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Zadęte walki w Hiszpanii
Komunikaty legalnego Rządu
Madryt, 11.10 (P A T ). Komuni
kat oficjalny wydany w niedzielę
rano głosi, że na froncie północ
nym i północno - zachodnim sy
tuacja nie uległa zmianie. Na fron
cie aragońskim artylerja i sam olo
ty rządowe bombardowały Huesca.
W ojska rządowe, operujące na od
cinku Don Benito w prowincji Badajoz, na froncie południowym, za
jęły pozycje powstańców, zdoby
wając 2 działa, moździerz oraz 2
samochody ciężarowe i biorąc do
niewoli 32 jeńców. W części zacho
dniej okolicy Castuera również w
prowincji Badaioz doszło do kilku
starć między oddziałami rządowy
mi i powstańcami. Na froncie środ
kowvm trwała w nocy ożywiona
strzelanina na odcinku Paredes de
Buitrago. Na froncie Guadarramy
nie zanotowano nic szczególnego.

Artylerja rządowa ostrzeliwała kii
kakrotnie skupiające się oddziały
powstańcze na odcinkach Naval
Peral i Cebreros w prowincji Avi
la.
**
*
MADRYT. (P A T .). Po posie
dzeniu Rady gabinetow ej ogłoszo 
no kom unikat, donoszący, że na
odcinku Sań M artin de Valde Iglesias w ojska rządowe, po okrąże
niu powstańców, zadały im ciężkie
straty.
Komunikat ogłoszony wieczo
rem stw ierdza, że na froncie po
łudniowym toczą się gw ałtowne
walki. N a odcinku Medellin dwa
szw adrony kawalerii powstańczej
zostały odparte, pozostaw iając na
placu boju 30 zabitych i rannych

Wolska rządowe ataku!ą
MADRYT (PAT.). W edług otrzymanych tu wiadomości, w re
jonie Naval Peral pociąg pancern? °^ narf ataki kolumny pows ańczej. złożonej z legjonistów i
CZvków. którzy pozostawili
na P°lu bitwy zgórą 50-ciu
zabitych. Od piątku wieczorem w
okolicach San Martin de Valde Isras

focza

się

walki.
W sobotę rano samoloty
rządowe bombardowały pozycje
powstańcze. Około godz. 14 p ow 
stańcy musieli opuścić część zaję
tych poprzednio pozvcyj. O godz.
18-tej łącznicy oddziałów zmoto
ryzowanych zar»ewn>p.li korespon
denta Havasa, że wojska rządow e
odebrały powstańcom miasto San
nieprzerwane Morfin de Valde Iglesias.

Zadęte walki o Oviedo
Madryt, 11.10 (P A T ). Donoszą
z Oviedo, ze górnicy zajęli plac Amerykański. Koła rządowe uw aża
ją że powstańcy będą zmuszeni okopać się w części miasta, gdzie
znajduje się katedra, koszary PeJayo i fabryka broni. Przestrzeń ograniczona tvmi gmachami w yno
si prawie piąta część całego mia
sta Oviedo. Samoloty rządowe
bombardowały grupy posiłkowe,
złożone z oddziałów legjonistów
i Marokańczyków, które w yższe
dowództw o powstańców usiłowa
ło przetransportować z Galicji Jla
wzmocnienia załogi w Oviedo. Lo
tnictwo rządowe zatrzymało silny

Wprowadzenie samorządu w Katalonii

Uroczvstosci
w Górze Kalwsrji
W niedzielę rano w Górze Kalwa
rii odbyła się uroczystość wojskowa
odsłonięcia pomnika z tablicą pamiąt
Wową na miejscu, w którym Józef
Piłsudski dekorował dn. 3 sierpnia
1921 r. oficerów i szeregowych ze
wszystkich dywizjonów artylerji kon
nej, odznaczonych orderem VirtuF
Militarj. (PA T.).
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Rządu Ludowego
Demonstracje

Wiadomości ze źródeł rokoszan

Kobiety i dzieci z Bilbao

Za z d ra d ę republiki

oddział powstańców, podążający
do Oviedo. Za oddziałem tym szło
60 samochodów ciężarowych, w io
zących żywność i amunicję. Bomby
zrzucone przez lotników zniszczy
MOSKWA.
(P A T .). A gencj 3 W niedzielę odpłynął z Odesy
ły prawie zupełnie ten oddział.
T ass donosi, że zbiórka na fun czw arty statek z ładunkiem 2500
W walkach w Oviedo odgrywa
dusz pomocy dla kobiet i dzieci w ton produktów żywnościowych,
ją decydującą rolę auta pancerne,
Hiszpanii republikańskiej dała do- przeznaczonych dla Hiszpanii.
obsadzone przez górników. Za sa
tychczas
zgórą 26 miljonów rubii.
mochodami najeżonymi karabina
mmmmm
mi maszynowymi posuwają się gór
nicy, uzbrojeni w bomby i naboie dynamitowe, wypieraiąc grana
tami ręcznymi i rzucanymi ładun
kami dynamitowymi powstańców,
ukrytych w poszczególnych do
HELSINGFORS. (P A T .). Na
(Tow . Hakkila, burm istrz miasta
mach.
przewodniczącego Sejmu na miej Tam m erfors, był dotychczas p;°rw
sce prem iera Kallio w ybrano so c ja  sz y n zastępcą pizewodniczącegc
listę Hakkila.
Sejmu ifnlandzkiego. — Przyp
Red.).
we bronią się skutecznie na swych
pozycjach, pomimo gwałtownych
ataków powstańców znacznie le
niej uzbrojonych, jak również oomimo niesprzyjających warunków
Moskwa, 11.10 (P A T ). Dnia 12 'n a stacji w Gulczewicach w yda
atmosferycznych.
w rześnia na stacji Gulczewice ko rzyło się kilka katastrof i to w
lei kaukazkiej imienia W oroszyło- czasie, gdy służbę pełnili wymie
wa, w ydarzyła się pow ażna k ata nieni w yżej oskarżeni. Akt oskar
strofa, która pociągnęła za sobą żenia zarzuca im brak dyscypliny
znaczne stratv m aterialne i podob i stw ierdza, że katastrofa z dnia
wniki drugiej klasy (o mniejszej wy no szereg ofiar w ludziach.
12 w rześnia była wynikiem w ystę
pornośei i słabszem uzbrojeniu) —
Pociąg złożony z cystern z ben pnej działalności w rogów klaso
łącznie 15.748 ton, 3) cztery kontr zyna najechał na parow óz m ane wych.
torpedowce o łącznej wyporności — wrowy, w skutek czego rozbiła się
W obec takiego sformułowania
7.400 ton, 4) 18 torpedowców o łącz jedna z cystern, której zaw artość
aktu oskarżenia, przypuszczać n a
nej wyporności 12.030 ton, 5) 16 zapaliła się. Ogień przerzucił się
leży, że głównym winowajcom gro
łodzi podwodnych o łącznej wyporno na stojący opodal pociąg pasażer
zi kara śmierci.
ści 13.197 ton. W chwili obecnej 10 ski. gdzie zajęły się trzy wagony.
łodzi podwodnych, które miały być
P rasa m oskiew ska wiadom ości
wybudowane w okresie krótszym od tej nie podała i dopiero obecnie or
roku, są już na wykończeniu. Przed gan ludow ego kom isariatu kolei
paru dniami podano również do wia „G udok“ w korespondencji z Ro
domości o włączeniu do floty 10 ło stow a n/D donosi o w szczęciu pro
dzi podwodnych o mniejszym zasię cesu przeciw spraw com katastrofy.
W piątym dniu procesu prze
gu, o wyporności 600 ton każda. W Pociągnięty został do odpowiedział ciw spraw com zajść w Krasnym budowie znajdują się poza tym 4 ności naczenik stacji Lubowicz, re- staw ie przem awiali prokurator i
kanonierki o wyporności 800 ton ka w izor ruchu Margin, zestaw iacz wa obrońcy, po czym rozpraw ę odro
żda i około 20 motorowych kutrów gonów, szczepiaiący, oraz sygna czono do poniedziałku. W yrok otorpedowych.
lista. K orespondencja podkreśla głoszony będzie w poniedziałek
że w okresie od lipca do września przed południem. (PAT.).

Pomoc żywnościowa dla Hiszpanii

Socialists

przewodniczącym sejmu finlandzkiego

Katastrofa kolejowa na K ukazie

Morskie zbrojenia Włoch

Rzym (PA T.). Według stanu zdn.
1 stycznia 1936 roku znajdowały się
w budowie na stoczniach włoskich
następujące jednostki floty wojen
nej: i ) dwa okręty linjowe: „LittoHo“ i „Vittorio Veneto“ o wyporno
ści 35.000 ton każdy; 2) dwa krążo-

---------

metalurgiczny, włókienniczy i bu
dowlany.
W Lens prem jer Blum, minister
BARCELONA (PAT.).
Dekret stronnictwa lub związku zawodo
Po zebraniu się parlamentu
ogłoszony przez Radę Generalldad wego, zasiadających w Radzie Ge spraw wewn. SavMgro 5 podse
kretarz stanu M ax Dorney wzięli przystąpimy do dalszych reform.
kataloriskiej postanawia, że od neralidad.
tąd rady miejskie
wszystkich
Drugi dekret zawiesza w czyn 'udział w śniadaniu, wydanym na Najważniejszą będzie reforma fis
kalna. Kiedy zapoznacie się z pro
miast i miasteczek w Katalonji nościach lokalne komitety milicji ich cześć przez lewicę.
Po śniadaniu ministrowie udali jektami Vincent Auriola, to uzna
tworzone będą z przedstawicieli ludowej, które od dnia 19 lipca do
rozmaitych organizacyj zaw odo 'ej pory piastowały władzę zwie się do ratusza, gdzie ukazali się cie, że nie grzeszy on nieśmiało
wych.
Stosunek liczebny tych rzchnią w miastach i miasteczkach na balkonie, witani przez zgrom a ścią. Dewaluacja winna pociągnąć
przedstawicieli zależny będzie od katalońskich, po złożeniu z urzę dzone na placu przed ratuszem tłu ożywienie wymiany międzynaro
my. N astępnie rozpoczęła się de dowej.
liczby
przedstawicieli
danego' du dawnych rad miejskich.
Po omówieniu kilku
spraw
filada szeregu organizacyj socja
listycznych i kilku ugrupow ań ko mniejszego znaczenia Blum potę
munistycznych. Po defiladzie mi pił energicznie akcję propagan
dową, zmierzającą do przeciwsta
Burgos (PAT.). Główna kwatera mi płk. Varela i zajęła Hoyo-de-Pi- nistrow ie udali się na stadion,
wienia sobie wzajemnie robotni
gdzie
zgrom
adziło
się
około
50
ty
w Valladolid komunikuje w dn. 10 nares na północo - zachód od Coków i chłopów. Poróżnienie robot
sięcy
ludzi,
celem
wysłuchania
b. m. wieczorem: W rejonie Malagi breros. Kawalerja płk. Monasteiro
ników i chłopów jest już dziś nie
wojska z K adyksu zajęły Mauilva przezwyciężyła resztki oporu w Villa przem ówienia prem iera Bluma.
możliwe.
w odległości 10 kim. od portu Esta- Manqueda, operacje przygotowaw
Nie jesteśmy Rządem — mówił
Mowa
tow
.
Bluma
pona. Na. odcinku północnym Sierra cze do ofęnsywy na Madryt będą—
dalej Blum — który ma wprowa
Gredos 7 dywizja, maszerująca z jak się zdaje, w niedzielę zakończoW przemówieniu, wygłoszonem dzić w życie program partii socja
Navalperal spotkała się z oddziałana stadionie w Lens, premier tow. listycznej. Jesteśmy Rządem „Fron
Blum oświadczył m. in.: „Doświad tu Ludowego", który ma zrealizo
czenie, z którym związano moje wać program „Frontu Ludowego".
nazwisko, doświadczenie „Frontu Powiedziałem to już w Izbie i dziś
Bajonn (PAT.). Kontrtorpedowce towano je do San Sebastian. Zakła Ludowego", prowadzone od 4 mie powtarzam. W iększość „Frontu
angieslkie „Exmuth" i „Esk" przy dnicy ci zawdzięczają swe zwolnie sięcy,
miało za konsekwencje Ludowego" jest jedyną możliwą,
były z Bilbao do Saint Jean de Luz, nie interwencji Komitetu Czerwone przyspieszenie rytmu reform. Po lesteśmy wierni tej większości.
przywożąc 123 kobiet i dzieci, zatrzy go Krzyża.
10 tygodniach piastowania władzy, Mamy wobec niej obowiązki, lecz
manych od 2 miesięcy w St. Seba
Kontrtorpedowiee angielski „Ez- po zakończeniu sierpniowej sesji ona również ma obowiązki w zglę
stian i Bilbao jako zakładnicy. Oso cort" wyładował w Saint .Tean de parlamentu, nie tylko spełniliśmy dem nas. Taką wierność, jaką my
by te przewieziono następnie auto Luz 76 osób różnych narodowości, wszystkie zobowiązania, zawarte jej okazujemy, powinna ona rów
busami do Hendaye, skąd odtranspor równi! i uciekinierów z Bilbao.
w deklaracji rządowej, lecz prze nież nam okazać. W ystrzegać się
prowadziliśmy szereg reform do należy wszystkiego, co mogłoby
datkowych, a m. in. ustawę o eme zagrażać „Frontowi Ludowemu".
ryturach dla robotników i górni Zaufanie należy okazywać nie tyl
MADRYT. (P A T .). Trybunał
T>Plfic;er> ppłk. ków. Najbardziej doniosłą była ko w głosowaniu, lecz w czynach
Ludowy skazał na śmierć za u- Osida, kapitana sztabu generalne ustawa o 40-godzinnym tygodniu 1 słowach".
a ział w powstaniu generała Jose go Jose M esaromero i trzech po pracy. Ustawa w kopalniach wej
(Ostatni ustęp jest to aluzja do
dzie w życie z dniem 1 listopada. komunistów i ich ostatnich demonGarcia A'dave. m ajora sztabu ge- ruczników.
Rozciągnie się ona na przemysł stracyj. Red.).

Walki o m. Siguenza
Madryt, 11.10 (P A T ). Toczą sie
gwałtow ne walki w okolicach Siguenza, która w ostatnich dniach
zdobyta była przez powstańców
a następnie odebrana została przez
wojska rządowe. Oddziały rządo

#

gr. 5 0 , zw yczajne 4 0 , nekrologi do BO mm. gr. 20, pow yżej 60 mm. gr. 3 0 ,drobne za w yraz 20 7 P o k i w a n i e . zao fiaro w an i,
B
H
m
t r eść o głoszeń R ed ak cja nie odpow iada

Proces o zajścia

w Kresnymsfawfe

Zgromadzenia komunistyczne
w A lza cji

METZ. (P A T .). Na zebraniu
komunistycznym odbytym w P a 
łacu Kryształowym, deputow any
Thorez przedstaw ił program stron
nictwa w obecności około 600 słu
chaczy. W czasie przemówienia
Thoreza zgasło nagle św iatło elektryczne, lecz po chwili zdołam*
napraw ić uszkodzenie. Zebranie
bez żadnych incydentów zakoń
czyło się o g. 22,30. W tym samym
czasie grupy kontrm anifestantów
przeciągało ulicami m iasta, wzno
sząc okrzyki przeciwko Thorezowi
i śpiew ając „M arsyliankę". Kor
dony gw ardii lotnej nie dnnuściły
m anifestantów do okolic Pałacu
Kryształowego.
STRASBURG. (P A T .). W m
B arr oddziały gw ardii lotnej roz
prószyły komunistów, którzy mi
mo zakazu usiłowali tam odbyć
zebranie. Między godz. 20 i 22 gą
ok. 400 osób przybyłych z okolic
usiłowało zorganizow ać kontrm anifestację na ulicach m iasta. Aresztowano 15 osób.
W mieście Dischwiller paręset
osób zorganizow ało kontrm anife

stację późnym wieczorem w oko
licach gmachu, gdzie odbywało się
zebranie komunistyczne, dozwolo
ne przez władze. Policja dokona
ła szeregu aresztow ań.
W m. M ertzwiller około 400 ko
munistów, pomimo zakazu, odby
ło krótkie zebranie pod gołym nie
bem.
W Strasburgu sala, w której w
niedzielę odbyw ać się miał mee
ting komunistyczny, była od so
boty okupow ana przez komunis
tów, przy czym w ejście strzeżone
było przez oddziały gw ardji lotnej,
celem uniemożliwienia starcia mię
dzy nieprzyjaznym i ugrupow ania
mi.
**
*
Naogół jednak, jak donoszą de
pesze P.A.T., zgrom adzenia komu
nistyczne odbyły się spokojnie w
10 miejscowościach Alzacji, w
których Rząd dał zezwolenie na
odbycie tych zgrom adzeń. W ostat
niej chwili komuniści podporząd
kowali się zakazom Rządu i zrezy
gnow ali z urządzenia zebrań tam,
gdzie były one zakazane. Red.

Demonstracje komunistyczne
w L o n d y n ie

Z Londynu PAT. donosi: Partia
komunistyczna zorganizow ała w
niedzielę przy udziale kilku tysię
cy osób pochód przez uboższe
dzielnice Londynu — w odpow ie
dzi na m anifestację faszystow ską
w ubiegłą niedzielę. Pochodowi

tow arzyszyło 2.000 policjantów.
W okolicy Victoria Paro doszło do
szeregu starć między manifestan
tami a faszystam i. Policja inter
weniowała, dokonując
szeregu
aresztow ań. W starciach kilkana
ście osób odniosło lekkie rany.
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Przegląd prasy

Szacherki z Gdańskiem

Ha da Ligi Narodów powierzyła dze gdańskie naruszą konstytucję, dawno zastosow ała środld, zale
PRZYZWOITY OLOS.
sztucznym, „dumpingiem" — i o - j jest wdnym z najważniejszych,
o suwerenności Gdańska naj cone świeżo przez dwóch posłów
Palące mandat do zbadania sy
becnie po dewaluacji w szeregu jeśli nie najw aźnW szym faktem w
„Czas"
zabiera
głos
w
sprawie
Partji Pracy (tow . Griffitha i
tuacji w Gdańsku i „znalezienia mniej ma prawo mówić Greiser,
krajów znalazł się w bardzo cięż życiu politycznem Polski. A tym
zamkniętych
—
w
tak
dziwny
spo
Jenkinsa),
którzy
odwiedzili
spełniający
rozkazy
Berlina.
środków dla położenia kresu tru
kiej sytuacji. Kiepski tegoroczny czasem wciąż, od 10 lat widzimy
Cóż tedy ma Polska „badać" w Gdańsk i doskonale zorjentowali sób — „Sygnałów":
dnościom, które senat stosuje w o
„urodzaj" pogarsza sytuację. — ponawiane próby
politycznego
„objektywnie
stwierdzić
musi
bec W ysokiego Komisarza Ligi i Gdańsku? Badał sytuację dosta się w sytuacji obecnej t. zw. W ol
Państwa
„surowcowe"
po
refor
my,
ii
zawieszenie
miesięcznika
Je
zneutralizowania
chłopa
lub p o d 
aby przez to gwarancja Ligi Na tecznie komisarz Lester, przedkła nego Miasta. Posłowie ci dora
dynie z powodu kilkudniowego o- mach walutowych mogą obecnie porządkowania go obcym, nie lu
rodów uzyskała zupełną skutecz dając Lidze Narodów raport za ra dzają: now e u czd w e wybory, usu
pĆinienia od właściwej daty uka znaleźć drogę na rynek i nie po dowym celom. Im więcej jest tych
portem o gwałtach i nadużyciach nięcie 10-tysięcznej milicji hitle
ność".
zania się, stanowi metodę, która trzebują „naturalnych" (bezplenię- prób — tym mocniej stoi chłop.
Ten urzędowy komunikat czyta hitlerowców 1 o bezustannem ła rowskiej, przywrócenie swobód
z Niemcami. Tym bardziej jest świadom swych
nie powinna u nas stanowczo żnych) porozumień
konstytucyjnych.
maniu
przez
nich
konstytucji
gdań
się jak fantastyczną opowiastkę i
mieć miejsca. Sądzimy, te cała A tymczasem Niemcy nie mogą dróg. Żadne Walerony, żadne
T o byłoby jedyne sprawiedliwe
wierzyć się nie chce, że pochodzi skiej. Ale Liga, zamiast spełnić swój
3prawa zostanie jednak dokładnie zastosować u siebie prawdziwej Langery nic już nie wskórają.
z Genewy, a nie z... księżyca. Pol obowiązek wobeoGdańska i stanąć i politycznie rozumne rozwiązanie.
zbadana przez właściwe czynniki*. dewaluacji, bo niemiecka marka
ska ma dopiero „zbadać sytuację" w obronie gwarantowanej przez Liga idzie inną drogą, prowadzą
Należy uważnie śledzić ten pro
W łaśnie: bedzie zbadana czy jest właściw ie „fantomem walu ces szybkiego politycznego doj
siebie
konstytucji,
uchwala
rezolu
cą do zaprzepaszczenia Gdańska,
w Gdańsku i znaleźć środki na
ty*'. Istnieje 18 gatunków marki.
„trudności", powstałe między se cje, które Oreiser rzucał do ko do „zglajszaltowanla" go z Rze nie?
„Zwykła" marka to tylko wewnę rzew ania chłopstw a. Zw łaszcza
SYTUACJA NIEMIEC.
natem gdańskim a Wysokim Ko sza i dalej robił swoje. A min szą. A czem hitleryzacja Gdańska
wśród młodzieży chłopskiej, w
Pogarszająca się sytuacja Nie trzny środek obiegowy.
Beck tak mistrzowsko pośredni grozi Polsce, nie potrzebujemy
misarzem Ligi.
„Wiciach" 1 „Zniczu", obserwuje
miec zwraca powszechną uwagę.
W rzeczywistości sytuacja jest czył między Genewą a Greiserem. przypominać.
Stąd wynika także polityczna my ferment coraz żywszy, pracę
Poświęcają jej swój wstępny ar izolacja Niemiec — jako skutek deologiczną coraz głębszą.
zupełnie jasna i oddawna „zbada że ten w końcu mógł sobie po
(jmb..)
tykuł paryskie ros. „Poslednłja gospodarczej. W łochy, jak w ia
na", trudności gdańskie zaś mają zwolić na pokazanie Genewie ję
Tak, „za szyszki" już chłopa się
sw e źródło nie w Gdańsku, lecz w zyka, a teraz może się chełpić, że
* ID •
D
*Nowostl". Zwracają uwagę na no domo, przeprowadziły u siebie de
nie
„kupi".
po odejściu Lestera, on, Greiser, (M T rflJ h i
wą mowę Hitlera o konieczności waluację i tem samem zbliżyły się
Genewie 1 w W arszawie.
s
Q
^
•
s
„ofiar".
Podkreślają,
że
niemiecki
gospodarczo do państw demokra
O cóż chodzi w sprawie Gdań zwyciężył Ligę i cały świat, wrogi
TOW. BRACKE.
I T L C l/T O iA f^ seksport jest eksportem przeważnie tycznych. Co może uczynić pań
hitleryzmowi.
ska?
W bratnim „Populaire" kolejno
Hitlerowcy rządzą od kilku łat
stwo Hitlera? N ależy wątpić, by
Delegat Polski w Lidze, min. Ko
w Gdańsku, rządzą źle pod w zglę mamlcki, wyraził nadzieję, że mi
ktoś mu pomógł, otrzymując wza- premjer tow. Blum I prezes Mię
dem gospodarczym, a na dobitkę sja Polski się uda 1 że przy popar
mian „strzępek papieru". Należy dzynarodówki tow. De Brouckćre
gnębią ludność prześladowaniami cłu senatu gdańskiego! i) znajdzie
raczej
pozwolić
hitlerowskim poświęcają wstępne artykuły zna
i represjami. W iększość ludności się rozwiązanie, któreby zadowo
Niemcom stoczyć się w otchłań nemu działaczowi francuskiej parPodaw aliśm y
ostatnio
sporo cym w Niemczech GŁODZIE, nad katastrofy gospodarczej, a w ięc rji i Międzynarodówki t. Bracke*Gdańska jest dziś przeciw hitlery liło wszystkich zainteresowanych.
wiadom ości o poważnych g.ospo- chodzą wiadom ości — całkiem in może i politycznej...
owi, który w łaśnie skończył lat
zmowi, a ponieważ hitlerowcy nie
Owszem, i my Jesteśmy zdania,
75. Nie każdy może wie, że tow.
chcą wypuścić władzy z rąk, lecz że misja Polski powiedzie się, ale darczych i finansowych trudno nej treści, bardzo charakterystycz
przeciwnie dążą do „zglajchszalto- bynajmniej nie ku zadowoleniu ściach „Trzeciej" R zeszy oraz o ne i wymowne.. Tak np. komen SZYSZKI. NIE WYSTARCZAJĄ Bracke jest znakom itym uczonym,
wania" Gdańska z Rzeszą, to siłą wszystkich . P. Beck bowiem, jak rozruchach głodowych w różnych dant hitlerowskiego „Frontu P ra
„Zielony Sztandar", organ lu helenistą. Ale odkłada na bok swe
rzeczy chcą się pozbyć demokra I p. Greiser, pragnie niemieszania miastach niemieckich na tle do cy" (do którego PRZYM U SO W O dowców, jeszcze raz wraca do je naukowe studja, gdy tego wyma
tycznej konstytucji gdańskiej i Wy się do spraw wewnętrznych Gdań tkliwych
braków
aprow izacyj- należą w szyscy zatrudnieni robot dnej z najważniejszych tez sfron- ga bieżąca praca partyjna. Przez
sokiego Komisarza, który z ramie ska. P. Becka konstytucja gdań nych. Informacje nasze potw ier nicy) w ydał rozkaz, by członko nistwa: chłopa dziś się nie kupi 38 lat — pisze t. De Brouckćre —
nia Ligi Narodów ma za zadanie ska nie obchodzi, czego dowiódł d ził katolicki i narodowy ,J<urje>- wie „Frontu“ podczas wystąpień i za misę soczewicy, za jakieś tam tow. Bracke duże usługi okazywał
czuwać nad przestrzeganiem kon w Genewie swą dotychczasową W arszaw ski", niepodejrzany chy m anifestacyj publicznych nosili o- koncesje
Międzynarodówce.
natury gospodarczej
stytucji.
domagają się
taktyką. Zgóry można powie ba o kontakt z M oskwą i przyn a bowlązkowo... granatowe MUN Chłopi bowiem
Przy ostatnich wyborach do
W ykonywanie tego zadania na dzieć, że porozumienie przy po leżność do Kominternu. „Trzecia DURY, granatowe czapki i takież praw , chłopi chcą mieć należny
Izby stary tow. Bracke nie zech
zyw a Greiser mieszaniem się do parciu senatu gdańskiego, który R zesza — pisał parę dni temu płaszcze o ściśle przepisowym w pływ na bieg spraw w państwie.
ciał już stawiać swej kandydatu
spraw wewnętrznych Gdańska
teraz „wykańcza" socjalizm w „Kurjer W arsz." — szam oce się kroju. N ie będąc pewnym rezulta
Wielu ludziom w Polsce jeszcze ry. Postanowił (jak żartobliwie pł
naruszaniem suwerenności W . Mia Gdańsku, ominie sprawę najważ jak tv sidłach, nic znajdując zni tów ,p:glajchszaltowania" ideolo
wciąż zdaje się, że chłopa wystarczy sze tow. De Brouckćre) — „od
sta. Otóż W ysoki Komisarz jest nłejszą, którą jest i powinno być: kąd pomocy i nie w idząc też ża  gicznego, reżym hitlerowski prar
poklepać po ramieniu, dodać mu począć", i w tym celu.- objął sta
właśnie po to, by mieszał się do przywrócenie demokracji w Gdań dnego wyjścia".
gnie się pocieszyć zewnętrznem
kawałek ziemi, pozwolić mu na nowisko naczelnego redaktora w
spraw wewnętrznych, ilekroć w ła- sku.
jednocześnie z coraz dokład- zuniformowaniem swych poniezbieranie szyszek i gałęzi w lesie „Populaire", po tow. Blumie, któ
adherentów.
Zam iast
Rezolucja, powzięta w Genewie, niejszem i informacjami o panują- wolnych
pańskim, a będzie on stworzeniem ry został premierem. I dziś wstęp
chleba, mięsa, tłuszczów i innych
jest Jeszcze jednym dowodem sła
potulnym i spokojnym — wyrzek ne artykuły w „Populaire" pisze
bości 1 niezaradności Ligi. Mocar
artykułów pierw szej potrzeby, fa 
nie się swoich dążeń politycznych, przeważnie tow. Bracke.
szyzm niemiecki ofiarowuje ro
swojej chęci współgospodarzenia
W tyoh dniach zmarł to Pa/rytu to stw a zachodnie nie chcą w niczem
Piszący te słowa dobrze zna te
botnikom— mundury, które, rzecz
wieku, lat 58 Herman Wendel, m any urazić Hitlera, zabiegają bowiem
państwie.
go starego uczonego I polityka.
o jego łaskawy udział w konferen
jasna, zakupyw ać muszą z w ła
publicysta i pisarz niemiecki.
Kto tak myśli—ten myśli błęd N iejednokrotnie prowadził z nim
snych funduszów. A DROŻYZNA
Zmarły urodził sit to Meteu i nar cji neo-locarnańskiej. Hitler i Grei
nie,
po staroszlachecku lub po ełko- długie rozmowy, np. w Kilonii, na
Niemałą sensację wywołała w Ber w Niemczech, wskutek rządów hi
Itłał do tego środowiska niemieckie- ser umiejętnie wyzyskują tę sytu
nomsku
— co zresztą na Jedno zjeździe niemieckiej socjalnej de
go, to którem uczucie przynaleino- ację i za grzeczność ze strony LI linie wiadomość, że szef niemieckiej tlerowskich, w zrosła w
ciągu
wychodzi. Chłop pańszczyźnianym mokracji. Człowiek to niezmiernie
Soi do narodu niemieokiego wiąśe sif gi dążą do... usunięcia Ligi z Gdań policji państwowej i naczelny dowód trzech lat o 40— 100 procent.
delikatny,
skromny.
parobkiem we własnym państwie serdeczny,
•*
z za/miloioaniem do kultury francu ska. Liga udaje, że tego nie w i ca s. s. Himmler zgłosił katolickim
He
Cieszy się też wielką sympatją ze
nie
będzie
—
za
żadną
cenę.
Zie
dzi, zapewnia, że statut Gdańska władzom kościelnym oficjalne wystą
skiej.
mię — gdy mu ktoś zechce jej do strony robotników, koło przyjaciół
Czy nie miał racji w ypędzony z
Wendel był ponadto jednym z nie• musi być utrzymany, a cały świat pienie z kościoła rzymsko - katolic
dać, przyjmie jako rzecz, o którą od ma duże i wierne.
ojczyzny
św
ietny
pisarz
niemiecki
Karnych Niemców, interesujących sif w lc, Że statut ten jest podarty na kiego.
dawna walczy i która słusznie mu
HEINRICH
MANN,
pisząc,
że
hi
Jak
dychać,
nie
zgłosił
Himmler
Niezwykły to człowiek ł zasłu
ływo ruchem słowiańskim. Podróio- strzępy. Statut gdański opiera
się
należy. Ale i » prawa obywa
żony działacz. Pozwolimy sobie
wał wiele po Europie środkowo-po- się przecież na Traktacie Wersal równocześnie przystąpienia do inne tleryzm jest: „zaprzeczeniem ro
telskie, o swój honor gospodarski,
zumu"?...
Bd.
(PAT)
także imieniem naszej Partji i Re
ludniowej, poznał dobrze Jugosławjf, skim, a już nawet Eden w imieniu go wyznania.
o należny w społeczeństwie szacu
Bałkan. Napisał szereg prac o tych Anglji oświadczył gotow ość odłą
nek upominać się i walczyć nie dakcji przesłać mu serdeczne ży
czenia paktu Ligi Narodów od
krajach.
czenia!
przestanie.
Wendel był socjalistą i przez pe Traktatu W ersalskiego.
K. CZ.
W szyscy chyba rozumiemy, że
wien czas piastował mandat do Reieh
Gdyby Liga chciała szczerze oA p te k a J. 6ESSKERA Jerozolimska 11 ta zdecydowana postawa chłopa
bronić prawa Gdańska, toby już
stagu.

W Hitlerji

Herman Wendet

Katol cyzm
mu nie odpowiada

ZIOŁA

Głosy I o d g ł o s y

Wojciech Bogusławski
i jego prace organizacyjne
W dniu odsłonięcia w War
szawie pomnika ku czci Woj
ciech* Bogusławskiego,, zamie
ściliśmy artykuł p. M. Krywoazejewa. Artykuł dzisiejszy usupełnia tamten.
Bogusławski nie ustaje w swych
pracach organizacyjnych, celem
zabezpieczenia bytu i rozwoju Te
atru.
Uzyskawszy reglamentację Te
atru Narodowego, potwierdzoną
przez dekret Fryderyka Augusta
z dnia 14 kwietnia 1810 roku, ro
bi Bogusławski starania w kie
runku nadania Teatrowi charakte
ra „Instytucji dobra publicznego",
Jako jednostki prawnej.
Dekret Namiestnika ks. Zającz
ka z dnia 19 listopada 1822 roku
rozszerza i uzupełnia urządzenia
Dyrekcji teatralnej w zamiarze
„upowszechnienia znajomości mu
zyki i nauki dramatycznej, a przez
to zbliżenia wzrostu i udoskona
lenia sceny"...
Aktem tym nadane zostały T e
atrom prawa 1 obowiązki „Insty
tucji dobra publicznego" — Insty
tucji samodzielnej i samowystar
czalnej, — administrowanej przez
wład»e *»ądowe.
Po ewakuacji rządu zaborczego
(w roku 1015), sdmr.ilstrt/wanłe
Teatrami
wnrszawskicml, jako
„Ifistyt;» ji dobra publicznego", —
objął Zarząd M'ej*M m. stoł. War
Azawy. R«rzumie się samo p r z «

się, że zmiany charakteru prawne
go tej Instytucji, jak również zmia
ny jakichkolwiekbądź manipulacji,
dotyczących objektów jej własno
ści, mogą być dokonane tylko
przez dekrety ustawodawcze.
Trolstą strukturę organizacyjną
teatrów warszawskich, skonipono
waną przez Bogusławskiego, uważać należy za jeden z najpięk
niejszych jego czynów, jako dzia
łacza teatralnego i wielkiego patrjoty.
Teatry, prawnie opancerzone
w tak misterny sposób, mogły
przetrwać najtrudniejsze chwile w
okresie ostatnich stu lat. Mogły
przetrwać rządy Paskiewlcza, —
rządy Hurki łącznie z Jankuljem,
czasy Czertkowa, czasy Stołypina i jego szwagra Niedharta, któ
ry domagał się jeszcze w roku
1911 (łącznie z całą prasą peter
sburską) oddania głów nego gma
chu teatralnego na rzecz stałego
teatru rosyjskiego w W arszawie.
Przyszły dziejopis czynów Bo
gusławskiego, w okresie ostatnich
lat jego życia, niewątpliwie posta
wi go w rzędzie tych bohaterów,
którzy walczyli o kulturę narodo
wą, „działalność jego bowiem by
ła posiewem pod przyszłe plony,
zapewniająca niezniszczalną ich
trwałość'*...
* *

*

Nie od rzeczy będzie
eryć tu oo następuje:

przyto-

PRZFCIWARTRETYCZNE

W listopadzie 1927 roku (na 2
lata przed setną rocznicą zgonu
W ojciecha Bogusławskiego) niżej
podpisany wystąpił w prasie war
szawskiej z listem otwartym, za
tytułowanym: „Czas pomyśleć o
hołdzie Bogusławskiemu, patrjarsze Teatru polskiego**.
Projektowano, aby Teatry war
szawskie (łącznie z innymi Tea
trami regionalnymi) uczciły jego
pamięć przez ogłoszenie konkur
su na najlepszą
a wyczerpującą
monografję o Bogusławskim oraz
przez popularne wydanie jego
dzieł, których część dotychczas
nie ogłoszono drukiem.
Zaznaczono między innemi, że
„zebranie i skompletowanie ma
ter jałów, dotyczących W. Bogus
ławskiego jako aktora, autora, dy
Tektora, organizatora i prawodaw
cy Teatru, napotka niewątpliwie
na znaczne trudności, tembardziej
że w ciągu tych prawie stu lat
bardzo niewiele zrobione było w
tym kierunku, nawet dumnastotomowe wydanie „Dzieł Dramatycz
nych" (z roku 1820 — 1823), ozdobione miedziorytami Stachowi
cza, już dawno należy do rzadko
ści bibljotecznych i po większej
części zdekompletowane. Odbitka
zaś „Dziejów Teatru Narodowe
go“ zupełnie wyczerpana**.
Najcenniejsza jego praca, jak
„Dramaturgja**
(czyli
„Nauka
Sztuki Scenicznej", napisana w
W arszawie w roku 1812) dotych
czas nie ogłoszona drukiem, ręko
pis zaś Jej znajduje się w rękach
jego spadkobierców.
Niektóre Teatry regjonalne —
(między nimi i Teatr im. Słowac
kiego w Krakowie) zareagowały
na wspomniany projekt, wyraża

jąc gotow ość przyłączenia się do
tej akcji, o ile zostanie ona podję
ta przez Teatry warszawskie.
W szelako Magistrat w arszaws
ki (za dyrektury teatralnej p. Ar
tura Śliwińskiego) uważał zaw sk a
zane przejść nad tą sprawą do po
rządku dziennego.
Miasto w ów czas dopłacało do
Teatrów miejskich przeciętnie ok.
4.080.298 zł. rocznie; nie potrafi
ło ono jednak wykroić z tego w ielomiljonowego budżetu chociażby
kilku tysięcy złotych na wydanie
dzieł Bogusławskiego, z których
łatwo było się nauczyć, jak moż
na prowadzić Teatry bezdeficytowo...
•*•
Zasługuje na uwagę, jak przed
stawia się niżej przytoczony fakt
w perspektywie czasu.
W sprawie projektowanej mono
grafji o Bogusławskim zabrał
głos, na łamach dziennika „Pol
ska Zbrojna** krytyk teatralny p,
W . Zawistowski, poświęcając jej
obszerny artykuł p. t.: „Testa
ment W ojciecha Bogusławskie
go** *).
Końcowy ustęp tego artykułu
brzmi jak następuje:
„Wojciech Bogusławski był tą
Jednostką opatrznościową, której
oddziaływanie sięga w przyszłość
poza nas Jeszcze, które fdzfe przed
nami i pragnie ciągle świecić. Nie
otworzono jeszcze jego testamentu
i nikt się nie wczytał w 'jego mą
dre karty. Jesteśmy aarozuminli
a przecież cierpimy w naszem ży
ciu teatratnem na tyle chorób, tak
*) „Polska Zbrojna" — powtó
rzony w „Ekranie i Scenie** s dnia
12 lutego 1928 roku.

Tak pisał p. W . Zawistowski
często skarżymy się, tak często
usiłujemy wątpić. Wszyscy znamy na początku 1928 roku.
W okresie tych dziewięciu lat
bogactwa, które się w gmachu
Melpomeny nagromadziły, nie brak p. W. Zawistowski nietylko pisy
nam elementów, z których naj wał krytykę teatralną, lecz był
większy teatr powstaje, ale budo również kierownikiem literackim
wa ciągle daleka jest od doskona Teatrów miejskich (za dyrektury
łości. Ostatnich piętnaście lat swe p. Artura Śliwińskiego); przez rok
Teatry
go życia, — jak słusznie pisał nie samodzielnie prowadził
dawno p. Krywossejew, — spę dramatyczne (przy współudziale
dził Bogusławski na pisaniu swe p. F.. Chaberskiego); jest sekreta
go testamentu, poświęconego or rzem i członkiem Zarządu „Towa
ganizacji Teatru w Polsce. Nie rzystwa Krzewienia Kultury Tea
pisał w kształcie dzieła, ale czy tralnej w Polsce"; od lat kilku zaj
nem i prawodawczą inspiracją, muje stanowisko Naczelnika W y
pracował bowiem właśnie nad tem działu Kultury w Ministerjum W y
zagadnieniem, które dla naszego 7nań Religijnych i Oświecenia Pu
dziś życia teatralnego najbardziej blicznego...
jest palące i najbardziej zasadni
Tyle możliwości...
cze. Ktokolwiek zetknął się z tą
Ale nie zawsze słowo I czyn Ipracą choćby ułamkowo, stanąć dą w parze... Dotychczas niema
musiał z zadziwienia wobec nowo monografji o Bogusławskim. D o
czesności tych poglądów, wobec tychczas nie przystąpiono do w y
niezwykłości tej intuicji, która prze dania jego dzieł. Dotychczas ręko
widziała bolączki teatru, polskiego pis jego „Dramaturgji" spoczy
w dobie jego wielkiego ju i rozkwi wa w rękach jego spadkobier
tu i o jego myślała już przyszło ców...
ści.
Testament Bogusławskiego w
„P. Kryvjoszejew rzucał myśl, a- dalszym ciągu „drzemie w zapom
by, dla uczczenia rocznicy, w ar nieniu'*... „otwarcie ostatnej jego
szawskie teatry miejskie wyzna woli" jeszcze nie nastąpiło-..
**
czyły nagrodę za ogłoszenie wy
*
czerpującej monografji o Bogu
Pozostaje chyba zaapelować do
sławskim, któraby musiała uwzglę
Związku aktorów (ZASP), który
dnió jego pracę nad ustrojem tea
w swoim czasie opodatkował błtrów w Polsce. W ten sposób po<ety teatralne na rzecz pomnika
danoby do publicznej wiadomość*
Po<msławskle8ro na pl"cu Teatral
testament twórcy sceny polskiej
n^m, niech uczyni to samo na o do dziś drzemiący w zapomnieniu
głoszenie drukiem dzieł Bogusław
Zaiste sto lat oczekiwań na otwar
skiego Potrafił Związek wznieść
cis tej woli ostatniej, powinno
pomnik „ze spiżu", może potrafi
wystarczyć. Rok ostatni tego stu.
również stworzyć pomnik „z di»
lecia musi być ostatnim zapomnie
cha" Bogusławskiego.
nia, które nictylko boli — ale i
MACIEJ KRYWCSZEJEW.
wyrządza krzywdę naszej kulturseP—
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Nieważna jest umowa zawarta
w czasie strajRu
Takie orzeczenie dała I Izba cy
wilna Sądu Najwyższego, która
rozpatrywała powództwo robotni
ków kopalni nafty „Locarno". —
Robotnicy ci prowadzili strajk poi
ski okupując szyby kopalni. Włościciel kopalni chcąc zacząć ek
sploatację szybów, zawarł
ze
strajkującemi umowę przyrzekając
wypłatę zaległych zarobków. Gdy
jednak robotnicy kopalnię opuści-

11 odmówionno im wypłaty zale
głości.
Sprawa została skierowana do
sądu. Sąd I i II instancji powódz
two oddalił, Sąd Najwyższy rów
nież pozostawił je bez uwgzględnienia, uznając, że umowa zawar
ta w czasie trwania strajku, jest
aniewżna i nieobowiązująca.
I. K.

ii
»»

Afera prezesowej Parylewlczo.
wej zatacza coraz szersze kręgi.
Sędzia do spraw szczególnej wag!
dr. Korusłewłcz, prowadzący śledz
two w tej sprawie otrzymał Infor
macje o reklamacjach z wojska,

które załatwiała na Śląsku Parylewiczowa przy pomocy Fleischerowej.
Obecnie odbywa się przesłuchi
wanie świadków w drodze rekwi
zycji.

Brak mieszkań w Warszawie
Według n om europejskich, miesz
kaniem przeludnionem jest to, w którem na 1 Izbę wypada ponad dwie oaoby. Według danych spisu ludności w
1931 r., w Warszawie było 89 proc.
przeludnionych mieszkań jednoizbo
wych, 64 proc. dwuizbowych i 34%
trzyizbowych. Według danych tego
samego spisu, liczba rodzin, nieposiadającyeh w Warszawie samodzielnego
mieszkania (sublokatorstwo, kątniPtwo i t. p.) wynosiła 96.000. Biorąc
pod uwagę stały przyrost ludności w
ciągu ostatnich 6 lat i ni ©odpowiada
jące temu przyrostowi budownictwo
małych mieszkań, niedobór w tej mie
rze w Warszawie należy zwiększyć
przynajmniej o 20 proc. Podług da
nych z 1931 r., trzeba byłoby wybu

dować 160.000 nowych izb, a obecnie
cyfra ta przekracza 190.000 izb. Dla
pokrycia tego niedoboru w dągu 10
lat, należałoby budować rocznie, tylko
w dziedzinie najmniejszych mieszkań
jedno i dwuizbowych, 19.000 Izb.
W ostatnich latach przybywa
Warszawie 9.200 osób rocznie. Dla
zaspokojenia potrzeb tej przybywa
jącej ludności należałoby budować
rocznie przynajmniej 3.000 izb i dru
gie tyle dla zmiany ruder.
Pozatem więc dla przezwyciężenia
ostrego głodu mieszkaniowego w cią
gu 10 lat trzeba budować corocznie w
Warszawie 25.000 izb. Tymczasem co
rocznie przybywa w stolicy niewspół
miernie mała, w stosunku do tej licz
by, ilość małych mieszkań.
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wyborów ławników Sądów Pracy

bombowych"!
Jak wiadomo z depesz, na kon
gres Partji Pracy w Edynburgu,
przybyło dwoje delegatów hisz
pańskich, posłanka Izabela de
Palencia i Jimenez de Asua, mar
szałek parlamentu.
Tow. de Asua, w rozmowie z
dziennikarzem socjalistycznym —
wskazał na kilka przykładów ła
mania neutralności przez faszys
tów, które sam obserwował.
Mimo wszystko wierzy on w
zwycięstwo Rządu.
„Gdybyśmy
mieli
niezbędny
sprzęt wojenny — oświadczył de
Asua — wygralibyśmy w ciągu 2
miesięcy. Przy obecnym stanie rze
czy wojna przeciągnie się długo i
wiele tysięcy ludzi padnie jej o
flarą.
Pozwólcie nam kupić 30 do 50
aeroplanów bombowych, a niebę
dzle wątpliwości co do wyniku
wojny!
Jesteśmy narodem dumnym i
nie potrzeba, byście walczył! za
nas, ale prosimy was, byście po
zwolili nam kupować broń".

Rozpisanie

Dalej de Asua oznajmił, że z
99 posłów socjalistycznych w par
lamencie
35 zostało rozstrzelanych przez
rokoszan;
nie w walce, lecz z zimną krwią
pomordowano ich w różnych pun
ktach, zdobytych przez czarne
wojska.
Tow. de Asua prostuje kłamst
wa faszystowskie, jakoby wszys
cy katolicy byli po stronie roko
szan, a po stronie przeciwnej by
li sami „czerwoni". Jest to śmiesz
ne, katolicy baskijscy stoją soli
darnie po stronie Rządu.
Tow. de Asua opowiedział na
stępnie o okrucieństwach roko
szan i zakończył zapewnieniem, że
gdyby nawet Madryt padł, to fa
szyści nie zwyciężą
**
♦
Jakże tragicznie brzmią tę sło
w a: pozwólcie nam kupić 30—50
aeroplanów bombowych!
30 — 50 aeroolanów decyduje
o losie demokracji hiszpańskiej, a
może nietylko hiszpańskiej!..

Postęp gospodarczy w Belgii
Od 18 miesięcy Belgja znajduje się długu zagranicznego, zaciąg
się pod rządami koalicji, w któ niętego przez ostatni „Rząd ban
kierów". Dług wewnętrzny, który
rej socjaliści wybitną grają rolę.
został skonsolidowany, spadnie do
Prace tego Rządu dały już wy
sumy 2 miljardów.
niki bardzo dobre. Oto tow. de
Bezrobocie stale się zmniejsza
Man, minister Skarbu w obecnym
gabinecie, złożył w komisjach fi świadczą o tern cyfry sum, wyda
nansowych Sejmu i Senatu spra wanych na walkę z bezrobociem.
wozdanie z dokonanych już prac. \V r. 1934 wydano 964 mil jony, w
r. 1935 — 806 milj., w r. 1936 —
Niech mówią cyfry.
650
milj., na r. 1937 zaś prelimi
Budżet, który w r. 1935 przy
„rządach bankierów", wykazywał nowano — 500 miljonów.

060 miljonów deficytu, już po ro
Spadek wydatków
następuje
ku miał 60 miljonów nadwyżki, pomimo przywrócenia bezrobot
nowy zaś budżet na r. 1937 prze nym pewnych praw i świadczeń,
widuje 171 miljon nadwyżki.
odebranych przez rządy reakcyj
De Man zapowiada ulgi podat ne.
kowe i uproszczenie systemu po
Wszystkie zapowiedzi, poczy
datkowego;
dalej powiększenie nione przez socjalistów przed
świadczeń społecznych na sumę wstąpieniem do Rządu koalicyj
■*
36.5 miljona fr.
nego, zostały dotrzymane. Belgja
Zadłużenie kraju zmniejsza się. szybkim krokiem idzie ku poprą
największym pokazem
Wobec konieczności podjęcia dal Krakowa,
szych prac renowatorskich w północ dawnych widoków Krakowa, przed Jeszcze w r. b. Belgja pozbędzie wie gospodarczej.

Kronika krakowska

W związku z kończącą się z
dniem 1 stycznia 1937 roku ka
dencją ławników w sądach pracy
na terenie stołecznej apelacji roz
pisano wśród związków zawodo
wych robotników i organizacyj
pracodawców wybory
nowych
kandydatów. Kandydaci w liczbie

Konsule honorowi
płacą podatek lokalowy
Min. Skarbu wyjaśniło, że od
podatku lokalowego wolne są lo
kale zajmowane przez obce pla
cówki dyplomatyczne na zasadach
wzajemności, pozatem lokale zaj
mowane przez personel cudzo
ziemski dyplomatyczny. W yjątek
stanowią lokale konsularne Wiel
kiej Brytanji oraz personelu tych
przedstawicielstw, pozatem loka
le przedstawicielstwa dyplomaty

Niezwykle sensacyjny proces z
powodu incydentu, który miał
miejsce w sądzie
rozpatrywany
będzie dziś, w poniedziałek, 12 b.
m. przez oddział XIII Sądu Grodz
kiego, przy ul. Kruczej. Oskarżo
ny w tym procesie jest znany pu
blicysta, autor głośnych ostatnio
książek o Rzeszy Niemieckiej —
Władysław Studnicki. Studnicki
występował w jednym z proce
sów karnych jako świadek, przyczem na tle jego zeznań doszło do
ostrej wymiany zdań z obrońcą je
dnego z oskarżonych, znanym
warszawskim adwokatem K. Epi
log tej sprzeczki rozegrał się na
korytarzu sądowym, gdzie publi
cysta rzucił pod adresem adwoka
ta szereg obraźliwych epitetów,

Stary Kraków" na Wawelu

Rajjo krakowskie
WTOREK, 18 paidz.
6.30 Audycja poranna. 7.26 Kilka
informacji. 7.30 Koncert poranny.—
(płyty). 8.00 Audycja dla szkół. —
11.80 Obrazek dla dzieci młodszych
„Jak katarek po świecie wędrował"
Ewy Szelburg - Zarembiny. 11.57
Transmisja sygnału czasu, hejnał z
wieży MarjacldeJ. 12.08 Koncert w
wykonaniu Zespołu Pawła Rynasa.
12.40 „Prosimy do mikrofonu..." —
12.50 Dziennik południowy. 14.00 —
Muzyka operowa (płyty). 15.00 Z
Warszawy: wiadomości gospodarcze
15.15 Koncert reklamowy. 15.30 „Czy
wiecie że...“ oraz muzyka (płyty).
16.00 „Jesień w zabawach i obycza
jach krakowskiego mieszczaństwa"
Pogadanka Dr. Krystyny Pieradzldej. 16.15 Skrzynka PKO. 16.30 —
Koncert w wykonaniu kwartetu sa
lonowego rozgłośni krakowskiej —
na wszystkie rozgłośnie. 17.00 „Po
mocnica domowa" — odczyt St.. Pod
horskiej - Okołow. 17.15 Muzyka
polska (płyty). 17.50 „Reforma go
ścinności —monolog Antoniego Boh
dziewicza, wygłosi Jan Ciecierski.
18.00 Pogadanka aktualna i wiado
mości sportowe. 18.15 Lokalne wia
domości sportowe. 18 20 Muzyka lek
ka (płyty). 18.45 Program na dzień
następny. 18.50 Pogadanka aktualna
oraz „Dyskutujmy": „Pracownik ma
szyna, czy współpracownik czło
wiek" — odczyt Krzysztofa Eydzia
fowieza. 19.20 Recital śpiewaczy Aune Antti, Ak. L. Urstein. 20.00 —
Rozmowa muzyka ze słuchaczami ra
dja — przeprowadzi prof. Bronis
ław Rutkowski. 20.15 Koncert w wy
konaniu Małel OrWostry P. R pod
dyp. Zdzisława OdrzyfiskWo z udzia
łem Crwrtrkl Radiowej W przerwie
o rod^nfe 20.4R dziennik wfeezomv
w •
skrzypcowy Tenacenro
Weissenherira. Przy fortepianie pro
fesor Ludwik Ursfpin. 22.00 Z War
Kawy: Ryszard Wagner, ukł. Stotezwslneeo: Parafraza symfoniczna
z „Tristana i Izoldy" (płyty gramo
fonowe) 22 30 Kwadrans poezii Cy
priana Kamila Norwida, w opraco
waniu Romana Zrębowicza. a) wstęp
Romana Zrębowicza, b) Recytacje
poegji — Władysław Woźnik — na
wmyrtlde rozgłośnie. 22.45 Koncert
w wykonaniu Kapeli Ludowej Felik

m

PiriwrlaiKwwrtrlągą,

cznego i konsularne Belgji. Poza
tem Min. Skarbu zwraca uwagę,
że lokale zajmowane przez konsu
lów honorowych obcych państw
podlegają podatkowi w tym wy
padku, o ile konsul nie jest obywa
telem państwa wysyłającego. Na
tomiast mają być zwolnione od
podatku części lokalu konsularne
go, przeznaczone wyłącznie nabłu
ra konsularne.

Proces znanego publicysty

Przed zamknięciem wystawy

nem skrzydle zamku królewskiego
na Wawelu, urządzona w temże skrzy
die uńellca wystawa ,J5tary Kra
ków zostanie zamlcnięta w ponie
działek, t. j. ig b. m Wspaniała ta
wystawa w czerwcu b. r. w histo
rycznych świeżo odrestaurowanych
komnatach królewskich, stała się
dzięki wysiłkom Dyrekcji Archiwum
Aktów Dawnych m. Krakowa i To.
warzystwa Miłośników hist, i tab.

potrójnej zostaną przedstawieni
inspektorom pracy w poszczegól
nych okręgach, ci zaś z kolei zgło
szą listy Ministerjum Opieki Spo
łecznej. Nominacja nowych ławni
ków Sądu Pracy nastąpi w końcu
przyszłego miesiąca.

Adwokat wystąpił do sądu prze
ciwko publicyście o obrazę. Oskarźenie popiera adw. Przyjemski. fPIDJ.

Dzień 11-go l/stopada
wolny od nauki
Ministerjum Wyznań Religijnych i
Oświecenia Publicznego przygotowuje
okólnik w sprawie tegorocznego ob
chodu dnia święta Niepodległości. 18
rocznica odzyskania niepodległości
państwowej, która przypada w środę
dn. 11 listopada wolna będzie od zajęć
zarówno na wyższych uczelniach Jak
i w szkolnictwie powszeehnem i średniem. Z okazji rocznicy odbędą się we
wszystkich szkołach okoliczności owe
obchody.

Indje otwierają granice
dla emigracji żydowsKiej

Prasa hinduska wystąpiła z pro wykształceniem mógłby być tylko ko
mieść i okolicy, nieistniejących gma
jektem ułatwienia emigracji Żydów rzystny dla dalszego rozwoju kraju.
chów kościelnych i świeckich, waro
Do Bombaju jui przyjechało wielu
do Indyj angielskich. .
wni miejskich i t. p. Szczególną uDzienniki podkreślają, ii Indje są lekarzy Żydów niemieckich.
wagę zwłaszcza młodzieży zwracała
Dzienniki przypominają, ii przed
krajem zacofanym pod względem na
wykonana barwnie po raz pierwszy
1.800
laty Indje przyjęły uchodźców
ukowym,
technicznym,
handlowym
i
Niewątpliwie istnieją w wielomil stać na cale życie. A łe przy tem p.
wielka panorama dawnego Krakowa
z
Persji,
uciekających przed prześla
przemysłowym.
Obecne
w
Indjach
Spund
robi
takie
dobry
interes
i
pendzla art. mai. Zygm. Wierdaka, ionowym Nowym Jorku, pomimo lery
ju i dotychczas związał węzłem mał mieszka ok. 30.000 Żydów, cieszących dowaniami Mahometan. Uchodźcy ci,
zysu
%
bezrobocia,
ludzie,
którzy
opracowana pod kierunkiem nauko
dniem i nocą są zajęci, ale najbar żeńskim kilka tysięcy par — to jest się jak najlepszą opinją obywateli Parsowie, spłacili już wielokrotnie
wym dra J- Dobrzyckiego.
dziej zahamowanym i zagnanym to sprawa jego zdolności handlo spokojnych i szanujących prawo. Na dług wdzięczności, zaciągnięty wobec
pływ Żydów niemieckich z wyiszem Indyj.
człowiekiem jest chyba czcigodny F. wych.
Spund, pastor anglikański, którego
głównym łródlem dochodów jest
Dnia l t października:
dziesięó ślubów, których dzień w
Dr. Fleszowsld Ignacy, Starowiśl dzień udziela.
na 17, tel. 188-00.
— Cóż w tem wielkiego* — zapy
Dr. Redo Aleksander, Zamojskie
ta ten i ów. Otóż trzeba wiedzieć, i t
go 29, tel. 182-57.
Dr. Sokołowski Adam, Basztowa śluby, których udziela pastor Spund.
są to wyjątkowe śluby, które w nt24, tel. 142-04.
Dr. Stern Natan, Stradom 27, tel. czem nie ustępują ślubom wyświet
Na Pelcowiżnie nieznany spraw
lanym na ekranach, a reżyserowa
178-25.
ca napadł na 61-letnią Marję Zienio
nym w Holhfwood.
wą, wyrobnicę 1 34-letnią Rozalję
ślub u pastora Spunda kosztuje
Milewską, zadając im kilka ciosów
375 franków francuskich. Nie jest
Przy ul. Chłodnej 22 w lokalu trzymanych było 4-ch napastni nożem. Policja przewiozła obie oREGULACJA RUCHU W NIEBEZ
to wielka suma, gdyż pastor Spund Związku Rezerwistów Koła W ola- ków Bronisław Sobczak, Paweł i fiary krwawego napadu do XVIII
PIECZNYM PUNKCIE MIASTA.
liczy przedewszystkiem na wielki Ochota, odbywała się w nocy z so Hieronim bracia Fijołek i Wactaw komis., dokąd wezwano Pogoto
U wylotu ul. Lubicz. Andrzeja
obrót. 1 rzeczyioiście u pastora boty na niedzielę zabawa tanecz Gortat. Pozostałe dwie osoby to wie. Lekarz stwierdził u Zieniowej
Potockiego, Basztowej, Pawiej i
Spunda trzeba się zawczasu zapisać na. Nad ranem, gdy goście zaczęli uczestnicy zabawy, pobici przez ranę cętą lewej ręki, u Milewskiej
plant istnieje bardzo silny ruch, to
gdyż kalendarzyk jego zapisany jest się rozchodzić, w drugej bramie napastników: W ładysław W adziń- zaś — 2 takież rany lewej nogi i
też ze względu na bezpieczeństwo
już na kilka miesięcy egóry, a wię grupa nieznanych mężczyzn zaata ski i W ładysław Czapliński. W a- szyi. Po opatrunku Milewską prze
publiczne należy główne wyjście
cej, niż 10 ślubów dziennie duchxuv- kowała wychodzących, bijąc ich la dziński złożył w komis, rewolwer, wieziono do szpitala Dz. Jezus.
z plant w tej części miasta skiero
ny ten nie udziela, aby ceremonji tej skami, kastetami i cegłami, przy Nadto do komis, zgłosiły się 4 oso
wać na lewo na ul. Basztową u wy
nie zdeprecjonować.
pobite w czasie
zajścia:
czym padło 6 strzałów rewolwero by,
lotu Pawiej.
Przepycr i okazałość tych ślubów wych. Przerażeni goście, w panicz Józef Lipkus, Henryk Dziadak,
W związku z tern robotnicy przy
stąpili w piątek do przeróbki głó jest, istotnie niebywała. Młoda para nym strachu zaczęli uciekać, jedni Ludwik W rzosek i Józef Leszuk
PONIEDZIAŁEK, 12.X.
wnej ścieżki, prowadzącej od ul. siedzi na tronie pod aksamitnym do lokalu Związku, drudzy — na Na miejsce przybył lekarz Pogo
6.30, .Kiedy ranne..." 6.38 Gtorna
Szpitalnej w dół ku kolei. Zwęża baldachimem, a w świątyni, specjal podwórze, gdzie doszło do ogólnej towia, który opatrzył ostatnich 4
się nieco ścieżki, przez co powię nie zbudowanej na teri cel, szereg bójki. W czasie zajścia, część na oraz Czaplińskigo i Pawła Fijołka, styka. 6.50 Płyty. 7.30 Płyty. 8.00
kszona będzie powierzchnia zieleń jupiterów rzuca oślepiające światło pastników wtargnęła do lokalu stwierdzając u wszystkich rany Aud. dla szk«Sł. 11.30 Aud. dla szkół.
ców. Pozatem ścieżki będą wya na orszak ślubny i na bogatą deko Związku, gdzie połamała krzesła, tłuczone głowy, twarzy, rąk, lub 11.57 Sygnał czasu i hejnał. 12.03
rację kwiatową. Prócz tego w świą powybijała szyby i zdemolowała pleców. Po spisaniu protokółu spra Muzyka. 12.40 „O niektórych trud
sfaltowane.
tynię oświetla trzysta lamp tvielo- urządzenie, bijąc gości, reszta zaś wców zajścia zatrzymano w aresz nościach wychowawczych". 15.00 —
Co orają w kinoteatrach barwnych. Paś o zlotoblond włosach — dała z podwórza 4 strzały przez cie. Według zebranych informacji Wiadom. gospod. 15.15 „1000 tak
ADR JA: „Judei gra na skrzyp wskazuje gościom miejsca, a pod okno do wnętrza lokalu. Szczęśli powodem napaści była zemsta za tów muzyki". 15.55 „Wszystkiego po
czas ceremonji przygrywają organy wym trafem, nikt z gości nie został to, że Związek Rezerwistów zajął trochu" — aud. dla dzieci. 16.15 —
cach".
Wszystkie te wspaniałości pastor trafiony w czasie strzelaniny.
lokal po rozwiązanym i eksmito „Nowa pisownia": „Wskazówki prak
APOLLO: „W cieniu samotnej
Spund może dać za tak niską cenę,
tyczne". 16.30 Koncert. 17.05 „Na
Tymczasem część gości stawiła wanym „Legjonie Młodych".
sosny'*.
prawa Rzplitej w XV! wieku" 17.20
BAGATELA: „Ewa" i rewja — ponieważ paziem jest jego rodzony opór, odbierając broń jednemu z
siedmioletni
synek,
o
na
organach
Kwart, smyczk. P. R. 17.50 „Niedź
napastników,
wobec
czego
wszys
„Sempoliński w Bagateli".
gra
jego
córka.
wiedzie płaczą jak dzieci". 18.00 —
cy
rzucili
się
do
ucieczki,
jedni
w
ATLANTIC: „Dzisiejsze czasy" i
W sobotę w południe z Wybrze Pogad. aktualna. 18.10 Wiad. sport.
Pastor Spund doszedł do tego in stronę Woli, drudzy zaś w kierun
„Człowiek, który rozbił bank w Mon
teresu, wychodząc z założenia, że ku hal Mirowskich. Przed domem ta Kościuszkowskiego skoczyła do 18.20 Kone. reki. 18.45 Progr. naju
te Carlo".
DOM ŻOŁNIERZA: „Jej eksce ślub jest io życiu każdego człowieka Chłodna 32, za uciekającymi padło Wisły 20-letnia Aleksandra Gajko tro. 18.50 „Czy roln. ma się lepiej".
najbardziej uroczystym dniem które kilka strzałów, danych na postrach wna, tancerka. Na pomoc desperat 19.00 Aud. strzelecka. 19.80 Recital
lencja babka".
MUZEUM: „Kot i skrzypce" i go wspomnienie powinno mu pozo w górę przez ścigających uczest ce pośpieszył Stefan Grundziel, pia śpiewaczy. 20.00 Konc. w wykonaniu
ni ków zabawy. Na odgłos strze skarż, który wyratow ał G. z nur ork. K. P. W. 20.55 Pog. akt. 21.00
„Flip 1 Flap".
laniny nadbiegł z ul. Wroniej pa tów Wisły. Lekarz Pogotowia prze Teatr Wyobr. 21.30 Piosenki, (pły
PROMIEŃ: „Pasteur".
trol policyjny i zatrzymał wszyst wiózł niedoszłą samobójczynię w ty). 22.00 Konc. symf. w wykona
STELLA: „Pan Twardowski".
kich.
Ujęto 6 osób, które przepro stanie niezłym do szpitala Przetnie niu ork. P. R. 23.00 Muz. taneczna
SZTUKA: „Bohater".
wadzono do komis. .W, liczbie za- nienia Pańskiego.
•WIT: „Magurling",
(p*y*r).*
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Robotnicy popierajcie
swoje pismo
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S Z T A F E T A R O B O T N IC Z A
0 „gimnastyce wyrównawczej"

Sport robotniczy na Ś ląsk u

energiczny. Widzów mimo deszczu i względu na dobrą formę wszystkich
przez co przepona się podnosi i żach" (sit vemia verbo), które „u- P itka n o żn a
niepogody 500 osób. Wynik 2:0 dla zespołów. Zobaczymy jakie będą wy
w zm acnia.
I pośledza czynność jelit". Należy
niki.
.Wyzwolenia''
MISTRZOSTWA ŚL. R. P. A.
Główną atoli i dom inującą jest w ięc starać się także przy siedzeR. K. S. „Siła" Janów zwycięża w
Trzecie zwycięstwo R. K. S. „Wy Jęzorze! Ub. niedzieli drużyna Jano L e k k o a tle ty k a
kw estja trzym ania się. Okolicz- j niu baczyć na praw idłow y pozyność, że „brzuch wydyma się do cję miednicy a objaw y skrzywie- zwolenie" Radzionków. Ub. niedzieli wa grała w Jęzorze z R. K. S. „Biała
odbyły się w Radzionkowie zawody n .
KAWECKI R. K. S. „SIŁA"
przodu" jest m. in. spow odow ana nia kręgosłupa do przodu i w ydy mistrzostwo pomiędzy drużynami R .1Przemsza" Jęzor j zwyciężyła cał MYSŁOWICE ZWYCIĘZCA BIEGU
kowicie
zasłużenie
w
stosunku
2:0.
w adliw ą pozycją miednicy, która m anego brzucha zaczną powoli K. S. „TUR" i R. K. S. „Wyzwolenie ‘, „TUR" Szopienice zwycięża „Siłę"
NAPRZEŁAJ „TORPEDY"
R. K. S. „Siła" Mysłowice zdobywa
je st częścią „dyrygującą" w c a  znikać. Powoli, bo nie można na Radzionków, które dały pewne i za- Giszowiec 4:1. Gra spokojna przy
służone zwycięstwo drużynie gospo- i
łym ap aracie utrzymującym do gle napraw ić tego, co się najczę darzy. Gra była szybka i czasami za stałej przewadze gospodarzy, którzy pierwsze miejsce zespołowo! Nielada
pewnie zwyciężyli słabą w tym roku sukcesem może się poszczycić sekcja
b rą postaw ę. Dlatego też, nie ściej nieświadom ie fałszywie czy ostra a szczególnie ze strony drużyny drużynę Giszowca. Rezerwy 3:0 dla lekkoatletyczna R. K. S. „Siła" My
niło.
Pouczenia
należy
udzielić
w
Mysłowic. Pierwszą bramkę zdobywa Szopienic.
„w ciąganie brzucha pow oduje lep
słowice, która ub. niedzieli zdobyła w
Sosnowcu pierwszą nagrodę zespoło
szą pozycję miednicy", lecz naod- ten sposób, że % uda m ają znaj „Wyzwolenie" z karnego, zaś druga
KLASA
„B"
pada z ładnego zagrania trójki
wą w biegu ulicznym „Torpedy". Ub.
w rót: przy dobrej pozycji miedni dow ać się na krześle.
R. K. S. „Gwiazda" Borki — RKS. niedzieli odbył się w Sosnowcu bieg uataku. Zaznaczyć wypada, że Ra
ERNEST KLINGHOFFER dzionków nie poniósł jeszcze w tych „Jedność" Chorzów 3:0.
cy brzuch autom atycznie cofa się.
„Ruch" Strzymies»yce" — „Wol liczny, który zgromadził na starcie 50
(Wiedeń).
rozgrywkach żadnej porażki. Sędzia
zawodników z Zagłębia Dąbrowskie
Samo w ciąganie brzucha przy
ność" Katowice III 3:0.
go, Krakowskiego i Śląskiego. Bieg
„przedniej" (patrz niżej) pozycji
R. IC. S. „Wolność" Ruda — RKS. wygrał pewnie Kawecki, który ukoń
I Katowice 7:1. Piękne i wysokie zwy czył bieg w doskonałej formie zosta
miednicy nie jest w stanie u trz y 
cięstwo młodej drużyny Rudy.
mać dobrej postaw y. Pozycja mied
Mecz towarzyski. I. R. K. S. Ka wiając resztę biegaczy 150 m. w ty 
le i bijąc takich zawodników, jak
nicy i tylko ona ma również wpływ
towice bawił ubiegłej niedzieli w Bę Chwalibóg „Cracovia" Kraków, Parzna chód. P rzy praw idłow ej, t. j.
Z inicjatywy Związku Robotni organizacyj robotniczych w Polsce dzinie, gdzie zwyciężył miejscową niewski Z. S. Sosnowiec Wukamano„tylnej" pozycji miednicy u tru d  czych Stowarzyszeń Sportowych odezwę wzywającą do zbiórki pie „Gwiazdę" w stosunku 2:1.
wicz K. S. „Pogoń" Katowice, który
„Przyszłość" Dąb — „Naprzód" uplasował sięz aledwie na 19 miejscu
nione je st znacznie „staw ianie stóp został powołany Główny Komitet niężnej, wykupywania znaczków Chorzów 3:1.
nie kończąc biegu. Kawecki obecnie
nazew nątrz", co zm usza do tak ie Olimpijski, którego zadaniem bę olimpijskich, jak i wszelkiej innej,
znajduje się w doskonałej formie i
go staw iania nóg, iż „stopa... skie dzie zebranie odpowiednich fund u pomocy na pokrycie wydatków i
jest jednym z czołowych długodystan
row ana" je st „dokładnie do przo szy jak i poczynienie wszystkich związanych z wysłaniem ekspedy
R. K. S. „Siła" Mysłowice mi sowców Śląska. Zespołowo pierwsze
du", podczas gdy „przednia" po potrzebnych przygotowań techni cji robotniczych sportowców z strzem palanta ŚL R. S. Ii. O. W ub. miejsce zdobył R. K. S. „Siła" Mysło
tygodniu odbyło się posiedzenie wy wice 111 punktów przed Sokołem 88
zycja miednicy sprzyja w prost cznych w związku ze zbliżającym Polski na Olimpjadę.
działu Gier Sportowych Śl. R. S. K. Stadjon Chorzów 65 i Cracovią Kra
Równocześnie
Z.
R.
S.
S.
po
się
terminem
III
Robotniczej
Owspom nianej anom alii. Równo
O. na którym zatwierdzono mistrzo ków.
• *
cześnie „kręgosłup", który „skrzy limpjady Sportowej w Antwerpji. stanowił cały dochód z rozsprze- stwo zdobyła definitywnie drużyna
wia się do przodu", w raca do pra Do Komitetu tegoż głaszają liczny daly kalendarzyka „Przyjaciela miejsce w tabeli i zarazem mistrzo KURS DLA PRZODOWNIKÓW
GIER SPORTOWYCH.
widłowej pozycji, gdy jego podpo akces poza robotniczemi klubami Młodych" przeznaczyć na fundusz stwo zdobył definitywnie drużyna
Mysłowic 12 punktów przed R. K. S.
Na
pow
yższy Kurs Śl. R. S. K. O.
ra — m iednica stoi praw idłow o 3). sportowemi zrzeszonemi w Z. R. olimpijski.
„Naprzód" Bielszowice 8 punktów.
Tekst odezwy Głównego Komi Zaznaczyć wypada, że pierwszorzęd wysłał U uczestników . Kurs odbv
S. S. poszczególne centrale Zwiąż
Przyznać należy, że nagle
„przedniej" do „tylnej" pozycji (w ków Klasowych, Partji, T. U. R-a, tetu Olimpijskiego jak i o dal ną rolę byłaby tu odegrała drużyna w a się w czasie od 5.X. — 19.X.36
Kochłowic, jednak ze względu niewyzam iarze korekcji) przejść niepo Czerwonego Harcerstwa i szeregu szych jego zamierzeniach podamy wiązania się formalnego w Śl. R. S. roku.
w
następnych
numerach.
innych
bratnich
organizacji.
ROBOTNICY NARCIARZE
dobna, bo kto przez długi czas
K. O. musiała oddać punlkty walkowe
Komitet wydał do wszystkich
ŚLĄSKA.
rami.
trzym ał miednicę do przodu, temu
Przystępują
do P. Z. P. N.W tym
Mistrzostwa
Polski
palanta!
Tego
trudno przyjdzie, nagle nauczyć
roczne mistrzostwa Polski palanta celu odbyła się specjalna konfe
się pozycję tę trw ale zmieniać.
odbędą się w Katowicach na boisku rencja z przedstaw icielem śl. R. S.
Tylko jednostki o wybitnie silnej
K. P. W. dnia 11 października. Po K. Ó. tow. Rochowiakiem i prof.
czątek zawodów o godz. 10-ej. Do mi
woli temu podołać będą w stanie.
Kisielińskim w Katowicach.
MECZE O WEJŚCIE DO LIGI. strzostw tych zakwalifikowała 6ię
Przez trening każdy jest w stanie
NOJI BIJE ISO-HOLLO
LEKKOATLECI ROBOTNICY,
również
drużyna
RKS
„Siła"
Mysło
W Częstochowie: Cracovia—Bry
to osiągnąć. W ięc najpierw przed
A KUCHARSKI — NY.
wice. Ponadto biorą udział drużyny zgłosili sw ój akces do Śląskiego
gada 2:0 (1:0).
sięw ziąć sobie przy niektórych pra
W niedzielę zakończyły się w War
W Chorzowie: AKS — Śmigły 6:1 okręgów: rybnickiego, _pszczyńskie Okręgow ego Związku Lekkoatlety
cach, w ykonyw anych w pozycji szawie międzynarodowe zawody lek (3:1).
go i tarnogórskiego. Mistrzostwa te
zapowiadają się bardzo ciekawie ze cznego.
stojącej, codziennie „cofać" mied koatletyczne z udziałem Finna IsoPOPOŃCZYK
MISTRZEM
Hollo i Szweda Ny. Największą sen
nicę, potem także przy innych itd„ sacją drugiego dnia była porażka fa
KOLARSKIM POLSKI.
jednocześnie
przez głęboki woryta Iso-Hollo z Noji w biegu na
Na Dynasach odbył się w niedzie
wdech (przez co klatka piersiow a 5.000 mtr. Od startu prowadził Finn lę bieg kolarski długodystansowy na
na początku 5 kim. Noji atakuje 50 kim. o mistrzostwo Polski. Zawo
się podnosi) uzupełniać pow rót (z ale
i wysuwa się na czoło. Na ostatnich dy miały dramatyczny przebieg. —
poprzednio fałszyw ej) do w ypro 400 mtr. Iso-Hollo finiszuje, ale Pierwsze dwa finisze wygrał zdecy
Noji przyspiesza kroku i pierwszy dowanie Olecki, ale defekt maszyny
stow anej postaw y.
8. M anowski (S.).
przerywa taśmę o 20 mtr. przed Fin
W ubiegłą niedzielę odbył się
Co się tyczy użytych tu pojęć: nem. Czas Noji wynosi! 14.50, czas zmusił go do wycofania się z zawo
dów. Na czoło wysuwa się następnie bieg kolarski o puhar przechodni
Bieg ukończyło 16 zaw odników
„przednia1 ‘i „tylna" pozycja mie Iso-Hollo 15:02 sek.
Starzyński, który inicjuje ucieczkę ufundowany przez RKS „Elektry Kierownictwo spoczyw ało w rę
Na 1500 mtr. Kucharski zaakcen i zdobywa całe okrążenie przewagi
dnicy, to przystosow ałem je do
kach tow. tow. Herm ana, Polaka
m entalności laika; w rzeczyw isto tował ponownie swoją przewagę rfad nad innymi zawodnikami. Mniejwię- czność" dw a lata temu. Bieg ten
Ny, bijąc go zdecydowanie i prowa cej na 6 kim. przed końcem wyści odbył się w ramach program u i M ichalaka.
ści jednak chodzi o „podnoszenie" dząc prawie od początku do mety. gu Starzyńskiemu pęka guma i tr a 
W ten sposób puhar zdobyła
miednicy przez „autew ersję" w wy Wyniki: pierwszy Kucharski 4:00 s„ ci zdobyty teren. Na pierwsze miej zamknięcia plaży „Skry". Nadmle
drużyna
„Skry".
nić
należy,
że
w
ubiegłym
roku
padku, gdy ja mówię o „tylnej po 2) Ny (Szwecja) 4:05,6, 3) Mulak sce wysuwa się dzięki temu Popoń
czyk.
który
zdobywa
tytuł
mistrza
puhar
zdobyła
„Elektryczność
(Skra
Warsz.)
4:18.2.
zycji", o „opuszczaniu" przez „reTrzecią sensacię przyniósł bieg Polski, mając 29 pkt. w czasie
T rasa biegu wynosiła 50 km. i
tro w ersję" w w ypadku mojej „prze na 500 mtr. Mianowicie Gąsowski 1:23:16,8 sek.
prow adziła z plaży „Skry" do O(AZS
—
Poznań)
pobił
na
tym
dy
dniej pozycji"; (przeciętny czło
tw ocka i spowrotem . Zwycięstwo w Sekretarjacie Z. R. S. S. Kalen
wiek sobie 'epiej zd^ spraw ę z te stansie rekord Polski, uzyskując
odniosła drużyna „Skry", której darzyk robotniczego sportowca
czas
1:05,5.
Drugi
z
kolei
Maszewsgo, o co chodzi, gdy mu się po
ki osiągnął wynik 1:05.8. który jest
drużyna (pierwszych trzech zaw o „Przyjaciel Młodych".
wie, by „cofnął miednicę", niż również lepszy od dotychczasowego
dników) osiągnęła znakom ity czas
Będzie on dla Ciebie wszech
„podnosił czy autew ertow ał" *). O rekordu.
1 godz. 21 min.
stronnym informatorem, przyjacie
tern
może
się
każdy
na
sobie
prze
MECZE
O
MISTRZOSTWO
l ) Wyjątek
stanowią
piekarze
Mistrz Polski W arta poznańska
Wyniki indywidualne przedsta lem i doradcą w pracy organiza
LIGI.
i t. p. zawody, zmuszające do stoją konać.
rozegrał mecz bokserski w Gdyni z w iają się w sposób następujący:
cyjnej i społecznej.
Po
tej
koniecznej
ze
w
zględów
Klubem Sportowym
W Warszawie: Warszawianka — Robotniczym
cej pracy.
Cena kalendarzyka wynosić b ę
naukow
ych,
dygresji
wróćmy
do
1.
Manocki
(Skra).
Bałtyk,
odnosząc
zwycięstwo
w
sto
Dab
1:0
(0:0).
-) Max Hirsch, Francuarbeit n.
dzie 60 gr., a w ięc będzie przystę
W Poznaniu: W arta — Wisła 2:1 sunku 13:3.
naszych
uw
ag.
2.
W
iw
eger
(S.).
Franenkrankhleiten, in „Biologie n.
Mecz wykazał, że młody robotni
( 1 :0).
pną dla każdego młodocianego ro
3. Krzewniak (S.).
Poniew aż wiele prac w ykonywa
Pathologie d. Weibes" Hrsg. v. HalW Krakowie: ŁKS — Garbarnia czy klub sportowy posiada w swoich
botnika. Dla organizacyj zama
4. Lewicki (S.).
szeregach kilku obiecujących pięścią
ban n. Sedtz, I str. 957. Por. też: się w siedzącej pozycji (także je 1:0 ( 0 :0 ).
wiających kalendarzyk I wpłaca
rzy.
We
Lwowie:
Pogoń
—
Śląsk
4:1
5.
U
rbanek
(EL).
dzenie)
należy
pam
iętać
o
pozycji
Koelscfc, Konstitution n. Bemfseig
Zawody wywołały w Gdyni duże
jących pieniądze zgóry, cena ka
( 1 :1 ).
6. Baranow ski (El.).
ming (Zentralblatt f. Gewerbchygie- miednicy i w tym w ypadku. Ta
W Wielkich Hajdulcach: Ruch — zainteresowanie i zgromadziły ponad
lendarzyka
wynosi 50 gr.
7. Pietrzak (EL).
okoliczność jest problemem nietyl- Legja 6:1 (3:0).
tysiąc widzów.
ne n. Unfallvertuing.
ko specjalnie tyczącym się kobie
Kąpie nas ulewa...
ty w domu pracującej, ale w szyst
„To potrkowska brygada
Z włosów, z oaza, z nosa kapie.
Do obiadu już siada.^
kich ludzi z pracą siedzącą (a
Pada wciąż, leje wciąż...
Dzisiaj
znów
się
spóźnili,
więc także młodzieży szkolnej i
pada, leje, leje, kapie*.
Jak zwykle jest".
_
t
pracow ników um ysłow ych).
(Na
nute:
„To
ostatnia
niedzie
Albo:
Obóz w Dobrowlanach! Przepięk kiej, zdążających spacerowym kro
W zw iązku z tern nie bez zna
la").
„Na wycieczce w Bilczy bardzo
O dbyty
w ubiegłą niedzielę
ny, wspaniały obóz zaleszczycki — kiem z wybrankami serca do Zale
Po obiedzie cisza i znowu obowiąz
czenia
jest
kw
estja
trzym
ania
nóg
fajno było:
mecz piłki nożnej między D ruka
prawdziwie sportowy i prolełarjacki. szczyk. Inni- z zapałem, godnym rze kowe „zajęcia sportowe". Towarzy
Deszczyk trochę roeił i słońce
rzem a M arym ontem zakończył przy siedzeniu, które przy „tylnej" Regulamin, rozkład zajęć, surowe czywiście
proletarjackiej sprawy, sze, chcąc wynagrodzić ranne spóź
świeciło,
się zdecydow anem zwycięstwem pozycji miednicy pow inny stać rozkazy: pobudka punktualnie o g. 7, przeprowadzają na rynku kurację nienie na gimnastykę, śpieszą na
oj-da, oj-da, dana!
prostopadle do podłogi, bądź też
Idziemy do groty i nie aiaray
D rukarza w stosunku 3:1.
śniadanie o g. 8, obiad 13.30 itd. itd. owocową. Resztę spotkasz na poczcie. zgóry upatrzone stanowiska: Zale
drogi,
znajdow ać się pod krzesłem. Zu
Siadamy do obiadu. Nie trzeba szczyki, plaża słoneczna i cienista,
Nazajutrz rano „punktualnie" 7.15
Obydwie drużyny stojące do
To też od chodzenia bolą nas
pełnie niepraw idłow em , ba szkojest nas na boisku aż... trzy; po 15 szukać kwiatów. Aż mieni się w o- poczta, „Meran" i „pokój dziecinny".
już nogi.
tychczas na szarym końcu tabeli,
dliwem jest siedzenie „na krzyWreszcie znaleziona upragniona
minutach — już pięć. „Panów" je czach od czerwonych, błękitnych, A boisko sportowe dla „niewtajem
nie m ając w ygranego ani jedne
grota,
szcze niema. Nic dziwnego. Towa żółtych, zielonych pyżam, narzutek niczonych".
go spotkania, starały się rozstrzy
(Jest to nieprawda.
Pokoled wszyscy pchamy się do
’)
Dokładne
szczegóły
przekracza
rzysze również potrafią być eleganc i kostjumów.
gnąć ten mecz na sw oją korzyść.
błota...
Redakcja nasza otrzymała informa
Bo u nas
cy. Jeszcze nie skończone nasze ćwi
Zwyciężył
D rukarz, uzyskując łyby ramy czasopisma.
cje
z
wiarogodnych
źródeł,
że
tak
by
W
myśl
założeń,
że
sport
robotni
*) Objaśnianie przy pomocy wska czenia, a już na horyzoncie od stro
„ ...na obozie same damy,
dw a cenne punkty i... nadzieję, że
ło właśnie z towarzyszkami).
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W ciszy i skupieniu znika wszyst
Po śniadaniu obowiązkowe zajęcia
kim samym stosunku 3:1 (2:1).—
w Dobrowolanach koło Zaleszczyk.
Pada wciąż, leje wciąż... _
Na blankiecie należy dopisy sportowe. A więc część obozowiczów ko z talerzy. Nagle... ruch, szum i ha
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widać ną białej szosie dobrowlań- łas.
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Odbito w drukarni Sp. Nakładowo-W ydawniczej „Robotnik", W arsz i w ą Warecka 7.
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Artykuł specjalny dla „Szta
fety Robotniczej".
W swoim czasie ukazał się w
jednem z pism artykuł M. S tattera p. t. „ćw iczenia cielesne jakc
w yrów nanie skutków pracy dom o
wej kobiet", który w ym aga uzu
pełnień i sprostow ań.
M. S tatter w ten sposób przed
staw ia następstw a pracy domowej
kobiet, ńiewykonywujących kom
pensacyjnych ćwiczeń cielesnych:
„prosty kręgosłup coraz bardziej
skrzyw ia się do przodu, aby u stą 
pić naciskowa ciężaru ciała; n a s tę 
puje zapadnięcie klatki piersiow ej,
płytki oddech, zwolnienie obiegu
krtoi, pogorszenie przem iany m a 
terii i zasilania naczyń krw ionoś
nych mózgu, a wreszcie ogólne
cielesne i psychiczne w yczerpanie.
Rozpad konstytucji cielesnej po
stępuje jednak naprzód: z pow o
du
rozluźnienia
m uskulatury
brzuch wydyma się do przodu, a
organy w ew nętrzne d o zn ają przez
to upośledzenia. W nogach i sto 
pach zbolałych przez długie stanie
następ u ją chorobliwe zmiany. Sze
roko rozpow szechnione t .zw. p ła 
skie stopy i żylaki, wskutek dłu
giego obciążenia przy s t a n i e j ą w
domu znaną plagą, obok o p a d n ię 
cia w ew nętrznych organów , które
również bardzo upośledzają czyn
ność jelit". „...T ak w ażne dla ko
biety i matki m uskulatura brzucha
uaktyw nia się przy intensywrtem
oddychaniu i zostaje w ten sposób
wyzwolona ze stanu zdrętw ienia
Należy zatem przy staniu przyzwy
czaić się do w ciągania brzucha..
W ciąganie brzucha pow oduje lep
sza pozycję miednicy".
W pierwszym rzędzie należy*
podnieść, że objaw y tu p rzed sta
wione nie tyczą się tylko kobiety
w* domu p racującej, ale także'm ęż
czyzn, a co gorsza dzieci i mło
dzieży.
Żylaki
są
w praw dzie
„przyw ilejem " k o b ie t1}, ale płaskie
stopy w ystępują zarów no u doro
słych, ja k i u dzieci. Skłonni są do
nich osobnicy t. zw. konstytucji
ośtemjcznej w pojęciu Kretschme
ra czy hipotonicy (T a n d le r), 3
zw łaszcza ci. których cechuje też
enteroptoza *).
O bjaw y tyczące się tułow ia: z a 
padnięcie klatki piersiow ej, płytki
oddech, są zależne od pozycji
przepony. Ludzie o niskiej pozycji
tejże inklinują ku tym objawom
Jako przeciw działające ćwiczenie
znane je st wydychanie literą ,,s'
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