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W Hiszpanii

Król Anglii

Dla powstańców nadchodzi godzina poddania się
Przemawiając wczoraj przez rajdjo w Walencji Martinez Barrio
oświadczył m. in. co następuje:
Rewolta wojskowa wybuchła nie
przeciwko Rządowi marxistowskie
mu, ani przeciwko armji marxistowskiej czy państwu marxistowskiemu. W ojskowi podnieśli bunt
przeciwko państwu hiszpańskie
mu, reprezentowanemu przez Pre
zydenta Republiki, wybranego le
galnie przez legalną Izbę. Uczyni
li to, aby zastąpić powszechną
wolę kraju wolą jednej klasy, pra
gnącej utrzymania swych przywi
lejów. Dyktatura Primo de Rivery

upadła wskutek własnej swej nie
udolności, monarchja zaś upadła
wskutek swych odwiecznych błę
dów i wad. Wolą Hiszpanji jest,
aby nigdy już nie odrodziły się
one z popiołów. Domagamy się od
wszystkich krajów aby szanowano
naszą wolę. Prawdziwa Hiszpanja
reprezentowana jest jedynie przez
szefa odpowiedzialnego Rządu
Izbę ustawodawczą. Dla powstań'
ców nadchodzi obecnie godzina
poddania się i uległości wobec
władz konstytucyjnych, które za
pewnią tryumf woli republikań
skiej Hiszpanji.

Zwycięstwa wojsk rządowych Płyną okręty...

na Morzu Śródziemnym
„Sunday Express", donosi, że
Król Edward 8-my udaje się w to
warzystwie kilkunastu swych blis
kich przyjaciół w podróż okrężną
po Morzu śródziemnem na yachcie
„Nahlin“. W najbliższą sobotę
Król wyjedzie do Paryża.

Z portu tulońskiego wypłynęły
Według źródeł półurzędowych,
Na froncie wzgórza Leon wojska
oddziały rządowe odniosły poważ rządowe posunęły się nieco na torpedowce francuskie „Trom be“
ny sukces, zdobywając miejsco przód. Według zeznań jeńców, po i „Brestois". Oba torpedowce uda
Według „Sunday .Times", kon
wość Sastago, zaopatrującą Sara- wstańcy szykują się do odwrotu, ły się na wody hiszpańskie.
Do
Algeciras,
będącego
w
rę
ferencja
5-ciu nie zbierze się przed
gossę.
a ich kwatera główna przeniesiona
Lotnicy, wierni rządowi, zrzuci została z San Rafael do Estinar o kach powstańców, przybył wczoraj październikiem. Niemcy dały do
zrozumienia, iż termin ten najbar
li na Kordobę ulotki i zbombardo 7 kim. Jak się zdaje, pragną oni krążownik niemiecki.
dziej im odpowiada.
wali most w Alcolea ((50 kim. na skoncentrować w Estinar. swe siły,
północno - wschód od Sewilli), walczące o wzgórze Leon oraz bro
przez który wiedzie linja kolejowa. niące jeszcze La Granja, aby wyco
Wojska rządowe zbliżają się do fać się w stronę Segorii.
Grenady, od której oddalone są ja
Powstańcy oblegali miejscowość
Były premjer Ricardo Samper ?o
koby tylko o 8 kim.
Tolosa, położoną w odległości 60 stał aresztowany w chwili wsiada
Z Algieru donoszą, że wielki
kim. od San Sebastian. W alki to nia na statek francuski. Umieszczo Iman Algieru M ufti ben Dali Mach
MARSZ NA SARAGOSSĘ.
Wojska rządowe zajęły Bujara- czyły się pod samem miastem aż no go na parowcu „M ar Cantabri- noud został zabity przez muzułma
loz i Escatron w prowincji Sara do cmentarza. Z nadeszłych tu in- co“ , zamienionym na pływające nina uderzeniem sztyletu w chwi
gossa oraz Hijar, Alcaniz i Albala- formacyj wynika, iż artylerja for więzienie.
li, gdy opuszczał meczet.
ie w prowincji Terud. Miejscowo tów San Marcos i Guadalupe oReuter donosi z Madrytu, że w oficerów, a wielu z nich, w razie
ści te położone są w odległości strzeliwała powstańców, którzy po
stolicy panuje całkowity spokój, niepomyślnych wyników boju, po
mniej więcej 50 kim. od Saragossy. zajęciu Oyarsum i Baesain (25 kim
chociaż na ulicach widzi się dużo pełnia samobójstwa. Poczta z za
Oddziały, wierne rządowi, zdobyły od San Sebastian) zmuszeni zosta
ludzi zbrojnych.
W położeniu granicy nadchodzi w ostatnich
Arenas am Pedro na granicy pro- li do odwrotu. Nowe oddziały
stron walczących nie zaszły więk dniach, chociaż z dużem opóźnię
wincyj Avila i Toledo. Gwardja wojsk republikańskich i frontu lu
sze zmiany. Powstańcy, znajdują niem.
cywilna, która przyłączyła się do dowego, wysłane do tych okolic,
cy się w Grenadzie, na Majorce i
Rząd ogłosił, że zakłady prze powstania, poddała się na pierw usiłują zepchnąć powstańców w
w kilku innych większych mia mysłowe ?. handlowe, których wła
kierunku Navarry. Przez cały dzień
sze wezwanie.
Minister spraw zagranicznych Ponieważ nie chcemy ryzykować
stach, są bardzo silnie bombardo ściciele uciekli, mają być urucho
Specjalny korespondent Havasa słychać było na granicy francus Delbos, przemawiając w Sarlat, wojny pod żadnym pozorem, prze
wani. Według tutejszych wiado mione w ciągu 48 godzin. W prze z frontu w Aragonji donosi, że od kiej kanonadę.
zdefinjował cele polityki zagrani to nie chcemy mieszać się do
mości, w czasie ostatnich walk pa- ciwnym razie przedsiębiorstwa te dział republikański z Vicabla zdo
DZIAŁALNOŚĆ POWSTAŃCÓW cznej Francji, oświadczając, iż dą spraw wewnętrznych tego czy In
dło po stronie powstańców wielu będą przejęte przez państwo.
był wczoraj w południe miastecz
ży ona do tego, aby uzależnić po nego kraju.
OSABŁA.
ko Sietano w odległości 12 kim. od
kój świata od bezpieczeństwa Fran
Wkońcu minister wyraził życze
Działalność wojsk powstańczych cji.
Huesca. Zajęcie Huesca przez w oj
nie, aby ład w sprawiedliwości i
ska rządowe spodziewane jest dzi na obszarze Samossiery w ciągu
Nakreśliwszy w ogólnych zary wolności utrw alił się nietylko we
siaj. Jednocześnie, jak donoszą, po dnia wczorajszego znacznie osła sach program polityczny, który roz Francji, ale i między wszystkiemi
3-godzirinej walce wojska rządo bła. Rządowe samoloty strąciły wijała Liga Narodów, minister o- ludami.
we odparły powstańców, którzy u- dwa samoloty powstańcze. Ogień świadczył, iż działalności Ligi Na
Do stolicy przybył deputowany chcieli bombardować miasta, rzu siłowali posunąć się z Saragossy artylerji rządowej wyrządził powa rodów towarzyszy akcja, mająca
żne straty wśród bateryj artylerji na celu zacieśnienie więzów soju
z Asturji, socjalista tow. Amador cając tylko z samolotów, ulotki, do Almidevar Tardiente.
Fernandez, aby uzyskać instrukcje wzywające do kapitulacji. Po oW ojska republikańskie zajęły u- powstańczej. Ogólnie zapewniają, szu z innemi narodami, przedewszy
Ambasador francuski wręczył
dla górników, oblegających Ovie trzymaniu instrukcji Fernandez o- fortyfikowane miasto Cabrera na że powstańcy posiadają jedynie stkiem zaś z demokracjami zacho wczoraj w Foreign Office notę, pro
do, gdzie broni się na czele pow świadczył dziennikarzom: otrzy wyspach Balearskich. Uwolniono ciężką artylerję. Przednie straże du: Anglji i Francji, który to sojusz ponującą wszczęcie rokowań w ce
stańców płk. Branda. Górnicy zaj macie niebawem biuletyn o naszem załogę jednego z 4-ch hydropla- wojsk rządowych posuwają się na jest najlepszą zaporą przeciwko lu zawarcia układu o niemieszaniu
mują pozycje, panujące nad mia zwycięstwie. Fernandez natych nów, który przed bombardowa przód, co w połączeniu z wraże wojnie, oraz polityka odprężenia się do spraw hiszpańskich. Doku
stem i całkowicie odcięli powstań miast odleciał samolotem do Ovie niem Palmę zmuszony był wodo niem, że siły powstańców są na wy wobec Niemiec. Dziś po porozumie ment ten przesłany został niezwło
com odwrót, ale dotychczas nie do.
wać w Cabrera. Wodnopłatowce czerpaniu oraz że grozi im brak a- niu francusko - angielskim, Niem cznie zainteresowanym ministrom.
rządowe rzuciły 120 dużych bomb municji, wywołało bardziej opty cy i Włochy godzą się na zbadanie Pierwsze
wrażenie,
wywołane
mistyczny nastrój w sferach rządo poważnych zagadnień międzynaro przez notę francuską, jest „sympa
i wielką ilość małych.
Lotnicy, wierni rządowi, rzucili wych.
dowych z Anglją, Francją i Belgją. tyczne". Oświadczają tu, iż należy
lomby na 2 pociągi, kursujące na
Kolumna, złożona z 1500 emi Oczywiście, zadanie jest trudne i uczynić wszystko, aby nie dopuś
linji Valla - Dolid - Medina. Oba grantów hiszpańskich, w tern 900 trudności powstają z każdym cić do rozszerzenia się nazewnątrz
pociągi w ykoleiły się, a na jednym arystokratów, usiłująca połączyć dniem: Gdańsk, układ austrjacko- konfliktu hiszpańskiego. (P A T).
nich nastąpił wybuch amunicji. z wojskami powstańczemi, ataku- niemiecki i rewolucja hiszpańska.
Te same samoloty bombardowały jącemi MadryJ, zmuszona została
następnie pozycje powstańcze pod przez wojska rządowe do odwrotu
Korespondent paryskiego „Excel atakuje Dessie na czele armji, zło
*ior“ w Dżibuti podaje na podsta żonej z wojowników szczepów Valladolid i Segorią, wywołując li w odległości kilku kilometrów od
czne pożary.
Salamanki.
w ę wiadomości, otrzymanych z A- Walla 1 Galla. Wedle niepotwier
kkynji, oraz opowiadań podróż dzonych wieści, Ras Sejum zajął
Zainteresowanie francuskich kół za przykładem Anglji, która nie
nych, że Addis Abeba i Dessie zos już Dessie, po niezwykle zaciętej
politycznych zwrócone jest prawie stawia prywatnym fabrykom prze
tały zaatakowane przez wojowni bitwie, w której zginęło jakoby 7
Wojska garnizonu Walencji, wy Walencja i Cindad Real wysłano wyłącznie na kwestję wpływu, ja szkód w dostarczaniu broni dla
ków abisyńskich. Walka w obu tys. ludzi.
słane do Madrytu w celu współdzia do Madrytu nowe oddziały wojska. ki wydarzenia hiszpańskie mogą legalnego Rządu hiszpańskiego.
tych rejonach trwa jeszcze. Ze
(Z Rzymu urzędowo zaprzeczają lania w akcji przeciwko powstań
Prasa prawicowa w dalszym
Gubernator cywilny Malagi po mieć na terenie międzynarodowym.
*_zględu na ulewne deszcze, w ak wiadomości a zajęciu Dessie przez
com w Guaderrama, przybyły kole zwiedzeniu znajdujących się w por Punktem wyjścia rozważań prasy ciągu prowadzi kampanję o zacho
tu « le
brać udziału samolo- wojska abisyńskie pod wodzą Ra ją do Madrytu. Skoszarowane one
cie okrętów wojennych zatelegrafo jest ostatnia uchwała Rady M ini wanie bezwzględnej neutralności,
^ j. 0skie. Według niektórych in- sa Sejuma. Według tego komuni
będą zapewne w Escorial.
wał do ministerjum marynarki, że strów oraz inicjatywa Rządu fran a nie „neutralności warunkowej*’.
macyj, powstańcy
abisyńscy katu, na terytorjum włoskiem w ADzienniki te bardzo ostro wypo
Minister Spraw Wewnętrznych wśród załogi okrętów panuje wiel cuskiego, zmierzająca do osiąg
° Czyli do stolicy. Straty po obu fryce Wschodniej sytuacja jest zu
nięcia porozumienia zainteresowa wiadają się przeciw zastrzeżeniu
podał przez radjo, że z prowincyj ki entuzjazm.
n4. ac" mają być znaczne. Lud- pełnie normalna).
nych mocarstw europejskich, co sobie przez rząd francuski swobo
05Tarnęła panika. Ras Sejum
do niepopierania żadnej z walczą dy działania na przyszłość.
„Echo de Paris" twierdzi, że
cych stron. Inicjatywa ta została
niejednolicie przyjęta na łamach rząd francuski już pozwolił na do
starczanie zamówionej przez rząd
prasy.
Akcja sabotażowa arabów dała
W pobliżu Mughar oddział w oj
Dzienniki lewicowe podkreślają hiszpański broni wzamian za za
wczoraj znowu krwawe plony.
ska stoczył walkę z bandą arab
sympatje dla legalnego Rządu hisz w arty z Madrytem traktat handlo
W pobliżu osiedla żydowskiego ską. Jeden arab został zabity, zaś pańskiego. Minister stanu Paul wy i ocenia zajęte ostatnio przez
Joknaam, niedaleko Akre, znalezio jeden żołnierz brytyjski i kilku ara
Faure
na łamach „Populaire" Francję stnowisko, jako błąd, mo
no rano trupy dwóch dozor bów zostało rannych.
twierdzi, że wszyscy Francuzi po gący pociągnąć za sobą poważne
W wywiadzie z przedstwicielem czki na kontynuowanie wojny, ja ców nocnych, żydów, którzy strze
winni śmiało stanąć po stronie konsekwencje.
londyńskiego „Sunday Chronicie" jednak mam nadzieję uzyskania jej gli osiedla. Jeden z nich miał w gło
Rządu hiszpańskiego i zaznacza,
„Tem ps" w artykule wstępnym,
Negus Oświadczył, iż nie dokona
z innego źródła. Utworzony został wie ranę szarpaną, pochodzącą od
podkreślając
niebezpieczeństwo,
że
w
razie
zdobycia
władzy
przez
owych dni na wygnaniu i zamierza w tym celu specjalny komitet. O- kuli dum-dum.
powstańców, ster rządów w Hisz- jakie mogą wywołać wydarzenia
* ró c ic do swych wojsk w niezaję- siągnięte dotychczas rezultaty są
W Haifie, po wyjściu z meczetu,
Wczoraj popołudniu zmarł na panji ujmą elementy wrogo na hiszpańskie na terenie międzynaro
tej jeszcze przez W łochów połud bardzo zadawalające. Odtąd armje zastrzelony został inspektor policji
serce pionier lotnictwa Louis Ble- strojone wobec Francji.
dowym, wyraża przeświadczenie,
niowo - zachodniej części Abisy moje na północy i na południowym
— arab, towarzyszący mu poli riot. Bleriot urodził się w Cambrai
że
rząd skorzysta z zastrzeżenia
„Humanite**
występuje
z
apelem,
nii. „N ie zaniecham nigdy — mówił zachodzie nie będą cierpiały na
cjant arabski został ciężko ranny. w r. 1872. V / r. 1909 przeleciał on aby Francja poparła Rząd hisz swobody działania z jaknajwiększą
Negus — w alki o niepodległość me brak środków żywności, broni lub Ani w jednym, ani w drugim w y jako pierwszy nad kanałem La
pański
przeciw powstańcom i ostrożnością.
8 ° kraju. Genewa odmówiła poży amunicji*1. (P A T ).
padku złoczyńców nie schwytano. Manche.
twierdzi, że Francja powinna pójść

Konferencja pięciu

Ricardo Samper Zamordowanie
aresztowany
Imana Algieru

W stolicy całkowity spokój

„Nie chcemy ryzykować wojny”

Mowa Ministra Delbos

Przygotowania górników
do ataku na Oviedo

Nota francuska

w A b is y n ji

Zajęcie Dessie przez Rasa Sejuma?

w mszpann

Do Madrytu nadciągają posiłki

»Nie zaniechamy walki”

W Palestynie

o s w ia c lc z a N e g u s
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lo t n ic t w a

Str. 2

Sojusz proletariatu
z „klasami średniemi“ we Francji
Problem „klas średnich“ i sto
sunku do nich klasy robotniczej
je st jednym z najbardziej w aż
nych zagadnień dem okracji i so
cjalizm u doby obecnej.
Jak w iadomo, w niektórych
krajach klasy te, w brew swoim
istotnym interesom w ciągnięte zo
stały w orbitę w pływ ów faszyz
mu, sta ją c się — nieświadomie,
w łaśnie naskutek tej nieśw iado
mości, sprzymierzeńcem, a raczej
wykonaw cą woli wielkiego kapi
tału. Fakt ten oznaczał klęskę de
m okracji, która utrzym ać się mo
że tylko wówczas, jeśli wysiłki
p roletarjatu , m ające na celu jej
ocalenie i pogłębienie, zbiegną się
z dążnością drobnom ieszczaństw a
pracującego i chłopstwa.
W e Francji sy tu acja p rzed sta
w iała się o tyle pomyślnie, źe m a-

Kwiatki...
W iadom ość o podpisaniu w
M ontreu* konwencji w spraw ie
cieśnin P. A. T .-iczna opatrzyła
sążnistym kom entarzem , podkre
ślając w nim „mało szczęśliwą'*
klauzulę umowy, dotyczącą sw obo
dnego w pew nym w ypadku prze
jazdu okrętów państw w o ju ją
cych.
*•
„Klauzula ta — podaje P. A. T.
— została przeforsowana przez
Litwinowa z wydatnem poparciem
Francuzów, przeciwko (? ) stano
wisku Anglji. Praktyczne znacze
nie tej klauzuli jest niedwuznacz
ne: Rosja, związana z Francją pak
tem „regionalnym'1, będzie miała
możność wysłania swej floty na mo
rze śródziemne, a stąd dalej na
morze Północne i Bałtyk, w każ
dym wypadku, kiedy Francja zo
stanie zaatakowana...".

Przecieram y ze zdumieniem oczy. Jakto?... W ięc ew entualne udzielenie przez Rosję pom ocy za
atakow anej Francji — sojusznicz
ce Polski — byłoby w ydarzeniem
„m ało szczęśliw em "? D laczego?
Czy grozi to czemkolwiek intere
som Polski, albo czy je narusza?
Czyżby — zdaniem agencji u rzę
dowej — bardziej „szczęśliw a"
była klauzula, pozw alająca np.
Rosji lub innemu państw u na udzie
lenie pom ocy nie zaatakow anej
Francji, lecz właśnie... n apastniko
wi. Dziwne rzeczy, dopraw dy, wy
pisują agencje u rzęd o w e. pod au
spicjam i ul. W ierzbow ej...
M oment groteski do tego „dy
plom atycznego" kom entarza w pro
w adza jego zakończenie .Aby nie
pokojąca P. A. T - a „mało szczę
śliw a" klauzula nab rała mocy obo
w iązującej
„potrzeba jeszcze, aby Turcja
przystąpiła do przymierza francu
sko - sowieckiego".

A w ięc poco już dziś te „o b a
w y "? Poco te „alarm y"? Z czyje
go natchnienia i na czyj rachunek
w ypisuje się te ciężko z podatko
w ych pieniędzy opłacane bzdury
„propagandow e"?..
**
*

Z w ielu w zględów bardzo za
sługuje na uw agę jedna z depesz
P. A. T .-a, dotycząca pierw szych
dni rebelji hiszpańskich genera
łów. Z informacji tej dow iadujem y
się m ianowicie, że załoga krążow 
nika hiszpańskiego „Jaim e" —
zbuntowała się 1 uwięziwszy ofi
cerów przeszła na stronę Rządu".
Nie rozumiemy absolutnie i nikt
o zdrow ych zmysłach tego nie zro
zumie, dlaczego opow iedzenie się
załogi okrętu w ojennego po stro 
nie legalnego ł konstytucyjnego
Rządu nazyw a się ni Stąd ni zo
wąd — „buntem ". I dlaczego zw y
kła wierność przysiędze i obow iąz
kom żołnierza nazyw ana jest —
„przejściem na stronę Rządu...".
Przecież w ojsko i m arynarka w o
jenna, zaw sze i z n atury rzeczy
muszą I obowiązane są „stać po
stronie Rządu. Cóż za dziwne p o 
mieszanie pojęć! Jakaż zdum iew a
jąco oryginalna stylizacja...
A może to raczej ci uwięzieni
oficerowie, którzy pow stali prze
ciw legalnemu konstytucyjnemu
Rządowi Republiki H iszpańskiej,
powinni być nazwani „buntow ni
kam i"? M oże to im należy się ten
tytuł, a nie m arynarzom ow ego
krążow nika, którzy dzielnie i bez
wahań spełnili swój patrjotyczny

Obowiązek#

BD. j,,

sy drobnom ieszczaństw a zw iąza
ne są z dem okracją węzłami tra 
dycji. Ale i tu żleby było, gdyby
ustrój dem okratyczny miał się
stać symbolem beznadziejności w
walce z kryzysem, symbolem ob
niżania poziomu życiowego. Jeśli
się zgodzić na twierdzenie, że de
m okracja pow inna otrzymać pod
kład społeczno-gospodarczy, to
trzeba dojść do wniosku, że de
m okracja pow inna stać się pod
staw ą reform socjalnych, polep
szających dolę również drobno
m ieszczaństw a.
N a ten problem natrafił Rząd
Frontu Ludowego we Francji, któ
rego podstaw ę stanowi w łaśnie
sojusz p ro letarjatu z klasam i średniemi. U trzym anie tego sojuszu
jest bodaj warunkiem utrzym ania
dem okracji francuskiej.

Jak to byto?

W wąwozach Samo Sierry
Młodzież robotnicza odpiera pułki zbuntowane

przem ysłowej: w przemyśle 435
tys. zakładów zatrudnia od 1 do 10
„Daily Herald" przynosi opis
pracowników najemnych, w han
jednej z walk w obranie stolicy,
dlu je st takich przedsiębiorstw —
stoczonej w górach Gduadarra250.000. w rolnictwie — przeszło
ma. Jest on napisany przez A miljon. W iększość tej m asy drob
merykanina E. A. Schachnera.
nych przedsiębiorców stanęła w
W czasie bitw y w wąwozie Sa
szeregach Frontu Ludowego, w omo Sierry widziałem, jak garść
bronie wolności.
młodych robotników z milicji lu
Nie można tych elementów od dowej, spośród których żaden nie
pychać od siebie — w prost prze miał więcej, niż 25 lat, odpierała
ciwnie trzeba je przyciągnąć, po cały pułk faszystowski, m ając za
przeć, tem bardziej, że upadek e- ledwie jeden karabin maszynowy.
konomiczny tych w arstw byłby
Przez cały czas aeroplany bojo
nietylko klęską polityczną, ale we pluły deszczem śmierci z w y
również socjalną i ekonomiczną, sokości niższej od 1.000 stóp.
pow odując w zrost bezrobocia. W
W idziałem, jak po tym ataku
przemyśle przetwórczym 30% ro powietrznym
milicjanci
ludowi
botników zatrudnionych pracuje pełzali w śród ciał pom ordowanych
w zakładach małych (1—20 za tow arzyszów w tym kierunku, —
trudnionych), w handlu — poło gdzie większe zwały skalne umo
w a pracow ników najem nych p ra  żliwiły wzmocnienie pozycji obron
cuje w tych małych zakładach.
nej.
Przybyłem na miejsce, do pierw
T o też sfery rządow e we F ran 
szej
linji bojowej na ciężarów ce z
cji z różnych względów zabiegają
amunicją.
nad ułożeniem i realizacją pro

N ależy zaznaczyć, że ludność
czynna w ynosiła we Francji w r.
1931 powyżej 21 miljonów, z cze
go 11 m iljonów stanow ią praco
wnicy najem ni (w czem je st 2 mi- gram u pomocy dla drobnego prze
Ijony robotników rolnych).
mysłu, rolnictwa i t. p. W szystko
więc
przem aw ia za tem, że so
Jakkolw iek pod wpływem uprze
m ysłowienia klasy średnie od po jusz robotniczo-chłopsko-drobnoczątku wieku nieco zmniejszyły się m ieszczański będzie trw ały. P rze
liczebnie — stanow ią nadal czyn cież w arstw y te łączy wspólny
nik pow ażny w życiu Francji, któ w róg — oligarchja finansow a i
ra je st mniej uprzemysłowiona od wielko-przemysłowa, która wyzy
Niemiec czy Francji. Statystyka skuje p ro leta rjat i pogarsza sy
„Czas" porusza spraw ę nieza
wymienia przeszło 2 y 2 m iljona tuację w arstw średnich.
wisłości sądów i w zw iązku z aNie trzeba chyba w yjaśniać, że ferą Parylew iczow ej pisze:
drobnych w arsztatów rzem ieślni
i
pod
tym względem „ekspery
czych ,gdzie nie jest zatrudniona
„Afera Parylewiczowej nie scho
siła robocza najem na. Pozatem m ent" francuski będzie miał zn a
dzi z łamów prasy i nie przestaje
we Francji mniej zaaw ansow ana czenie o zakresie światowym.
wywoływać w społeczeństwie przy
W.
jest, niż w innych krajach zacho
gnębienia. Przygnębienie wynika
’A
dnich,
koncentracja
produkcji
ze smutnego doświadczenia, że tak

Gdy zlazłem z wozu, spostrze
głem, jak młody chłopak — lat 18
— 19, leżący na ziemi, prosił sto
jącą obok pielęgniarkę, by dała
mu kaw ałek czerwonej m aterji —
którą m iała przypiętą do rękaw a
w formie znaku Czerwonego Krzy
ża. Pielęgniarka w ahała się, nie
rozum iejąc prośby. W ów czas chło
pak dźw ignął się na jednem ramie
niu, zerw ał w olną ręką czerwoną
w stążkę. U całow ał czerwień
i
padł martwy.
Porucznik regularnej armji, któ
ry prow adził oddział milicji poin
form ow ał mnie, że lada chwila oczekiwać można ataku buntow ni
ków, odpartych przed dwoma dnia
mi z ciężkiemi stratam i. T ym cza
sem trw ał ogień pow stańczych ka
rabinów maszynowych. Milicjanci
ludowi odpow iadali ogniem broni
ręcznej, oszczędzając swój kulo
miot na moment ataku.
Gdy to mówił, zaw arczały nad

nami m otory dwóch sam olotów .
Nikt nie zwrócił na to uw agi, —
gdyż przypuszczano, źe w znacz
nym promieniu niema pow stań
czych aparatów .
Sam oloty
krążyły nad nami
przez jakieś dziesięć m inut i oto
nagle wydało się nam, że nastę
puje w strząs ziemi... T rzy razy aeroplany zatoczyły krąg nad po
sterunkiem 1 za każdym razem ci
skano bomby. Skutki były okrop
ne. Kurz, który bił z pooranej bom
bam i ziemi, dopełniał m iary. Mi
licjanci — ci co nie zginęli—trw a 
li na swych pozycjach w śród hu
ku bomb i trzasku karabinów ma
szynowych, bo oto m aszyny zni
żyły lot do jakichś 500 stóp 1 o tw arły m orderczy ogień.
W idziałem, jak w ieśniaczki w y
biegały z chat, by popatrzeć na
sam oloty i padały pod ogniem ka
rabinów maszynowych.

Przegląd prasy

Ki
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Pana Greisera portret psychologiczny
Z okazji łobuzerskich w ystąpień
szefa hitlerowców gdańskich w
Lidze N arodów, w niemieckiej
prasie em igracyjnej ukazały się
ciekawe inform acje,
dotyczące
przeszłości i charakteru tego p a
na. Oto parę szczegółów.
Jako poseł sejmu gdańskiego p.
G reiser zwykł był przem awiać z
rękami w kieszeniach od spodni.
Jego płaskie i w ulgarne przem ó
wienia daw ały opozycji okazję do
różnych okrzyków, na które Grei
ser
stereotypow o
odpow iadał:
„Jeżeli czegoś ode mnie chcecie,
chodźcie do ogrodu!". N a to od
pow iedział kiedyś spokojnie poseł
socjalistyczny P lettner: „Jeżeli to
będzie konieczne, spoliczkuję p a
na tu ta j, na tej sali". W sunąw szy
ręce głębiej do kieszeni, Greiser
podszedł do ław lewicy i z drw ią
cym uśmiechem stan ął przed P lettnerem. W ówczas ten zerw ał się i
wymierzył Greiserowi tęgi poli
czek: G reiser przeleciał przez b a 
lustradę, aż na m iejsca dla steno
grafów , poczem wybiegł z sali...
Ale do swego pogardliw ego tonu
w rócił dopiero po wielu posiedze
niach.
Mimo, że jest oficerem rezerwy,
odw agą się Greiser nie odznacza.
Gdy pewnego razu, po ostrej po
lemice prasow ej, w yzwał na poje
dynek posła partji narodow o-niemieckiej W eisego, jeden z dzien
ników lewicowych oświadczył zgóry, że Greiser nie będzie się strze
lał. Poniew aż adw okat Weise,
sportowiec, autom obilista i b. ofi
cer przyjął wyzwanie, sekundanci
G reisera mieli dużo kłopotu z za
łatwieniem spraw y na drodze ugodow ej.
Przyjaźń G reisera dla Polski
je st niezmiernie świeżej daty. Za
nim został prezydentem hitlerow
skiego Senatu, w jego organie
„D anziger V orposten" codziennie
były tytuły w rodzaju „Polacy są
coraz bezczelniejsi", a w żadnym
numerze nie brakło w yrażenia
„polskie świnie". Każdemu, kto
przypom inał p. Greiserowi, że zna
on trochę język polski, obecny
„fiihrer" gdański groził — rewol
werem. Rewolwer je st wogóle ulu
bionym argum entem pana prezy
denta i naw et dziwić się można,
że nie położył go na stole w Ge
newie, dla podkreślenia swej wy
mowy. Zjaw iw szy się pewnego ra 
zu w polskim wydziale portowym
w Gdańsku, p. Greiser zażądał na

tychm iastow ego załatw ienia pew
nej spraw y. Gdy urzędnik nie
chciał załatw ić spraw y w myśl
żądań p. Greisera, ' w yjął on z
kieszeni rewolwer, położył go na
stole i zapytał, czy ten argum ent
jest dostatecznie przekonywający...
Był bardzo zdziwiony, gdy polski
urzędnik zadzwonił na woźnego i
kazał gościa w yprowadzić za
drzwi.
Specjalny rozdział księgi żywo
ta p. G reisera tw orzą jego przy
gody w Brazylji, dokąd udał się
w r. 1932, celem w izytacji kolonji
Nowy G dańsk, założonej przez
gdańszczan. Pew nego dnia przy
był p. G reiser do Santos i zatrzy
mał się, w raz ze swym partyjnym
adjutantem , w najdroższym hote
lu (na koszt, oczywiście, osadni
ków ).
U rządzono
natychm iast
wielką libację. Poniew aż kelner
nie w ładał językiem niemieckim,

długo mogła się ciągnąć działal
ność, polegająca na protekcji, na
obawie przed ustosunkowaną żoną
wysokiego dygnitarza, że nie wia
domo, ile nominacji w sądownic
twie było uzyskanych nieczystą
drogą i ile orzeczeń zapadło w dro
dze protekcji czy nacisku zgdry.
Chyba nie może być w żadnem
społeczeństwie nic bardziej przy
gnębiającego, niż odpowiedź, któ
rą u nas często słyszy prawnik —
gdy przekomywuje kogoś, że spra
wa jego jest słuszna prawnie: no
tak, ale czy można liczyć w sądzie
na sprawiedliwy wyrok, czy nie
będzie tu protekcji, albo nacisku.
Jakże wtedy odpowiedzieć, że ta
kie rzeczy w sądzie się nie zdarza
ją, że do sądu można mieć pełne
zaufanie, kiedy jak zmora ciąży
nad sądownictwem niewyjaśniona
sprawa krakowska".

wszelkich stanowisk objawiającymi
się nagle genj uszami z własnych
opłotków, zwykle na krótko, oraz
łaskawego narzucania się społe
czeństwu na ofiarnych rządców
bardzo nieproszonych.
Ale ta nowa i wcale dogodna pra
ca zawodowa politykujących puł
kowników urwałaby się rychło, —
gdyby do głosu doszły w prawidło
wy sposób rzeczywiste siły społecz
no - polityczne, przejawiające się
w stronnictwach przekonaniowych,
a nie w cudach wyborczych, lub
w jeszcze prostszych mianowani ach
swoich przez swoich do włodarze
nia cudzem.
Tę rzeczywistą troskę o zmianą
bardzo dogodnych warunków byto
wania politycznego bez dopuszcze
nia współzawodnictwa przesłania
się szatką oburzenia w imię obra
żonego prawa.
Przedstawicielem prawa, z którem zadarł Wincenty Witos, byłp.
Michałowski, minister sprawiedli
wości Brześcia i Parylewiczowej, a
dzisiaj imci pan pisarz hipoteczny,
nie przymierający głodem.
Otóż mówię otwarcie:
— Wolę zgubić z Witosem, niż
znaleźć z Michałowskim".

p. Greiser popierał swe zamówie
nia przykładaniem mu rewolweru
do piersi. Sytuacja staw ała się
coraz groźniejsza, gdyz pijany ja k
bela Greiser począł strzelać na
prawo i nalewo. O północy zjaw i
ła się policja i aresztow ała aw an
turnika. Dzięki temu, że miejsco
wa kolonja niemiecka nie chciała
dopuścić do skandalicznej rozpra
**
*
wy i starała się usilnie o uwolnie
P. St. Str-ski w „Polonji” pole
nie z aresztu G reisera, w ypusz
czono go po paru dniach, po za mizuje z komunikatem agencji „Ipłaceniu wysokiej grzywny i pod skra", skierowanym przeciw W.
warunkiem natychm iastow ego o- W itosow i:
puszczenia m iasta... To je st tylko
„Cierpki niesmak wzbudziło w
jedna z wielu „przygód brazylij
kraju napastliwe wystąpienie pułskich" p. G reisera. Zdumienie, do
kownikowskiej placówki dziennikar
* *
*
prawdy, ogarnia, że z tego rodza
skiej p. n „Iskra" przeciw Wincem
P. Regnis w „Naszym Przeglą
ju osobnikiem prow adzi się dziś temu Witosowi. I to niesmak wcale
jakieś uroczyste pertraktacje, że
powszechny. P. Cat-Mackiewicz, — dzie tak pisze o przygotow aniach
takie indywiduum zaprasza się na
który nietylko nie należy do zwo „sanacji" do stw orzenia nowej p a r
oficjalne polow ania i przyjęcia
lenników, choćby w najogólniej- tji politycznej:
sizem znaczeniu, Witosa, ale nieraz
x.
dyplomatyczne.
„Urzędnicy mają przyjść punk

Polacy na Olimpjadzie berlińskiej
Wczoraj rozpoczęły się w Berlinie
właściwe zawody olimpijskie. Polacy
startowali w 4 konkurencjach: rzucie
oszczepem pań, skoku wzwyż panów
i biegach na 800 i 10.000 mtr.
Wyniki były następujące:
W rzucie oszczepem pań, na 17
startujących zawodniczek Kwaśniew
ska zakwalifikowała się do finału, w
którym zajęła 3-e miejsce, zdobywa
jąc
bronzowy
medal olimpijski.
Pierwsze dwa miejsca zajęły Niem
ki: Fleischer wynikiem 45,18 mtr.
(złoty medal olimpijski) i Kruger
43,29 (srebrny medal olimpijski).
Wynik Kwaśniewskiej
wynosił
41,80 mtr.
W przedbiegach na 800 mtr. Ku
charski zajął drugie miejsce w swoim
przedbiegu za Argentyńczykiem An
dersonem kwalifikując się do półfi
nału.
Wynik Andersona wynosił
1:55,1, a wynik Kucharskiego 1:55,7.
Przedboje w skoku w zw yż były
tak zorganizowane, że wszyscy za
wodnicy, którzy przekraczali wyso
kość 185 cm., kwalifikowali się do
finału. Z Polaków Pławczyk prze
szedł łatwo 180, a następnie skoczył
również stosunkowo łatwo 185, kwa
lifikując się do finału.
Drugi z Polaków Hoffman prze
kroczył 180, a na 185 trzykrotnie
zrzucił poprzeczkę. Odpadł zatem od
dalszych rozgrywek.
W finale skoki rozpoczęto od wy
sokości 185. Wysokości tej nie prze
kroczył tylko Pławczyk, który nie u-

o w ilie i o „moi i

u

wbijał w jego działalność politycz
ną swe ostre pióro, nie w oliwie
maczane, nie taił swego obrzydze
nia wobec tego ostrzeliwania prze
bywającego zagranicą przywódcy
ludowego z garłacza pułkownikowskiego".

tualnie, dygnitarze nie będą jeź
dzić na polowania, naczelnicy wy
działów nie będą pić na przyję
ciach, starostowie mają pisać pra
wdę. Czy zbliża się dzień sądu ostateczmego? Czy są to przysłowio
we trzy dni biblijne przed usłysze
niem „głosu bożego" z góry Syna
ju przed nową deklaracją, przed
mobilizacją obozu rządowego do
szturmu, który został wyznaczo
ny na koniec września? W każdym
razie nadchodzą dni gwałtownej
„czystki", gwałtownego przygoto
wania się do jakiegoś nowego okre
su. święto usłyszenia głosu bożego
poprzedzają grzmoty i błyskawice
w postaci okólników, spadających
na barki urzędnicze, a wzywają
cych bodajże do poczwórnej wstrae
mięźliwości. Pod hasłem eleuterji I
neosanacji przygotowuje się w a ln i
rozprawa z opozycją, która nie
zgłosi akcesu".

miał powtórzyć wyniku uzyskanego
w przedbojach. Pławczyk zatem zo
stał również wyeliminowany.
A dalej:
Pierwsze miejsce i złoty medal
„ — Czy Witos może złamać
zdobył Amerykanin Johnson wyni
przysięgę wojskową lub państwo
kiem 2.03.
wą? Czy dokonał zamachu z bronią
W biegu na 10.000 m. generalny
w
ręku przeciw władzy państwo
trium f odnieśli Finnowie, którzy ob
wej? Czy okazywał stałe lekcewa
sadzili pierwsze trzy miejsca, zdo
żenie praw państwa z konstytucją
bywając wszystkie medale olimpij
włącznie?
skie. Pierwszym był Salminen 30:
Więc powoli, powoli, powoli, pp.
15,4 s.), drugie miejsce zajął Askola
obrońcy ładu prawnego w placów
(30:15,6 s.), a trzecie Iso - Hollo
ce pułkownikowskiej. I nie pchać
(30:20,2 s.). Finnowie w ten sposób
się na szczudła kaznodziejstwa w
zrewanżowali się za klęskę poniesio
imię prawa. Bo odrazu leżą, jak
ną w walce z Kusocińskim w 1932 r.
dłudzy, w oczach ogółu, który coś
w Los Angeles.
nie
coś pamięta, ci gorliwcy prawa
Bieg ten przyniósł niespodziewaną
z nieprawdopodobnego zdarzenia".
porażkę Noji, który sklasyfikował się
„Grupie pułkownikowskiej bar
zaledwie na 14 miejsce w słabym
dzo
przypadł do smaku monopolik
S-EK.
czasie 32 min. 13 sek. Porażkę swą
władania w państwie, zaludniania
zawdzięcza Polak fatalnej taktyce.
Przez połowę dystansu trzymał się
uparcie czołowej grupy, robiąc 5 lclm.
w czasie 15 m. 09 s. Nadmiernie
szybkie tempo wypompowało przed
wcześnie siły zawodnika, który na
Z kół kierowniczych wycieczki sekretarz generalny Federacji emi
stępnie gwałtownie osłabł i z trudem
ukończył bieg.
robotników polskich z Francji ko grantów Polski, zrzeszonych przy

m li robotni

**

*

Rzut kulą na Olimpjadzie wygrał
Niemiec Woellke, osiągając wynik
16.20 m.
Pozatem w przedbiegach na 100
mtr. panów murzyn amerykański
Owens ustalił nowy rekord świata
wynikiem 10,2 sek.

m unikują nam w uzupełnieniu wia
domości podanych przez nas o wy
cieczce w dn. 28 lipca, że wyciecz
ka zorganizow ana została przez
sekcję polską C. G. T . (G eneralnej
Konfederacji P ra cy ), Federację Em igrantów Polskich i TUR. we
Francji. Kierownikami blisko 2000
wycieczki są tow . tow . Mackiewicz

C, G. T. i tow . Krawczyński, sekrei
tarz Z arządu Gł. TUR. w e Francji,
Rzecz charakterystyczna, że w ycie
czka robotnicza zam iast ułatwień
ze strony konsulatu polskiego W
P aryżu spotykała się raczej z prze
szkodam i. Dopiero interw encja w:
W arszaw ie umożliwiła grupie ro
botniczej odwiedzenie kraju.
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Zagadkowy zgon w
,W VIII komis, zasłabł nagłe i
stracił przytom ność m ężczyzna nie
w iadom ego nazw iska lat ok. 50.
Lekarz
Pogotow ia
stw ierdził
śm ierć z przyczyny nieustalonej.
Zwłoki zabrano do prosektorjum .

Z Y C I E
W A R S Z A W Y
Komisariacie p.p. Obywatel perski
Z nędzy i zgłodu

P osiadam y w łasne informacje,
dotyczące przyczyny zgonu. N arazie pow strzym ujem y się od po
Od pewnego czasu na terenie
dania ich, oczekując na wynik
Polski grasow ał jakiś cudzozie
śledztwa.
miec, który pod różnemi pozora
mi nabierał firmy i poszczegól
nych obywateli. Specjalnością oszusta było branie różnego to w a
ru na weksle i następnie sprze
daw anie za pół w artości; W ten
tala^Dz. Jezus. Z przeprowadzone sposób zostało nabranych wielu
go oledztwa wynika, że Pęski mie kupców na sumę kilkudziesięciu
szkał w tym domu z żoną Wandą, tysięcy złotych.
urzędniczką „Sokoła" oraz z sub
Przed dw om a miesiącami do
lokatorem W ładysławem Rettinge zakładu stolarskiego
M. Eina
rem, urzędnikiem. W maju r. b., (Bielańska 9) przyszedł jakiś osob
wskutek nieporozumień z żoną i nik, który przedstaw iw szy się za
sublokatorem, Pęski w yprow adzi obyw atela perskiego, nauczyciela
się. Wczoraj Pęski chciał w ejść do języków wschodnich, zamówił gar
wspomnianego mieszkania, celem nitur mebli na sumę 2.500 zł. Tyrozmówienia się z żoną. Gdy nic
wpuszczono go, w ów czas Pęski w
przystępie rozstroju nerwowego
targnął się na życie. Za ramą
KRAKÓW
B U E W ARSZAWĘ
drzwiową desperat zostawił testa
ment oraz pllkę listów do żony, 4:0 (1:0). W Krakowie odbył się
ćwierćfinałowy mecz piłkarski o pusublokatora, rodziny i przyjaciół.
h a r Polski między reprezentacjam i

m iędzynarodow ym oszustem

Krwawy dramat małżeński
Wczoraj około godz. 7-ej loka
torzy domu przy ul. N ow y św iat
40 zaalarmowani zostali odgłosem
2-ch wystrzałów rewolwerowych.
Gdy dozorca i Miku lokatorów
przybyli na IH-e piętro klatki scho
dow ej, ujrzeli pod drzwiami loka
lu Związku Tow arzystw Gimnasty
cznych „Sokół" 36-letniego Ludwi
ka Pęskiego, technika dentystycz
nego, który w zamiarze samobój
czym postrzelił się dwukrotnie z
rewolweru w klatkę piersiową,
przyczem obie kule przeszły I tra
fiły w drzwi. — Lekarz Pogotowia,
po udzieleniu pomocy, przewiózł
Pęskiego w stanie ciężkim do szpi

Niedziela na boiskach

Samobójstwa
31-letni Jan Jadczak, robotnik,
2 9 -letn ia Marja Bogdanowiczów
targnął się na życie, ►zadając so ua, prasowaczka, otruła się kwa
bie nożem rany cięte szyi, lewej sem siarczanym.
dłani 1 Matki piersiowej.
36-Ietnia Sabina Jaskłowska,
20-Ietnia Janina Kotasówna, przy mężu, otruła się sublimatem.
robotnica, otruła się jodyną.
33-Ietnl Stanisław W ysocki, kra
wiec, napił się esencji octowej w
bramie domu Chmielna 41.
28-letni Stanisław Weksler,
W ciągu doby ubiegłej psy po fryzjer, w obecności komornika,
kąsały w różnych punktach miasta który przybył, celem dokonania
6 osób. Są to: Szlama Nisenbaum zajęcia ruchomości, targnął się
JPrzyokopowa 53), krawiec, Lud na życie, zadając sobie nożyczkawik Grzegorzewski (Leszno 75), mi 3 rany kłute klatki piersiowej.
malarz, Teofil Wojdan (Łukow
Wszystkim ofiarom zawodów
ska 6), kotlarz, Gitla Unerowa
(Twarda 32), gazeciarka, Icek życiowych pomocy udzieliło Pogo
Zand (Miła 36) uczeń i Bela Żmid towie, poczem Bogdanowiczównę
kówna (Nowolipki 60) przy rodzi przewiozło do szpitala św. Rocha,
Jaskłowską i Wekslera — na Czycach.
stem, W ysockiego zaś Do Dz. Je
Wszystkim ofiarom psiej plagi zus.
pomocy udzielono w ambulato
rium Pogotowia, kierując następ
nie do Państwowego Zakładu Higjeny, celem dokonania zastrzy
Wczoraj o godz. 17 na ul. Lesz
ków.
no róg pl. Kercelego z tramwaju
linji „9" w yskoczył i dostał się
pod przyczepny wagon jakiś męż
czyzna.
Wskutek oderwania prawej
PONIEDZIAŁEK.
ręki, złamania nogi i pęknięcia
W poniedziałek, 8 b. m. o godz. 6
czaszki, nieznajomy zmarł przed
popoł odbędzie «ię posiedzenie Egze
przybyciem Pogotowia.
Rysopis
kutyw y W, O. K. R. P P S , D ługa 21.
denata: lat około 35, wzrost śre
W TOREK.
dni, szatyn, marynarka granatowa,
MŁODZIEŻ P. P. S.
spodnie czarne w paski, kamasze
We w torek, 4 sierpnia o godz. 6.80 czarne, sznurowane, skarpetki po
popoł. odbędzie się posiedzenie W ar pielate, czapka - maciejówka gra
szawskiego W ydziału Młodzieży P. natowa. Zwłoki przewieziono do
P . S., D ługa 21.
prosektorjum.

Psia plaga

Zabity przez tramwaj

Kronika organizacyina

Kronika krakowska
Dyżury lekarzy
Dnia 3 rierpnia — noa.

Radio krakowskie

TEATR i m . j . s ł o w a c k i e g o
Poniedziałek, 3. sierpnia — „W iki jej huzar".
2 TEATRU „BAGATELA". Dziś
rew ja p. t. „Raj słomianych
wdowców*'.

PONIEDZIAŁEK, 3. sierpnia
6.30 Audycja poranna. 7.40 Płyty,
11.57 Sygnał czasu. 12.08 Płyty. —
12.18 Dziennik południowy. 14.30 Pły
ty. 15.80 Wiadomości gospodarcze.—
15.45 „O ,pająku, który z głodu zjadł
w łasną sjeć . 16.00 „Szlem w piosen
kach". 16.45 „Życie w gromadzie".
17.P0Koncert. 17,50 „Królewska ryba
pstrąg". 18.00 „Nad m o n em polakiem
czytajny Conrada". 18.15 P łyty. 18.35
Wiadomości z dnia... 18.40 Koncert.
18.50 Pogadanka aktualna. 19.00 Ga
węda żołnierska". 19.30 Koncert. —
20.00 Duety i piosenki. 20.30 „Legen
da Kościuszki i legenda Piłsudskie
go". 20.45 Dziennik wieczorny. 21.00
Koncert. 22.00' Wiadom. z XI. Olimpjady. 22.30 Wiadomości aportowe.—
22.85 Recital śpiewaczy.

Co grają w kinoteatrach

W TOREK, 4 sierpnia.

D r. B aranow ski Włodz,

T atarska

L. 11.
D r. H a a s Adolf — S aarego 10 —
W . 126-92.
Dr. Kwiatkowski Stan. — pl. MaL. 6, tei. 124-04.
D r. N enw elt Stan. — Zamojskiego
28, teł. 124-47.

Repertuar

ADRIA; „Mam la t 19".

6.30 Audycja poranna. 7.40 Płyty.
— „W iosna w P aryżu". 11.57 Sygnał czasu. 12.03 „Pożniwne
N TIC :
„Mecz
bokserski roboty i pożniwne kłopoty rolnika".—
12.23 Koncert. 14.30 R y ty . 14.30 —
BAGA?El^L<miS“
1 ”E0berta“
B
A lxA IELA : „Przygód*
0 półno- Wiadomości gospodarcze. 15.45 z XI
cy i rew ja „R aj słomianych wdow Olimpiady. 16.05 Skrzynka P. K. O.
ców".
16.20 „K w iaty w muzyce". 16.45 —
KINO DOMU ŻOŁNIERZA: Od „Hetman Ja u T arnaw ski i bitw a pod
27 lipca do 2 sierpnia 1936 r. „O stat Obertynem". 17.00 Koncert. 17.40 —
n ia serenada".
z XI Olimpiady. 17.50 Chwilka bota
PROM IEŃ: „Melodje
wielkiego niki. 18.00 „Skrzynka dla dzieci". —
miasta" ł „Tajemnica m ałej S hir 18.10 Wiadomości z dnia... 18.15 Czy
ley".
wiecie, że... 18.40 Koncert. 18.50 —
M UCHA: „Żona za 1.000 rubli". Pogadanka aktualna. 19.00 Recital
SZTU K A : „Ręce n a stole".
fortepianowy. 19.30 „Janek" opera w
ŚW IT: „Za krzywdę b ra ta ".
2-ch aktach. 21.40 „Czego spodziewa
STELLA : „Noce egipskie" j
m y się od młodego pokolenia". 22.00
Pomniana m elodja".
X I Olimpiady. 22.30 Wiadomości
U CIECH A : „żona za tysiąc rubli'*. sportowe. 22.35 Muzyka taneczna.
W a n d a ? .W ielki p la n " .

fułem zaliczki P ers dał trzysta zł,
na resztę zaś należności dał w ek
sle. Meble zostały odesłane na ul.
Nalewki 35. Gdy pierw szy weksel
poszedł do protestu, stolarz udał
się do m ieszkania wierzyciela,
lecz dowiedział się, iż ten w ypro
wadził się niewiadom o dokąd. Za
wiadom iona policja wszczęła ener
giczne dochodzenie 1 ustaliła, iż
oszustem jest wyżej w spom niany
cudzoziemiec M ateus Kaur Ktchian,
przybyły do Polski w r. 1934, jako
nauczyciel
języków wschodnich.
Jest on poszukiw any przez sądy
kilku państw za różne przekrocze
nia.

K rakow a i W arszawy. Zasłużone
zwycięstwo w stosunku 4:0 (1:0) od
niosła drużyna K rakowa, mimo że
od 5-ej m inuty g ry po kontuzji Mal
czyka, g ra ła w dziesiątkę.
Widzów 1500.
LIGA WYWALCZYŁA ZA LED W IE
REM IS ZE STANISŁAWOWEM.
W Stanisławowie odbył się w nie
dzielę mecz z cyklu rozgrywek o puh a r Polski, pomiędzy reprezentacją
ligi a reprezentacją Stanisławowa.
Mecz zakończył się nieoczekiwanie
wynikiem remisowym 2:2 (1:0). Re
prezentacja ligi przewyższała gospo
darzy technicznie i taktycznie. S ta 
nisławów g ra ł jednak bardzo am bit
nie.
POZNAŃ ZW YCIĘŻA WILNO
6:1. Zawody piłkarskie o puhar Pol
ski między reprezentacją Poznania
i W ilna zakończyły siię zwycięstwem
drużyny poznańskiej w stosunku 6:1
(5:0). G ra była ładna, szczególnie
w pierwszej części, gdzie wyróżniła
się drużyna poznańska z dobrze g ra 
jącą lin j ą ataku.
ŁÓDŹ PRZEGRYW A Z POMO
RZEM. W Bydgoszczy w meczu o
p u h ar Polski Pomorze pokonało Łódź
4:3. Mecz rozegrany został w czasie
ulewnego deszczu, przy bardzo cięż
kich w arunkach atmosferycznych i
terenowych. Do przerw y prowadziło

Co usłyszymy w radjo?
PON IED ZIA ŁEK , 3 sierpnia.
6.30 „Kiedy ranne". 6.33 Gimnasty
ka. 6.50 Muzyka (płyty). 7.20 Dzien
nik poranny. 7.30 P rogram n a dzi
siaj. 7.35 „P arę inform acyj". 7.48
K w intet H enryka Golda (płyty). —
11.57 Sygnał czasu i h ejn ał z K ra
kowa. 12.03 „Skrzynka rolnicza" —
in i. W acław Tarkowski. 12.13 Dzień,
nik południowy. 12.23 K w intet Wie
sław a Wilkosza. 15.30 Wiadomości
gospodarcze. 15.45 „O pająku, który
z głodu zjadł w łasną sieć" — opowia
danie Stanisław a Kubickiego dla
dzieci starszych. 16.00 „Szlem w
piosenkach" — lekka audycja muzy
czna. 16.45 „Życie w grom adzie": —
„Sm ak wspólnej pracy". 17.00 Kon
cert popularny w wykonaniu Orkie
stry F ilh an n o n ji W arszaw skiej pod
dyr. Józefa Ozimińskiego z Ciecho
cinka. 17.50 „Królewska ryba —
p strąg " — pogadanka — wygł. R u
dolf Wacek. 18.00 Koncert reklam o
wy. 18.50 Pogadanka aktualna. 19.00
„Gawęda żołnierska" — m jr. Stani
sław Chudyba (z W ilna). 19.30 Alek
sander Głazunow: IV K w artet smycz
kowy a-moll op. 64 wyk. kw artet
symfoniczny. 20.00 D uety i piosenki
w wykonaniu Jan in y Godlewskiej i
A ndrzeja Boguckiego. Akom panjuje
W ładysław Szpilman. 20.30 „Legenda
Kościuszki i legenda Piłsudskiego"
20.45 Dziennik wieczorny. 20.55 Po
gadanka aktualna. 21.00 Koncert w
wykonaniu O rkiestry P. R. z udzia
łem Jadw igi Radwanówny (śpiew).
22.01. T ransm isje i wiadomości z Olim pjady. 22.30 Wiadomości sporto
we lokalne. 22.35 Recital śpiewaczy
Antoniego Kohmana. Akom panjuje
W ładysław Walentynowicz. 23.00 —
Muzyka taneczna w wykonaniu Ma
łej O rkiestry P. R.

„Adria"

„W esołe motyle"

Pomorze 2:1, po przerw ie udało się
łodzianom wyrównać. W czasie prze
pisowym wynik brzm iał 3:3. Wobec
wyniku remisowego przedłużono grę
o 30 minut. Pomorze w tym okresie
zdobywa decydujący punkt.
DRUGIE ZWYCIĘSTWO W IE 
DEŃSKIEGO R A PID U W E LWO
W IE. W niedzielę Pogoń rozegrała
rewanżowy mecz z wiedeńskim Rapidem. I tym razem pewne zwycięstwo
odniosła drużyna wiedeńska w stos.
4:1_ (1:1). Pogoń g rała znacznie le
piej, niż w sobotę. W drugiej poło
wie jednak lwowianie nie w ytrzym ali
tempa, pozw alając sobie strzelić trzy
bram ki. Jedyną bram kę dla Polaków
zdobył Niecheioł z rzu tu karnego.
NIEM IEC RUM RICH ZDOBYWA
GRAND PRIX Ś L Ą S K A . W Wielich H ajdukach n a torze K. S. Ruch,
w obeoności ponad 20 tysięcy wi
dzów, odbyła się n a w ielką skalę
zakrojona im preza motocyklowa, n a 
zw ana: Motocyklowe G rand P rix
Śląska.
„Bieg narodów" w ygrał Polak Ba
ron przed A ustrjakiejn Mayerem i
Jensenem (D an ja).
Bieg m aszyn sportowych w ygrał
Witkowski z Bydgoszczy przed Henneckiem z Katowic.
Bieg au stralijsk i w ygrał Witkow
ski z Bydgoeżezy, również przed
Henneckiem.
W biegu pocieszenia pierwsze miej
see zajął Kępka przed Czernym 1
Słotą.
O rganizacja zawodów naogół do
pisała.
W IED EŃ SK I B. A. C. WYGRY
WA W PIOTRKOW IE. W niedzielę
rozegrany został w Piotrkowie mię
dzynarodowy fecz piłkarski pomiędzy
wiedeńską drużyną BAC a Comcordią
z Piotrkowa. Wiedeńczycy zaprezen
towali ładną grę i w ygrali w stosun
ku 7:4 (3:2). Widzów 1500 osób.

K ą c S k rad U o w y

Legenda Kościuszki
i legenda Piłsudskiego

W dniu w czorajszym liczni prze św iadkam i
chodnie na moście Kierbedzia byli padku.

Śmierć przy pracy

STAN POGODY w|g PIM

C o grają w t e a t r a c h ?
TEATR NARODOWY: dziś „W iel.
ka miłość" M olnara w reżyserji Oste
rwy z Ćwiklińską, Eichlerówną i Osterw ą n a czele.
TEATR POLSKI: dziś i codziennie
„Dziewczęta i oni" Bus - Feketego
w reżyserji K. Borowskiego.
TEATR M ALICKIEJ daje dziś
dwa przedstaw ienia: o 4-ej popołud.
Bus-Feketego „Trafikę pani genera
łowej " i o 8-ej wiecz. „Protekcję p a 
ni W arren" B ernarda Shawa.
TEATR LET N I: Dziś komedja
muzyczna „Podwójna buchalterja".

TEATR J . KOROLEWICZ-WAYDOWEJ (KAROWA 18) daje co wie
czór o 8 m. 15 najpiękniejszą ope
retkę „G ejsza" Jonesa.
CYRULIK WARSZAW SKI. Dziś
rew ja „Frontem do rad o śd " z H an
ką Ordonówną, Kraszewską, Kruków
skim, Lawińskim, Igo Symem n a cze
le zespołu. Początek o g. 7.30 i 9.45.
TEATR ROSYJSKI (Nowy Świat
19) g ra w piątki, soboty i niedziele
komedję podług T. Dostojewskiego
„Sen W ujaszka".

C o w y ś w i e t l a j ą K in a ?
ADRIA: „A rm ja Ewy".
APO LLO : „Kochaj mnie dziś" oraz „Sztuka życia".
ATLANTIC: „Noce egipskie".
ACRON: „Tarzan nieustraszony" i
„Bal w Savoyu“„
A N TIN EA : „Jestem zbiegiem" i „Mi
łość m aturzystki".
A S: „Shirley Tempie jak żywy za
staw ".
AMOR: „Madame B utterfly" i „Precz
l krvzysem".
BAŁTYK: Film plastyczny.
BIS: „Walczę o życie" i „G rzech'.
CAPITOL: „Mały M arynarz".

C A P IT O L

pocz. 4
niedz. 12
Pierwsza polska komedja morska

MAŁY

ARYNARZ
M. BOGDA— H. GROSSÓW*
H A — F. BRODNIEWICZ— A.
FER T N E R — W. CONTI

LOS: zam knięty do 1 września.
MASKA: „Zaczęło się od pocałun
ków".
MEWA: „O czem śnią dziewczęta*' i
„Annapolis".
METRO: ,Epizod" i rew ja.
MUCHA: „W yprawy krzyżowe" f
„Młody las".
M INERW A: „Człowiek dwuch świa
tów" i „Bez honoru".
M AJESTIC: „Złota dziewczyna".
M IEJSK I: „Chińskie morza".

K in o

MIEJSKIE

Początek seansów godz. 6 — 8 —10

CHIŃSKIE
MORZA
Ceny miejsc: Parter od 75 gr,
Balkon od 50 gr. Ulgowe po 50 gr.

MARS: „Melodje wielkiego m iasta",
NOWA TOMBOLA: „N asze słonecz
CASINO: „K aprys M arkizy Pompako" i „Złodziej serc".
dour".
OKO PR A SK IE:
„Potępienice" 1
„C yrk Barnuraa*'.
P A N : „Nowe przygody T arzana".

CASINO p. 6.8, io
KAPRYS
MARKIZY
POMPADOUR

„Bajka o szczęściu"

HOLLYWOOD

Rotmistrz

». WERFFEN

OGŁOSZENIA DROBNE
BIŻUTERIĘ, w - s - KWITY
wysokie

wy*

Około godz. 10 rano jakiś nędz
nie ubrany mężczyzna
szybko
wskoczył na barjerę mostu i nim
ktokolwiek mógł się zorjentow ać,
W fabryce przy ul. Solec 46,
nieznajomy rzucił się w nurty W i
podczas pracy, zasłabł nagle 1 sły.
stracił przytom ność 45-letni Jan
Na ratunek natychm iast w yru
Szewczyk, robotnik. Lekarz P ogo
tow ia stwierdził śmierć z przyczy szyła łódź z pobliskiego kom isarjatu rzecznego. Topielca w ydo
ny nieustalonej.
byto na brzeg. Zastosow ane za
biegi doprowadziły nieznajomego
do przytomności. Przewieziony do
Przewidywany przebieg pogody do szpitala Dz. Jezus, podał się za
wieczora dnia dzisiejszego: Naogół Stanisław a Kosałę, zam. w b ara
chm urno z przelotu em i. deszczami, kach dla bezrobotnych. Przyczy
dość obfitemi n a południu kraju. Cie ną rozpaczliwego kroku był brak
pło. Słabe w iatry zachodnie.
pracy.

Z nieodpartą koniecznością nasuw a
się porównanie legendy I-go M ar
szałka Polski z legendą I Naczelnika.
Istnieje pewne podobieństwo w lo
sach i przeżyciach obu bohaterów, co
tłum aczy pewne wspólne rysy legen
dy. Obok kopca Kościuszki pod K ra
kowem wznosi się drugi kopiec n aro
dowej pamięci — kopiec n a Sowińcu.
„Legenda Kościuszki i legenda Pił
sudskiego" — będą tem atem odczytu, COLOSSEUM M AŁE: „Czterech i
k tóry wygłosi w radjo prof. Adam
pół muszkieterów".
Skałkowski dziś o godlz. 20.80.
CORSO: „Za chwilę szczęścia" i re 
wja.
CZARY:
„Indyjscy
piechurzy" i
„Pieśń zdobywa św iat".
U tw ory symfoniczne Rogowskiego ELITE: „D la Ciebie tańczę" i „Dom
oparte są w znacznej siwej części na
N r. 56‘*.
program ie literackim. Do tego nale EUROPA : „Sobowtór królewski".
żą również utw ory nadane przez Pol
FAM A: „Tygrys Pacyfiku" i „N ie
skie Radjo dziś o godz. 21.06' miano
bezpieczny kochanek".
wicie „M amidła", które wykonane bę
FILHARM ONJA: „Syn m arnotraw 
dą w fragm entach i „Bajka o sizczęny".
ściu". U tw ór „B ajka o szczęściu" wy
FLORIDA:
„Chano" i „Pojedynek ze
kracza poza zwykłe ram y symfonicz
śmiercią".
ne, obejmuje bowiem obok pairtyj or
EUROPA: „Szyfr Nr. 77".
kiestrowych, również części wokalne,
a naw et recytacje. J e s t to prawdziwa H ELJO S: „W poszukiwaniu miłości"
i „Zaledwie wczoraj".
bajka muzyczna o pewnym artyście,
„R otm istrz v. W erktóry pokochał piękną księżniczkę i HOLLYWOOD:
fen“.
o wiernym przyjacielu a rty sty o...
panu Kocie.
Beznadziejną była miłość arty sty
do córy królewskiej. Aż oto księżni
czka w padła w ciężką chorobę; we
Pocz. w dni pow. 6, 8, 10
zwani z wszystkich stro n lekarze,
„ „ niedz. i święta 4, 6, 8, 10
znachorzy i m agicy nie mogli jej u F
i
l m . który
leczyć. W ów cias podstępny, lecz w ier
otwiera nową
ny przyjaciel Kot, dowiedziawszy się
w spaniałą erę
o całej spraw ie różnemi wymyślnemi
w kinem ato
sposobami wprowadził arty stę na
grafii austriac
dwór królewski. Płomienna melodja
kiej
miłości a rty sty do księżniczki każe
córce królewskiej zapomnieć o choro
W roli gł, R u d o lf F o r s t e r
bie. W nagrodę uszczęśliwiony a rty 
sta dostaje księżniczkę za żonę. T a KOMETA: „Świat je st zakochany"
ką to piękną bajkę muzyczną usłyszą
i rewja.
radiosłuchacze w poniedziałek. Grać
będzie orkiestra Polskiego R adja pod
dyr. Z. Górzyńskiego, śpiewać będzie
ul. Chłodna 49, tel. 6.48-51.
Jadw iga Radwanówna, recytować J a 
nusz W arnecki.

Od dziś n a ekranie kina „A dria"
w yśw ietlany będzie jeden z najw spa
nialszych filmów rewjowo - muzycz
nych p. t. „Nocne M otyle", odznacza
jący się bogactwem w ystaw y i tern,
że bierze w nim udział zespół najpo
pularniejszych artystów Hollywoodu,
„Nocne Motyle" to film , który po
tra fi w pełni zadowolić każdego, na
w et najwybredniejszego smakosza fil
mowego. Je st rzeczą pewną, że wszys lombardowe kupuje, płaci
cy am atorzy dobrego film u przyjdą ceny. Hefen, Miodowa 2
dziś do k in a „A D RIA ",

w strząsającego
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ŚW IAT JEST
ZAKOCHANY

K apitalna, pełna hum oru i zabaw
nych sytuaeyj komedja muzyczna
o bohaterach mikrofonu.

___________ R E W J A

n

CZEHPI0N pływacki,mistrz

'• olimpijski. H E R M A N
4 B R I X , słynny następcą
Johny WEISMULLERA w wiel
kim filmie dlunglowym

■

NOWE
PRZYGODY

ARZANA
PET IT TRIANON: „N ie odchodź ode
mnie" i „Epizod".
POPULARNY: „W alka z caratem "
irew ja.
PROM IEŃ: „Dzień Wielkiej P rzy
gody* i „P at i Patachon".
PRAGA: „Ta albo żadna" i „Sekre
ty M arynarki wojennej*'.
R A J: „Nie roiala baba kłopotu",
RIALTO: „Ręce na stole".
RIV IERA: „C ar szaleniec" 1 „Przy
błęda".
RENA (D ługa 9 ): „Chłopcy z placu
cu broni" i ,Pionierzy T ex asu ',
ROXY: „Melodja wielkiego m iasta",
SFIN K S: „Złota dziewczyna" i „Kuh areera".
STYLOWY: „Wesoły donżuan*'.
ŚWIATOWID: „Zapomniane tw arze".
ŚWIAT: „S zanghaj" i „Arcylokaj".
SOKÓŁ; „Kochaj tylko mnie" i do
datki.
TON: „Burza nad św iatem " i „B iała
parada".
UCIECHA: „Krwawe perły".
U N JA : „Mecz bokserski" i „Jestem
zbiegiem".
KINO VA RIETE (Gmach C yrku):
„Szczęście na ulicy" i „Dzień wiel
kiej przygody".

KINO VAR|£TĆ

p. p.

(Gmach C y rk u ) O rd y n a c k a 1
WIELKI PODWÓJNY Program

SZCZĘŚCIE NA ULICY
Dzień Wie|kiei Przygody

z JEA N PA R K E R I JAM ES OUNN
Z JUNOSZĄ STĘPOW SKIM

DLA MŁODZIEŻY DOZWOLONE
Ceny od 5 4 g r ■_______
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S Z T A F E T A R O B O T N IC Z A
Olimpiada berlińska rozpoczę
ta!
Jakby na ironję losu, data rej
rozpoczęcia zbiega się z drugą
datą, krwawemi zgłoskami zapi
saną w dziejach ludzkości — z
datą rocznicy wybuchu wojny
światowej.
Dwadzieścia dwa lata temu
pada strzał rewolwerowy w Sa
rajewie a wślad za nim na po
lach Flandrji, Szampanji, nad Re
nem i nad Wisłą, czy w dalekich
błotach mazurskich zagrzmiały
armaty, polała się krew młodzie
ży całego świata.
8 miljonów zabitych, dziesiąt
ki miljonów zmarłych z chorób,
rannych i okaleczonych. Ruina
gospodarcza, zmarnowanie i za
przepaszczenie olbrzymich do
robków kultury i cywilizacji.
Wzdrygnął
się
zbluzgany
krwią świat.
Jednostki lepsze i szlachetniej
sze poczęły pracować na rzecz
pokoju.

„Nigdy więcej wojny!“ — roz
brzmiewa hasło ze szpalt pacyiistycznych dzienników.
Hasło to podejmuje klasa ro
botnicza, która wypisuje je na
swoich
czerwonych sztanda
rach, przekuwając je na oręż
swej walki.
Hasło to mają również propa
gować Olimpjady, służące w
myśl intencyj inicjatorów, dziełu
zbliżenia się i zbratania naro
dów.
W Niemczech zwycięża la
szyzm!
Rozpętano szał szowinizmu!
Dziesiątki tysięcy bojowników
o pokój i o wolność idą do w ię
zień i do obozów koncentracyj
nych. Gnije w kazamatach hitle
rowskich wielki szermierz po
koju, Ossiecki, laureat nagrody
Nobla, chluba nauki niemieckiej.
Nad społeczeństwem niemieckiem zawisnął zaciśnięty kułak
szturmowca hitlerowskiego.

Wślad za hitlerowcami zbroi
się cały świat. Miljardy idą na
armaty, na pancerniki, na mitraljezy... .
I znów groza nowej masakry
zawisła nad znękaną ludzkością.
I właśnie w tem ognisku zbro
jeń i szowinizmu, w hitlerow
skim Berlinie rozwinięto sztan
dar olimpijski, symbolizujący
sprawę pokoju.
Czyż można wyobrazić sobie
większy cynizm i obłudę.
Nie! postokroć, nie!
Na coś podobnego może się
zdobyć tylko „gasnący świat
Ale idea powszechnego poko
ju nie zginęła i nie zginie. Ma ją
w sercach miljonowa rzesza kla
sy pracującej. Ona jej nie zdra
dzi, nie splugawi cynizmem, słu
żyć jej wiernie będą robotnicy
sportowcy całego świata, którzy
swe przywiązanie do niej zade
monstrują na Olimpjadzie w Ant
werpji.

15 lat pracy
Wywiad z wiceprzewodniczącym R.K.S. „Skra"
Z okazji 15-to lecia istnienia
Robotniczego Klubu Sportowego
„Skra" Redakcja „Sztafety Ro
botniczej‘‘ zwróciła się do wice
przewodniczącego Klubu tow. F.
Grzesika z prośbą o udzielenie
wywiadu na temat dotychczaso
wej pracy i dalszych zamierzeń,
tej tak zasłużonej dla sportu ro
botniczego, placówki.
Pierwsze nasze pytanie doty
czy historji Klubu. Kiedy pow
stał? Jak się rozwijał?
Po chwili namysłu tow. F.
Grzesik odpowiada:

Klub pow stał w roku 1921, zało
żony przez g arstkę nieliczną tych,
którzy rozumieli doniosłą rolę w y
chow ania fizycznego w śród mas
młodzieży robotniczej. Z apał i en
tuzjazm tow arzyszyły niezm ordo
w anej i w ytrw ałej p racy w ciągu
tych 15 lat.
A jaki jest dotychczasowy dorobek
ldubu?

Jeżeli chodzi o dorobek w ciągu
okresu la t piętnastu, to p rzedsta
w ia się on dość pokaźnie. Cztery
drużyny piłki nożnej, z których
pierw sza czterokrotnie została mi
strzem W arszaw y, g rając skolei o
w ejście do Ligi. O statnio od dwóch
lat drużyna ta je st wicem istrzem
R. P. A. Sekcja lekkoatletyczna,
bardzo liczna, od zarania Z. R. S.
S.-u po dzień dzisiejszy jest robo
tniczym mistrzem Polski, a szereg
jej członków był niejednokrotnie
reprezentantam i W arszaw y i Pol
ski. Sekcja gier sportow ych od ro
ku 1929 jest mistrzem robotniczym
W arszaw y w koszyków ce i siat
ków ce zarów no w konkurencjach
męskich, jak i kobiecych. Raz jeden
tylko, v/ roku 1932, oddała palmę
pierw szeństw a w koszyków ce mę
skiej M arym ontow i. T a sam a dru
żyna koszyków ki męskiej jest już
dw a lata zrzędu wicem istrzem W.
O. Z. G. S. i w alczyła o m istrzo
stw o Polski w roku ubiegłym w Lu
blinie. Jedyna robotnicza na tere
nie W arszaw y drużyna H azeny od
szeregu la t znajduje się w klasie
„A“. Zespół bokserski do r. 1931
jeden z najlepszych na terenie W ar
szaw y, kilkakrotnie zdobyw ający
w icem istrzostw o W . 0 . Z. B.-a,
przechodził kryzys sportow y, lecz
już od sezonu roku 1934/35 kroczy
ciągle naprzód i dziś już jest zes
połem zw artym , w yrów nanym , sta
jąc się pow ażnym kandydatem do
klasy „A“. Podobnie przedstaw ia
się spraw a z sekcją ciężkoatletycz-

ną, któ ra w ytrw ałą pracą i zdoby
ciem now ych sił w roku bieżącym
zdobyła jedno z czołowych miejsc
w klasie „A".
Dużą popularnością w śród człon
ków klubu cieszą się sporty w od
ne, to też kajakow anie i pływać
tw o reprezentują już dzisiaj bardzo
pow ażny poziom pod względem
sportow ym i ilościowym.
N ajm łodszą gałęzią sportu, upra
w ianą przez członków jest tenis,
którego sekcja została założona
przed dw om a laty. Aczkolwiek nie
reprezentuje w obecnej chwili zbyt
wysokiego poziomu sportow ego
temniemniej jednak czyni duże po
stępy, co pozw ala przypuszczać,
iż w niedalekiej przyszłości stanie
się jedną z silniejszych drużyn w
W arszaw ie. Bolączką naszą jest
sekcja kolarska, która po długim
letargu budzi się do pracy, odrabia
jąc powoli ale system atycznie zale
głości w pracy organizacyjnej i
sportow ej. Po za wymienionemi
sekcjami, klub posiada sekcję hokeyow ą, która w roku bieżącym
aw ansow ała do klasy „A“, w stadjum organizow ania sekcję narciar
ską, której członkowie brali już adział w I M istrzostw ach narciar
skich Z. R. S. S. w Siankach i wre
szcie sekcję ping - pongow ą, która
m a najw ięcej zwolenników w okre
sie zimowym.
A czy praca klubu jest ograniczo
na tylke do pracy sportowej, czy też
obejmuje i inne dziedziny?

Klub nie ogranicza się wyłącznie
do p racy sportow ej, ale również
pośw ięca dużo miejsca pracy kul
turalno - ośw iatow ej za pom ocą
odczytów , referatów , w ieczoro
w ych dyskusyjnych, zebrań to w a
rzyskich. P row adzona jest bibljote
ka i św ietlica, w której członkowie
pośw ięcają czas w olny od zajęć na
czytaniu pism i grach tow arzys
kich.
A jaki jest obecnie
Klubu?

stan

liczebny

snemi rękom a zbudow aliśm y dwa
boiska do piłki nożnej, bieżnię lek
koatletyczną, boiska koszyków ki i
siatków ki, kort tenisow y i dom klu
bowy, czyniąc z terenu bardzo za
niedbanego stadjon sportow y, z
którego korzysta dziesiątki klubów
robotniczych. W szystko to byliśmy
w stanie osiągnąć tylko dzięki ofiarnej i niestrudzonej pracy n a
szych członków.
Może teraz zapoznacie nas towa
rzyszu z zamierzeniami klubu na
przyszłość?

Jeżeli chodzi o nasze zam ierze
nia najbliższe, to uzależniam je w
dużej mierze od naszych m ożliwo
ści finansowych. A do dnia dzisiej
szego to nasza najw iększa bolącz
ka. Jedno jest pewnem, że jak do
tej pory tak i na przyszłość będzie
my dążyli do ogarnięcia jak naj
szerszych m as młodzieży robotni
czej, aby w ykrzesać z niej te wszy
stkie w artości, które cechują peł
now artościow ego, uśw iadom ione
go robotnika - sportow ca.
N a tem kończymy naszą rozmo
wę, dziękując naszem u rozmówcy
i zarazem z ram ienia Redakcji skła
dając życzenia dla Klubu, by cele
i zam ierzenia sw oje jaknajprędzej
osiągnął.

Odpowiedzialny; redaktor: Ludwik Winterok.

Z m iarodajnych źródeł w iado
mo nam, że w niemieckich w ięzie
niach przebyw ają nasi niemieccy
tow arzysze sportow cy, którzy ska
zani zostali jako działacze anty
faszystow scy na kilkuletni lub do
żywotni pobyt w niemieckich murach więziennych.
W praw dzie dnia 23. kwietnia
r. b. w ydano w Niemczech amnestję, lecz jak się okazało, był to
zw yczajny m anew r hitlerowski,
który miał w błąd w prow adzić
cały św iat sportow y i uśpić masy,
które są zwolennikami w olnego
niezależnego sportu.
Amnestja, w ydana przez władze
hitlerowskie, nie dotyczyła naszych
tow arzyszy sportow ców . Przeby
w ają oni nadal w kazam atach nie
mieckich.
I to dzieje się w chwili obecnej,
gdzie głosi się o wielkiej olim pja
dzie m iędzynarodow ej, o w olno
ści sportow ej i o zbrataniu naro
dów.
Ten sam Hitler, który jedną rę
ką trzym a dziś olimpijską gałąz
kę pokoju, a drugą w trąca do lochow więziennych sportow ców ,
ma być propagatorem Olimpjady.
„Przestępstw em " było to, że
robotnicy sportow cy zostali nadal
wierni ideałom wolnościowym , że
byli i są bojow nikam i za czysto
ścią sportu, że są przeciwnikami
nierfawiści rasow ej, militaryzacji
sportu i szowinistycznem u w ycho
waniu.
Nie chcieli oni widzieć w to w a
rzyszach — sportow cach z F ran 
cji, Belgji i Czechosłowacji — wro
gów i przeciw ników , bo są zw o
lennikami m iędzynarodow ej jedno
ści i wolności sportow ej. Stoją na
stanow isku, że sport jest środkiem
zbliżenia i zbratania wszystkich

W

Team w ystąpił w składzie: W eker (S k ra )—bram ka, W ięckowski
(S kra) i G oldberg ( ó w .) —obrona,
Janusz, W ybrański (Skra), Grusz
ka (G w.) — pomoc, Birencwajg,
Freiman (Gw.), Burzyński (Sk.),
Szulzynger (Gw.), Kobojek (Skra)
— atak.

organizowanych z okazji 15-letia istnienia RKS„Skra“
Za tydzień, zasłużony, na niwie
sportu robotniczego R. K. S. „Skra"
obchodzić będzie 15 -tą rocznicę swe
go istnienia.
W ramach jubileuszu odbędą się w
okresie od 9. do 23 lipca r. b. nastę
pujące imprezy sportowe:
Gdy sportowe: mistrzostwa robot
nicze siatkówki okręgu warszawskie
go. (W ramach jubileuszu). Turniej
koszykówtki dla klubów robotniczych.
Mecz piłki ręcznej Śląsk — „Skra".
Meęz koszykówki TUR (Łódź) —
„Skra".
Kolarstwo: Bieg kolarski na trasie
Warszawa — Pułtusk — Warszawa.
Lekka atletyka. Drużynowe zawo
dy 1. a. o puhar 15-lecia „Skry" dla
klubów zrzesz, w WOZLA. Zawody
lekkoatletyczne indywidualne. Zawo-

•

stosunku 2:0 (2:0)

Od szeregu lat rozgryw ane za
wody piłki nożnej między W a r
szaw ą a Łodzią o puhar b. Prezy
denta m. Łodzi tow . Bronisław a
Ziemięckiego zreguły kończyły się
zw ycięstwam i łodzian. W roku
bieżącym jednak zmieniły się role.
W dniu 1 M aja W arszaw a bije
reprezentację łódzką w wysokim
stosunku 5:1 a i obecne spotka
nie rozstrzyga na sw oją korzyść.
Tym razem Łódź grała we w spól
nym teamie z Tom aszowem .

sze „bom bą" Kobojka, bądź też
„indyw idualnym " popisem Freim ana, kończącym się z reguły, po
dłuższem kiwaniu, podaniem pił
ki... przeciwnikowi, ó ra c z ten mo
że służyć za wzór, jak nie należy
grać w napadzie.
Gra przez cały czas, za w yjąt
kiem pierwszych minut, ospała i
mało ciekawa, toczy się praw ie
przez cały czas na polu teamu,
zrzadka urozm aicona w ypadam i
tego ostatniego.
Bramki dla F.A.C. zdobyli: Kerner i Dostał.
Sędziował p. Hasselbusch.

Siła—Giszowiec
mistrzem Polski
W uzupełnieniu spraw ozdania
z ubiegłego tygodnia podajemy
do wiadomości, ze w finałowem
spotkaniu szczypiorniaka R. K.
S. „Siła" z Gisizowca pokonała
Fr. T. katow icki w stosunku 2:1.
G ra bardzo ciekaw a i emocjo
nuijąca. Do ostatniej chwili w a
żyły się losy zwycięstwa. Oby
dwa zespoły okazały się w yrów 
nane, reprodukując grę na b a r
dzo wysokim poziomie.
Zwycięstwem tem „Siła" zdo
była zaszczytny tytuł Robotni
czego M istrza Polski w-piłce rę 
cznej.'
:: :r ,

ne przepisy, a przed światem sta
nąć jako jednostka bez skazy!
To m ogą tylko Niemcy faszy
stowskie!
Cały niemal św iat idzie na ski
nienie gnębicieli wolności, lecz bez
nas robotniczych sportow ców , któ
rzy na swoich sztandarach noszą
napisy o wolności ciała i ducha,
którzy są głosicielami m iędzyna
rodowej solidarności, szerm ierza
mi walki o socjalizm!
My dziś wznosim y nasze pięście
przeciwko olim pjadzie hitlerow 
skiej, a nasze „W OLNOŚĆ" za
grzmi jak grom z nieba — tam na
M iędzynarodow ej Robotniczej Olim
pjadzie w Antwerpji!
W . Robakowski.

P ro g ram zaw o d ó w

I1

Skra-Gwiazda 2:0 (1:0)
W sobotę dnia 1 b. m. na bois
ku „Skry" zaw odow a drużyna wie
deńska Floridsdorfer A. C. roze
grała zaw ody piłki nożnej z ro
botniczym teamem Skry i G w iaz
dy, zw yciężając go w stosunku
2:0 ( 1 :0 ).

narodów — bez w zględu na przy
należność narodow ą lub rasow ą.
A przecież Olim pjada jest zbu
dow ana na podstaw ach jedności
m iędzynarodow ej, w spólnego po
rozumienia, rów ności i wolności.
Jest rzeczą jasną, że ci więzie
ni sportow cy są bojownikam i i
krzewicielami ducha olimpijskiego
i za to Hitler, ten propagator Olim
pjady berlińskiej, skazuje ich na
długoterm inow e więzienie.
Olim pjada w Berlinie! Olimpja
da Hitlerowska!
Co za obłuda!
Jak m ożna stanąć przed św ia
tem z gałązką pokoju w dłoni,
gdy w sercu gości gw ałt wolności,
nienawiść narodow a i rasow a!
Kto jest zdolny łam ać tradycyj

•

Floridsdorfer A. C. - tem

Obecnie klub liczy około 600
członków, w tem czynnych zgórą
pięciuset, co pozw ala mnie stw ier
dzić, że jesteśm y jeżeli nie najlicz
niejszym , to w każdym bądź razie
Goście nie zadem onstrow ali nic
jednym z najliczniejszych klubów
specjalnego. Jako całość, w ykazali
robotniczych na terenie Polski.
się zespołem w yrów nanym , szyb
A czy możecie, towarzyszu, powie
kim, lecz mało skutecznym w re
dzieć jaki jest zasiąg klubu na
zultatach końcowych. Cechują go
młodzież?
długie i płaskie podania, oraz gra
Zorganizow ane w roku ubiegłym
skrzydłami, co zupełnie dezorjen1 roku bieżącym miesiące p ropa
tow ało w arszaw iaków .
gandow o - w erbunkow e w płynęły
T earn przeciw staw ił grę w po
bardzo na podniesienie stanu licze
rów
naniu z wiedeńczykam i prym i
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G ra przez cały czas toczyła się
botniczego” pod hasłem przygo obecnej około 80 chłopców i 50
towania się do olimpjady robo dziew czynek. Sekcja ta— to nasza pod znakiem przygniatającej prze
tniczej w Antwerpji.
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dników i 14 klubów.
A jaki jest stosunek członków do stkiem bram karza W ekera.
Ze względu na brak miejsca, klubu?
N ajsłabszą stroną w arszaw ian,
szczegółowe sprawozdanie da
Ja k najbardziej pozytywny. Z to atak. Zdobyw a się na szereg
my w następnym numerze „Szta praw dziw ą satysfakcją podkreślić w ypadów , chwilami naw et groź
fety”.
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W arszaw a w ystąpiła w nastę
pującym składzie: bram karz Po
lańczyk (Marym.) obrona: Her
man (S kra) i Bętkowski (E lektr.).
pomoc — ó ru sz k a (G w iazda), Ja 
nusz i D raganiak (S k ra ), atak —
Birencw ajg, Szulzynger (G w iazda)
Burzyński, Sm osarski i W ięckow 
ski (S k ra).
Skład zespołu łódzkiego opierał
się na graczach Lechji tom aszow 
skiej, T. U. R-a i W idzew a z Ło
dzi.
Do przerw y g ra toczyła się ze
zmiennem szczęściem, więcej ini
cjatyw y posiada jednak W a rsza
wa. Bramki strzelili Burzyński i Bi
rencwejg. T a ostatnia
została
strzelona w ostatniej
minucie
przed przerw ą.
Po przerw ie w składzie W a r
szaw y następują pew ne zmiany.
Na miejsce H erm ana przechodzi
ze skrzydła W ięckowski, którego
zastępuje na skrzydle Buga ze
Skry. Janusza zastępuje W olkenbilijt, D raganiaka — Lotrynger.
W arszaw a opada na silach, a
inicjatyw ę w sw e ręce przejm uje
team, nie w yzyskaw szy jednak cy
frowo. W dużej to mierze należy
zaw dzięczać
świetnej
obronie
w arszaw ian.
Publiczności zebrało się około
1000 osób.
W ten sposób puhar narazie
zdobyła W arszaw a. W ręczył go
tow .
Zatke
przedstaw icielow i
W arszaw y tow. Koseckiemu.

Zarząd „Elektryczności"
W ubiegłym miesiącu został wy
brany Zarząd R. K. S. „Elektrycz
ność", który ukonstytuował się w
sposób następujący:
Przewodniczący Karkowsiki Ksa
wery, wiceprzewodn. Wielochowsiki
Stefan i Michalak Stanisław, skarb
nik Czupkowski Juljam, sekretarz
Zasuwik Władysław, gospodarz Pias
kowski Jan, kronikarz Hebda Ed
mund, ref. prasowy Witkowski Cze
sław, czł. Zarządu: Porczek Mieczy
sław i Starczyński Władysław.

dy lek.-atl. dla chłopców do lat 16—
dla klubów robotniczych. Bieg na
przełaj dla zawodników klubów ro
botniczych.
Piłka nożna: Turniej juniorów do
stępny dla klubów R.P.A. i WOZPN.
Czwórmecz piłkarski z udziałem dru
żyn RTS. „Widzew" (Łódź), RTS.
„Znicz" (Pruszków), RXS. „Gwiaz
da" i RKS. „Skra" Piłkarski turniej
błyskawiczny dla klubów R.P.A.
Teni-s: Turniej tenisowy dla zawod
ników klubów robotniczych. Rozegra
ne zostaną: gry pojedyńcze kobiet i
mężczyzn, gry podwójne i gry mie
szane (m ixty).
Sporty wodne: Zawody kajakowe
i pływackie.
Program rozpoczną zawody lekko
atletyczne w dniu 9 b. m, (niedziela)
o godz. 10 rano następuj ącemi kon
kurencjami: sztafeta 5 X 100, rzut
dyskiem, skok w dal i bieg na 3000
mtr.; dla kobiet: sztafeta 5 X 100,
kula i skok w dal.

Stypendja
na obozy Z.R.S.S, w Jó zefo w ie
W. R. S. K. O., pragnąc udostęp
nić niezamożnym członkom udział w
najbliższym obozie wyszkoleniowym,
Z. R. S. S. w Józefowie wyznaczyło
kilka stypendjów — 2 do 15 zł. i 2
po 7 zł. Obóz w Józefowie jest prze
znaczony dla przodowników
gier
sportowych.
O przyznanie stypendjum może ubiegać się każdy członek Robotnicze
go Klubu Sportowego na terenie
okręgu warszawskiego, posiadający
legitymację związkową z opłaconą
mareczką na rok 1936.
Termin zgłoszeń upływa z dniem
10 sierpnia r. b.

Z zagranicy
ZAWODY PŁYWACKIE HOLANDJA — BELGJA.
Holandja
zdobyła poraiz pierwszy zwycięstwo
nad drużyną belgijską w zawodach
pływackich w stosunku 65:39. W
zawodach nie startowali pływacy
Antwerpji, co było powodem klęski
drużyny belgijskiej. Wyniki zawo
dów zasługują na podkreślenie:
100 metr. styl dowolny — Stopman (Holandja) 1:09 min.
100 metr. styl klasyczny — Voorhof (Belgja) 1:22 min.
W piłce wodnej Holandja — Bel
gja 3:2.
PRZEWRÓT W SOWIECKIM
SPORCIE. Najwyższa Rada Kul
tury
Fizycznej
w
Sowietach
została zlikwidowana. Jej funkcje
objął Zjednoczony Komitet Kultury
Cielesnej i Sportu. Na przewodni
czącego został wybrany J. F. Chartszenko.
Moskiewski dziennik „Prawda"
pisze: „Najwyższa Rada Kultury
Fizycznej nie wywiązywała się ze
swego zadania. Była odseperowana
od społeczeństwa. Mało uwagi zwra
cała na usportowienie całego kraju.
Zamiast przyciągnąć i zaintereso
wać sportem miljonowe rzesze młodlzieży, najwyższa Rada ograniczyła
swą pracę do zbyt małej ilości śro
dowisk. Brak oodpowiedniej ścisłej
kontroli ze strony Najwyższej Rady
był powodem, żeo rganizacje spor
towe mało zwracały uwagi na ma
sowe uprawianie sportu. Budowa
stadjonów, wyszkolenie kadr instruk
torskich było złe. Niedostarczanie
odpowiedniej ilości inwentarza spor
towego klubom — hamowało rozwój
sportu.
Zadaniem nowego Komitetu na
pierwszym planie będzie usunięcie
dotychczasowych braków.
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