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Zażarte waEki w Hiszpaaji
Komunikaty rządowe

Rokosz przeciw rokoszanom

M inisterjum w ojny komunikuje,
że w Asturji w ojska rządow e uni
knęły niebezpieczeństw a atak u ro
koszan w części zachodniej pro
wincji i podjęły inicjatyw ę z a a ta 
kow ania przeciw nika na odcinku
północnym . N a froncie w Aragonie
25 rokoszan zdezerterow ało. Na
froncie południow ym lotnicy rz ą 
dowi zaatakow ali obóz rokoszan
w okolicach G renady. N a froncie
Sam ossiera lotnicy rządow i zbom 
bardow ali pozycje artylerji roko
szan, zm uszając ją do milczenia.
N a odcinku G uadarram a odbyw a
się sła b a w ym iana strzałów . Na
froncie T alav era w ojska rządow e
um acniają sw oje pozycje.
*•
*

w Narokko

Oficjalnie komunikują, że 4-ry
eskadry sam olotów
bom bardo
wały Oviedo, pow odując liczne
pożary. O ddziały rządow e w As
turji kontynuują ofensywę. W ob
szarze Teruel (front aragoński)
w ojska rządow e zmusiły pow stań
ców do w ycofania się, przy czym
pow stańcy porzucili wiele m aterja
łu w ojennego i pozostaw ili jeń
ców. N a froncie południowym artylerja bom bardow ała skupienia
pow stańców w obszarze Guadix.
Na froncie G uadarram a panuje
spokój. W Sam osierra i T alavera
oddziały rządow e um acniają po
zycje, odpierając zwycięsko a ta 
ki. N a pozostałych frontach bez
zmian.

Walka o ruiny Alcazaru
H avas donosi z T oledo: Przez
cały dzień arty lerja rządow a ostrzeliw ała ruiny A lcazaru, oraz
siedzibę, b. g u b ern ato rstw a w oj
skow ego, któ rą pow stańcy zajęli
w czoraj podczas w ypadu. D o
w ódca w ojsk rządow ych, gen. Ascensio, który przybył w nocy do
Toledo, zaw ezw ał strażaków , któ
rym rozkazał polew ać stanow iska
pow stańców benzyną (? ) za p o 
m ocą w ężów gum ow ych. M ilicjan
ci ludowi z sikaw kam i posunęli się
pod osłoną ognia aż do sam ego
budynku g u bernatorstw a w ojsko
wego, lecz w tej sam ej chwili p o 
w stańcy po krótkim kontrataku odebrali im węże gum ow e i zaczęli
polew ać benzyną pozycje w ojsk
rządow ych. Pow stańcy raz jesz
cze odbili atak, ponosząc ciężkie

straty. W alk a trw a przy nieustan
nych w ybuchach granatów i n a 
bojów dynam itow ych. W ojska r z ą 
dow e zmusiły pow stańców do us-.ą
pienia z pięter gm achu, lecz ci ob
sadzili suteryny i ogniem karab i
nów m aszynow ych zmusili w ojska
rządow e do odw rotu na w czoiajsze stanow iska. Po intensywnem
bom bardow aniu pow stańców przez
ciężkie działa obrońcy przerw ali
ogień. Specjalne oddziały „dynam itardów “ w rzuciły do gm achu 10
nabojów dynam itow ych, jednak
w ybuch nie w yrządził większych
szkód. W edle ostatnich doniesień
obrońcy Alcazaru zaprzestali ognia, w ojska rządow e zaś o s t r / o
liw ują z karabinów m aszynowych
w szystkie w yjścia z gm achu gu
bernatorstw a.

„Le Matin“ potwierdza wiado
mości o wrzeniu w hiszpańskiej
strefie Maroka. Wrzenie to ma na
wet sięgać tak daleko, iż gen. Fran
co zamierza udać się do Tangeru,
by osobiście ująć w sw e ręce ak
cję represyjną. Na terenie Marok-

armia chińska

tylko częściowo opuściła miasto

ponoszącej odpow iedzialność za
zabójstw o Japończyka Nukano, do
opuszczenia tego m iasta. Jednak
że rozkazu tego usłuchało, ja k do
tąd, tylko kilka oddziałów . Chiń

pokładzie stojącej w porcie kanonierki.
Ja k wiadom o, 19 arm ja sprzeci
w iała się przybyciu komisyj śled
czych chińskiej i japońskiej.

Częściowy sukces rewolucjonistów
portugalskich
Przew odniczący delegacji p ro 
wincji Oriense X esteria, który po
wrócił do K atalonji z Portugalji,
ośw iadczył
przedstaw icielow i
dziennika „A hora", że rozm iary
rew olty w Portugalji były duże.
Robotnicy i czynniki liberalne po
w stały przeciw ko Rządowi, ponie
w aż w ydaw ał on pow stańcom uchodźców hiszpańskich, n ależą
cych do Frontu Ludowego. W ten
sposób rozstrzelany np. został w
B adajoz poseł socjalistyczny P a 
blo H ernandez. W obec niezado
wolenia ludu portugalskiego Rząd
postanowił nie wydawać więcej
wojskowych i polityków hiszpań
skich, którzy schronili się na terytorjum Portugalji. X esteria do
dał w końcu, że cenzura uniemo
żliw ia korespondentom zag ran icz

nym poinform owanie św iata o
praw dziw ej sytuacji w Portugalji.

P o w ró t zało g i
balonu „LOPP“
W niedzielę kpt. Janusz i por.
Brenk w tow arzystw ie polskiego
attach e w ojskow ego złożyli po
dziękow anie sowieckim w ładzom
lotniczym, oraz tym wszystkim ,
którzy brali udział w poszukiw a
niach i okazali pom oc naszym aeronautom .
Kpt. Janusz i por. Brenk w yjeż
dżają z M oskw y do W arszaw y w
poniedziałek wieczorem .

H avas donosi z Toledo: Przez
całą noc m iasto stało w płomie
ka hiszpańskiego zanotowano o- niach pomimo deszczu, który p a 
statnio szereg zbrojnych wyslą- dał przez cały w czorajszy dzień.
Nad Toledo stoją gęste słupy dy
pień przeciwko oddziałom hiszpań
mu. Sam oloty rządow e latają nad
skim. W jednej z potyczek, jaka
się w związku z tym wydarzyła po
legło kilku ficerów i kilku żołnie
rzy hiszpańskich.
A gencja T ass donosi, że z Odesy
odpłynął do H iszpanji pierw szy sta
tek z żyw nością w ilości 2,000 ton,

Według komunikatu radjostacji w
Sewilli, życie w San Sebastian pły
nie normalnie. Gen. Mola rozpoczął
oblężenie Bilbao, gdzie sytuacja jest
niewyraźna (? )
Połączenie między m. Santauder
a Madrytem zostało przerwane.
W Oviedo obrońcy dokonali szere
gu wypadów.
W okolicach Toledo oddziały płk.
Jague umacniają zdobyte pozycje.
Na froncie Estramadura wojska
powstańcze przypuściły atak. 80 żoł
nierzy wojsk rządowych zostało za
bitych, 220 zaś wzięto do niewoli.
W Madrycie wybuchły jakoby po
ważne nieporozumienie w łonie fron
tu ludowego.
**
*

miastem, celem uniemożliwienia
lotnictw u pow stańczem u przyjścia
z pom ocą obrońcom Alcazaru.
W obszarze T alavera w ojska
rządow e kilkakrotnie atakow ały
pozycje w ojsk rokoszan.

Pomoc żywnościowa robotnic sowieckich

Co donoszą rokoszanie

Wedle doniesień ze źródeł powstań
czych wojska ich zajęły miejscowość
m. San Claudio (27 km. od Oviedo).
W 'kierunku Malagi wojska rebe
liantów zajęły m. Ceuvas San Mar
cos, przy czym wojska rządowe stra
ciły wiele zabitych i rannych. Krą
żowniki „narodowe" Cervera i Espa
na stosują blokadę Bilbao. Poza tym
uzbrojone statki strażnicze udarem
niają dostawę żywności do miejsco
wości, położonych na wybrzeżu pół
nocnym a znajdujących się pod wła
dzą Madrytu. W Barcelonie kursują
pogłoski o konflikcie pomiędzy par
lamentem katalońskim a prezyden
tem Companysam. W prowincji Ba
dajoz zrewoltowane wojska zajęły
miejscowość Puente de Arco, pod
M arszałek C zang-K ai-Szek w y ska komisja śledcza przybyła do czas walki wojska rządowe straciły
słał do Pak-H oi trzy dyw izje kan- Pak-H oi i n aw iązała kontakt z ko 80 zabitych, 200 jeńców i liczną
tońskie celem zm uszenia 19 artnji, m isją japońską, znajdującą się na zdobycz. Do Kartageny przybył sta

19-ta

(T oledo w o g n iu

tek meksykański, przywożąc dla
wojsk powstańczych wielką ilość bro
ni i materjału wojennego.
N a francie aragońskim wojska
powstańcze zdobyły m. Quinto. Woj
ska rządowe straciły ponad 200 za
bitych, zaś wraz z rannymi i jeńca
mi około 500 żołnierzy.
W Andaluzji nadal odbywa się ofensywa w kierunku Malagi. Na
froncie asturijskim zajęto Gredos i
San Caludeio. Wojska rządowe są
zdemoralizowane. Poza tym zadano
wojskom rządowym ciężką klęskę w
pobliżu m. Trubia. Bilbao było wczo
raj ponownie bombardowane przez
lotnictwo powstańcze.
Bombardo
wano szereg budynków państwowych
i koszary. Bombardowano poza tym
m, Villalba w Galicji. Wojska rebe
liantów dziesiątkując oddział rzą
dowy zajęły miejscowość Villa Luen
ca del Rosario. Na frontach Sierra,
Toledo, Salamanka, Zamora i Valla
dolid panuje całkowity spokój. Ge
nerał Mola oświadczył, że wojska
jego nie cierpią na brak broni i
pieniędzy.
W Madrycie rozstrzelano 5 Portu
galczyków. Z Malagi donoszą, że
krążownik „Jaime Primero" na cze
le czterech innych okrętów wojen
nych odpłynął wczoraj do Oranu,
gdzie załoga ma nawiązać rokowa
nia, celem przejścia tych okrętów na
stronę Rządu rebeljantów.
Wedle ostatnich doniesień Alcazar
nadal się broni. Istnieje nadzieja, że
oddział płk. Yague zdoła jeszcze przy
być z odsieczą oblężonym, którzy
bronią się już dwa miesiące.

zakupiony za pieniądze,
w śród kobiet sowieckich.

zebrane

Proces b. ministra
Przed Trybunałem Ludowym roz
począł się proces b. m inistra „ ra 
dykała" Salazar Alonso, uw ażane
go za jednego z głównych w spół
pracow ników Lerroux. Poniew aż
adw okaci odmówili obrony, Sala
zar Alonso broni się sam. B. mi
nistrow i zarzucają, że oddaw na

był poinform ow any o przygotow y
w aniu pow stania w ojskow ego i że
napisał szereg artykułów , w ychw a
łających dyktaturę portugalską. Po
za tern zarzucają mu tw orzenie
grupy politycznej o charakterze fa«
szystowskim .

Śmierć gubernatora Malagi
R adjostacja pow stańcza donosi,]ulicznego, w chwili gdy usiłował
że gubernator cywilny M alagi zó- opuścić miasto.
(ATE.)
stał zam ordow any podczas starcia I

PARYŻ, (PAT.) Spotkanie mini
stra Edena z premjerem Blumem
nastąpiło w niedzielę o godz. 18
w pałacu M atignon.
**
*
Prem jer Blum, przyjm ując po
zakończeniu rozm ow y sw ej z min.
Edenem przedstaw icieli prasy, oświadczył, iż w rozm owie tej zba
dano całokształt obecnej sytuacji
dyplom atycznej oraz zagadnienia,
będące na porządku dziennym ra 
dy i zgrom adzenia Ligi N arodów.
Rozmowa dotyczyła rów nież przy
gotow ania
konferencji 5 mo
carstw , sygnatarjuszy traktatów
lokarneńskich, na którą będą mo
gły być zaproszone i inne m ocar
stw a, gdy w rozm ow ach pomię
dzy Niemcami, Belgją, Francją,
W . Brytanją i W łocham i osiągnię
ty zostanie dostateczny postęp.
M ówiąc o swej podróży do Gene
wy, prem jer zaznaczył, że udaje
Donoszą z St. M oritz: Do cho ju do poniedziałku. Stan chorego
się tylko na kilka dni. Obecność
rego b. m inistra Titulescu w e jest nadal poważny.
jego na zgrom adzeniu Ligi nie
zw ano prof. Abrami z Paryża,
który przybył w czoraj po połud
niu i przystąpił niezwłocznie do
szczegółow ego zbadania
stanu
chorego. O godz. 17 dokonano po
raz trzeci transfuzji krwi. Obec
(Telefonem).
nie w lano choremu 350 cm. sześ

Ciężka choroba Titulescu

niezbędną, ponieważ nie wchodzi
on w skład delegacji francuskiej.
Prem jer zam ierza odbyć w Gene
wie rozmowy z wieloma delega
tami zagranicznym i.

Uratowani górnicy
Po 42-godzinnej akcji ratunko
wej odkopani zostali górnicy So
sna i M ichalski, którzy w ostatniej
katastrofie na kopalni „Em m a" naskutek zaw alenia się chodnika zo
stali odcięci od reszty załogi. W y
ratow ani górnicy nie odnieśli żad
nego szw anku.

Nowy włoski okręt
w o fe n n y
W Neapolu spuszczono na w odę
now y w łoski okręt w ojenny „Epitrea" o w yporności 2500 ton. Jest
on przeznaczony do służby n a Morzu Czerwonem.

Z ja z d T. U. R.-a

ciennych krwi. Lekarze przystąpi
Wczoraj w pięknie udekorowa
li następnie do analizy chemicznej nej sali Domu Robotniczego w
i biologicznej krwi chorego i po Radomiu rozpoczął sw e obrady
stanowili pozostaw ić go w spoko- siódmy zjazd TUR.-a.
Po odegraniu przez orkiestrę
Czerwonego Sztandaru, obrady otworzył tow. Czapiński, witając
licznych delegatów i gości, prze
S praw ca katastrofy kolejowej pełniających salę.
pod Bia Sorbagy, Sylw ester M aTow . Czapiński podkreślił zna
tuska, został w ydany przez w ła czny rozwój TUR.-a w ubiegłym
dze austrjackie w ładzom w ęgier okresie.
skim. M atuska 20 listopada 1934 r.
Zebrani uczcili przez powstanie
został przez sąd w ęgierski skazany zmarłych w ciągu okresu spra
na śmierć. Obecnie rozw ażana jest w ozdaw czego tow . tow., oraz po
sp raw a ew entualnej zam iany tej stanowili w ysiać depeszę do tow.
kary na dożyw otnie więzienie.
Daszyńskiego.
Po dokonaniu wyboru prezy-

Wydanie Maluśki

djum, nastąpiły powitania, mię
dzy innemi tow. Pużaka imieniem
CKW. PPS. i tow. J. Kwapińskiego, w imieniu Centralnej Komisji
Zw. Zaw.
Szczególnie serdeczną owację
zgotowano przedstawicielowi W ol
nej Sceny Rob. z Gdańska, oraz
przedstawicielowi czerwonego Ra
domia. Na ręce przewodniczącego
wpłynęło wiele depesz powital
nych m. in. od tow. I. Daszyń
skiego.
Gorąco witany przez zebranych,
prof. Ludwik Krzywicki w ygłosił
wśród skupionej ciszy znakomity
odczyt o „Kulturze mas ludo
wych".

Następnie tow. Czapiński wy
głosił ogromnie ciekawy odczyt o
prądach kulturalnych w Polsce.
Po przerwie obiadowej dokona
no wyboru komisji, poczem spra
wozdanie Zarządu Głównego zło.
żył tow. Piotrowski. Tow. Lu
xemburg zaś w imieniu Komisji
rewizyjnej wniósł absolutorjum dla
Zarządu Głównego.
Następnie rozwinęła się dys
kusja.
Zjazd jest b. licznie obesłany.
W części artystycznej wzięli
masowy udział robotnicy radom
scy oraz orkiestra Rady Zw. Zaw.
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Gospodarcza strona wojny domowej
w Hiszpanji
Om aw ialiśm y ju ż parokrotnie
podłoże gospodarczo - społeczne
w ojny domowej w H iszpanji.
W skazyw aliśm y
na feudalny
charakter rewolty, na związek jej
z m iędzynarodow ym kapitałem ,
który eksploatuje na sposób kolonjalny naturalne bogactwa tego
kra ju , ham ując rozw ój przem ysłu.
Dobrze się stało, że zagadnienie
to porusza w ostatnim swym nu
merze dw utygodnik „P olska Gos
po d a rc z a " (N r. 21 — 22). W arto
pow ołać się na zdanie tego po
w ażnego dw utygodnika gospo
darczego, tem bardziej, że wywo
dy swe opiera n a źródle b y n aj
mniej nie podejrzanem o sp rzy ja
nie rządow com — na korespon
dencji „Frankfurter Zeitung".
Nie będziemy w racać do roz
w ażania tego za b y tk u średniow ie
cza, ja kim je s t rolnictwo hiszpań
skie. Otóż ten charakter rolnic
tw a stanow i zaporę dla rozw oju
rynku w ew nętrznego, któryby sta 
now ił podstaw ę pod rozw ój p rze
m ysłu. W zrost ludności, brak
rozprow adzenia dochodu społecz
nego w społeczeństw ie (dochód
ten zag arn iali obszarnicy i p a ń 
stwo z rąk chłopa), zacofanie gos
podarcze doprow adzały do coraz
większej nędzy. T a znów nędza
była źródłem żywiołowych oznak
niezadow olenia.
N a dobitek polityka g o sp o d ar
cza P ań stw a była jak n ajg o rsza.
P ozostaw ała
p od
przem ożnym
w pływ em obszarników (którzy n a
rzucili w ybujałą „ochronę" celną,
zabezpieczającą zacofane rolnic
two hiszpańskie przed konkuren
c ją ). D ziałał tu jeszcze w pływ
zw y k łe j protekcji, pryw atne inte
resy eksportow e i t. p. N aw et po
lityka B anku Em isyjnego opiera
ła się w znacznej m ierze na żą 
dzy zysku.
Przem ysł — pow iada „F ran k 
fu rter Z eitung" — rozw inął się
często w zadziw iający sposób,
przysw oił sobie niekiedy najnow 
sze zdobycze techniki, ale była to
roślina cieplarniana, w yrosła pod
ochroną muru celnego i — dodaj
m y — niem ająca odpow iednika iv
rozw oju rynku w ew nętrznego i
wzroście dobrobytu. Przem ysł byl
skartelizow any, ściśle zespolony z
obszarnictw em i biurokracją. Jak
wiemy z innych źródeł — był w
znacznej mierze w ręku obcego
kapitału.
Ja k zwykle się dzieje w ta 
kich w ypadkach — przem ysł ten
stosow ał metodę brutalnego i
bezw zględnego w yzysku.
Posłuchajm y tylko, co pisze
wspom niany korespondent zhi
tleryzow anej „F ran k fu rterk i":
„Można było często obserwować,
że usprawiedliwione i umiarkowa
ne żądania robotników były bru
talnie odrzucane zawsze, gdy oko
liczności na to pozwalały. Ta men_
talnośó w dużym stopniu przyczy
niła się do obecnej wojny domo
wej".
Z apam iętajm y sobie to cenne
w yznanie hitlerowca. A więc hisz
pańscy
benjam inkow ie
H itlera
bronią interesów najbardziej bru
talnych w yzyskiw a czó w , jakich
zn a ją nasze czasy.
Albowiem ani rew olucja 1931 r.
1 upadek m onarchji „niczego nie
nauczyły — p isze „Polityka Gos
podarcza" — grandów hiszpań
skich i przedstaw icieli skartelizowancgo przem ysłu i finansów . N ie
nauczyły też niczego w szechw ład
nej dotąd biurokracji i zw iązanej
z nią arm ji, której korpus oficerski
składał się głów nie z rodow ej arystokracji".
P róby reform napotkały na opór tych klik. P od skrzydłam i
Rządu Leroux szalała o rg ja ko
rupcji finansow ej. Również Rząd
Azany nie m ógł się zdobyć na
przeprow adzenie decydujących re
form. Z resztą może już było zapóźno...
A rokosz? Rokosz był spraw ą
reakcyjnych elementów, których
interesy były zagrożone. W ielka
w łasność ziem ska, klika biurokra
tyczno - arystokratyczna, p rzed 
stawiciele p rzem ysłu
organizo
w anego“ i fin a n só w w rodzaju p.
Juan M archa i wreszcie części kle
ru, który w H iszpanji je st n a j
w iększym posiadaczem ziemskim,

Przegląd prasy
ROZTROPNE SŁOWA O KOMU 1 bardzo trafnie zaznacza, że me
NIZMIE.
todą walki z komunizmem nie oio

właścicielem pakietów akcyj i t.p.
— oto ośrodek rokoszu.
Po drugiej stronie: „liberalna
burżuazja,
zw olennicy reformy
rolnej i niezbędnych reform spo
łecznych. A więc nie sam i tylkc
kom uniści i anarchiści, ja k twier
d zi nasza i obca prasa prawicowa.
**

*

„P olska G ospodarcza" (zesz. 37)
om aw ia następstw a gospodarcze
w ojny domowej. Wymienia, że woj
n a' w yrządza szkody bogatym te
renom A ndaluzji, winnicom okolic
M alagi. Dokoła M adrytu ciągnie
się skalisty wyż kastylijski i p a s
m a górskie, poczem jednak linje
frontów przecięły okręg przemy
słu cukrowego Aragonu i papiero
wego, czekoladowego i chemicz
nego w okolicach San Sebastian i
Irunu.
U cierpiał również włó
kienniczy, m etalurgiczny i che
miczny przem ysł K atalonji, ucier
piało Bilbao — ośrodek stoczni okrętowych i fabryk broni. Zacięte
boje toczą się na terenie zagłębia
A sturji. Uszkodzone też zostały
c a sk u te k zaburzeń socjalnych lub
unieruchomione kopalnie miedzi
(Rio T in to ), ołowiu (K artagena),
rtęci (A lm aden).
Pozatem jednak został zdezor
ganizow any
aparat
finansow y
P aństw a. Obie strony zakupują
potrzebne im sprzęty i broń, upra
w iając „dziki" import, t. j. taki,
który sprzeciw ia się dotychczaso
wym zasadom polityki handlowej.
Pow stańcy są hojnie zaopatryw a
ni przez arystokrację, finansjerę i
duchowieństwo.
Bank H iszpański liczył w lipcu

r. b. 3.156 milj. peset rezerw, w
tern 2.202 milj. peset złota. Nie
ulega wątpliwości, że część tych
rezerw musiała być zu żyta na po
trzeby w ojny. Rząd m usiał ogło
sić pozatem ustaw ę o przym uso
wym skupie, względnie konfiska
cie złota i kosztowności.
Prócz tego na powstrzym aniu
wywozu H iszpanja traci dopływ
dew iz na sumę przeciętnie 120
milj. peset miesięcznie. Ustał do
pływ turystów , ustały normalne
dochody kolei państw ow ych (około 50 milj. peset).
**

*

Omówiwszy te wszystkie nie
szczęścia, jakie ściągnęła na kraj
zbrodnicza rewolta, broniąca za 
cofania i w yzysku, „Polska Gos
podarcza zaczyna biadać nad rea
lizacją „program u kom unistycz
nego" na terenie podległym Rzą
dowi madryckiemu i katalońskiemu ,w szczególności przed „no
wym porządkiem gospodarczym "
w K atalonji. Sądzimy, że pod
tym względem trzeba zdobyć się
na więcej krytycyzmu. Sekwestr
zakładów przemysłowych, opusz
czonych przez właścicieli, jest
normalnie stosow any w czasach
w ojny i nie może być uw ażany za
bolszewizm . Co się zaś tyczy Ka
talonji, to : 1) nie wiadomo jesz
cze, na ile jest tu porządek trw a 
ły, a na ile mamy tu tylko n a sta 
wienie gospodarki do potrzeb
wojny, 2) metody zastosow ane
dość w yraźnie odbiegają od me
tod sowieckich i w szeregu wy
padkach zostaw iają pole pryw at
nej inicjatywie.
W.

Jak w iadom o n a praw icy naszej,
t. zn. w endecji i w praw icow ych
grupach sanacyjnych dano hasło
(jakgdyby wedle batuty Goebbel
sa) — krucjaty przeciw „komuni
zmowi". W szystko, co nie reak
cyjne i nie klerykalne, ogłosić za
„kom unizm " — i sp raw a „zała
tw iona". O tej durackiej niebez
piecznej „taktyce" słusznie pisze
tygodnik sanacyjny „N aród i P a ń 
stw o" — ten roztropniejsszy i m ą
drzejszy:
Jest ta metoda nie przełama
niem, lecz spotęgowaniem progra
mowego defetyzmu, polega na
straszeniu bolszewizmem i komu
nizmem tych, którzy i bez tego
skłonni są do przejawiania bodaj
że fizjologicznych objawów swego
strachu. I to ma być metoda wal
ki? — I to ma być stwarzanie at
mosfery zwycięstwa? Kto z tego
może wyciągnąć korzyści? Chyba
tylko obaj sąsiedzi... Jeden, który
może być wdzięczny za skuteczną
reklamę swej siły i swego zna
czenia w Polsce. Drugi — które-:
mu co jakiś czas potrzebne są ar
gumenty, że „kraje sąsiednie s;
zalane wpływami komunistycznymi'‘, a więc Niemcy muszą przy
spieszyć zbrojenia dla realizacji
swego programu wschodniego, któ
rego istotną cechą jest przedewszystkiem to, że wogóle nie liczy
się z istnieniem Polski jako pań
stwa między Niemcami i Rosją.
Tygodnik sanacyjny łagodnie

uródJki lam how t,
do&rt i Tucbr&usc

Niemcy krajem niskich płac
W jednem z pism niemieckich
w ychodzących n a em igracji dr. Richard Kern dowodzi, jak bardzo
spadły place robotników w Niem
czech w porów naniu z innemi kra
jami.
Jeżeli już podczas kryzysu obni
żka płac była w Niemczech w ięk
sza, aniżeli w innych krajach prze
m ysłowych, to różnica pomiędzy
płacam i w Niemczech i w innych
krajach ostatnio znacznie się po
głębiła.
w
W szędzie można stw ierdzić w
ostatnich czasach pew ną zwyżkę
płac. Zw yżka ta stosunkow o naj
w yższą jest w e Francji. Dzięki
zw ycięstw u lewicy oraz interw en
cji R ządu Bluma robotnicy pod
czas układów ogólnych uzyskali
podw yżkę płac średnio 10 do 15
procent, oraz — prócz socjalnych
reform — płatne urlopy oraz 40godzinny tydzień pracy, co razem,
w edług obliczenia tow . Jouhaux,
daje zwyżkę płac o 35 proc.
Ruch zw yżkow y płac przerzucił
się n a Belgję, gdzie m ożna obli
czyć przeciętną zwyżkę płac na
10% . W poszczególnych przem y
słach, ja k np. w przem yśle węglo
wym, zw yżka była w iększa i w y
nosi 12% . Do tego dochodzi ta k 
że i w Belgji przyznanie płatnych
urlpów.
M niej rapotow nie i mniej po
wszechnie, ale w każdym bądź ra
zi.e stale zw yżkują płace w oścień

I nych dla Niemiec krajach, w krajach skandynaw skich, w Ar.glji
oraz w Stanach Zjednoczonych. A
więc np. robotnicy w angielskim
przemyśle hutniczym uzyskali ostatnio w yższą tygodniów kę o 4
szylingi, gdy kolejarze oraz gór
nicy węglowi już przed tern uzy
skali niewielkie podwyżki.
Zupełnie falszywem przeto oka
żuje się tw ierdzenie, jakoby utrzy
manie niskich płac stanow i nieod
zowny w arunek zw alczania bez
robocia. W e w szystkich wymie
nionych ostatnio państw ach bez
robocie zmniejszyło się, a jeśli
chodzi o Szwecję, N orwegję i Fin
landję — to bezrobocie w krajach
tych niemal znikło. N aw et włoski

Wymówienia na robotach
publicznych

W obec w yczerpania kredytów,
przyznanych przez Fundusz Pracy
na sezonow e roboty publiczne, n a 
stąpiły w ym ów ienia przy robotach
drogow ych i meljoracyjnych. Na
terenie Zagłębia Dąbrowskiego wy
mówiono z dniem 1 października
pracę 1500 robotnikom sezono

ZIOŁA

Słusznie. Ale reakcja — rów 
nież sanacyjna! — na takie po sta
wienie spraw y nie zgodzi się: Nam
trzeba Torquem ady!
TORQUEMADA ODZYWA SIĘ.
Sanacyjna „Myśl P olska" prze
nigdy się nie zgodzi na stanow i
sko „Narodu i P aństw a" (a ten
sam „o b ó z"!). Czy ten „N aród i
P aństw o" nie jest czasem „kom u
nistyczny"?!
„Myśl P olska", organ T orque
mady, piorunuje przeciw — katoli
kom (!). Jak to być może? Może
— bo chodzi o tych rozlazłych,
niezdecydow anych katolików sta 
rego typu. A „M yśl" chce mieć
nie tych spokojnych „statecznych"
katolików , lcz innych — mocnych,
zdecydow anych, „rew olucyjnych"
(t. zn. faszystow skich). Bo inaczej
nastąpi „hiszpanizacja Polski".
Nie wszyscy wiedzą, że katoli
cyzm bierny, pokorny, słowiań
sko - buddaistyczny, wyrzekający
się tych czy innych form rewo
lucyjnego (!) przetwarzania rzeczy
wistości na modłę coraz wyższe
go ładu i sprawiedliwości(!) to
najlepsza zapowiedź hiszpanizacji
Polski.
T orquem ada grzmi dalej na tych
biernych katolików :
Niezdolny na wytworzenie kato
lickiego aktywu politycznego, czyn
nego we wszystkich g-rupach poll
tycznych w Polsce, ten katolicyzm
opiera się, raczej -użyty został
przez
stare,
zmaterializowane
„Stronnictwo Narodowe1, z roz
brajającą naiwnością oddając stron
nictwu temu łamy olbrzymiej wię
kszości swej prasy, a nawet pracę
zakonników — vide Niepokalanów
i „Mały Dziennik".
TORQUEMADA COFA SIĘ...
Jednakow oż w tym samym nu
merze tej „M yśli" au tor głośnego
artykułu „Pow rót T orquem ady"
broni się i potrosze wycofuje się
ze stanow iska. T orquem ada? ależ
inkw izycja w cale nie była taka
straszna. Zabijać, m ordow ać ni
kogo nie chcemy itd.
Domagając się profilaktyki anty
komunistycznej i biorąc jej sym
bol Torąuemadę — stwierdziliśmy

wym. Na Wołyniu nastąpiły m aso
we redukcje spow odu ograniczenia
robót w kamieniołomach. Klesowski przem ysł granitowy zmuszony
był zwolnić 3.000 robotników , w o
bec ustania zamówień na budulec
Jak w yjaśnia Z akład Ubezpie
drogow y.
czeń Społecznych, następujące kategorje robotników nie podlegają
w ogóle ubezpieczeniom społecz
nym:
1) etatow i funkcjonarjusze pań
J. SESSHERA J e r o z o lim s k a 11 stw ow i podlegający ustaw ie o za-

Apteka

Liryzm w niektórych tylko wier
szach o najbardziej intymnym w y
dźwięku — zakw ita pełnią w y
razu i tem peratury uczuciowej.
Przew ażnie zaś jest tak, jak mówi
autor w w ierszu „P oezja":
„liryzm zakrzepnie w słowach:
partja, walka, wyzysk —
odnajdziesz treść poezji w obcem
słowie kryzys"...
W śród braków artystycznych
poezyj W olicy na pierwszem miej
scu postaw iłbym jej nadm ierną —•
w niektórych w ierszach okolicz
nościow ych szczególnie w idocz
ną — program ow ość, która głu
szy tu ł ow dzie szczerość przeży
cia i zam ąca czystość linji arty s
tycznej. Jest też pew no skłonność
do pow tarzania się w ornam enty
ce poetyckiej, słow nictw o i m eto

Z. S. S. R. CZY NIEMCY?
T ygodnik „O dnow a" w art. p.
Nienaskiego zastanaw ia się, któ
re niebezpieczeństw o jest w iększe
dla Polski — niemieckie czy so
wieckie. Przychodzi do takiego
w niosku:
Dwa momenty skłaniają nas do
określenia Rosji sowieckiej, jako
mniejszego niebezpieczeństwa
mniejszego zła. Wydaje się nam,
że
komunizm przekroczył już
punkt kulminacyjny swego napię
cia, że jest w odwrocie, że broni
się tylko, lecz nie atakuje, szuka
jąc raczej punktów stycznych z
demokracją, które
pozwoliłyby
zwolna wyrównać różnice i oca
lić to, co jest jedyną zdobyczą re
wolucji światowej — władzę w
państwie rosyjskiem.
A pozatem — zdaniem p. Nie
naskiego — ZSSR. jest zaangażo
w any w Azji i chce mieć spokój w
Europie.
CABALLERO.
„Nasz P rzegląd" podaje obszer
ny życiorys tow . C aballera, obec
nego prem jera hiszpańskiego. P o 
dajemy wyjątek:
Caballero wyszedł z ludu. Z za
wodu jest sztukatorem. Miał zale
dwie 7 lat, gdy już zaczął praco
wać: pomagał ojcu, który był sto
larzem wiejskim. Ojciec nie posy
łał go do szkoły. Tak więc młody,
Largo nie otrzymał w dzieciń
stwie żadnego wykształcenia. Był
jednym z 12 miljonów analfabe
tów hiszpańskich, tyle bowiem
obywateli tego kraju nie przestą
piło nigdy progu szły!
Dopiero jako 20-letni młodzie
niec Largo sam nauczył się czy
tać i pisać.
Zdobywszy tę podstawę wiedzy
Caballero szedł już szybko W
górę.
Przez kilkadziesiąt lat bez przesz
wy był organizatorem związków
zawodowych, wyznających zasady
socjalizmu.
K. Cz.

Kto jest wyłączony

od obow iązku ubezpieczenia

PRZECIWARTRETYCZNE

Nowe książki
ANDRZEJ WOLICA: Z kamien
nego domu. W iersze. W arszaw a,
1936; str. 70. Zbiór wierszy, n a
pisanych podczas niedobrow olne
go pobytu w „Kamiennym do
m u" i uzupełniony parom a prze
drukam i z w ydanego w r. 1930 to 
mu „M łoty w dłoniach", jest przedew szystkiem
godnem
uw agi
św iadectw em
nieugiętości w e
w nętrznej autora, będącej m oto
rem jego — silnej i zdecydow anej
rewolucyjnej postaw y pisarskiej.
W klimacie „kam iennych dom ów "
nie m ogą w zrastać orchideje ta 
kich czy innych estetyzm ów . Po
ezja W olica p rosta jest, szczera
i surow a —
„ ...chwastem, pokrzywą z ziemi
serca wyrasta,
nie dzwoni dźwięcznym patosem,
nie grucha ckliwym gołąbkiem"...

łaszyzm widział się zmuszonym
podnieść płace od 7 do 11 proc.,
co jednakże w porów naniu ze
zwyżką cen artykułów codziennej
potrzeby jest bez znaczenia.
W Niemczech atoli dr. Ley za
pow iada stale, iż robotnicy nie
m ogą liczyć na najm niejszą pod
wyżkę płac, a jednocześnie arty 
kuły codziennej potrzeby jak mię
so i tłuszcze podrożały w o sta t
nich czasach o 40% , o ile wogóle
m ożna je dostać.
Jeszcze niedaw no przysłow io
wym był „bolszewicki raj". Obec
nie z jeszcze w iększą słuśznością
m ożna ironizow ać na tem at na
rodow o - „socjalistycznego" raju.

że być reakcja polityczna i społe
czna. P ad ają m ądre słow a:
Kto chce walczyć z komuniz
mem musi walczyć również i z re.
akcją jako ze współczynnikiem ko>
munizmu. Musi mieć wolę szybkiego marszu naprzód, me przy
spieszenia kroku i tempa w pocho
dzie wstecznym, ku przeszłości.
Hiszpanja — wszystko jedno ozy
Alfonsa XIII, czy Filipa Ii-go —
nie może być naszym ideałem i
wzorem do naśladowania, podob
nie, jak nie jest nim i być nie mo
że ani Rosja Sowiecka, ani hitle
rowskie Niemcy.

tym samem, jak daleka powinna
być ona od ślepego teroru i wszel
kiego obłąkanego bestjalstwa i
przemocy w stylu marksistowskorewolucyjnym.
Powtarzam raz jeszcze: Powrót
Torquemady — to sprawiedliwe,
chłodne wymierzenie kary tym,
którzy na nią zasługują.
A—a! T o już inny ton, cokolwieczek. Pan T orquem ada jakoś
„spuchł", w ydelikatniał i w ycofał
się, m ów iąc po austrjacku „na le
pszy odcinek". P. Kożuchowski
już w y gląda nie jak „T orquem a
da", ale ja k łagodna ciotunia. A
kto to pisał: „im okrutnlfej — tem
lepiej"?
Przypom ina się ża rt „Wiadomo
ści Literackich", które radzą „My
śli" dać ogłoszenie: „Poszukuje
się zdolnego T orquem ady od za
raz.— Zgłoszenia sub. „Rżnij, W a
lenty!"

dy lirycznego przetw arzania rze
czywistości nie odznaczają się bo
gactw em ani pom ysłowością. Ale
nie stosuje się przecież do w szyst
kich wierszy, znajdziem y w śród
nich pozycje tak melodyjne, zw ar
te, klasyczne niemal (choć naj
mniej może indywidualne), jak np.
„O dysseja".
W szystkie te zastrzeżenia są
roczej drobne, żadne z nich nie
obiążą liryki W olicy ołowiem pi
sarskiego grzechu śm iertelnego.
Przytem geneza om aw ianych tu
w ierszy może w niejednym w y
padku uspraw iedliw ić pow ażne
naw et braki. Nie zaciem nią one
przecież faktu, że przed autorem
ściele się, niew ątpliw ie, długa i
piękna droga tw órczości lirycz
nej.
JÓZEF JEREMSKI: Włókniarze.
W arszaw a, „W ydaw nictw o Współ
czesne" (1936), str. 228.
P. Jerem ski napisał parę lat
temu powieść p. t. „Bratobójcy",

op artą na m otyw ach rewolucyj
nych i starć bratobójczych w Ło
dzi, w pam iętnym okresie lat 1904
— 1907. Pow ieść ta, mimo nikłej
w artości literackiej, była interesu
jącym dokumentem
społecznoobyczajowym , z autentycznych w
pewnej części m aterjałów pow sta
łym. Obecnie p. Jerem ski pow ró
cił do tych sam ych tem atów ,
w padł jednak na zgoła niefortun
ny pomysł traktow ania ich m ową
w ierszow aną. Zrodził się w ten
sposób olbrzymi „poem at", pisany
kanciastym i chropaw ym , często
chowskim gdzieniegdzie, trzynastozgłoskow cem , nie ułatw iającym
bynajm niej czytania. T a forma
tw órczości nie odpow iada wcale
jak sądzić wolno — kwalifikacjom
autora, który pozostać raczej po
winien przy poprzednich — Toku
jących łatw iejsze sukcesy — p o 
wieściowych m etodach pisania.
BOLESŁAW DUDZIŃSKI.

opatrzeniu einerytalnem funkcjonał
juszów państw ow ych i zaw odo
w ych w ojskow ych; 2)' prow izory
czni funkcjonarjusze
w ojskow i,
którzy podlegają ubezpieczeniu w.
Państw ow ym Zakładzie Em erytal
nym; 3) pracow nicy przedsiębior
stw a Polskie Koleje Państw ow e,
objęci przepisam i rozporządzenia
Kady M inistrów o zaopatrzeniu emerytalnein i odszkodow aniu za
nieszczęśliwe w ypadki Polskich
Kolei Państwowych'; 4) osoby, pG
zostające w czynnej służbie* p a ń - '■
stw ow ej; 5) cudzoziemcy, zatru d 
nieni w przedsiębiorstw ach dyplo
m atycznych i konsularnych państw;
obcych oraz w kom isjach m ię d z y -1
narodow ych; 6) duchowni, człon
kowie zakonów , oraz osoby, należące do zgrom adzeń i stow arzy
szeń religijnych, o ile spełniają
swe funkcje bez w ynagrodzenia, e - .
w entualnie jedynie za utrzymanie;)
7) osoby, zatrudnione w gospo
darstw ach dom ow ych, których z a - 1
trudnienie u poszczególnych p ra 
codaw ców jest krótkotrw ałe (je-i
żeli u tego sam ego pracodaw cy nie
trw a dłużej niż dw a ty g o d n ie); 8)]'
dzieci, wnuki, rodzeństw o, rodzice
i dziadkow ie pracodaw cy, zatru 
dnieni w rzemiośle, jeżeli pozosta
ją z pracodaw cą w e w spólnem gó
spodarstw ie dom owem .

Str. 3

Ż Y C I E WARSZAWY
Pożar w fabryce Franaszka
Przejęcie majątków hr Potockiego Romantyczna arystokratka
od wykonawców testamentu
W. obecności
przedstawicieli
min. opieki społecznej, min. spra
wiedliwości i Najwyższej. Izby
Kontroli Państwa, podpisany zo
stał przez zarząd Fundacji im. Ja
kóba hr. Potockiego, wykonaw
ców testamentu i komisję odbior
czą, protokuł zdawczo - odbior
czy m ajątku Brzeżany - Narajów,
wchodzący w skład Fundacji im.
Jakóba hr. Potockiego. Majątek
powyższy obejmuje powierzchnię
około 17.000 ha, w tem 14.600 ha

lasów i 2.400 ha gruntów ornych,
łąk i stawów. Folwarki i dwa
młyny są w dzierżawie, zaś ce
gielnia prowadzona jest we wła
snej administracji. Lasy brzeżańskie dają tylko materjał opałowy,
bowiem drewno budulcowe zosta
ło już w zupełności wyeksploato
wane. W ten sposób wszystkie
majątki fundacyjne zostały prze
jęte z rąk wykonawców testa
mentu i przeszły we władanie
zarządu Fundacji.

Sześć nowych karetek
Pogotowia Ratunkowego
W czoraj w południe na pl. Jó cieli miasta, sfer lekarskich, pra
zefa Piłsudskiego, w obecności sy i gości, ks. prof. Jan Szmigiel
licznie zaproszonych przedstawi- ski dokonał poświęcenia 6-ciu no
wych karetek Pogotowia Rataunkowego. Karetki otrzymały nastę
pujące imiona: „Gustaw", „Kon
stanty", „Henryk", „Roman", „Jó
P iękna upalna pogoda, liczne za zef - Leon" i „Stanisław".
pisy do gonitw (zepsute w następ 
Po
skończonej
uroczystości
stw ie wycofyw aniam i), z których 2 wszystkie karetki, udekorowane
porównawcze: „Rzeki W isły" dla 3
i 4 L klaczy i „M iddle P a rk P late" girlandami z zieleni i chorągiewka
d la 2 1. z cennemi nagrodam i ora», mi, przedefilowały przez miasto.
co najw ażniejsze, chęć g ry n a „lote
Wczoraj był drugi dzień kwesty
r j i szybko-wynikowej“ ściągnęły na ulicznej na Pogotowie. Dziś i jutro
to r niezliczone tłum y publiczności.
T or dobry, czas:- gonitw bliskie re  ostatnie 2 dni tej kwesty.

Wyścigi konne

kordom. P rzy kasach ogonki, co zna
m ionuje g rę ożywioną. W gonitwie
porównawczej dla dwulatków na
dystansie <100 mitu. zatryum fow ał
og. N ek tar St. „Golejewko", cztem
potw ierdził sw oją w artość i dobrą
form ę, w co wątpiono, po w ygraniu
w zeszłą niedzielę N agrody K ruszy
n y „Producu“._
Klacz N apaść zwycięstwem swojem w nagrodzie „Rzeka W isły" nad
A rian ą i H aw erlą wykazała, że znaj
d u je się ndetylko w dobrym tre n in 
gu, ale i posiada więcej klasy od
swoich konkurentek.
Powszechną uw agę zw raca st. p
M. Bersona, której konie, aczkolwiek
dobrego pochodzenia, nieszczęśliwie
biegały w sezonie wiosennym i do
tychczas jeszcze nie w ykazują do
brej formy. W yniki gonitw nastę
pujące:
1. 1400 zł. Dyst. 1600 m tr. 1. F la 
ga. 2. Impas III. W ygr. w 1 m.
41 i pół s. łatw o o 2 dł. Tot. zw.
34.50, fr. 14.50 i 18.50.
2. 2.000 zł. D yst. 2100 m tr. 1. N a
rew. W ygr. w 2 m. 13 K s. łatw o o
4 dł. Tot. zw 6.
3. 1.800 zł. Dyst. 1100 m tr. 1.
Prokne, 2. N avy Cut. w ygr. w 1 m.
734 s. łatw o o 4 dł. Tot. zw. 7.50,
fr. 5.50 i 6.
4. 15.000 zł. Rzeki W isły. Dyst.
2200 m tr. 1. N apaść, 2. A riana, 3.
H aw erla wygr. w 2 m. 18 s. w ysyła
n a o 2 dł. Tot. zw. 10, fr. 6, 8.50 i
6.50.
5. 25.00 zł. Middle P a rk Plate.
D yst. 1200 m tr. 1. N ektar, 2. Piano,
3. M&rap. wygr. w 1 m. 14 s. pewnie
o 1 Y , dł. Tot. zw. 18.50, fr. 7.50,
11.50 i 7.
6. 1.800 zł. D y s t 1600 m tr. 1. J a 
rosław , 2. P am ir w ygr. w 1 m. 4 0 ^
6. łatwo. T o t zw. 12, fr. 8 i 12.50.
7. 1.600 zł. D yst. 2100 j n t r . 1. Ły
sa Góra, 2. H onfleur w ygr. w 2 m.
17 s. o 3dł. Tot. zw. 26, fr. 10.50 i 15.

Nasza rubryka
STU D E N TK A udziela lekcyj. Spe
cjalność: m atem atyka, łacina, fizy
ka, fran cu sk i. Tel. 2-26-47.
MŁODA DZIEW CZYNA poszu
kuje jakiejkolw iek pracy w fabryce,
w praoowni, w domu, lub przy dziedac. Wiadomość do A dm inistracji
„Robotnika" dla B. K.
S T U D E N T U. J- P. poszukuje
korepetycyj. Specjalność: m atem aty
ka, fizyka,
francuski.
Dzwonić:
7— 9 N r. 5.11.76.
W YKW A LIFIK OW A NA korepetytorka poszukuje lekcyj. Specjal
ność: polski, łacina, francuski. Tel.
5.11.76.
W Y K W A LIFIK OW A NA KOREPETYTORKA, studentka, udziela
lekcyj w zakresie ośmiu klas gim na
zjalnych i szkół powszechnych. Przy
gotowanie do egzaminów i m atury.
Specjalność: francuski, polski, łaci
na .m atem atyka, fizyka. Tel. 5-44-65
18-LETN I M ŁO D ZIEN IEC prosi
o jakąkolwiek pracę za życie i skrom
ne wynagrodzenie. Adres: Aleksan
der Malczak, ul. Wolność 14. Ognis
ko dla młodzieży.
ZAWODOWA korepetytorka, stu 
dentka rom anistyki
(francuskiego)
udziela lekcyj w zakresie gim nazjal
nym i szkoły powszechnej. Specjal
ność: francuski, łacina, m atem aty
ka. Przygotow uje do egzaminów,
Tel. 11-88-19.

Romantyczna arystokratka 81ietnia Julja hr. Magliocco, po
śmierci męża, sprzedała willę w
Ostendzie, oraz dom w Londynie,
uzyskaną zaś gotówkę ulokowała
częścicwo na hipotece pewnej nie
ruchomości na Okęciu, oraz w ka
sach oszczędności, za resztę zaś
założyła sklep z wyrobami tyto
niowymi, przy ul. Emilji Plater 1.
Stałym jej klijentem był 24-letni
Edward Kłosiński {nigdzie nie mel
dowany), bez określonego zajęcia.
Ponieważ Kłosiński odznaczał się
urodą, zwrócił więc na siebie uwagę Magliocco, która była na
der wrażliwa na wdzięki mło
dzieńcze. Po pewnym czasie, mię
dzy leciwą wdową a przystojnym
klijentem, nawiązała się bliższa
znajomość, która wkrótce zamie
niła się w zażyłą przyjaźń. Pod
biwszy serce przyjaciółki, Kłosiń
ski zdobył zaufanie jej do tego
stopnia, że wdowa zwierzyła mu
się z posiadania większej ilości
gotówki. Wtedy Kłosiński wyzys
kując sytuację, zaczął wyłudzać
od rozkochanej w nim wdowy
pieniądze, obiecując wzamian za
to. opiekować się swą przyjaciół
ką. Po trzech latach znajomości,
Kłosiński zaczął systematycznie okradać hrabinę. Najpierw zginął
zegarek złoty, z takąż bransolet
ką, wartości 50 funtów szterl., na
stępnie 2 inne zegarki. Magliocoo złożyła zameldowanie policji,
oskarżając przyjaciela o kradzież,
lecz gdy Kłosiński przyrzekł zwró
cić skradzione przedmioty, M.
zrzekła się oskarżenia.
Po pięciu latach, M. zlikwido
wała prowadzony przez siebie
sjeład i ponownie zaczęła przyj
mować Kłosińskiego. W jakiś
czas potem K. skradł przyjaciółce
3 suknie i kilka sztuk materjałów,
ostatnio zaś — futro fokowe. Wte
dy przebrała się już miara cier
pliwości i wdowa zawiadomiła o
kradzieży policję. Dowiedziawszy
się, że policja go poszukuje, Kło
siński napisał do przyjaciółki list
w którym, przyznając się do kra
dzieży, prosił o darowanie winy
przyrzekając po otrzymaniu od
M. 500 zł. wykupić od pasera
skradzione rzeczy i zwrócić je
właścicielce. M. pozornie zgodziła
się na propozycję i naznaczyła
spotkanie przed gmachem K.K.O.
m. st. W arszawy, (Traugutta 5),
skąd miała podjąć gotówkę i wrę
czyć K. Gdy Kłosiński stawił się

•pła Wdówka*'.

SE.

—

TEATR „HOLLYWOOD",
Dziś
wielka rew ja z udziałem Chóru D a
na, Szczepka i Tońka, Olgi K amień
skiej.
Z SALI im. KARŁOWICZA. Dn.
22 b. m. o godz. 20.15 odbędzie się
w sali im, Karłowicza recital sław 
nego ormiańskiego a rty sty kiemanczysty P. Roubona.
12-ty SEZON KONCERTOW Y W
G RUNTOW NIE ODREMONTOW A
N E J SALI_ KONSERW ATORIUM,
Inauguracja odbędzie się w dniu
3 października.
P rogram wykona
znakomity pianista H enryk Sztompka.
,

„Wojciech Bogusławski"
w Teatrze Narodowem

Z rac ji uroczystości odsłonięcia
pomnika P atrjarch y te atru w Pol
sce, Wojciecha Bogusławskiego
T ea tr Narodowy rozpoczyna sezon
uroczysitem widowiskiem poświęconem „Wojciechowi Bogusławskiemu"
pióra Wincentego Rapackiego (ojca)
z uzupełnieniem tek stu przez Leona
Schillera.
Reżyserja spoczywa w rękach Jó 
zefa Śliwickiego, który odtworzy po
stać króla Stanisław a A ugusta. Bo
gusławskim będzie Józef W ęgrzyn.
D la podkreślenia m anifestacyjnego
charakteru widowiska, poświęconego
pamięci „Ojca T eatru Polskiego" —
w szystkie najdrobniejsze naw et role
w sztuce obsadzono wybitnymi a rty 
stami.
Oprawę dekoracyjną i kostjumową
przygotow uje prof. Jaro ck i; część
_. u. muzyczną —■ B- K. Gadomski.

PO N IED ZIA ŁEK .
W poniedziałek dn. 21 b. m. o g. 6
pop. odbędzie się posiedzenie Egze
kutyw y W. OKR. PPS., Długa 21.
W TOREK
W ARSZAWSKI WYDZIAŁ KO
BIECY PPS. Posiedzenie W ydziału
Kobiecego odbędzie się we wtorek dn.
22 września o godz. 7-ej wieczór,
przy ul. Długiej 21.
W YDZIAŁ OŚWIATOWY OKR.
We wtorek dn. 22 b. m. o godz. 7.30
wiecz. odbędzie się posiedzenie Wy
działu Oświatowego W. OKR. PPS.,
D ługa 21.
SEK C JA PRACOWNIKÓW UMYSŁOWYCH P P S zawiadamia,
że S ek reta rjat Sekcji je st czynny co
w torek pomiędzy godz. 18-ą a 20-tą,
Redakcja „Św iatła", ul. W arecka 7,
I piętro.

K ^ ^ c i l ^ |a ^ o w y

W ładze połicyjno - śledcze, prowaadzące śledztwo w sprawie ta 
jemniczego zaginięcia 47-letniego
Stanisława Obarskiego (Ogrodo
wa 47), inkasenta IV-ej filji elek
trowni miejskiej (Al. Jerozolim
skie 8), który dn. 12 b. m. wyszedł
z biura elektrowni na rejon, celem
zainkasowania należności od abo
nentów i więcej nie wrócił — ustaliły, iż zaginiony nocy wczoraj
szej na pustej ulicy Kolskiej (na

tyłach cmentarza Powązkowskie
go) postrzelił się z rewolweru w
usta. Desperata, po opatrunku,
przewieziono do szpitala Przemie
nienia Pańskiego.
BEZROBOTNA starsza kobieta
poszukuje pracy do dzieci, opieki
przy chorym ; doskonale zna gospo
darstwo. Wiad. w sklepie g alan ter
Wilcza 77 dla Malinowskiej.

Co w y ś w i e t l a j ą k i n a ?

CAPITOL rt

o
„TRĘDOWATA
Elżbieta B arczew ska

MASKA: „Oskarżam Cię M atko" 1
„P rokurator Alicja H orn".
M AJESTIC: „Cygańskie dziewczę".
MARS: „Anna K arenina" i dod. koL
M EW A: „św iatło w ciemności" i
„Dziewczę z Budapesztu".
METRO: „Miłość w czołgu", n a sce
nie rew ja.
MUCHA: „B urłaki z nad W ołgi" i
„Nocne życie bogów".
M INERW A: „Człowiek dwueh św ia
tów" i „Bez honoru".
KINO M IEJSK IE — Hipoteczne 8.
„Bounty".

KINO

CASINO

„MAGNOLIA"

Samobójstwo

19-letni Kazimierz
Kaczmar
czyk, malarz (bez pracy i bezdom
ny), otruł się ługiem w bramie do
mu Fabryczna 29. Pogotowie prze
wiozło desperata do szpitala św.
Łazarza.

COLOSSEUM M AŁE: „Dzień wiel
kiej przygody".
CORSO: „B urłaki z nad W ołgi" i
rew ja.
CZARY: „Nowe przygody T arzana".
FAM A: „Serca ze stali".
FILH A RM O N IA : „Jedna z tysiąca".
FLORIDA: „M orderca" i „Czar mło
dości".
FORUM : „Człowiek, który wiedział"
•
Ifrwi
EU RO PA : „Błękitna parada".
E L IT E : „K apitan Blook" I „Stary
pionier".
H ELIO S: „Jego wielka miłość".
Rene Claira.
GDYNIA: „Takie są dziewczęta" i
rew ja.
IT A L IA : „Księżniczka Czardaszka"
i dodatki.
ni odbywa się w stępna kontrola tech KOMETA: „Wesołe szaleństw o" i
niczna wykonywanej audycji przy
rew ja.
pomocy ta k zwanego mixera.
Pozatem am plifikatom ia zawiera
odbiornik kontrolny z głośnikiem
ut. Chłodna 49, tel. 6.48-51.
oraz liczne drobne sprzęty pomocni
cze. Z lewej strony studja w zamknię
tej kabinie znajduje się ap aratu ra
głośnikowa, umożliwiającą nadaw a
nie p ły t n a dwa głośniki wielkiej
mocy zawieszone z lewej i praw ej
Dzieje najrozpustniejszej kobiety
strony stoiska radjowego. Dzięki tej
XVIII wieku, słynnej kurtyzany Ma
aparaturze głośnikowej możliwe jest
dame Dubarry w imponującej ogro
nadawanie audycyj radjowych _ w
mem realizacji W iliam a Dleterle
chwilach, gdy studjo wystawowe je st
R E W J A
nieczynne, ze zwykłych p ły t gram o
fonowych, względnie odtwarzanie au j OS: „Kocham wszystkie kobiety" z
dyeyj utrw alonych na płytach apa
Kiepurą.
ratu ry Neumanna.

Robotnicy popierajcie
swoje pismo

' R S KOMETA -

I

Dziennikarze obecni byli również
na koncercie rozrywkowym w wyko
naniu M ałej O rkiestry pod dyr. Zdzi
sława Górzyńskiego oraz solistów:
sióstr Burskich i H enryka Ładosza.
Uczestniczyli również przy u trw ala
niu, a następnie odtw arzaniu głosu
na płytach ap a ratu ry Neumanna.

| OGŁOSZENIA DROBNE
BIŻUTERIĘ, w , KWITY
lombardowe
ceny.

kupuje,

ptaci

Helen, Miodowa 2

wysokie

HOLLYW OOD
Już Dziś! Tylko 10 dni! Ju ż Dziś!

M IEJSKIE

Początek seansów godz. 5.30

BOUNTY"

IICeny

Parter od 75 gr,
Piętro od 50 gr.
Urzędnicze 50 gr. I miejsca

Franciszek B f O d n le w iC Z

Dziennikarze w Studjo radjowem na WMEL
Przed kilku dniami przedstaw icie
le prasy w arszaw skiej zwiedzili stu 
djo radjow e n a W ystawie Przem y
słu Metalowego i Elektrotechniczne
go, gdzie zwiedzili dokładnie situdjo
i obejrzeli eksponaty obrazujące roz
wój naszej radjofonji.
Ściany i su fit stu d ja wyłożone są
m alerjałem tłum iącym, celem usunię
cia wszelkich pobocznych dźwięków
i szmerów. Również i podłoga u rzą
dzona je st w ten sposób, aby chodize
nie nie wywoływało żadnych szme
rów, a dźwięki audycji zaś — nie po
wodowały rezonansu. Zainstalowano
dwa mikrofony, z których jeden,
znajdujący się n a stoliku speakera
używany je st wyłącznie do zapowie
dzi, efrugi natom iast, umieszczony w
c&ntralnem punkcie stu d ja służy do
przekazyw ania właściwej audycji.
Sygnalizacja św ietlna w postaci
czerwonego św iatła zaw iadam ia spe
akera ja k i publiczność o włączeniu
mikrofonów.
Obok studja z praw ej strony znaj
duje się am plifikatom ia w raz z apa
ra tu rą płytow ą do utrw alania audycyj.
W am plifikatorni drgania elektry
czne obwodu m ikrofonu
zostają
wzmocnione przy pomocy wzmacnia
czy lampowych i przekazane kablem
n a Zielną, skąd po ostatecznem
wzmocnieniu zostają przesłane, rów
nież drogą kablową, do stacji w R a
szynie. Jednocześnie w am plifikator

że z sąsiedniego domu należącego
do sukcesorów Sokolnickiego (W ol
ska 45), począł opadać tynk. Straż
ogniowa natychmiast przystąpiła
do lokalizowania ognia. Budynek
spłonął doszczętnie, a wraz z nim
znajdujący się wewnątrz dobytek
robotników.
W pewnej chwili spadające bel
kowanie przygniotło strażaka z
IV-go oddziału, W iktora Romanow
skiego. Jednocześnie zasłabł z prze
pracowania strażak Maciejewski.

Zaginiony inkasent postrzelił się

Radio warszawskie

Wypadki przy pracy

gra ją w te a tr a c h ?

lje ra w przekładzie Tadeusza Boy Że
leńskiego „Szkołę żon", j
T E A T R NARODOWY: dziś i ju 
tro „W ielka miłość" z Ćwiklińską,
Eichlerów ną i O sterw ą n a czele.
W przygotow aniu „Gogusławski
jego scena" W. Rapackiego (ojca).
T EA TR POLSKI d aje do piątku
włącznie^ ostatnie
przfedsta wienie
w zruszającej komedji
angielskiej
p. t. „Tessa".
W próbach pod kierunkiem reży
serskim A leksandra W ęgierki wiel
kie widowisko — przeróbka scenicz
n a z popularnej powieści K arola Di
ckensa „Klub Pickwicka" z Aleksan
w roli tytułowej.
TEATR MAŁY. Dziś komedja
Bruno W inaw era p. t. „Ryk byłego
lwa".
T E A T R L E T N I: Dziś komedja
Ga vault‘a „Złota ciocia" z W ierzejską.
N a inaugurację sezonu słynna ko
m edja Sardou „Ć w iartka papieru"
z Lindorfówną, M acherską, Różyc
kim i Grabowskim w rolach głów
nych.
T E A T R NOWY. Dziś angielska
komedja „Spraw y rodzinne" G .J a n nings w reżyserji i z udziałem Sta
nisław y Wysockiej.
TEATR M A LICK IEJ daje dziś
„P ro fesję pani W arren" B. Shaw ‘a.
TEATR KAMERALNY: Dziś kom eaja Fodora „M atura*. W rolach
głównych Gry wińska, Andrzejew ska
i Adwentowicz.
CY RULIK W ARSZAW SKI. Dziś
wodewil satyryczno-polityczny „K ar je r a A lfa Omegi" z Dymszą, Zni
czem i Brochwiczówną na czele.
O PERETKA (K arow a 18) daje
iwe w torek prem jerę og. L ehara „We

Kranika organizacyjna

W dniu wczorajszym w domu
pod Nr. 43 przy ul. Wolskiej, na
leżącym do fabryki obić papiero
wych Franaszka, w jednopiętrowej
szopie, przerobionej na komórki a
zajmowanej przez lokatorów do
mu, rekrutujących się po większej
części z pracowników fabrycznych,
powstał ogień. Natrafiwszy na po
datny materjał ogień szybko roz
szerzał się, grożąc przeniesieniem
na sąsiednie zabudowania. W jed
nej chwili cały budynek stanął w
płomieniach. Żar zaś był tak silny,

A DRIA: „W cieniu samotnej sosny"
z Sylvią Sydney.
APOLLO :„Jadzia“ ze Smosarską.
ATLANTIC: „P asteur" z P. Munim.
A N TIN EA : „O statnia serenada" i
,AV< muszkieterów".
ARKON: „Jasnowidz" i „Kowboj".
AMOR: „Zm iana serc" i „Człowiek,
który rozbił bank".
A S: „W yprawy krzyżowe* ‘i dodatki.
BAŁTYK: „Rose Marie".
B IS: „Kocham wszystkie kobiety"
PO N IED ZIA ŁEK , 21 w rześnia
(Ja n
K iepura)
i „Szkarłatny
6.30 Pieśń. 6.33 Gimnastyka. 6.50
kw iat"
Muzyka (płyty). 7.20 Dziennik po CAPITOL,: „Trędowata".
ran n y . 7.30 P ro g ram n a dzisiaj. 7.35
P arę inform acyj. 7.40 Zespół „The
Bohemians". 8.00 A udycja dla szkół.
11.30 Audycja dla szkół. 11.57 Sy
a
gnał czasu. 12.03 Skrzynka rolnicza.
12.13 Dziennik południowy. 12.23
Muzyka (płyty).
13.10
Chwilka
W roi, główn,
gosp. domowego. 15.30 Wiad. gosp.
15.45 „N ie rób tego". 16.00 Koncert
popularny. 16.45 „Dlaczego w arto
popierać opieki szkolne". 17.00 Kon
cert solistów. 17.50 Odczyt. 18.00
CASINO:
„Fredek
uszczęśliwia
Skrzynka ogólna. 18.15 K oncert re 
św iat".
klamowy. 18.50 Pogadanka ak tu al
Nowy Świat 50
na. 19-00 „Z różnych stron". 20.00
p. b, 8, 10
A udycja żołnierska. 20.30 K atorga
aleksandrowska.
20.45
Dziennik
O T W A R C IE SEZONU
wieczorny. 20.55 Pogadanka ak tu al
Największy film prod. Uniwersał
Piet. Corp. p. t.
na. 21.00 Gustaw Mahler. 22.00
Wiad. sportowe. 22.15 „G re-gre, gre
goły — poszły żaki do szkoły". 23.00
W roi. główn.
Muzyka taneczna (płyty).
urocza IR E N A D U N N E,
ALLAN JO N ES
na
PAU L ROBESON

Przy ul. Kawęczyńskiej 16,
terenie zajezdni tramwajowej P ra
ga, w czasie pracy został przygnie
ciony drewnianym podkładem 29-1.
Stanisław Trębicki, robotnik, do
znając złamania prawej nogi.
Przy ul. Chmielnej 114, w za
kładzie kowalskim, 27-letni W ła
dysław Kacprzak, kowal, w czasie
pracy został uderzony odłamkiem
TEATR ATENEUM na otwarcie
T E A T R „W ESOŁY U L". Godzien żelaza, doznając poranienia górnej
sezonu przygotowuje arcydzieło Mo- nie wodewil „W isła się pali".
wargi ze złamaaniem szczęki.

Co

w oznaczonym miejscu, w tow a
rzystwie kolegi i jakiejś kobiety,
zawiadomiona o wszystkiem po
licja śledcza zamierzała go aresz
tować, lecz „niebieski ptak" zorjentował się w ostatniej chwili i
uciekł. Natomiast kolegę K., wraz
z towarzyszką, policja zatrzymała
i przeprowadziła do komis. —
Ujętymi okazali się: Tadeusz Wa
silus i Zofja Nowalińska. Oboje
aresztowano pod zarzutem współ
udziału w kradzieżach, popełnia
nych przez Kłosińskiego. Prowa
dzone jest dalsze dochodzenie ce
lem ujęcia K.

m iejsc:

NOWA TOMBOLA: „M azur" i „Wszy
stko ża rt".
OKO PR A SK IE: „Wesołe szaleń
stwo" i „Izela".
PA N : „Bolek i Lolek".
Ki
no

PAN K4<6i8>10

Adolf DYMSZA
w komedji

99

1

PETIT TRIA NO N : „A rm ja Ew y" i
„Kochaj tylko mnie“.
POPULARNY: „Czarne róże" i rePROM IEŃ: „N asi chłopcy m aryna
rze"! „Iskor".
PRAGA: „M azur" i rew ja.
R A J: „Sztandar wolności" i „Dolo
res".
RIALTO: „żona czy sekretarka".
RIVIERA (Leszno 2 ): „Dodek na
froncie".
REN A : „Jej wysokość całuje" i
„Spełnione sny".
ROXY: „Mały m arynarz".
SFIN K S: „Upiór na sprzedaż".
ŚWIAT: „Cyrk Barnum a" i „Szalony
Porucznik".
STYLOWY: „Grzesznik miło woli".
ŚW IATOWID: „May er ling".
STUDIO: „M ayerling".
SOKÓŁ: „A rm ja Ewy" i „Weseli ku
racjusze".
SORENTO: „Burzam i nad Andami"
i „P arad a rezerwistów".
TON: „M ały m arynarz".
UCIECHA: „Pokusa" z M arleną Die
trich i G ary Cooperem.
U N JA : „O statnie dni Pompei" i re 
wja.
V ARIETE (Gmach C yrku): „Legion
nieustraszonych" i „Jego Ekscelen
cja subjekt".

Na Gwiaździstej Faii
CHÓR DANA przed wyjazdem
do Ameryki.
SZCZEPKO i TOŃKO z wesołej
Lwowskiej Fali.
OLGA KAMIEŃSKA.
Janina Sokołowska, Ludwik Sem
poliński, Ludwik Lawiński. Balet
Pianowskiego z Nowicką, Michal
ską, Cesarskim na czele. Dekora
cje: Senagalewska.
Codziennie
iw a przedstaw ienia 7.20 i 9.30.
Bilety do nabycia w kasie T eatru
od 11 rano do 2 i od 5 -e j.___

KtNO y ^ R ł c T S

p. 4 p. p.

( C r o a ti C yrku) O rd y n a c k a 1
WIELKI PODWfiJNY Pro gram

Legjon N ieustraszonych
z W a lla ce B erry
je;* Ekscelencja Subiekt
z Eug. Bodo— Benita —Ćwiklińska

Dla młodzieży dozwolone
Ceny od 9 4 g r -

S Z T A F E T A R O B O T N IC Z A
Numer poświęcony propagandzie robotniczych Olimpiad.
♦
Już niespełna 10 m iesięcy
dzieli nas od III Olimpjady Ro
botniczej w Antwerpji a tylko
5 m iesięcy od zimowej w Cze
chosłowacji. Olimpjad, którem
sądzonem jest w ypisać sw ą pię
kną kartę w historji ruchu ro
botniczego.
W dobie zaostrzających się
antagonizmów klasow ych i na
rodow ościowych, w dobie sza
lejącego faszyzmu
dziesiątki
młodocianych robotników-sportow ców poda sobie dłonie w
braterskim uścisku.
W, rozgrywających się wyda-

♦

Kongres Międzynarodówki o Oiimpjadzie

♦

rżeniach rolę kolosalną musi
odegrać m łodzież robotnicza.
Pełna wiary i entuzjazmu w słu
szność swojej sprawy. P rzeko
nana o konieczności przyjęcia
na swoje barki wielkich i szczyt
nych zadań. Przeciw faszyzm o
wi, pragnącemu zakuć ludzkość
w kajdany niewoli. Przeciw ko
ustrojowi głodu , nędzy i ciem 
noty, ustrojowi — konsekw ent
nie pchającemu narody do ma
sowej rzeźni, o sprawę im zu
pełnie obcą ,o pełne kasy pan
cerne, o akcje i dywidendy dla
rekinów kapitału.

Rolę mobilacyjną dla realizo
wania przez m łodzież tych
właśnie haseł i zadań posiadać
będzie Olimpjady A ntw erpska
i zim owa w Czechosłowacji.
Numer dzisiejszy „Sztafety
Robotniczej" pośw ięcam y pro
pagandzie nadchodzących Olimpjad.
Bo, już dzisiaj musimy rozpo
cząć pracę przygotow aw czosportową, a przedew szystkiem
pracę propagandową.
Bo pracy dużo, a czasu już nie
w iele!

Były to naprawdę wielkie dni...
W lipcu 1931 roku odbyła się w
Wiedniu U Olimpjada Robotnicza.
Była ona wielką demonstracją kla
sy robotniczej czerwonego Wiednia,
gromadząc 80 tysięcy robotników ze
wszystkich bodajże krajów Europy,
a także państw pozaeuropejskich.
Dzisiaj, znajdujemy się w okresie
przygotowań do III Olimpjady w A n
twerpji. Niech garść luźno zebra
nych fragmentów z Olimpjady po
przedniej będzie dla naszych czytel
ników, nietylko pięknem wspomnie
niem minionych dni, ale równocześ
nie przykładem ja k należy pracować
by rezultaty nie były mniejsze niż
osiągnęliśmy na oiimpjadzie wiedeń
skiej.
Bo wówczas, były to naprawdę
welkie dnil
Siedemnaście wagonów, dwadzieś
cia sześć godzin jazdy, osiemset pięć
dziesiąt ludzi — oto dane statystycz
ne, dotyczące pociągu, który zawiózł
ekspedycję polską, łotewską i „Jutrz
ni“ na drugą Olimpjadę robotniczą
do Wiednia.
Przybywamy do Wiednia!.. ,
Gdy zaczęliśmy wychodzić z dwor
ca rozległy się dźwięki Międzynaro
dówki i potężny okrzyk „Freundschaft“ 2 tysięcy piersi.
Owacjom i okrzykom nie było koń
ca.
Robotniczy Wiedeń witał nas ze
spontanicznym entuzjazmem i serde
cznością, szczerą
nieprzymuszoną
życzliwością — tak ja k to tylko umie robotniczy Wiedeń.
Te chwile powitania wynagrodzić
musiały każdemu socjaliście, każde
mu, komu droga jest idea braterstwa
narodów — udręki i niewygody dwudziestosześcio godzinnej podróży.
A jak wyglądał czerwony Wiedeń
w owe pamiętne dni?
Sobota po południu. Wielke mia
sto przerywa pracę tygodniową. N ie
dzielny odpoczynek wchodzi w swe
prawa. Ale zamiast uspokojenia i
stopniowego wymierania miasta, jak
zwykle w letnie sobotnie popołudnia
wielkie miasta nowoczesne zapełnia
się życiem nowem, życiem niezwykłem
i nieuńdzianem jeszcze w wielu in
nych stolicach.
Wesoło i swobodnie przewala się
ten tłum ulicami Wiednia. Gmachy
publiczne przystrojone są biało-czer
woną flagą stolicy, na olbrzymim
placu Schwarzenberga powiewają ko
lory kilkudziesięciu państw, a z wie
lu domów prywatnych zwisają czer
wone sztandary: czerwony kolor pra
icie z każdego okna wylewa się na ulicę w dzielnicach robotniczych i w
Nowym
Wiedniu, wybudowanym
przez socjalistyczny zarząd miasta.
Pod wieczór mrowisko ludzkie wre
szeie ustala sobie kierunek wspólny.
Wszystkie różnobarwne i wielojęzy
czne strumienie zlewają się do sze
rokiej głównej alei Prateru, prowa
dzącej na Stadjon Olimpijski. O siód
m ej ma tam odbyć się przedstawie
nie. Misterjum Robotnicze. Rzecz
o pracy i walce robotnika — o zma
ganiu się jego z kapitałem t o zwy
cięstwie socjalizmu.
Stadjon, nowy, niedawno przez
zarząd miasta oddany do użytku —
mieści 60 tysięcy widzów. Cały ten
stadjon zapełniony jest do ostatnie
go miejsca. Stoją i siedzą tłumy —

wypełniając każdą wolną przestrzeń. przed jasno iluminowany ratusz.
Nazajutrz, w niedzielę, przed par
Jak chabry, przerywają monotonję
lamentem defiluje pochód olimpiński
thimu, liczne niebieskie koszulki.
Dwadzieścia kilka państw, 120 ty się
Młodzież cudzoziemska brata się cy uczestników, kilka tysięcy sztan
między sobą, zadzierzgają się węzły darów. Młodzież w strojach sporto.
braterstwa. To serdeczne zbratanie wych i gimnastycznych, Schutzbund
się młodzieży wszystkich krajów jest austrjacki, Reichsbanner niemiecki,
najpotężniejszem zapewnieniem, że cala arm ja robotnicza, sprawna, wy
te ręce łączące się w uścisku bratnim ćwiczona, entuzjastyczna. Arm ja ta
nie podniosą oręża w wojnie na roz składa hołd Czerwonemu Wiedniowi
i podziękowanie za przyjęcie. Trzy
kaz.
i pół godziny trwa pochód.
Potęga socjalizmu austrjackiego i
Na zakończenie pierwszego dnia
gier olimpijskich odbył się w Stadjo międzynarodówki robotniczej prze
nie pochód uczestników dokoła are suwa się przed oczyma. Niech rośnie
ny.
i wzmaga się! Niech wszędzie taka
Około 80 tysięcy uńdzów przyjmo będzie, jak tu, w kochanym, czerwo
wało oklaskami i radosnemi okrzy nym Wiedniu.
kami sportowców robotniczych wszy
Ta potęga żyje i istnieje w dalszym
stkich krajów. Widok: cudowna ga
ma ba/rw, blasków, prężności doslco- ciągu. W podziemiach walki konspi
racyjnej, tłumiona bez rezultatu bu
rwie wyćuńczonych ciał.
A na zakończenie wielki, potężny, tem faszyzmu.
Wielka i niezwyciężona
żywiołowy pochód.
A na imię j e j :
Tysiączne tłumy pod potężnem wra
SOCJALIZM!...
żeniem widowiska, idą pochodem

Zw iązek Robotniczych Stow a
rzyszeń Sportow ych zgrom adził
na O iim pjadzie zgórą 700 uczest
ników.
P rzedstaw iciel ZRSS. na o sta t
nim Kongresie M iędzynarodówki
Sportow ej zadeklarow ał z Polski
przyjazd n a Olimpjadę A ntwerpską zgórą 1000 osób.
W rzeczyw istości zrobim y wszy
stko, by pojechało nas dwa a n a
w et trzy razy więcej.
T o nasze zadanie!
A teraz spraw a druga.
Ja k w yglądał ZRSS. pod w zglę
dem sportow ym na II Oiimpja
dzie? Piszem y o tern dlatego, by
nasi czytelnicy mieli pewien sp ra
w dzian szans i możliwości na 0 lim pjadzie najbliższej.
A o to krótkie przypomnienie
podane w telegraficznych skró
tach.
W piłce nożnej dochodzimy do
półfinału, bijąc kolejno Estonję
1:0, Reprezentację Niemców cze
skich 3:2, ulegając w półfinale sil
nej drużynie Niemiec w stosunku
3:2.
W kolarstw ie C zw arnóg w bie
gu na 140 km. zajął jedenaste
miejsce, a w biegu na 50 km. Ko
siński czw arte.
Gry sportow e przyniosły nam
szereg sukcesów i kilka porażek.
W pięstków ce męskiej przegra
liśmy z A ustrją 34:70, z Czecho
słow acją 3 1 :66 i z Niemcami 48:38.
Nieco zrehabilitow aliśm y się w
piłce ręcznej, gdzie przegraliśm y
w praw dzie z Niemcami 1:19, ale
w ygraliśm y z W ęgram i 5:3 i z Bel
g ją 4:3. W ogólnej klasyfikacji
zajęliśm y zaszczytne trzecie miej
sce.
Bokserzy nasi nie odegrali żad
nej roli ze w zględu na obecność
św ietnych pięściarzy niemieckich
o św iatow ej klasie.
W w adze lekkiej Głowacki prze
grał z Niemcem Schutzem.
W w adze półśredniej Strzelec
ulega N idergesetzow i (Niemcy),

Redaktor odpowiedzialny: LUDWIK WINTEROK.

w reszcie Olszewski został w yeli
m inow any przez A ustrjaka B artoschka.
W pływ actw ic i zapasach nie
startow aliśm y.
W lekkiej atletyce zdobyliśmy
szereg punktów we w szystkich je
dnak konkurencjach zajęliśmy dal
sze m iejsca, ze względu na fanta
styczny Ola nas poziom zaw odni
ków fińskich z fenomenem Lethinem na czele, oraz świetnych lek
koatletów niemieckich i angiel
skich.
W sztafecie szwedzkiej w przed
biegach zajęliśm y niespodziew a
nie pierwsze miejsce w czasie
2:04,2 — ale w finale przegraliś
my fatalnie, zajm ując ostatnie
miejsce po Finlandji, A ustrji i
Niemczech.
Takie były rezultaty 5 lat temu
w stecz.
N a Oiimpjadzie w Antwerpji re
zultaty musimy osiągnąć lepsze.
Tylko pracujm y!

Wstępujcie
na Kursa Ośrodka!
I Robotniczy Ośrodek W ycho
w ania Fizycznego rozpoczął swą
pracę 15 w rześnia. Od tego też
term inu przyjm ow ane są zgłosze
nia poszczególnych kursów, które
chcą korzystać z sali gim nastycz
nej O środka.
Po zorganizow aniu kursów, t. j.
od 1 października będą przyjm o
w ane również zgłoszenia uczest
ników na odpow iednie ćwiczenia.
Tym czasem w O środku ćwiczą
już 2 kursy: kurs przygotow aw 
czy na R. O. S. (od 7—9 we w tor
ki i czw artki) i kurs gim nastyki
rozluźniający dla zespołów mło
dzików (środa i niedziela).
S ek re tarja t O środka czynny jest
codziennie od 5— 8. Z głaszać n a
leży się do tow. W andy B artoszewiczówny.

W yrazem docenienia wielkiej
roli, ja k ą odegrać powinna III Olim pjada Robotnicza w Antwerpji
jest fakt, że ostatni Kongres Ro
botniczej Socjalistycznej Między
narodówki Sportowej poświęcił
tej spraw ie wiele cazsu swych obrad. Główną treścią przemówień
referentów i zabierających głos w
dyskusji tow arzyszy była wielka
troska, by III O lim pjada Robotni
cza stała się potężną dem onstra
cją młodzieży robotniczej , w szyst
kich krajów .
D nia 30 sierpnia rozpoczęto obrady o godz. 9 rano. N a porząd
ku dziennym spraw a O lim pjady
A ntw erpskiej 1937 r.
R eferat techniczny w ygłasza De
Vliegher. W szystkie środki tech
niczne uruchomione zostały już od
początku roku bieżącego. Ćwicze
nia gim nastyczne już były prakty
kowane od m aja roku ub., zarów 
no wolne ćwiczenia masowe, ja k i
na przyrządach. U konstytuow a
liśmy centralny komitet technicz
ny z udziałem specjalistów z każ
dej gałęzi sportu. Przestudjow aliśmy regulam iny m iędzynarodo
we. Przedw czoraj ustaliliśm y ostatecznie na posiedzeniu Główn.
W ydziału Technicznego wszystkie
regulam iny techniczne. Pozatem
przygotow ujem y jeszcze wiele in
nych druków . M amy jeszcze tru 
dności z terenem lekkoatletycz
nym. Do program u Olimpjady
chcemy włączyć również: spraw ę
wczasów robotniczych, festivale
śpiewacze i muzyczne, gry, zab a
wy ludowe, chcemy przyciągnąć
do w spółpracy artystów , muzy
ków, tak, aby wyrazić w sztuce
pięknej nasze ideały socjalistyczne.
R eferat organizacyjny — Jean
N obels: Zajm ujem y się kw atera
mi, turystyką, prasą. O rganizacja
wym aga dużego wysiłku. Mie
liśmy trudności terenowe, prze
prowadziliśmy rokow ania z w ła
ścicielami terenów. P rzygotow a
liśmy afisz olimpijski, który wy
drukujemy i roześlemy, oprócz te
go małe wydanie. P ro pagandę ro
bimy gdzie można. W ydaliśm y
nalepki
propagandy w liczbie
1.000.000. Obecnie wydajemy dru
gą serję nalepek „tim bres de
soutien". Jesteśmy w kontakcie z
Komisją Związkową. Odbyliśmy
już serję konferencyj propagando
wych. W ydajem y broszurę p ropa
gandow ą w różnych językach
przy udziale Z arządu Miejskiego
m. Antwerpji. Zam ierzam y rów 
nież przy okazji Olim pjady urzą
dzić w ystaw ę literatury i prasy
socjalistycznej,
zwłaszcza dru
ków nielegalnych (A ustrja, Niem
cy).
Ref. finansow y — Lowe: wno
si o odesłanie spraw finansowych
Olim pjady do kom isj' finansowej,
z tern, aby do tej komisji powołać
przedstaw icieli H olandji i Danji,
oraz aby powołani członkowie uczestniczyli już w najbliższem po
siedzeniu komisji.
W dyskusji nad referatam i sze
reg tow arzyszy ze wszystkich bo
dajże reprezentowanych na kon
gresie delegacyj.
D om osław ski: Już dzisiaj Olim
pjada A ntw erpska budzi nie
zwykłe zainteresow anie we w szy
stkich krajach. Jeżeli w Barcelo
nie mimo improwizacji, udział był
tłumny, to tem bardziej należy się
liczyć z masowym udziałem w na
szej Oiimpjadzie. Dlatego też Olim pjada A ntw erpska jest dla
nas pożądaną sposobnością do
naw iązania stosunków m iędzyna
rodowych. Przygotow ania robimy
w ścisłem porozumieniu z Robotniczem T ow arzystw em T urystycznem i Kom isją C entralną Zw iąz
ków Zawodowych, z których m a
my zapow iedziany liczny udział.
Dotychcbas mamy zgłoszonych około 1000 osób, ale praw dopodo
bnie liczba ta się zwiększy. Po
dróż do A ntw erpji chcielibyśmy
połączyć z pobytem w innych k ra
jach. Albo przed O lim pjadą, albo

w drodze pow rotnej, zam ierzam y
zorganizow ać podróż okrężną, od
wiedzić kraje skandynaw skie, D anję, Norwegję, może także Holandję i Londyn, odbyw ając jedno
cześnie tournee dla naszych dru
żyn sportowych. Nie wiemy dzi
siaj, jakie w arunki będą w E uro
pie za rok czasu, kiedy przypada
termin Olimpjady, bo dzisiaj jest
taka sytuacja, że w wielu krajach
p ro letarjat musi toczyć walkę o
życie z faszyzmem. 1 u W as wy
starczy w yjść na ulicę, ażeby spo
strzec ożywioną propagandę „rexistów “. To też życzymy W am, ażeby właśnie O lim pjada była tym
orężem, która i u W as pomoże
zwalczyć falę faszyzmu.
Vaverka: W szystkie kraje m«szą w spółpracow ać w tym wiel
kim przedsięwzięciu. Musimy ścią
gnąć reprezentacje z małych k ra 
jów. Czechosłowacja się już przy
gotowuje. Robimy propagandę i
przygotow ania finansowe. Każdy
uczestnik musi mieć zaoszczędzo
ne 700 koron. Tworzymy kasy oszczędnościowe. W yślemy napewno więcej niż 2.000 ludzi, będzie
to jedna z najw iększych manifestacyj.
Sim ek — Główny W ydział T e
chniczny: W szystkie Związki mu
szą bardzo intensywnie pracow ać.
To bardzo ciężka praca. Musimy
być dobrze przygotow ani techni-

cznie. Przecież uczestniczy 17 k ra 
jów . A m erykańska p a rtja robotni
cza ujaw niła już wielkie zaintere
sow anie dla naszej O lim pjady.
Szykuje się stam tąd wielka eks
pedycja. To skutek propagandy
czeskiej. Należy odbyć próby ge
neralne ćwiczeń wolnych, także
gier. Związek Belgijski ma w ielką
pracę przed sobą,
M uller (C zechosłow acja): N a j
w ażniejsze je st to, co my zrobi
my we w szystkich k rajach w za
kresie propagandy. W szędzie radjo musi być uruchomione zaraz.
Ale wcześniej jeszcze ma się od
być O lim pjada Zim owa w Cze
chosłowacji, w Jańskich Łaźniach
(Johannisbad), m iejscowości po
łożonej blisko granicy niemiec
kiej. O rganizacja tej O lim pjady
już się zaczęła.
M uller (H ol.), w yraża przeko
nanie, że będzie to nadzw yczajna
m anifestacja naw et w tym w ypad
ku, jeżeli tylko Socj. Rob. Mię
dzynarodów ka Sportow a weźmie
udział. Z H olandji przyw ieziem y
3 do 4 tysięcy osób.
Kongres M iędzynarodówki Spor
towej dał nam konkretne w skaza
nia. Obowiązkiem naszym, nas,
robotniczych sportowców, z za p a
łem i entuzjazm em je wykonać.
III O lim pjada musi spełnić swo
je zadania.
A zatem, do pracy!

Na robotniczych boiskach Warszawy
Bogusławski.
SKra-Marymont 6:2 (1:1) naPoi lewoskrzydłowy
sweim ostatniem zwycięstwie
Rozegrany w niedzielę na boisku
Skry mecz o mistrzostw kl. A RPA.
między Skrą a Marymontem zakoń
czył się wysokocyfrowem zwycię
stwem Skry w stosunku 6:2.
Do przerwy Marymont stawiał je
szcze słaby opór, po przerwie jednak
Skra niepodzielnie opanowała boi
sko, górując zupełnie wyraźnie nad
Marymontem.
Bramki dla Skry strzelili Kobojek
(4) i Smosarski II (2). Dla Marymontu Borowiecki i Burzyński po
jednej.
Sędziował p. Gingold.
SKRA II—MARYMONT II 6:3 (2:1)
W przedmeczu rezerw Skra II po
konała Marymont II w stosunku 6:3
( 2 :1).

Elektryuinsśc-Druksrz
3:0 (0:0)
Rozegrany mecz między Elek
trycznością a Drukarzem zakończył
się niespodziewanem zwycięstwem
Elektryczności i to w bardzo przeko
nywującym stosunku 3:0.
Do przerwy gra równorzędna, wy
nikiem, kótrej jest wynik bez bramko
wy. Po przerwie Elektryczność sil
nie przeważa, strzelając kolejno trzy
bramki zdobyte przez Bogusławskie
go (2) i Ościłowskiego (1).
U zwycięzców wyróżniła się obro-

nad Drukarzem, drużyna Elektrycz
ności dała dowód, że w obecnych roz
gTywkach o mistrzostwo R. P. A.
będzie groźnym przeciwnikiem dla
najsilniejszych
zespołów robotni
czych.

„Sirinata“ -„[iarn i“
5:1 (1:1)
Mecz został rozegrany na boisku
RKS. „Skra". Drużyna „Sarmaty"
po dobrym meczu z „Gwiazdą" po
konała ambitnie grających „Czar
nych" w wysokim stosunku 6:1.
„Czarni" tylko do przerwy potra
fili nawiązać równorzędną grę. Po
przerwie uwidaczniała się miażdżąca
przewaga „Sarmaty", wynikiem cze
go były bramki zdobyte przez Gąsiorowskiego
(2),
Światki ewicza
(1), Urbaniaka (1) i Sieczkowskie
go (1). Dla „Czarnych" honorowy
punkt zdobył Nussbaum.
Z „Sarmaty" wyróżnił się technieznemi zagraniami Gąsiorowski i am
bitny Kwieciński. Z „Czarnych" —
Nussbaum.
SARMATA II — CZARNI II
5:4 (3:1).
Bramki dla „Sarmaty" zdobyli
Kurzejewski (2), Mamrot II (2) i
Dziudek (1).
„SARMATA" (JUNJ.) — „SKRA"
(JU N J.) 2:1 (0:1).

Niedziela na boiskach
(W .); 2) Busmans (B.); 3) Binet
(B.).
Skok w dal: 1) Hanke (P .); 2)
Dombovari (W.); 3) Pławczyk.
Rzut dyskiem: 1) Donogan (W .);
2) Jorsza (W .); 3) Fiedoruk (P.).
5000 mtr.: 1) Simon (W.; 2) Noji
(P.); 3) Van Rumst (B,).
Sztafeta olimpijska: 1) Polska; 2)
Węgry; 3) Belgja.
Rzut oszczepem: 1) Var3zegyi
(W .); 2) Makkai (W .); 3) Wojtkie
wicz.
MECZE O MISTRZOSTWO LIGI.
W Warszawie — Warszawianka —
Legja 2:1 (2:0).
W Krakowie — Garbarnia — Po
goń 3:1 (0:1).
W Poznaniu — Śląsk — W arta
W ogólnej punktacji Polska poko 4:2 (2:0).
W W. Hajdukach — Ruch — Dąb
nała Belgję w stosunku 78:58 pkt.,

POLSKA BIJĘ BELGJĘ, ALE
PRZEGRYWA Z WĘGRAMI.
W niedzielę zakończyły się w War
szawie wielkie międzynarodowe za
wody lekkoatletyczne Polska — Belgja i Polska — Węgry. Zawody nie
dzielne przyniosły szereg sensacyj.
Pierwszą była porażka Noji na 5 km.
do Simona (Węgry). Polak przegrał
wskutek złej taktyki.
Drugą sensacją było zwycięstwo
sztafety polskiej nad Węgrami i Bel
gami, w czasie nowego rekordu pol
skiego. Polska wygrała dzięki Ku
charskiemu, który uzyskał na swoje
800 m. doskonały czas 1:50,8 sek.,
znacznie lepszy od rekordu Polski.
Względy regulaminowe nie pozwala
ją jednak na zatwierdzenie rekordu.

ale przegrała z Węgrami 651/, :70% 2:1 ( 2 :0 ).
W Łodzi — ŁKS. — Wisła
pkt.

Techniczne wyniki zawodów przed
stawiają się następująco:
200 mtr.: 1) Guthy (Belgja); 2)
Śliwak (Polska); 3) Zasłona (P.).
800 mtr.: Kucharski (P.); 2) Igloi;
3) Geeraert.
110 m. przez płotki: 1) Szabo

0:2

( 0 :0 ).

MECZE

FINAŁOWE O WEJŚCIE
DO LIGI.
W Chorzowie — AKS. — Brygada
(Częstochowa) 3:0 (1:0).
W Wilnie — Cracovia — Śmigły

0 :0 .

Odbito w drukarni Sp. Nakładowo-Wydawniczej „Robotnik", Warszawa, Warecka 7.

