso
wych oczekiwano naogół dużego
sukcesu t. zw. organizacji „rek-

z a r z iia przeciwno nr
iah Abdo zesłany został do Khanyunis na pustyni, a sprawozdaw
ca wychodzącego w Egipcie dzren
nika arabskiego, Al Ahram, ska
zany został na przymusowy pobyt
w Jerycho. Fakhri Nashashibi, wy
bitny członek rodu Nashashibów,
który w ruchu wyzwoleńczym
Arabów odgrywa kierowniczą ro
lę, poddany został pod ścisły do
zór policyjny. Fakhri Nashashibi
obowiązany jest przez cały rok
zgłaszać się codziennie trzykrot
nie w policji jerozolimskiej. Na
czelna rada arabska zebrała się,
celem naradzenia się nad nową
sytuacją.

Krwawe zaburzenia nieustaja
W czoraj aresztowano 5-u mło
dych przywódców arabskich. W
meczecie Omara zaniknęło się
wczoraj wieczorem 3000 muzuł
manów. Policja obstawiła wszyst
kie wyjścia. W Naplus na krótko
przed godziną policyjną, manife
stanci ustawili na drodze baryka
dy. Oddział policji,, który przystą
p ił do zburzenia barykady, został
zaatakowany kamieniami, wobec
czego zrobił użytek z broni. Licz
ba rannych jest nieznana. Manife
stanci, którzy nieśli z sobą pety
cję, zawierającą postulaty Ara
bów, rozproszeni zostali przez po
licję. W czasie starcia ranni zo
stali dwaj policjanci: angielski i
arabski. Na kolonji Kfar Jawetz

niewykryty sprawca zabił policjan
ta arabskiego. W pobliżu miejsco
wości Tulkarem - Akko odbywały
się tłumne manifestacje arabskie.
Przy rozpraszaniu demonstrantów
kilku Arabów, jak również jeden
policjant odnieśli obrażenia.
Z szeregu miejscowości pół
nocnej Palestyny donoszą o napa
dach na drogach. Naprężenie w
całej Palestynie istnieje w dal
szym ciągu.
Po całym kraju krążą bandy terorystów, które strzelają do poli
cji i wojska, a nawet do samocho
dów pancernych, niszczą zbiory,
przecinają lin je telefoniczne i rzu
cają z wielką odwagą bomby, żoł
nierze brytyjscy odpowiadają og
niem, niewiadomo jednak, czy sku
tecznie, gdyż Arabowie unoszą za
wsze swych zabitych i rannych.
W czasie starcia pomiędzy żoł
nierzami brytyjskim i a tłumem Arabów, który usiłował zaatakować
więzienie Nurfleszem, zabity zo
stał jeden żołnierz. Wydane zo
stały zarządzenia w celu ochrony
pałacu
Wysokiego
Komisarza
przed zamachami terorystycznemi.

Companys oświadczył, iż rad
cowie Rządu katalońskiego oddafi
swe teki do dyspozycji, wobec cze
go wybuchło przesilenie.
W dniu wczorajszym Companys
rozpoczął narady; ma on nadzieję
utworzyć do wtorku nowy Rząd,
który w czwartek stanie przed
parlamentem. Companys dodał, iż
zamierza odbyć narady i z terni
partjami politycznemi i grupami
robotników, które aczkolwiek nie
Żydowska Rada Narodowa osą reprezentowane w parlamencie, głosiła deklarację, w której zapejak np. komuniści, wchodzą jed nia o pokojowych nastrojach ż y 
nak w skład frontu ludowego.
dów w Palestynie, którzy pragną
jedynie pracować nad odbudową
kraju. Deklaracja zawiera w dal
szym ciągu protest przeciwko an
tysemickim ekscesom i wyraża na
Przed wyjazdem Negusa do An- dzieję na możliwość zgodnego po
g lji postawiono mu warunek po życia z Arabami.
Dziennik żydowski „Doxhayom“
wstrzymania się od wszelkiej dzia
łalności antywłoskiej, podczas po został na przeciąg 5 dni zawieszo
ny.
bytu na terytorjum brytyjskiem.

Żydowska

Rada Narodowa

Warunki AngIJi
dla

Negusa

Pułkownik Koc
Komendantem Zw. Leg]onist6w

Zarządzenia takie wydano rów 
nież w Antwerpji, gdzie w czasie
kampanji przedwyborczej w w y
Dzień wczorajszy wypełniły kon
niku starć między przeciwnikami
ferencje zmierzające do ustalenia
politycznymi, dwie osoby zostały
składu osobowego przyszłego ga
zabite i trzy ciężko ranne.
binetu.
W kołach politycznych i w pra
sie liczą się ze stosunkiem 10 tek
socjalistycznych do 8 radykalnych
i
2 z grupy Baul-Boncoura.
sistów", która jest odpowiedni
Największe dyskusje toczą się
kiem ruchu narodowo - socjalis
dokoła sprawy obsadzenia teki
tycznego.
spraw zagranicznych. Po kate
Według dotychczasowych częś
gorycznej odmowie Herriota pozo
ciowych wyników wyborów do
stali na placu jako ewentualni kan
Parlamentu, partja „reksistów" odydaci Paul-Boncour, Chautemps
siągnęła rzeczywisty sukces, zdo
i Bonnet. Po wczorajszych konfe
bywając przeszło 40 proc. głosów.
rencjach jednak, jakie dotychcza
W wyborach duży sukces od sowy
minister sprawiedliwości
noszą, prócz „reksistów", także
nacjonaliści flamandzcy, powięk
szając swój stan posiadania, w
porównaniu z wyborami z r. 1932.
Jak wiadomo, nacjonaliści fla
Centrala prasowa francuskiej
komunistycznej
wydała
mandzcy domagają się autonomjl partji
wczoraj komunikat o rozmowach
administracyjnej. (PAT).

Pierwsze wyniki

W P a le s ty n ie

Z Jerozolimy donoszą, że w ła
dze mandatowe dla zwalczania
agitacji arabskiej wydały obo
strzone zarządzenia, zwracające
się m. in. również przeciw głów 
nym przywódcom ruchu arabskie
go. Kilku wybitnych przywódców
arabskich zostało skazanych na
przymusowy pobyt na prowincji,
innych natomiast poddano pod
ścisły dozór policyjny. Między in
nymi przywódca ruchu strajkowe
go, adwokat Sidky Bey Dajani,
otrzymał rozkaz opuszczenia Je
rozolimy 1 osiedlenia się na czas
jednego roku w jednej z małych
miejscowości w pobliżu Hebronu.
W ybitny przywódca arabski Sa-

W e Francji

Delbos odbył z prezesem Blumem
i urzędującym premjerem Sarraut,
rozeszły się pogłoski, że tę trudną
tekę obejmie prawdopodobnie Del
bos. Pogłoski te znajdowały uza
sadnienie m. in. w tern, że Delbos,
jako przewodniczący parlamentar
nej frakcji socjalistycznej był tym,
który swojem wystąpieniem w Iz
bie ostatecznie przypieczętował
los gabinetu Lavala, następnie zaś
po remilitaryzacji Nadrenji zdecy
dowanie interwenjował w łonie
gabinetu na rzecz stanowczej po
lityki, wykazując w ten sposób du
że zainteresowanie dziedziną poli
tyki. (PAT).

Komuniści deklarują lojalni współprace

W Austrji

Napad na zamek to. Mwlrn
dziełem narodowych socjalistów
W związku z napadem na re
zydencję ks. Starhemberga w Wa
xenberg donoszą, że broń, znaj
dująca się na zamku, którą zamie
rzali zabrać narodowi socjaliści,
należy do oddziału studenckiego
Heimwehry wiedeńskiej, spędzają
cego wakacje w Waxenberg.
Według innej wersji, narodowi
socjaliści przypuszczali, iż w W a
xenberg znajdują się ważne do
kumenty Heimatschutzu.
Wydarzenia w Waxenberg w y
wołały liczne pogłoski, zwłaszcza
w prasie narodowo - socjalistycz
nej.
Według jednych najście na za

mek Starhemberga dokonane zo
stało przez niezadowolonych człon
ków Heimwehry, inni zaś tw ier
dzą, że policja uprzedzona zosta
ła o zamachu Heimatschutzu. Austrjackie koła urzędowe zaprzecza
ją kategorycznie tym wiadomoś
ciom, oświadczając, iż śledztwo
ustaliło, że wszystkie osoby, bio
rące udział w napadzie, są człon
kami formacji S. H. w Oberneukirchen w Górnej Austrji, na któ
rej czele stoi Halmdienst, które
mu udało się zbiec.
Aresztowano kilku narodowych
socjalistów, którzy przyznali się
do*udziału w zamachu. (PAT.).

Bluma z Thorezem I Duclos.
Przywódcy komunistyczni zapew
nili Bluma ponownie o ścisłej i
przyjaznej współpracy komuni
stów z przyszłym rządem ludo
wym. (ATE.).

Życzenia Herriot’a
Herriot w przemówieniu, wygłoszonem wczoraj wieczorem na
zebraniu radykalnych socjalistów
w Lyonie, powiedział, iż życzy
Blumowi, aby mu się udało do
prowadzić do końca dzieło spra
wiedliwości socjalnej, czego z pel
ną słusznością domagają się cl
wśzyscy, którzy są pokrzywdzeni
i cierpią.

izti
Wczorajsze uroczystości i de
monstracje ku czci ofiar komuny
paryskiej z r. 1871, miały naogół
przebieg spokojny. Olbrzymi po
chód socjalistów i komunistów
przedefilował przed murem, pod
którym rozstrzeliwano ostatnich
komunardów. Oklaskami i owacja
mi witano defilujących. Szczegól
nie gorąco witany był prezes Blum

Miii p. I Ml)
Dotychczasowy dyrektor depar
tamentu ogólnego
ministerjum
sprawiedliwości, p. W . Dlouhy,
złożył na ręce min. Grabowskiego
podanie o dymisję.

Oświadczenie
rządu boliwijskiego
Nowy szef rządu boliwijskiego,
płk. Toro, wygłosił przemówienie,
w którem podkreślił, że nowy rząd
szanować będzie wszystkie trak
taty międzynarodowe, domagać
się będzie spokoju i porządku oraz poszanowania wprowadzone
go ostatnio reżimu socjalistyczne
go.
Minister spraw zagranicznych
Baldivieso oświadczył, iż rząd nie
będzie mógł stosować socjalizmu
integralnego, a tylko część pro
gramu socjalistycznego. (PAT).

Sowiety zaprzecza a
Przedstawiciel ambasady sowiec
kiej w Londynie zaprzecza kate
gorycznie informacjom, jakie uka
zały się w prasie wczorajszej na
temat dostarczenia przez Z. S. R.
R. Abisynji kul dum-dum.

Sowiet! dostarczały liojów j i - l o T C

Wczorajszy „Sunday Dispatch"
zamieszcza sensacyjny
artykuł
swego korespondenta wojskowe
go, podkreślający, że dostawcami
nabojów dum-dum dla wojsk abisyńskich były Sowiety. W ysyłka
transportów broni i amunicji z So
wietów dla Abisynji rozpoczęła
się w roku ubiegłym z chwilą gdy
wybuch konfliktu wtosko-abisyńskiego stał się nieunikniony. Prze
nięte jest milczeniem.
syłki te drogą przez Turkiestan i
Korespondent „Lokal Anzeiger" Persję skierowywano do portów
pisze o silnem zaostrzeniu się sto morza Czerwonego, stąd zaś kara
sunków między rządem austrjackim a Heimwehrą i podaje w ia
domość o rzekomej groźbie zama
chu zgodną naogół z sensacyjną
pogłoską, jaka ukazała się wczo
raj wieczorem w „Nachtausgabe".
Jednocześnie „Local Anzeiger" do
nosi o aktywności legitymistów i
Wczoraj na cmentarzu Powąz
o rzekomych planach wyzyskania
kowskim odbyła się podniosła uro
sytuacji politycznej Austrji dla na
czystość odsłonięcia pomnika na
głego obsadzenia Habsburgów na
grobie
tow. Aleksandra Dęb
tronie. Znamiennym jest — zda
skiego, niestrudzonego i nieustra
niem dziennika — że bawiąca od
szonego bojownika o wolność i
kilku dni w Austrji starsza córka
wyzwolenie
klasy
robotniczej,
cesarzowej Zyty, arcyksiężna Awspółtwórcy Pierwszego „Proledelaida, bierze osobisty udział we
tarjatu" i Polskiej Partji Socjali
wszystkich manifestacjach legitystycznej.
mistycznych. (PAT).
Na cmentarzu zgromadziły się
rodzina, delegacje ze sztandarami
z Radomia, Kielc, Częstochowy^
Ostrowca oraz ze wszystkich dziel
nic warszawskiej organizacji P. P.
oraz deputowani komuniści. Drob S., przyjaciele i współuczestnicy
ne zajście wybuchło tylko w cza walk Zmarłego ze Związku b. wię
sie defilowania przed murem stra źniów politycznych oraz liczne rze
ceń grupy trockistów. Pomiędzy sze towarzyszy.
Uroczystość rozpoczęło odegra
trockistami a komunistami doszło
do krótkiej bijatyki, w czasie któ nie marsza żałobnego Szopena
rej wszystkie sztandary i transpa przez orkiestrę Stow. „Szklane
renty komunistów zostały podarte Domy" pod dyr. tow. Rogowczeni poniszczone. (PAT).
ko, poczem wygłosił przemówie
nie prof. Ludwik Krzywicki, mó

Echa niemieckie
Zajścia w Austrji, związane z
próbą włamania do zamku księcia
Starhemberga, oświetlane są tu
przez kola polityczne jako bezpo
średnie następstwo ostatnich w y
darzeń
wewnętrzno - politycz
nych w Austrji. Jak sądzą w Ber
linie, chodziło w tym wypadku naj
prawdopodobniej o wystąpienie
zrewoltowanych elementów Heim
wehry, która zawładnąć chciała
bronią, nagromadzoną w siedzi
bie ks. Starhemberga przed zarzą
dzeniem oczekiwanej konfiskaty.
Nie brak też domysłów co do
związku pomiędzy niespokojnemi
nastrojami w Austrji a wzmoże
niem akcji kół legitymistycznych.
Twierdzenie austriackiego ko
munikatu urzędowego, że sprawcami są narodowi socjaliści, pomi-

Wczoraj Zjazd delegatów Zw.
Legjonistów, odbywający się łącz
nie z delegatami kół pułkowych
nie wybrał pułk. Sławka b. preze
sa Związku. Stanowisko prezesa
zastąpiono funkcją komendanta
Związku. Został nim płk. Koc.

wanami do Abisynji. Sowiety zdo
łały, według twierdzeń korespon
denta, pozbyć się w ten sposób
części starych zapasów broni, po
chodzących jeszcze z czasów car
skich. Omawiając pobudki, któremi kierowały się Sowiety w sto
sunku do Abisynji, korespondent
podkreśla, że decydującym mo
mentem była obawa aby bogate
złoża platyny, znajdujące się w
Abisynji nie dostały się w ręce
włoskie i nie zachwiały sowiec
kiego monopolu platyny. (PAT).

Odsłonięcie pomnika
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wiąc o pełnym ciężkich zmagań,
poświęceń i niebezpieczeństw ży
cia Zmarłego, podnosząc wielkie
Jego zasługi dla sprawy wyzwole
nia proletariatu, sławiąc Jego hart
ducha,
nieugiętość charakteru,
wierność sztandarowi i sprawie,
której oddał całe swe życie bez
reszty.
Po odegraniu przez orkiestrę
„Warszawianki" tow. L. śledziński złożył hołd pamięci tow. Ale
ksandra Dębskiego imieniem Zw.
b. więźniów politycznych. Następ
nie tow. Tomasz Arciszewski skła
dał hołd imieniem Centralnego Ko
mitetu Polskiej Partji Socjalistycz
nej, wzywając obecnych by brali
przykład z tego bojownika o Nie
podległość i Socjalizm, z jego nie
złomnej wierności sztandarom.
Zakończono uroczystość odegra
niem przez orkiestrę i odśpiewa
niem przez zebranych Czerwone
go Sztandaru.

str. z

Ubezpieczeni Towarzystwa „Feniks"

Katastrofa szkolna

organizują obroną swych interesów

Koniec roku szkolnego przypo św iadczy o tem i działalność Ko
mina znów całemu społeczeństwu mitetu szkolnego towarzystw oś
sprawę szkolną, k tó ra załatwiona wiatowo - kulturalnych.
Na wezwanie TUR do zjedno
nie jest i nie będzie nią dopóty,
dopóki budżet Ministerjum Oświa czenia wszystkich sił do walki o
ty nie wejdzie na pierwszy plan dobrą szkołę odpowiedziało 15
przy układaniu budżetu Państwa. organizacyj oświatowych i zawo
Słyszymy tylko biadania i skar dowych robotniczych, chłopskich
gi, że niema pieniędzy na szkołę, i inteligencji pracującej. Odbyło
a równocześnie nawet w tem sa się kilkadziesiąt wieców i zebrań
mem Ministerjum W. R. i O. P. w całym kraju. W ydana została
miljony idą na pensje duchowień ulotka, a potem broszura szkolna
stwa, nie mówiąc o tych pienią popularna. Obecnie jest w przy
dzach, które w innych Minister- gotowaniu druga obszerniejsza, w
jach wydawane są na rzeczy nie której przedstawiony będzie za
rys programu na dziś w dziedzi
produkcyjne i zbyteczne.
My wiemy, że w rządzie robot nie szkolnictwa.
niczo - chłopskim znalazłyby się
Jakkolwiek nasze żądania wpa
pieniądze na oświatę najszerszych dają jak w otchłań, w niemą obo
mas społecznych, bo dziś już i ro jętność czynników t. zw. miaro
botnicy i chłopi rozumieją dobrze dajnych, jakkolwiek szkół i nau
że oświata jest równie ważna 1 czycieli jest za mało, a duch pa
potrzebna jak. chleb. Bez oświa nujący w szkolnictwie jest wrogi
ty, bez inteligentnych i rozum naszym ideałom, będziemy znów
nych działaczy robotniczych i przy końcu roku szkolnego urzą
chłopskich niema zwycięstwa So dzali zgromadzenia dla wypowie
cjalizmu, niema nowego życia — dzenia żądań, które wyryć się mu
szą w sercach ludzi, dążących do
które musimy stworzyć sami.
Rozwój i rozkwit TUR. świad tego, aby padł nareszcie mur, od
czy o zrozumieniu tej prawdy.— dzielający pracujących umysłowo

P. U. K. U. daje swoje placet iig ić na czas upadłości' umowne postastwierdza, że bilans odpowiada fsflc- nowienia niepłacenia premji.
Nie można bowiem wymagać od
tycznemu stanowi rzeeay, dopiero
wówczas bilans ten zatwierdza, i ze ubezpieczonych, by płacili dalsze pre
zwala na ogłoszenie w Monitorze mje, nie mając świadomości i pewno
ści, co z premjami temi się stanie,
Polskim. #
czy ich również nie stracą, i jak Rząd
Rozporządzenie o kontroli ubezpie
zamyśla odpowiedzialność swą wobec
czeń zawiera postanowienia karne,
które należy wobec Towarzystwa i je ubezpieczonych zlikwidować.
Do stanu czynnego bilansu Towa
go organów natychmiast zastosować,
rzystwa weszła między innemi pozy
o ile okaże się, że organa Towarzy
cja blisko dwu miljonowa z tytułu
stwa wykroczyły przeciw przepisom
zakupu pożyczki narodowej, którą To
o kontroli ubezpieczeń. Jeżeli nato
warzystwo
w bilansie stale w nomi
miast P. U. K. U. zatwierdził bilans
nalnej
wartości
umieszczał za zgodą
„Feniksa" mimo, iż — jak wynika z
wyżej cytowanego listu — wiedział, P. U. K. U. Wiemy o tem, że Rząd
że „Feniks" nie pokrył w pełni re zobowiązał się wobec Towarzystwa
zerw, wykazanych w bilansie, to jego dopłacić różnicę kursu do wysokości
organa ponoszą pełną odpowiedzial wartości nominalnej na wypadek de
„Ministerstwo Skarbu
Pań ność za tego rodzaju od lat ciągnące waluacji tejże pożyczki. Bylibyśmy
stwowy Urząd Kontroli Ubezpie się bilanse niezgodne z rzeczywisto wdzięczni, gdyby ubezpieczonym wy
czeń L. UU. 17606/3.35 Warsza
jaśniono, jak istotnie ta tranzakcja
wa dnia 24 marca 1936 r. Do ścią. Odpowiedzialność nietylko cy się przedstawia, i jak Rząd zamierza
wilną!
Pana Dra Adama Schaeftlera w
w tym wypadku postąpić?
Bochni. Na podanie Pana z dnia
Rozporz. Prez. z dnia 24 kwietnia,
Wogóle, pod tym względem panuje
24 grudnia 1935 r. Ministerstwo
Skarbu (Państwowy Urźąd Kon 1936, stanowi, że premje składane od cisza. Rząd powinien wydać autory
troli Ubezpieczeń) komunikuje, dnia ogłoszenia tego rozporządze tatywne obwieszczenie i zarządzenia,
że Towarzystwo Ubezpieczeń na nia, mają być kontowane w rachunku
któreby uchroniło ubezpieczonych
życie ,.Feniks" nie posiada na
działalność w Polsce definityw bieżącym, lub składane do rąk kura przed utratą świadczeń. Jeśli do
nego zezwolenia (koncesji) władz tora. Atoli, nie mówi ono o tem, co puszczono do tego stanu rzeczy, jeśli
polskich, a tylko naskutek złoże się ma stać z terni premjazni, czy P. U. K. U. wiedział o faktycznej
nia w 1928 r. podania o takie premje te powiększą masę upadłościo
sytuacji Feniksa (o czem świadczy
zezwolenie w myśl art, 113 ust.
1 rozp. Prez. Rzplitej z dnia 26 wą „Feniksa", czy zatem ubezpiecze list inkryminowany), to ubezpieczeni
stycznia 1928 o kontroli ubezpie ni także od tych wpłaconych premji mają prawo domagać się pociągnię
czeń (Dz. U. R. P. Nr. 9 poz. 64) otrzymają stosunkowe kwoty na wy cia winnych zaniedbania ustawowych
uzyskało automatyczne przedłu padek zupełnej likwidacji Towarzy
obowiązków do surowej odpowiedział
żenie dawnego zezwolenia władz
austrjackich na działalność w gra stwa, czy też premje te zostaną ska ności, tak jak to uczyniono zagranicą,
nicach byłego zaboru austrjackie pitalizowane i odrębnie od reszty a ponadto pomocy materjalnej ze
go aż do czasu rozpatrzenia po majątku masy upadłościowej trakto strony Rządu.
dania przez polskie władze nad wane, czy, i jak Rząd myśli sanować
M. STATTER..
zorcze. Rozpatrzenie to nie mia
ło dotychczas miejsca i jest uza Towarzystwo, i czy zamierza zawie'
leżnione od stanowiska towarzy
stw* „Feniks" w sprawie zlikwi
dowania (waloryzacji) jego zo
bowiązań ubezpieczeniowych za
wartych z obywatelami polskimi
przed wojną światową. W związ
Od chwili przejęcia i całkowite brzymia większość jeszcze bar
ku z powyższem Towarzystwo nie
złożyło dotychczas kaucji (!!) go zmonopolizowania kolportażu dziej zdecydowanie zwarła się
podkreślenie Redakcji) wymaga gazet w rękach To w. „Ruch", przy Związku Transportowców.
nej przepisami cytowanego roz przykre
stosunki
zapanowały
W sukurs podhurtownikom, a
porządzenia. Co się tyczy pokry
wśród
gazeciarzy.
Na
poszczegól pośrednio i Frakcji Rewolucyjnej,
cia rezerw w Polsce, to Główne
Przedstawicielstwo tego Towa nych podhurtowników „Ruch" po- pospieszył „Ruch", który w sobo
rzystwa nie pokryło w pełni do dobierał sobie ludzi niezawsze tę zwolnił z pracy pięciu rozwozltychczas rezerw wykazanych w odpowiadających zadaniu.
Pod cieli, najaktywniejszych członków
bilansach (!!) (podkreślenia Re
tym
względem
przoduje
niejaki
p. Związku Transportowców.
dakcji), co zresztą stwierdzić Pan
Doktór może z rocznych sprawo Kalbarczyk w Mokotowie.
W obronie zredukowanych współ
zdań drukowanych, które Towa
Oddział Ekspedycji Gazet Zwiąż
rzystwo w myśl. par. 4 rozp. Mi ku Zawodowego Transportowców towarzyszy pracy stanął ogół g a
zeciarzy. W niedzielę odbyło się
nistra Skarbu z dn. 12 paździer
nika 1929 r. Dz. U. R. P. Nr. 87 stanął w obronie wyzyskiwanych masowe zebranie roznosicieli, wie
poz. 660) obowiązane jest Panu i szykanowanych pracowników.
czorem — kioskarzy. Obydwa ze
za zwrotem kosztów własnych Dzięki
zdecydowanej postawie
brania
przybrały zdecydowaną
przesłać. Za Dyrektora Państwo
wego Urzędu Kontroli Ubezpie Związku, samowola panów poa- postawę. Wyłoniono delegacje,
hurtowników
została
trochę
ukró
czeń Dr. A. Weryha mp. Naczel
które dzisiaj przedstawią „Rucho
nik Wydziału".
cona. Zawarto umowę zbiorową,

Śladem innych miast, również i Kra
ków przystąpił do zorganizowania
obrony interesów
ubezpieczonych
taw. „Feniks". Odbyte przed paru
riniami zgromadzenie ubezpieczonych
było potężną demonstracją przeciwko
groźbie utraty praw ubezpieczonych.
Tak z referatów, jak i z dyskusji biło
przedświadczenie, że Min. Skarbu,
ściśle biorąc Państwowy Urząd Kon
troli Ubezpieczeń, nie dopatrzył swe
go obowiązku i nietylko nie wejrzał
należycie w gospodarką „Feniksa",
ale swym autorytetem gospodarkę tę
na szkodę ubezpieczonych niejako po
krywał. Dowodzi tego list, jaki otrzy
mał jeden z ubezpieczonych. Dla cha
rakterystyki przytoczymy go dosłow
nie:

Z b r o j e n ia

Wojenny budżet Japunji

Po myśli rozp. o Kontroli ubezpie
czeń, P. U. K. U. ma obowiązek rok
rocznie kontrolować bilans każdego
towarzystwa ubezpieczeniowego, kon
trolować jego wszystkie pozycje
czynne i bierne, dbać o to, aby re
zerwy premjowe były odpowiednio
lokowane i bilansowane wedle ogól
nych zasad bilansowych. Dopiero gdy

rozwoziciele uzyskali wolne dni,
uregulowano sprawy płac, urlo
pów itp. Nie podobało się to po
szczególnym panom podhurtownikom, którzy w dalszym ciągu
pragnęli traktow ać teren kolpor
tażu gazet, jak afrykańską kolonję.
W pomoc pracodawcom pospie
szyła usłużna t. zw. dawna Frak
cja Rewolucyjna. P. Kolbarczyk
zaczął zakładać związek BBS-owski, gdyż Związek Transportow-ców rzekomo źle broni interesów
pracowników. Ale znikoma tylko
część pracowników dała się ogłu
pić tym panom, podczas, gdy oł-

Nowe KsiążKi
Andre Malraux. CZASY POGAR
DY. Przełożył W acław Rogowicz.
W arszaw a, „Rój", 1936; str. 178.
Od krwawych zawiłych spraw
Dalekiego Wschodu, od Chin szar
panych drapieżną pięścią imperjalistycznej bezwzględności („Dola
człowiecza", „Zdobyw cy"), prze
chodzi M alraux w „Czasach pogardy‘“ do rzeczywistości europej
skiej, znacznie nam bliższej i b ar
dziej bezpośrednio działającej. Opisując przeżycia działacza robo
tniczego w kaźni hitlerowskiej, n a
daje M alraux opowieści swojej
znamiona wzniosłego patosu i
wspaniałego, nie cofającego się
przed niczem bohaterstw a. Więzio
ny Kassner odzyskuje wolność i
możność wyjazdu zagranicę, dzię
ki bezimiennemu poświęceniu jakie
goś innego więźnia, który — dla
dobra spraw y — ochotnie przybie
ra nazwisko Kassnera, choć w kon
sekwencji sprowadzi to niewątpli
wie tortury i śmierć.
Bojownik sprawy proletarjackiej
— Andre Malraux poświęcił swe
opowiadanie „towarzyszom niemie
cldm, którzy zechcieli przekazać
mu to co przecierpieli i co zacho

wali".... Tym sposobem książka na
biera charakteru dokumentu o
wstrząsającej wymowie historycz
nej; surowiec zdarzeń prawdzi
wych przetopiony został magją
artyzmu na dzieło o niepospolitej
wartości literackiej, budzące gro
zę siłą i obrazowością ekspresji.
Ale gi;oza i w strząs moralny nie są
to jedyne uczucia, wywoływane le
kturą „Czasów pogardy": w każ
dym bo człowieku, w którym nie
umarło jeszcze sumienie i nie zani
kła godność osobista, — wstrzą
sająca historja Kassnera budzi
sprawiedliwe pragnienie odpłaty
za zbrodnie i gwałty, pod znakiem
swastyki popełnione. Obok w alo
rów artystycznych „Czasów po
gardy", spraw iana przez tę opo
wieść reakcja emocjonalna jest nie
mniej ważnem zwycięstwem zna
komitego autora. Książka poprze
dzona została prócz przedmowy
autorskiej, dłuższym wstępem tłu
macza, który z powodzeniem wy
wiązał się z bardzo w tym wypad
ku trudnego zadania.
#*
*

Mirko Jelusich. DON JUAN. W ar
szawa, J. Przeworski, 1936. Prze

Komisja mieszana Izby Repre
zentantów i Senatu ustaliła wyso
kość kredytów na cele marynarki
w roku skarbowym rozpoczynają
cym się 1 lipca.
Kredyty te, wynoszące 526 miljonów dolarów są największemi
kredytami w latach pokoju.
Przewidywana jest budowa 12
kontrtorpedowców, 6 lodzi pod
wodnych oraz kontynuowanie bu
dowy 84 statków różnego typu.

Prezydent Roosevelt upoważnio
ny został do wydania zarządzenia
o budowie dwuch pancerników w
razie gdyby którykolwiek z sygnatarjuszy traktatu morskiego ze
Stanami Zjednoczonemi przystąpił
do budowy statków linjowych.
Ponadto przewidziana jest bu
dowa 333 samolotów i zwiększe
nie stanu liczebnego marynarki z
93.500 do 100.000 ton.

l na n i o i

wi" kategoryczne postulaty gaze
ciarzy.
Jak donoszą z Addis Abeby od
W razie nieuwzględnienia ich,
grozi wybuch strajku. A nastroje wczoraj czynione były próby prze
strajkowe dojrzewają, ogarniając wozu oddziałów wojskowych przy
pomocy samolotów. Trzy niotorocoraz szersze masy gazeciarzy.

Pochwala rzezi
We Włoszech obchodzono wczo
raj 21 rocznicę
przystąpienia
Włoch do wojny światowej. Mło
dzież faszystowska
wysłuchała
następujących słów, wypowiedzia
nych przez Mussoliniego:
„Zasłużyliście sobie na szczerą

Wł. Weychert - Szymanowska.

Izba wyższa przyjęła w czo raj. cyfrą około 2 miljardów 300 miljopcpotudniu projekt oudżetu, nie nów jen, co na stosunki japońskie
wprowadzając żadnych poprawek, stanowi rekord.
Budżet na rok 1936/37 wyraża się |

Gazeciarze w przededniu walki

Przecieramy oczy.
Ministerjum
Skarbu przyznaje publicznie, że „Fe
niks" nie miał koncesji, nie złożył
kaucji dotychczas, nie pokrył rezerw,
wykazanych w bilansach, a mimo to
ni* wyciągnęło dotąd żadnych konse
kwemcyj.

i fizycznie, czyli t. zw. inteligen
tów od ludu. Całe społeczeństwo
musi się składać z ludzi, zdolnych
do korzystania ze skarbów kultu
ry, do pojmowania zjawisk, o ta
czającego świata i procesów ży
cia społecznego, dążących i zdol
nych do samokształcenia jednost
kowego i zbiorowego. Tylko świa
tłe społeczeństwo może być spo
łeczeństwem przyszłości. A więc:
Wszyscy do walki o kulturę
mas i oświatę powszechną!
W szyscy przeciw antyoświatowej ofensywie reakcji!
Przeciwko oszczędnościom na
oświacie!
Przeciwko duchowi, panujące
mu w obecnej szkole!
Walczmy wszyscy o miejsce w
szkole dla miljona dzieci!
O likwidację bezrobocia wśród
nauczycieli!
O bezpłatną powszechną 7-klasową szkołę w języku ojczystym
dziecka!
O szkołę jednolitą, pozwalającą
uczyć się dalej dzieciom zdolnym!
O szeroką akcją dożywiania bie
dnych dzieci, oraz o zaopatryw a
nie ich na koszt państw a w ubra
nie, obuwie i pomoc naukowe!
O szeroką akcję budownictwa
szkolnego!
O powszechne szkoły dokształ
cające!
O opodatkowanie na powyższe
cele klas posiadających!

pochwałę i uznanie, a wraz z w a
mi wszyscy młodzi faszyści. Przy
gotowujecie się doskonale do speł
nienia tych zadań, jakie w przysz
łości powierzy wam ojczyzna fa
szystowska".
iW

kład Zofji Petersowej. Str. 390.
I Jelusichh w formie poszczególnych
n i 7 n H r \
Autor „Juljusza Cezara" i „Crom * oepizodów
i doznań miłosnych, z
wclla' ‘ daje tym razem jeszcze je których każde jest jakby etapem
dną przeróbkę słynnej legendy hi na trudnej i ciernistej — wbrew
szpańskiej o występnem życiu i cu odmiennym pozorom — drodze bo
downem nawróceniu się krewkie hatera. Całość wypadła w sposób
go i jurnego szlachcica—Don Jua bardzo nieprzeciętny i nosi markę
na Tenorio. Oczywiście, Jelusich poważnej kultury pisarskiej i lite
— w zgodzie z sensem legendy, a rackich uzdolnień autora. — Prze
wbrew jej wulgaryzacjom — przed kład — bez zarzutu.
staw ia Don Juana nietylko jako hu
*4
4
lakę i uwodziciela, lecz wyposażo
nego również w bardziej interesu
Peard S. Buck. MATKA. Przeło
jące cechy: zuchwałego bogobur- żyła Stella Landy. W arszawa,
cy, pełnego refleksyjnej głębi sce „Rój"; 1936; str. 264.
ptyka i poszukiwacza nieznanej
Znana czytelnikom polskim z kil
prawdy, cierpiącego nad swym uku wydanych już poprzednio po
padkiem i — osamotnieniem. Don
wieści chińskich — pani Buck nie
Juan staje się postacią nie operet
porzuca : w tej książce tak wdzię
kową lecz tragiczną; „w stręt do
cznego dla się i znajomego tere
siebie, obrzydzenie do życia i do
nu. Opowiada, mianowicie, w spo
całego św iata", beznadziejna wia
sób zajmujący i realistycznie pra
ra, że „wszystko co się dzieje, jest
wdziwy dzieje pewnej wieśniaczki
ślepym przypadkiem", że „ludzie
chińskiej, której mąż i syn wcią
są za słabi, aby być dobrymi, a za
gnięci zostali w niespokojny wir
tchórzliwi, aby stać się złymi" i t.
przewalających się ostatnio po jej
p. — takie tendencje i dyspozycje
ojczystej ziemi zdarzeń. Losy opsychiczne czynią z Don Juana jak
sobiste i rodzinne matki oraz żony
by pierwowzór typów bajronicznych i do postaci tej, męką wew rozgrywają się na tle szerzej się
gających i donioślejszych w ypad
nętrzną dręczonej, przykuwają oddaw na uwagę pisarzy najrozm ait ków; spraw y jednostkowe połączo
ne są tym sposobem z ogólniejszą
szych epok i narodowości.
problematyką społeczną i polity
życie Don Juana przedstawił czną, dzięki czemu otrzymujemy

wy samolot do bombardowania
przewiózł z Makale do Addis Abeby oddział grenadjerów z całem uzbrojeniem. Przestrzeń 600
kim. przebyta została w 2 godzi
ny. W najbliższych dniach prze
wieziony ma być przy pomocy sa
molotów cały bataljon ze wszystkiemi zapasami materjału wojen
nego. Dla przewiezienia tego bataljonu użyte będzie 10 samolo
tów. Transporty lotnicze będą
stosowane do instalowania poste
runków w najbardziej odległych
rejonach.

Bunt oficerów

w Alcala de Henares
Obecnie dopiero nadchodzą z
Hiszpanji wiadomości o buncie oficerów kawalerji w Alcala de He
nares w dniu 17 b. m.
Dnia tego doszło do ulicznych
aw antur pomiędzy socjalistami i fa
szystami. Faszyści schronili się w
koszarach 1-go pułku kawalerji,
gdzie oficerowie okazali im dużo
sympatji. Jeden z oficerów stanął
w oknie i zaczął strzelać do robo
tników, którzy czekali przed ko
szarami i zranił 9 osób.
Następnie oficerowie 1 i 2-go
pułku kawalerji udali się pocho
dem do ratusza, gdzie zażądali od
burm istrza przywrócenia porząd
ku. Burmistrz złożył Rządowi spra
wozdanie o wynikłych zajściach,
Rząd zaś wydał polecenie translokacji obu pułków do Walencji i
Salamanki. Dowódcy obu pułków
odmówili wykonania tego rozkazu.
W iększość oficerów zsolidaryzowa
ła się ze swymi dowódcami. Dowód
ca korpusu Miaja oraz naczelny
dowódca Fenin udali się do Alcala
i otoczyli koszary kawalerji puł
kami piechoty. Oficerów areszto
wano. Generalnego inspektora armji Del Barrio zdymisjonowano.
Liczba aresztowanych oficerów
wynosi 43. Z tych 20 osadzono w
więzieniu wojskowem w Madrycie,
a pozostałych przewieziono do wię
Jzienia w Guadajara.

dość pełny i bogaty autentyczno-1
ścią kolorów — obraz współczes
ności dalekiego, a zaprzątającego
wciąż uwagę świata, kraju. W śród
literatury o tematyce egzotycznej,
powieść pani Buck należy bezsprze
cznie do ciekawszych pozycyj. —
Przekład b. poprawny.
**
*
Ksawery Pruszyński. PALESTY
NA PO RAZ TRZECI. W arszawa,
„Rój", 1936; str. 20S.
Pisane z wyraźną troską o polor
literacki i pogłębienie przedmiotu
— palestyńskie reportaże p. Pruszyńskiego nabierają właśnie dzi
siaj, w chwili nowego zaognienia
stosunków żydowsko - arabskich,
szczególnej aktualności. P. P fU'
szyński rozglądał się uważnie i wi
dział dużo: nietylko stołeczny TelAwiw i jego okolice, lecz również
położone w głębi kraju osiedla,
kolonje i rolne komuny żydowskie,
z których wewnętrznem życiem i
organizacją starał się zapoznać do
kładnie i rzeczowo. Z rozmów z
przedstawicielami nacjonalizmu arabskiego p. Pruszyński wyniósł
przekonanie, że ich antysemityzm
niema absolutnie nic wspólnego z
antysemityzmem np. naszych ende
ków, w yrasta natom iast z ogólne
go podłoża „antyeuropeizmu lu

dów Islamu i Azji". Nacjonaliści
arabscy są niezadowoleni również
z tego powodu, że „jedyną akcją
porozumiewawczą ze strony Ży
dów jest propaganda socjalistyczna
wśród ludu arabskiego". T a pro
paganda ma siłę niebylejaką, sko
ro V. żydów palestyńskich skupia
się w socjalistycznej „Organizacji
Robotniczej"... Mimo sympatji i uznania dla kolonizatorskiej pracy
żydów w Palestynie, p. Pruszyń
ski nie waha się przecież stw ier
dzić, jako fakt niezbity, że „Pale
styna pow stała sztucznie", — a to
o dalszych losach polityki emigra
cyjnej nie zdaje się rokowań zbyt
pomyślnie.
Książka p. Kruszyńskiego ma na
ogół charakter poważny i bezstron
ny, to też służyć może jako cenne
źródło informacyjne. Ale autor nie
byłby dziennikarzem konserwaty
wnym, gdyby nie „ubarwił" swych
reportaży parom a komplementami
dla p. Mussoliniego, garścią złośli
wości pod adresem Rosji Sowiec
kiej, no i całkiem zbędnemi dygre
sjami na tem at „kryzysu socjaliz
mu", które właśnie w chwili obec
nej brzmią bardzo... zabawnie.
BOLESŁAW DUDZIŃSKL
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Strajk kelnerów w

Ż Y C I E
W A R S Z A W Y
Wyścigi
cnklerniacb Kwestarze oszuści

G.G. L-ardellego
Sytuacja w cukierniach G .G.
Lardellego, w związku z trwają
cym od 3-ch dni strajkiem kelne
rów, przedstawiają się jak nastę
puje:
Cukiernia przy ul. Polnej 30 jest
czynna, gości obsługują kawiarki
i bufetowa, natomiast w cukierni
Al. Jerozolimskie 35 odbyw a się je
dynie sprzedaż w yrobów na w y 
nos. Obie cukiernie w dalszym cią
gu okupowane są przez strajkują
cych kelnerów, którzy nie opusz
czają lokalów.
W czoraj w południe Lardelli za
żąda! od kelnerów, zebranych w
cukierni (Aleje Jerozolimskie 35),

Kącik r a d jo w y

Audycje literackie
W sześćdziesięciolecie zgonu H en
ry k a Rzewuskiego, Polskie Radjo
chce przypomnieć szerokiemu ogóło
w i postać tego właściwie pierwsze
go powieśtóopisarza polskiego w zna
czaniu nowoczesnem i to pisarza w
,w iellkim stylu. A utor „Listopada* ‘
nie należy do postaci sympatycznych
pod względem politycznym, ale po
dziś dzień je st najlepszym w yrazi
cielem stylu .^Kontuszowego" w „P a
m iątkach Soplicy'*. „Listopad" uw a
ża Z. Szweykowski za dzieło wzoro
w e i przełomowe, jako powieść his
toryczną. W dniu 25 m a ja t. j. w
poniedziałek n ad aje Polskie Radjo
audycję poświęconą Rzewuskiemu o
godz. 21.80.

„Łucja z Lammermooru"
Jed n ą z najpopularniejszych do
żelaznego re p e rtu a ru włoskich oper
nalealącą „Ł ucję z Lam m erm ooru",
n ad a je Polskie. R adjo w sikrócie
d n ia 25 m a ja o godz. 22.00, z płyt.
A rcy tru d ną, niesłychanie efektowną
rolę nieszczęsnej Łucji, któ ra nasku
tek sfałszowanego listu zryw a ze
swym jedynym ukochanym E dgardem, w pada w chorobę umysłową,—
by trag iczną śm iercią
miłość swą
zakończyć, śpiewać będzie w spania
ła, słynna śpiewaczka Scali Medio
lańskiej Mercedes Capsir.

„Kłopoty ze słowikiem"
Maj — to okres śpiewu słowika.
Tem u rom antycznem u śpiewakowi
naszych gajów i ogrodów poświęci
feljeton św ietny pisarz i felietonis
t a Stanisław W asylewski. Opowie
on w sposób dowcipny o rozm aitych
sposobach in te rp re tac ji śpiewu sło
w ika w Polsce, w różnych dzielni
cach i w różnych epokach naszych
dziejów, wreszcie o stosunku współ
czesnego człowieka do słowika. F el
jeton nosi tytuł: „Kłopoty ze słowi
kiem" i zostanie nadany o godz. 17
min. 50 z Rozgłośni w Poznaniu.

Kronika organizacyjna
PO N IED ZIA ŁE K .
W poniedziałek, dn. 25 b. m. o g.
6 popoł. odbędzie się posiedzenie E gzekutyw y W. O. K. R. P PS ., D łu
g a 21.

aby opuścili lokal. Gdy nie zgo
dzili się na to, Lardelli w przystę
pie silnego zdenerwowania wybił
ręką szybę w drzwiach wewnętrz
nych, usiłując w ten sposób spro
w okow ać zajście. Manewr w łaś
ciciela nie udał się, gdyż kelnerzy
zachowali spokój.

Gorliwy policjant
S tanisław Buza, m ałorolny z gm.
Falenty — wieś Jeziorki polskie—
przyjechał furm anką do W arszaw y
z w arzyw em na targ, dnia 15 m a
ja. Kiedy zdejm ow ał z w ozu w a
rzywo, przed halą na Koszykowej
— przyskoczył do niego policjant
(Nr. 1614) i kazał mu odjeżdżać.
A gdy ten zatrzym ał się chwilę dla
odebrania w orków w ypróżnionych
od przekupnia — policjant chwycił
go za kark i zaprow adził do komisarjatu, zo staw iając wóz bez opie
ki. W korytarzu kom isarjatu poli
cjant zdzielił mocno Buzę pałką
gum ow ą przez głowę, a gdy ten upadł na ziemię — kopał go i bił,
do u traty przytom ności,
klnąc
przytem i w ym yślając Bogu ducha
w innego od „kom unistów ". Swiad
kami w szczęcia aw antury przez po
licjanta byli sąsiedni przekupnie
na targow isku, a lekarz najbliższej
stacji Pogotow ia stw ierdził dotkli
w e uszkodzenie ciała u pobitego.

Co usłyszymy w Radjo?
PO N IED ZIA ŁEK , 25 m aja.
6.30 Pieśń poranna. 6.34 Gimnas
tyka. 6.50 Płyty. 8. A udycja dla szkół
i dla poborowych. 8.30 Ciągnienie
głównej w ygranej 1 m iljona złotych.
(T ransm isja z jeneralnej dyrekcji
loterji państw .). 12.15 Wiadomości
rolnicze wygł. J . Płatek. 12.25 Muzy’
ka lekka w wyk. m ałej orkiestry.
13.10 Chwilka gospodarstw a domo
wego. 15.15 Wiadomości o eksporcie
polskim. 15.30 Płyty. 16.15 Lekcja
języka niemieckiego. 16.30 Recital
wiolonczelowy T. Kowalskiego. 17.
„Kobiety zasłużone*': K laudja Potoc
ka (w 100-ną rocznicę zgonu). 17.15
M inuta poezji: „Miecz A rchanioła",
frag m en t z legendy „P ług i szabla"
K ornela U jejskiego. 17.20 Muzyka
lekka w wyk. orkiestry krakow skie
go Tow. mandolinistów. 17.50 „Kło
poty ze słowikiem"—pogadanka. 18.
U tw ory fortepianow e F r. L iszta w
wyk. K. Czarniawskiego. 18.30 Wier"
sze dla dzieci. 18.45 Życie k ulturalne
i artystyczne stolicy. 18.50 P rogram
n a wtorek. 18.55 P ogadanka ak tu al
na. 19.35 Wiadomości sportowe. 19.45
P ogadanka aktualna. 20 A udycja
strzelecka. 20.30 Franciszek Schu
b e rt: Trio op. 100, cz. II i III. 20.55.
„Obrazek z Polski współczesnej*'.
21. Muzyka operetkowa w wyik. m a
łej orkiestry. 21.30 Wieczór literacki
pośw. Henrykowi Rzewuskiemu. 22.
P łyty polskie.

Kronika krakowska
Dyżury lekarzy
Dnia tS maja, noo:
Dr. Flechhab Izydor,
88, tel. 109-50.

S ebastjana

D r. G radziński Adam, Starow iślna

20, tel. 189-75.
D r. Nowak Tadeusz, Jóaefitów 21
D r. Silberberg S tefan ja, S taro
w iślna 41, tel. 164-63.

R e p e rtu a r
TEA TR IM. J . SŁOWACKIEGO
Poniedziałek, 25 m a ja „Carmen".

7 TEA TR U „BAGATELA**
Nowa sportow a rew ja w „B agate
li" p. t. „Jedziemy na Olimpjadę"
zaliczona je st do najlepszych w bież.
sezonie.

Co g r a ją

w

k in o te a tra c h

ADRIA: „Miłosne niespodzianki'* i
„Nocny patrol**.
APOLLO: „Mleczna droga".
ATLANTIC: „Pieśń nad pieśnia
m i" i „śpiew ajm y".
C A PIT O L : „Niedokończona sym-

fonja".
S TE L L A : „W esoła rozwódka" i
„S ztandar wolności".
SZTUKA: „A nnapolis".
ŚW IT: „Bella Donna".
U C IE C H A :
„N iewidzialny pro
m ień".
W A NDA: „Casdno de P aris".
DOM ŻOŁNIERZA: „W esoła Zu-

Radjo krakowskie
P O N IE D Z IA ŁE K , 25 m aja.
6.30 A udycja poranna. 6.50 Płyty.
7.20 Dziennik poranny. 7.40 Płyty,
8. A udycja dla sakół. 8.30 Ciągnienie
m iljona. 11.57 Sygnał czasu. 12.03.
Dziennik południowy. 12.15 Płyty.
12.25 Muzyka salonowa. 13.15 Płyty.
14.05 Pieśni majowe. 15.15 Wiadom.
o eksporcie polskim. 15.30 Płyty.
16.15 Lekcja niemieckiego. 16.30 Re
cital wiolonczelowy. 17. „Kobiety za
służone". 17.15 M inuta poezji. 17.20.
Muzyka lekka. 17.50 „Kłopoty ze
słowikiem'*. 18. U tw ory fortepiano
we. 18.30 W iersze dla dzieci. 18.45.
„Przekupki krakow skie". 18.55 Po
gadanka aktualna. 19.05 W iadomoś
ci bieżące. 19.20 Koncert. 19.35 Wia
domości sportowe. 19.45 Pogadanka
aktualna. 20. „O dpraw a".
20.30.
K oncert kam eralny. 20.45 Dziennik
wieczorny. 21. M uzyka operetkowa.
21.30 Wieczór literacki. 22. „Łucja
z Lam m erm oor". 23.05 Płyty.
W TO REK , 26 m aja.
6.30 A udycja poranna. 6.50 Płyty.
7.20 Dziennik poranny. 7.40 Płyty.
8. A udycja dla szkół. 11.57 Sygnał
czasu. 12.03 Dziennik południowy.
12.30 Płyty. 13.10 Chwilka gosp. do
mowego. 13.20 Płyty. 14.05 Pieśni
m ajowe. 15.15 Wiadom. o eksporcie
polskim. 15.30 Koncert. 16. Skrzynka
PKO. 16.15 P łyty. 16.45 „Cała Pol
ska śpiew a". 17. „S karby Polski’*.
17.15 Recital fortep. 17.45 Skrzynka
językowa.
17.55 M uzyka taneczna.
18.30 „W ielki tra g ik — A leksander
M oissi". 18.45 Płyty. 19. „Jak długo
ży ją i ja k giną zw ierzęta n a wolno
ść"*. 19.30 Koncert. 19.40 Wiadomo
ści sportowe. 19.50 Pogadanka ak 
tualna. 20. Monolog. 20.10 K oncert
symfoniczny. 22.30 Płyty. 22.45 „O
tem i o orwem", 23.06 P łyty.

Policja zatrzym ała na ul. Złotej
przed kinem „Uciecha** trzech kwe
starzy-oszustów , którzy sprzeda
w ali jakieś m etalow e znaczki. Na
zapytanie przechodniów „kw estarze“ ośw iadczyli, iż zbierają na ce
le kulturalno - ośw iatow e. A resz
tow anych, którzy nie posiadali ze
zwolenia na kw estę, zatrzym ano
w areszcie. O kazało się, iż są to:
M ieczysław R ybak (11-go Listo
p ad a 36) zw. „Królem kw estarzy“, Jan Kosela 11-go Listopada

24) i Józef Brzozow ski (M aryw ilska 9 ). Protokuł za urządzenie
publicznej zbiórki w interesie osobistym skierow ano do staro stw a
grodzkiego południow o-w arszaw skiego, które skazało Rybaka na
1000 zł. grzyw ny oraz 1 miesiąc
bezw zględnego aresztu, Koselę i
Brzozow skiego zaś — za w spół
udział — po 500 zł. grzywny oraz
po 1 miesiącu bezw zględnego aresztu.

Konkurencja zawodowa
Roman M ajew ski prow adził klijenta do sw ego zakładu pogrzebo
wego. W drodze na ul. Elekto
ralnej, do M ajew skiego podbiegł
nagle Zdzisław M ajnik, który w y
stąpił przeciw ko M ajewskiem u z
jakiem iś urojonemi pretensjam i w
spraw ie pew nego pogrzebu. Istot

ny cel zaczepki polegał na tem,
aby Majewskiemu odbić klijenta i
zwerbować go do zakładu pogrze
bow ego brata sw ego, W ładysła
wa Majnika. Wynikło zajście, w
czasie którego Majnik pobił Ma
jewskiego tępem narzędziem.

Co grają w teatrach?
T E A T R A T EN E U M
chwilowo'
nieczynny.
T E A T R W IE L K I dziś nieczynny.
J u tro „M adame B u tterfly ". W ystęp
a rt. Opery włoskiej.
T E A T R NARODOW Y: Dziś „Głu
pi Jakób" R ittn e ra z Junoszą - Stępowskim.
TEATR POLSKI: „O statnia no
wość" B ourdeta w reżyserji Jerzego
Leszczyńskiego.
W krótce p rem jera
„Miljonerki'*
S haw 'a z Modzelewską w roli ty tu 
łowej.
TEATR NOWY: Codziennie cie
sząca się powodzeniem, jako kon
cert g ry zespołowej „Tessa".
TEATR LET N I: „Nieusprawiedli
wiona godzina" Bekefiego.
T E A T R MAŁY: Dziś „Adwokat
i róże’* Szaniawskiego w reż. Zelwe
rowicza.
T E A T R K A M ERA LN Y : O stat
nie dni przedstaw ienia „M atury".
W najbliższych dniach p rem jera komedjd A. P. A ntoine'a „N ieprzyjaciółka" w reż. Adwentowicza. W ro 
lach głównych: G ryw ińska, Adwen
towicz, Kwiatkowski oraz Witold
Zacharewicz, k tóry po ra z pierwszy
spróbuje swych sił w dramacie.
TEATR M A LIC K IEJ 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 a r
ren ".

Z m uzyki
Don Juan

w wykonaniu uczniów
Konserwatorium.
W ykonanie Don J u a n a M ozarta,
jako opery klasycznej w wielkim
stylu nasuw a naw et n a n ajw ięk
szych i rutynow anych scenach tru d '
ności zarówno w orkiestrze ja k w
zespołach i w p a rtja c h solowych. —
Trudności te, bynajm niej nie n a tu 
ry technicznej zresztą, związane są
przedewszystkiem z rodzajem mozar
towskiej muzyki, w ym agającej szcze
gólnej precyzji i wykończenia.
Z
tego też względu, między innemi —
Don Ju a n może być i dla celów
wyższej pedagogiki muzycznej zna
komicie wyzyskany. Dowiódł tego
popis tegoroczny klasy operowej kon
serw atorjum Warsza-wskiego.
Chóry i orkiestrę przygotow ał
prof. Bierdiajew , którego dum ą mo
że być zwłaszcza ork iestra w Don
Ju an ie, spraw nie a często naw et sub
teinie, tow arzysząca scenie. U w er
tu r ą dyrygowali młodzi adepci p a
łeczki kapelm istrzow skiej pp.: A.
P an u fn ik i Z. Godlewska. W_ tru d 
nej scenie zespołowej z chórem i
solistami (na b alu ), znakomicie w y
reżyserow anej przez prof. Freszla,
wszyscy dali imponujący fin ał ak 
tu I.
Rzecz jasn a, iż najwięcej p rzy cią
gali uw agę publiczności soliści. Don
J u a n a dublowali pp. G. Pieczara —
(klasa prof. E. Heintzego) i A.
Klein (klasa prof. Bielewiczowej),
obaj obdarzieni doprym m aterjąłem
głosowym. Dowcipny, czujący się do
skonale na scenie Leporello p. M.
B ułata - Mironowicza wyróżnił się
zarówno głosem, jak g rą
(klasa
prof. H eintzego). Wiele wdzięku wło
żyła w sw oja rolę Zeirliny p. L. Ro
manowska, również z klasy prof.
Heintzego. D alszą odpowiedzialną
obsadę p a rty j śpiewanych stanowili
wybornie przygotow ani pp.:
M.
Ziembińska, E. Kam ińska, M. Wołk
K. H ard u lak (klasa prof. H eintze
go), H. Adamczykówna i I. Bardy
(kl. prof. Kozłowskiego)
oraz J.
Szczygłówna i T. Cieślak z klasy
prof. Sankowskiej. W szystko razem
przyjm owano żywo ’ nie żałowano
oklasków młodym wykonawcom.
H. D.

Z Tow. Ekonomistów
i Statystów Polskich
W poniedziałek dnia 25 m a ja 1936
r. o godz. 20 w lokalu B anku Gospo
darstw a K rajowego przy ul. Al. J e 
rozolimskie N r. 1 odbędzie się zebra
nie dyskusyjne, n a którem p. dyr. J a n
W łodzimierz Lgocki wygłosi odczyt
p. .t „Rozwój i kierunek organizacyj
ubezpieczeń społecznych w Polsce",

IN S T Y T U T R E D U T Y : „P ierś
cień wielkiej dam y" C. N orw ida z
udziałem Ju lju sza Osterwy.
CYRULIK W ARSZAW SKI: Co
dziennie arcywesoła kom edja muzycz
n a „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 POW SZECH
N Y : Ju tro o godz. 7 wiecz. przy ul.
Elblądzkiej 51 „G ałganek".
R E C IT A L FO R T EPIA N O W Y W
K O N SERW A TO RJU M .
W ponie
działek, dn. 25 b. m. w ystąpi w salt
K onserw atorjurn młody wielce u ta 
lentow any p ian ista Ryszard W erner
J u tro o godz. 20.15 odbędzie się w
sa li Kon serw atorjum
recital śpie
waczy znanej sopranistki Romualdy
Zam brzyckiej, k tó ra przy akompa
njam encie Ignacego Rosenbauma wy
kona szereg a ry j i pieśni.

„ M ilio n e rk a ”

Konne

Od ra n a do rozpoczęcia wyścigów
pogoda była piękna i gorąca, następ
nie się zachm urzyło i zachmurzenie,
grożące deszczem, trw ało do końca
wyścigów. Publiczności przybyło b ar
dzo dużo, jednak g ra była średnia,
t. j. bez ścisku przy kasach. W y
p łaty niezłe. Niespodzianek żadnych.
W yścigi gonitw następujące:
I. 2200 zł. D yst. 1300 rn.tr. 1) Don etta, 2) Radam es II. W ygr. w l m .
20 'A s. łatw o o 8 dł. Tof. rw. 13.50,
f r. 7.50 i 10.
II. 1800 zł. Dyst. 2100 m tr. 1',
M ata H arł. W ygr. w 2 m. 16 s. b.
łatw o o 5 dł. Tot. zw. 14.50.
III. 1800 zł. D yst. 1600 m tr. 1)
K laudja. W ygr. w 1 m. 40K s. w
walce o szyję. Tot. zw. 34.50.
IV . 10.000 zł. im. A. Wotowskiego.
Dyst. 2800 m tr. 1) A ak, 2) Bobrujsk.
W ygr. w rekdrdowym czasie w 2 m.
59 s. łatwo. Tot. zw. 13.50, f r . 6.50
i 7.
V. 1600 zł. Dyst. 2200 m tr. 1)
Milo, 2) Szaman. W ygr. w 2 m. 23
i pół s. łatwo o 2 dł.
Tot. zw. 8.50, f r . 6.50 i 11.

VI. 12000 zł. Rui era. Dyst. 1600
m tr. 1) K ares, 2) Horyń. W ygr.
w rekordowym czasie w 1 m. 3 8 )f s.
o 2 dł. Tot. zw. 17.50, fr. 13 i 11.50.
V II. 2000 zł. Dyst. 1600 mitr. 1)
Ju m a r. 2) Moloch. W ygr. w 1 m.
39 % s. w ysyłany o 2% dł. Tot. zw.
19.50, f r. 10.50 i 16.
VIII. 1400 zł. Dyst. 1600 m tr. 1)
M alma, 2) Groza Cyganka, 3) Ma
rion. W ygr. w 1 m. 4 1 )4 s. dość pe
wnie o % dł. Tot. zw. 23.50, fr. 6.50
7 i 5.50.

STAN POGODY w|g Pili
Przew idyw any przebieg pogody
n a dziś: W zachodniej połowie k ra 
ju — po przejściu b urz—wzrost za
chm urzenia i przelotne deszcze. Ochłodzenie. Um iarkow ane w iatry pół’
nocno - zachodnie. N a wschodzie je 
szcze dość pogodnie i ciepło ze skłon
nością do burz. Słabe w iatry połud
niowo . wschodnie i wschodnie.

Co wyświetlają kina?
A D RIA: „Mleczna droga" z H. Lloy
dem.
APOLLO: „S traszny Dwór**.
ATLANTIC: „U piór n a sprzedaż'*.
AMOR: „Idziemy po szczęście" i „T a
jem nica gabinetu lekarza".
A S: „K leopatra".
A N TIN E A : „Królowa K rystyna" i
„Ken Maynard**.
AKRON: „Kochaj tylko mnie" i „Kaj
dany życia".
„Dzieci w bucie".
BAŁTYK: „Królewska Faworyta**.

BAŁTYK p. 4

DOLORES
D EL R IO

H E LJO S: „Sztandar wolności".
ITALIA: „Mazur" z Połą Negri.
KOM ETA: „K oenigsm ark" i rew ja.
LOS: „N asze słoneczko" z Shirley
Temple.
MASKA: „Indyjscy piechurzy" i „No
wi ludzie".
M A JESTTIC: „Roberta".

m a je s tic

pocz. «

Film naszych marzeń

n

ROBERTA
G inger iiOGEłlS
F red ASTAIRE

jako kurtyzana w film ie

„KRÓLEWSKA
11
FA WORY TA

W TEATRZE POLSKIM.

M EW A: „Jestem zbiegiem" i „Speł
nione m arzenia".
METRO: „Noce wiedeńskie i „B uster
Keaton".
M IE JSK I:

„Miłosne niespodzianki".

T e a tr Polski w ystępuje w n a j BIS: „Folie* B ergere" i „Azef".
bliższych dniach z p rem jerą najnow CAPITOL: „Doktór x‘‘.
szej sztuki B ern ard a Shaw 'a „MiP o c z ą te k sean só w godz. 6 — 8 — 10
ljonerka", wystawionej ju ż z wielo 12.
kiem powodzeniem w W iedniu i P ra 
dze. Tem atem sztuki są przeżycia
Niezwykłe dzieło o tysiącu
m iljonerki, k tó ra wyszła za mąż za
i jednej tajemnicy
boksera i k tó ra po różnych przygo
Z u d z ia łem NORMY SHEARER
dach, wychodzi nanowo zamąż za
ROBERTA MONTGOMERY
wybitnego lekarza.
Dla uczczenia p rem jery „M iljo
Parter 90 gr.
Ulgowe 50 gr.
nerki* * D yrekcja T eatrów T.K.K.T.
Piętra od 60 gr.
Rcżys.: Michael Curtiz
w ydala specjalny zeszyt miesięczni
MUCHA. „Poszukiwaczki złota" i
k a „T e atr", zaw ierający szereg in  W roi. gł.: FAY WRAY
LIONEL ATWILL
teresujących artykułów , poświęco
„Miłość F raulein Doctor".
LEE
TRĄCY
nych Shaw'owi. „M iljonerka" jest
M INERW A: „Nocny express" i „Piosztuką niezwykle zw artą i jednol.tą,
nierzy lex asu ".
pełną hum oru i karkołom nych p a ra  CASINO: „Dzisiejsze c z a s y (film NOWA TOMBOLA: „Noc weselna"
Chaplina).
doksów n a tem aty różnic społecz
i „K apryśna M arjetta".
nych. Nową sztukę au to ra „Pigm aOKO PR A SK IE : „Złotowłosy brzdąc *
ljo n a"
zaprezentuje w arszaw skim
fA C m n
NowySwlatso
i „M ałżeństwo z ogłoszenia".
miłośnikom te a tru i lite ra tu ry reży
Pocz. 6 ,8 , 10
P A N : „Generał S u tter".
ser Zbigniew Ziembiński. O praw a
G e n ja ln y k o m ik
dekoracyjne Wł. Daszewskiego. P re 
P o c z ą te k o godz. 4.
m jera w najbliższych dniach bieżą
W niedz. i święta 12.
cego tygodnia
w filmie
il®m)fWIEN¥/H.III¥

K in o

MIEJSKIE

CAPITOL Te4i ned e

!

DOKTOR X
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CHARLIE CHAPLIN

Sprostowanie urzędowe

W związku z artykułem , zamiesz
czonym w „Robotniku" z dn. 17 b. m.
p. t. „Czem stały się Ubezpieczalnie... Stosunki w częstochowskiej Ubczpieczalni Społecznej" — Zakład
Ubezpieczeń Społecznych n a zasadzie
art. 22 D ekretu w przedmiocie ty m 
czasowych przepisów prasowych z dn.
8 lutego 1919 r. (Dz. P r. P. P. N r. 14,
poz. 186) prosi o zamieszczenie nastę
pującego sprostow ania:
1) N iepraw dą jest, że lekarz n a 
czelny Ubezpieczalni Społecznej w
Częstochowie „m a n a w szystkie dole
gliwości ubezpieczonych — o ile zwra
cają się do niego — jedną odpowiedź,
że Ubezpieczalnia nie m a pieniędzy,
że on nic nie może i t. d.", natom iast
praw dą jest, że lekarz naczelny Ubezpieezalni Społecznej w Częstocho
wie takiej odpowiedzi nigdy nie u
dzieła.
2) N iepraw dą je st, że lekarz naczel
ny je st zdania, „ te bańki suche w in
n a mieć w domu każda robotnicza
rodzina, że Ubezpieczalnia nie może
baniek staw iać, to też lekarze rejono
wi, mimo stw ierdzenia konieczności
baniek, zastosować nie chcą", nato'
m iast praw dą je st, że felczerzy objaz
dowi n a każde zlecenie lekarza rejo 
nowego staw iają chorym bańki.
8) N iepraw dą je st, że „lekarz n a 
czelny je st zdania, że akuszerka m u
si chodzić pieszo, gdy więc ubezpie
czony nie m a pieniędzy n a przew ie
zienie akuszerki, k tó ra przecież nie o
każdej porze może podróżować po kil
ka kilom etrów, to tru d n o !“ , natom iast
praw dą jest, te koszty przejazdów
akuszerek do chorych są akuszerkom
pokrywane.
S ek retarz Generalny
(— ) St. Sasorski.

DZISIEJSZE CZASY
If I I D R kl
A U
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SEIPiDS I l I W C W f

P a r t e r 1.70
B a lk o n 1.09

W święta o 12 i 2-ej poranki
COLOSSEUM (duże): „S ekrety m a
rynarki wojennej" i rew ja.
COLOSSEUM (M ałej: „Dzielny chło
piec" i „Czarna perła".
CORSO; „Człowiek, który rozbił
bank w Monte Carlo".
CZARY: „B urza nad Andami'* i „Jack
Holten".
E L fT E : „M arja Baszkircew".
EU RO PA : „Pieśń miłości" z Kie
purą.
F A M A : „ Z a g rz e c h y " .

FIL H A R M O N IA : „Kochany łobuz"
Anny Ondrą.
FORUM : „N apad na Kongo" i „Za
krzywdę brata**.
FLORIDA: „Bengali" i „A m erykań
ski jazz".
HOLLYWOOD, „Czarne róże" i re 
wja z Wyrwiczem.

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

C ZA R N E R O ZĘ
W
roi.
gł-

Liljan Harvey

NA SCENIE: G ościnne w y s t ę p y
LEONA WYRWICZA, KAROLA
HANUSZA, GENA HONARSKA

-

KOMETA —
ul. Chłodna 49, tel. 6.48-51.

„K O E Ntreści,
IG SM
ARK”
OGŁOSZENIA DROBNE Arcydzieło
gry i reżyserji
w-g głośnego utworu Piotr* Benoit.
A.A.A.A.A.A.)
TAPCZANY
Reżyserja: Maurice Tourneur.
higjeniczne, autom atyczne patento
wane 3722, złotych 50, oraz nowo
czesne kozetki, otom any. Warunki
dogodne. Wyg
Teł. 247-67,
tw óm ia: T w arda

PAN

Rekordowa obsada: Elissa Landl
John Lodge na czele licznego ze
społu znakomitych artystów ekranu.
R E W J A

W roi. gł. E D W A R D A R N O L D
i BiNNIE BARNES
PET IT TRIANON: „Dla ciebie śpie
wam" i „Noc weselna".
POPULARNY: „D la ciebie śpiewam"
i rew ja.
PRO M IEŃ : „Piekło" i „Pechowcy".
PRAGA: „Kochaj tylko mnie" i re 
wja.
R A J: „Kłopoty telefonistki" i „Noc
cudów".
RIALTO: „W cieniu sam otnej so
sny".
RIV IERA: „M anewry miłosne".
R EN A : „10 z Pawiaka**.
ROMA: „S panów z O xtordu“.
ROXY: „W ielki czarodziej".
SFIN K S: „Poznali się w Monte C ar
lo" i rew ja.
STYLOWY: „Załoga".
SOKÓŁ: „Jej ekscelencja babka".
TO N: „Jego wielka miłość".
UCIECHA: „Niewidzialny promień"
z Borysem K arloffera.
U N JA : „Całe m iasto o tem mówi“
i „św iat się śmieje".

k i n o v a r i £ t £ g^ x c
b:Z
P ocz. 6, 8, 10
W so b o ty i ś w ię ta 4, 6. 8, 10

Wielki P o d w ójn y Program

SHIRLEY TEMPLE
w najradośniejszym filmie świata
„M a ły Pułkownik**

b) „CZY LUCYNA
JEST DZIEWCZYNA"
SMUSARSKA,
D la m ło d z ież y
dozwolone

I
|

C eny
od

BO D O
*

VAR1ETE (gm ach cy rk u ): „Mały
pułkownik" z Shirley Temple I
„Czy Lucyna je st dziewczyna".

str.
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SZ T A F E T A R O B O T N IC Z A
Młodzi do szeregu!

Przed zlotem okręgowym
Za tydzień robotnicy sportow cy szkody i iść do wielkiego celu.
wrogom naszym rzucić hardą od
okręgu w arszaw skiego zgrom adzą
T a siła woli i h art ducha nie powiedź: jesteśm y, idziemy wciąż
się w Pruszkow ie na swem doro- m ogą nas opuszczać nigdy, a więc naprzód.
cznem Święcie Sportu Robotni i tym razem staniem y na apel ko
A więc wszyscy na zlot do P ru 
czego.
m itetu okręgowego, by nabrać po szkowa!
Przybyw ajcie — w itam y W as.
Przybędzie młodzież sportow a czucia w łasnej siły, by stwierdzić,
r. p.
z W arszaw y i szeregu miejscowo że jesteśm y ruchem masowym m a
ści w ojew ództw a w arszaw skiego, jącym dużo do powiedzenia, by
by sprezentować swój roczny w y
siłek w twórczej pracy dla nowe
go ju tra .

Okresowy 2lot sportowy wPu m

Przybędzie nie za subsydja z
k as państw ow yth, ja k to mamy Program zaw odów sportowych na Zlocie w Pru
możność zaobserw ow ać w czasie szk o w ie w dniach 31 maja i 1 czerwca 1936 i.
różnych imprez organizow anych
I dzień — 31 maja.
Rozgrywki w siatkówce i koszy
przez tych co chcą utrzym ać g i
nący św iat, ale z w łasnych fun Godz. 6—8 przyjazd uczestników. kówce na Zlocie okręgowym w
Pruszkowie w dniach 31 maja i 1
duszów ciężko zapracow anych.
„ S.15— 8.30 otw arcie Zlotu.
czerwca.
Przybędą, aby
m anifestow ać
„ 8.30 — 12 rozgryw ki piłkar
Tegoroczne rozgryw ki w siat
sw ą solidarność z całyfri ruchem
skie (eliminacje).
kówce o m istrzostw o WRSKO. od
robotniczym nie z czyjegoś n ak a
„ 8.30— 12 rozgryw ki w siat będą się w czasie Zlotu okręgo
zu ,ale z głębokiego prześw iad
kówce (eliminacje).
w ego w Pruszkow ie. M istrzostw a
czenia ,że tylko solidarność robot„
12 — 14 przerw a obiadow a rozegrane zostaną w grach peł
cza może stworzyć lepszą przysz
„
14 — 6 Dalsze rozgryw ki nych drużyn, t. j. szóstek i trójek
łość.
v
eliminacyjne w siatkówce. dla kobiet i mężczyzn. R ozgryw 
„
1
6 — 18 rozgryw ki w ko ki odbyw ać się będą w obu dniach
Z ałopocą czerwone sztandary,
szykówce.
od godz. 8-ej rano do zm roku na
popłyną słow a pieśni robotniczych,
„
17 — 19 zaw ody piki noż czterech boiskach równocześnie,
głośno zabrzm i nasz tw ardy krok.
nej dwu reprezentacyj.
system em punktowym .
T egoroczny zlot odbyw ać będzie
„
19 — 21 popisy i ognisko
W koszyków ce rozegrany zosta
się w momencie zm agań klasy ro
Czerw onych H arcerzy (śpie’ nie turniej przy udziale zgłoszo
botniczej o popraw ę sw ego bytu
wy, pieśni robotnicze, dekla nych drużyn również systemem
znamieniem, których były: K ra
m acje i t. d.).
punktow ym lecz czas gry wynosić
ków, Lwów, Częstochow a i t. d.
będzie 2x10 min. kluby w inny po
It dzień — 1 czerwca.
Stw ierdzim y, że nie zdołają nas
siadać sw oje piłki.
zgnębić siły niczyje.
Zgłoszenia drużyn nadsyłać n a
Godz. 6 — 8 przyjazd uczestników
leży do sekretarjatu WRSKO., ul.
D latego też na zlocie nie może
„
7 sta rt do m arszu drużyno C zerw onego Krzyża Nr. 20 pokój
zabraknąć nikogo. •
w ego W arszaw a — P rusz Nr. 37.
ków dla zespołów robotn. z
M uszą przybyć nietylko ci, co
Biegi na przełaj na Zlocie w Pru
W arszaw y i biegu kolar.
już są w naszych szeregach, ale
szkowie.
„
8.15—
11
półfinały
rozgry
musimy porw ać tych co jeszcze
W drugim dniu Zlotu, t. j. 1-go
w ek w siatkówce.
się w ah ają, tych co b łą k a ją się
„
10 — 12 przybycie na metę czerw ca odbędą się propagando
po peryferjach naszego ruchu.
w Pruszkow ie drużyn marsz. w e biegi na przełaj: dla kobiet
Bo Zlot nasz ten przedew szyst„
10 Zaw ody pływ ackie na 800 mtr., mężczyzn 3000 m tr. i
kiem będzie przeglądem naszych
staw ie przy przystanku ko młodzików 1500 mtr.
sił.
Bieg odbędzie się po defiladzie,
lejki _ elek try cz n ej
P rusz
t. j. o godz. 15.30, sta rt i m eta na
N a zlocie naszym będziemy mo
ków.
gli stw ierdzić, ja k dalece posunę
„ 10— 12 rozgryw ki w koszy boisku RKS. „Znicz“ ZZK. w Pruszkwie. Biegi odbyw ać się będą
liśmy pracę od ubiegłego roku.
kówce i piłce ręcznej.
w konkurencji drużynow ej i indy„
12
—
13
przerw
a
obiadow
a
Bo nietylko my liczyć będziemy
widulnej. W biegu startow e m o
„
13—
14
zbiórka
do
przem
ar
swe siły, ale i nasi przeciwnicy
gą
również
niestow arzyszeni.
szu.
obserw ow ać będą ,czy kłody rzu
Zbiórka zaw odników i rozdanie
„
14
—
15
przem
arsz
przez
cane przez nich nam pod nogi, nie
m iasto na boisko, przem ó num erów na dwie godziny przed
zdołały jed n ak zaham ow ać nasze
w
ienie w ładz sportow ych i startem na boisku, gdzie zostaną
go rozw oju.
odśpiew anie Hymnu Mło skierow ani do szatni.
Zgłoszenia przyjm uje do dnia 28
I dlatego musimy pokazać, że
dzieży Robotniczej.
posunęliśm y się naprzód, źe jest
„
15 — 15.30 S tart do w yści m aja sekretarjat WRSKO, ul. Czer
nas coraz więcej.
w nego Krzyża 20.
gu kolarskiego.
„
15.30
—
16.15
S
tart
biegów
W przeciw ieństw ie do lat ubie
MISTRZOSTWA WRSKO. W
na przełaj dla mężczyzn
głych zlot odbędzie się nie w W ar
GRACH SPORTOWYCH NA ROK
3000
mtr.,
dla
kobiet
800
szaw ie a w Pruszkow ie.
1936.
mtr. i młodzików 2000 mtr.
Nie chcemy zasklepiać się w
Tegoroczne mistrzostwa robotni
„
16.15— 17 Pokazow e zaw o
ciasnym kręgu.
dy lekkoatletyczne. W pro cze Warszawy w grach sportowych
gram ie skoki w zw yż i w dał przeprowadza wydział gier WRSKO
Idziemy zdobyw ać nowe tereny.
o
raz rzuty kulą, dyskiem i w następujących terminach:
Zloty m uszą odgryw ać w ielką
Siatkówka dla kobiet i mężczyzn
oszczepem
dla kobiet i męż
rolę propagandow ą.
w czasie Zlotu w Pruszkowie w dn.
czyzn.
T ym razem Pruszków , dalej„
17— 18. Rozgrywki finałowe 31 maja i 1 czerwca b. r.
p ó jd ą inne m iejscowości, musimy
Koszykówka dla kobiet i mężczyzn
w piłce nożnej.
dotrzeć do w szystkich zakątków
„
17—20 P ropagandow e za  w m-cu czerwcu.
naszego okręgu.
W miesiącach obozów i kursów, t.
w ody bokserskie i w alki za
j.
w lipcu i sierpniu nie odbędą się
paśnicze
oraz
pokaz
dźw
i
Nie je st dziełem przypadku, że
żadne rozgrywki'.
gania ciężarów.
po W arszaw ie na miejsce zlotu
Piłka ręczna dla mężczyzn i haze20 Z biórka w szystkich ucze
w ybrano Pruszków .
na
dla kobiet odbędą się w m-ou
str.ików na boisku, odśpie
O bserw ując pracę m iejscowego
w anie pieśni robotniczych 'wrześniu i październiku.
klubu przy zw iązku zawodowym
We wszystkich rozgrywkach biorą
i zakończenie Zlotu.
kolejarzy, mamy gw arancję, że
udział tak kluby warszawskie jak v
tow arzysze pruszkow scy łącznie z
też prowincjonalne. Bliższe szczegó
Organizacja Złom.
bratniem i o rganizacjam i stan ą na
ły w komunikatach.
Kierownik Zlotu tow. M ichało
w ysokości zad an ia i p o d o łają p ra 
cy jako gospodarze, przy tak wiel w icz Jerzy, kierow nik zaw odów
tow . T ytelm an. Główny sekretarz
kiej im prezie ja k zlot okręgowy.
tow . Pietrzykow ski Zygm unt. Go
Głębokie prześw iadczenie, jakie
sp odarz tow . Głowacki. Skarbnik
Zdobyć Państwową Odznakę Spor
żywimy do tow arzyszy pruszkow  to w .’M aciejewski. Kierownik prze
skich, że spełnią pokładane w nich m arszu tow . W ilczyński. K w ater tową, t. zn. wykazać minimum spra
wności'fizycznej swego organizmu —
nadzieje, mamy również do w szy m istrz tow . Głowacki.
nie jest wszystkiem.
stkich naszych placówek, że do
O rganizację zaw odów w po
Jednorazowy wysiłek co dwa lata,
trzy m ają kroku gospodarzom i
gałęziach sportu i to po części przymusowy, świadczy
p rzybędą w takiej ilości, że zlot szczególnych
p rzep ro w ad zają w ydziały.
o ujemnem zrozumieniu wychowania
nasz stanie się piękny i m asow y.
Przejazd wszystkich uczestni fizycznego.
T e kilka dni, które dzielą nas
Celem wychowania fizycznego jest
o dzlotu m u szą być w ykorzystane ków Zlotu z W arszaw y do P rusz
systematyczne
racjonalne ćwiczenie
kow
a
w
obu
dniach
odbyw
ać
się
n a intensyw ną pracę p ro p ag an d o 
za
pomocą
którego
wzmacniamy i ubędzie
po
bardzo
zniżonej
cenie
w ą, na przygotow ania do godne
utrzymujemy w sprawności nasz sy
kolejką elektryczną.
go w ystąpienia.

Bilans mistrzostw R.P.A
W ubiegły czw artek m eczem ! Mimo tych trudności zajął w oSarm ata — Czarni zostały zakoń- becnych
w arunkach zaszczytne
czone rozgryw ki kl. A RPA. na piąte miejsce,
rok 1935/36.
Zeszłoroczny m istrz S arm ata
M istrzostw o w robotniczem pił- m usiał zadów olnić się dopiero
karstw ie stolicy zdobyła drużyna szóstem miejscem do czego przy
kolejarzy
pruszkow skich RKS. czynił się spadek formy.
„Znicz“ i trzeba przyznać, że zdo
Czarni mimo zapow iadania re
była zupełnie zasłużenie mimo pe
w elacyjnego składu, byli drużyną
wnych potknięć w drugiej run
bardzo słabą i dopiero w o sta t
dzie.
nim momencie w ydostali się ze
Znicz w ykazał najm niejsze w a strefy zagrożonej.
hania formy, w yprzedzając sw ego
O statnie mecze zdają się św iad
ryw ala Skrę o jeden punkt.
czyć o popraw ie formy.
T rzeba przyznać, że obecne mi
TUR. W isła po rocznym poby
strzostw a dostarczyły niejednej
cie
w kl. A sp ada spow rotem do
sensacji.
kl. B.
Do ostatniej chwili nie było
D rużyna ta przedstaw ia nie
wiadom o kto ostatecznie zdobę
zły
m aterjał sportow y, ale zgu
dzie m istrzostw o i rozstrzygnięcie
bił
ją
brak karności organizacyj
padło dopiero na finiszu rozgry
nej. Zm iana kierow nictw a doko
wek.
nana w ostatnim czasie św iadczy
Drugie miejsce zajęła Skra, któ
o tern, że praca pójdzie innemi tora w roku bieżącym odmłodziła
sw ój skład, zastępując starych „asów “ m łodych narybkienij który
jeszcze nie posiada rutyny, ale już
zapow iada się bardzo dobrze i
dzięki czemu w następych m istrzo
SKRA — DRUKARZ 8:2 (3:1).
stw ach Skra może odegrać bardzo
Zaw ody rozegrane w czoraj na bo
pow ażną rolę.
isku Skry w ykazały znaczną prze
N a trzeciem miejscu uplasow a
w agę drużyny gospodarzy, którzy
ła się G w iazda, drużyna n ajb ar
znacznie wcześniej zdobyli się na
dziej kapryśna, potrafiąca „rozodw agę odśw ieżenia składu ele
kładać“ najsilniejszych przeciw ni
mentem młodym. Rezultat nie dał
ków i kiepsko w ychodzić ze sła
długo n a siebie czekać. Drużyna
bymi. Ogólnie m ożna powiedzieć,
Skry jest teraz zespołem n ap raw 
że G w iazda dostosow yw ała się
dę zupełnie dobrym.
do przeciw nika. Im przeciw nik
Łupem bram kow ym podzielili się
lepszy, tent lepiej grała Gwiazda,
ze słabym również słabo w ycho
dziła.
Z a G w iazdą ulokował się M arym ont, który w obecnej rundzie
pokonał w szystkich, nie w yłącza
jąc sam ego m istrza i potknął się
dopiero na Gwieździe.

stem mięśniowy, nerwowy i racjonal

Kluby prowincjonalne będą mo ne funkcjonowanie naszych organów
gły korzystać z noclegów w Prusz wewnętrznych. Osiągnąć to możemy
kow ie za groszow ą opłatą.
jedynie wtedy, gdy codziennie przez
W Zlocie biorą udział w szy st
kie kluby robotnicze O kręgu w ar
szaw skiego, t. j. razem około 30
klubów.

O d p o w ied ziała, „ d .l d o ,, S U a iz ! .- N I ..,O d

dobór odpowiednich ćwiczeń, będzie
my nasz organizm pielęgnowali i sta
rali się jego sprawność utrzymać lub
potęgować do odpowiedniego pozic-

A więc mimo trudności jakie na
sunęły się już w czasie trw an ia
m istrzostw , rozgryw ki zakończo
no na czas i gdy W OZPN. głowi
się nad rozw iązaniem zagadki,
przed którą stanął, RPA. w ykazał
sw ą prężność organizacyjną, sta 
jąc na w ysokości zadania.
„Kibic".

Zawody piłkarskie
św icarz — 2, B uga — 2, Janusz
— 1, Burzyński — 1, Sm osarski II
— 1, W y brański — 1.
Skra II — DRUKARZ II 4:1 (1:1).
HAZF.NA.
W arszawianka — Skra 3:3 (1:2).
D rużyna Skry m ogła te zaw ody
śmiało w ygrać.
SIATKÓWKA.
Skra — Jutrznia 2:0.
Skra — Koło 2:0.

Mecz lekko-atletyczny
Skra - Makabi

Nadzwyczajny wynik Wenclówny

D rukarz w tym roku przeżyw ał
kryzys w ew nętrzny, co odbiło się
na jego w ynikach, ale w zamian
W czoraj na boisku Skry odbyły
zato, zyskał na spoistości organi się zaw ody lekkoatletyczne.
zacyjnej przez „w yplucie" ze sw e
Poniżej podajem y wyniki.
go grona czynników, które dążyły
Zasługuje wśród nich na spedo jego rozkładu.

Jak prowadzić zaprawę „Siatkówki”
(D alszy ciąg)
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5. Gracz A odbija do G.
V.
6. Gracz G odbija do A.
Aodbijapiłkędogracza B.
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2. Gracz B dobiega j odbija graczo
i t. d.
wi J.
VI
3. Gracz J odbija do H.
A odbijapiłkędogracza B.
,,
„
,i
ii
A. 4. Gracz A odbija na lukę J—H.
odbija krótko w kierun 5. Gracz J dobiega i odbija do gra
cza H.
i t. d.
dobiega i odbija do gra

Jeszcze o P.O.5.

I choć na drodze naszej piętrzyć
się będą takie czy inne trudności,
w szystko m usimy przełam ać.
W szybkim pochodzie naprzód
nic n as nie może zatrzym ać.
Nauczyliśm y się już łam ać p rze

rami i znikną w szystkie dysonanse.
O statecznie tabela przedstaw ia
się następująco:
gier. pkt.
st. br.
1. Znicz
7
22:7
57:18
2. Skra
7
20:8
47:24
3. G w iazda
7
19:9
35:19
4. M arym ont 7
18:10
40:23
5. D rukarz
7
12:16
30:31
6. S arm ata
7
9:19
20:35
7. Czarni
7
8:20
17:35
8. TUR. W isła 7
5:23
12:73

mu.
Zdobycie s'ę ha odwagę, by stanąć
raz na dwa lata na zielonej murawie
i co dwa lata pobiegać, pomaszero
wać, poskakać i porzucać by zdobyć
P. O. S. mija się z celem.
Nie zdobycie odznaki, lecz zrozu
mienie wychowania fizycznego, jego
dodatni wpływ na nasz organizm i na
przyszłe pokolenie winno być naszym
celem i naszem dążeniem. Stworzyć
silne społeczeństwo, podnieść w nim
tężyznę fizyczną, a nie tylko ozdabiać
obywateli lśniącemi odznakami.
Gdybyśmy wniknęli w sedno rze
czy, gdybyśmy podali skrupulatnej
rewizji wyżej wymienioną odznakę,
przekonalibyśmy się, że z tych wszy.
stkich, którzy noszą P.O.S., jest zaledwie 20 proc., którzy zasługują w

cjalne wyróżnienie wynik w sk o 
ku w dal kobiet a mianowicie skok
W encłówny I — 5.26. Jest to w y
nik lepszy od rekordu robotnicze
go; najlepszy wynik w skoku w
dał w Polsce w roku bieżącym.
Tow .
W enclów nie
życzymy
szczerze dalszych sukcesów .
Konkurencje kobiece:
Bieg 60 metrów: 1) Wen clow 
na I (S kra) — 8.2. 2) Laksów na
(M) — 8.6.
Kula: 1) Saw icka (S ) — 9.23.
2) W enclów na I (S ) — 8.19.
Skok w dal: 1) W enclówna (S)
5.26. 2) L aksów na (M ) —
4.36.
Konkurencje męskie:
Bieg 100 mtr.: 1) K ozłowski (S)
— 12.00. 2) Janow ski (M ).
Bieg 800 mtr.: 1) U rbański (S )
_ 2.17.04. 2) Rojzen (M .).
Bieg 3000 mtr.: 1) Misztal (S )
— 10~50.02. 2) W ingrad (M ).
Skok w dał: 1) Jaworski (M )—
6.13. 2) L ew andow ski (S ) — 5.70.
Rzut kulą: 1) Alluchna (S ) —
12.02. 2) Sokołowski (S ).
Rzut dyskiem: 1) Alluchna (S )
— 35.92. 2) W ojew oda (S ).
Rzut oszczepem: 1) Musiałowicz (S) — 45.82. 2) Sztem (M)
— 41 *?h
W sobotę na tein samem boisku
rezerw a sekcji
lekkoatletycznej
Skry w ygrała z G w iazdą 48 — 30.

Musimy stworzyć Ośrodki ćwiczą
rzeczywistości na noszenie odznaki.
cych
począwszy od młodzieży lat 8
Lwia część zdobywców P.O.S., to luchowaniu fizycznem,
jego celach
i idei.
Przymusowe gromadzenie ludzi,
wyciąganie tch z biur, ubieranie ich
w kostjurny, których nigdy nie nosili
i nie noszą, i zmuszanie ich do uzys
kania „minimum", będącego dla nich
„maximum”, jest błędną drogą.
Nie zmuszajmy tych, którzy nie
mają najmniejszego pojęcia i zrozu
mienia dla wartości wychowania f i
zycznego, którzy n'e mają najmniej
szej ochoty do uprawiania ćwiczeń
cielesnych i nie dekorujemy ich P-

O. S.
Przez dekorowanie obywateli me
podniesiemy poziomu tężyzny szero
kich mas — będzie to tylko fikcja —
papierowe zestawienie statystyczne
— nic więcej.
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oni podzieleni na odpowiednie zastę
py według wieku chronologicznego
i fizjologicznego ćwiczyliby dwa razy
tygodniowo pod kierunkiem instruk
torów i nauczycieli •wychowania fi
zycznego. Dla uzdolnionych i utalen
towanych, którzy wykazali chęć po
święcenia się specjalnej gałęzi spor
tu, stworzyłoby się specjalne zastępy,
w których to mogliby uprawiać swą
ulubioną gałęź sportu, pod kierun
kiem specjalisty.
Tu widzimy drogę do zainteresowa
nia społeczeństwa robotniczego wy
chowaniem fizycznem. Oczywiście pod
warunkiem, że będą to Ośrodki pro
wadzone przez organizacje robotni
cze, do których robotnik ma zaufa
nie.
W. RobakowskL
Instruktor I. R. O. W. F.
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