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Zaczyna sią nowy okres

w wojnie domowej Hiszpanii
Deklaracja Rządu hiszpańskiego „Komitet obrony Madrytu"
W Walencji odbyto się pierwsze
posiedzenie rady ministrów Rządu
madryckiego po wyjeździe ze sto
licy. Po posiedzeniu ogłoszono na
stępującą deklarację:
„Pobyt Rządu w Madrycie
stwarzał niebezpieczeństwo, iż
wysiłki, zmierzające do zw ycię
stw a Hiszpanii nad faszyzmem i
oswobodzeniem kraju mogły być
sparaliżowane. Rząd, mimo przy
gnębienia, jakie g o ogarnia, przy
był do Walencji, aby stworzyć
najlepsze warunki do skoordyno
wania wysiłków wszystkich czyn
ników, które mogą przyczynić
się do obrony Madrytu. Również
motywy, wypływające z polityki

zagranicznej, wpłynęły na decy
zję przeniesienia siedziby Rządu
do Walencji. Nieprzyjaciel roz
począł natarcie na Madryt, usiłu
jąc w ziąć do niewoli Rząd legal
ny, aby w ten sposób ułatwić uz
nanie rządu powstańczego przez
zagranicę. Zmiana siedziby Rzą
du madryckiego nie oznacza ani
ucieczki, ani rezygnacji. Jest to
chęć nadania nowego bodźca w
walce do ostatecznego zwycię
stwa. Ministrowie uzgodnili swe
stanowisko co do stworzenia or
ganizacji, której celem będzie osiągnięde ostatecznego zw ycię
stwa".

Rząd bedzie prowadził wojną
do zwycięsiwa
A m b a s a d a h is z p a ń s k a w P a - n arod ow ego. R aczej zatopim y
z ło to w m orzu, niż dam y wam
ch o ć odrobinę".

ryżu ogłasza ośw iadczenie, za
powiadające, iż Rząd madrycki
opublikuje deklarację, wyjaśnia
jącą pow ody wyjazdu do W aleń
cji. Zanim jednak deklaracja ta
ka będzie ogłoszona (deklarację
tę dajemy powyżej. Red.) am
basada upoważniona jest do
stwierdzenia, że
rząd m ad ryck i b ęd zie p ro w a 
d ził w ojn ę d o z w y c ię stw a .

Wojna będzie prowadzona da
lej. Z w ycięstw o nasze jest p ew 
ne. Naszym obowiązkiem jest
wojnę nadal prowadzić, Jest to
obowiązek, który leży nie tylko
w interesie samej Hiszpanii, lecz
także
o b o w ią zek w o b ec dem okracji
św iata.

Rząd madrycki ma do tego
Jakiekolw iek będą losy Ma
prawo, poniew aż jest rządem, drytu — nie będą one miały de
który
cydującego znaczenia dla osta
op iera się o olbrzym ią w ię k  tecznego wyniku. Madryt nie ma
sz o ść narodu.
żadnego znaczenia z punktu w i
R ząd m adrycki — stw ierd za dzenia wojskowego. Dopiero te 
am basada — ostrzega b u n to w n i raz dla wojsk rządowych rozpo
k ó w oraz ich w ie r z y c ieli i w spół czyna się wojna w całej pełni,
n ik ó w zagranicznych w n a stę  wojna, którą Rząd będzie pro
pujących słow ach :
wadził z peryieryj kraju.
„nie d o sta n ie c ie ani gram a zło ta

Afryka w „obronie kultury" europejskiej
Agencja Reutera donosi z Liz
bony, że w pierw szych liniach
w ojsk pow stańczych w alczy
piechota afrykańska, wspomagana
przez 100 czołgów,
oraz sam ochody z miotaczami
płomieni.

Naczelne dow ództw o wojsk rzą
dowych ew akuow ano do m iasta
T arancon w prow incji Cuenca.
Gen. Rosas, dow ódca w ojsk rzą
dowych na froncie madryckim, po
zostaje jeszcze w stolicy.

H avas donosi z M adrytu: Rząd
madrycki, w yjeżdżając do W aleń
cji, pozostaw ił w stolicy delega
cję, która nosi nazwę ,,Komitetu
obrony M adrytu". Komitet obra
dow ał całą noc z soboty na nie
dzielę. Uchwalono w ydać odez-

**

Przedstawiciel Z. Z. P. p. Kot,
przy zagajeniu kongresu wygłosił
dłuższe przemówienie, poświęcone
pamięci tow. Daszyńskiego. Mów
ca podkreślił, że aczkolwiek Zmar
ły należał do przeciwnego obozu
politycznego, to jednak klasa ro

„Sunday Dispatch" w wydaniu
nadzwyczajnym donosi, że wczoraj z
rana udało się uzyskać połączenie te
lefoniczne z ambasadą angielską w
Madrycie. Charge d'affaires Oglive
Forbes, oświadczając, co następuje:
W ambasadzie wszystko idzie do
brze. 200 obywateli brytyjskich zna
lazło schronienie i ich los nie wzbu
dza zaniepokojenia. W nocy w mie
ście panowały ciemności, a z rana
na ulicach panował ponury spokój.
Walki odbywają się mniej więcej w
odległości 4 i pół kim. od ambasady
i z dachu budynku widać było w no
cy błyski wystrzałów. Bombardo
wanie wyrządziło bardzo mało szkód
w dzielnicy, w której znajduje się
ambasada, lecz nie wiem, co się dzie
je w innych dzielnicach. Wśród osób, które schroniły się do ambasa
dy, połowę stanowią kobiety. Mamy
zamiar zaczekać spokojnie w amba
sadzie aż do chwili wkroczenia gen.
Franco do miasta. Jak się wydaje,

wojskom rządowym brakuje artyle
rii. Z dachu ambasady nie widzi
my okopów, zamaskowanych w po
fałdowanym terenie, lecz rozróżnia
my czołgi i walczących żołnierzy. Sa
moloty powstańcze nieustannie lata
ją nad miastem, rzucając bomby, z
których żadna dotychczas nie wybu
chła w pobliżu ambasady. Wojska
gen. Franco zajęły Carrabanchel.
Wczoraj wyszedłem na ulicę i byłem
zdumiony normalnym wyglądem mia
sta. Nie wiem kiedy Madryt będzie
zdobyty, lecz oczekujemy tego fak
tu z minuty na minutę. Nie wiem
dokładnie co się stało z tysiącami
więźniów politycznych. Wiem, że do
tych cza 3 jeszcze żyją. Kobiety i
dzieci nie zostały jeszcze ewakuo
wane z Madrytu, pomimo, że Rząd
wyjechał do Walencji, gdzie znajdu
je się również minister spraw zagra
nicznych del Vayo. Jestem w stałym
kontakcie telefonicznym z władzami
rządowymi w Walencji.

Mowa tow. Bluma
W mowie wygłoszonej podczas
obrad Rady N arodow ej Partii So
cjalistycznej, prem ier Bium od
parł na w stępie zarzuty przew ódcy kom unistów T horeza, tw ier
dząc, że Rząd wiernie przestrzega
program u, realizując w szystkie za
powiedzi deklaracji rządow ej. Pre
mier oświadczył, że całokształt
reform socjalno - gospodarczych

botnicza i cały lud pracujący Pol
ski traci w Zmarłym WIELKIEGO
PRZYJACIELA
1
OBROŃCĘ
SWYCH INTERESÓW.
Kongres wysłuchał tych słów sto
jąc.

Czy restauracja Habsburgów?
„Intransigeant" notuje w sensa
cyjnej formie pogłoski, jakoby Au
stria m iała stać obecnie w przede
dniu restauracji H absburgów .
K orespondent rzymski „Intran
sigeant", donosząc o wyjeździe
min. Ciano do W iednia, podkre
śla, iż w czasie konferencji w łoskoaustriacko - w ęgierskiej w W ied
niu zapaść m ają decyzje o dużej

Oficjalnie donoszą o ofensywie
w ojsk rządow ych na szeregu od
cinków frontu aragońskiego. W
obszarze T ardienta w ojska rządo
we posunęły się naprzód w kierun

ku m. Almudevar, od której to
miejscowości dzieli je jeszcze dw a
kilometry. W ojska pow stańcze zo
stały całkowicie w yparte z obszaru
Sierra Alcusierre. (PAT.)

Ambasador angielski o sytuacji Z ostatniej chwili
w Madrycie
W a lK i w M a d r y c ie

Górnicy narazie odwołują strajk
(Telefonem z Katowic).
Wczoraj odbył się kongres Rad
Załogowych całego przemysłu w ę
glow ego w Katowicach.
Po przemówieniach przedstawi
cieli związków: tow. Stańczyka,
Kapuścińskiego i Kota, kongres
przyjął po bardzo burzliwej dys
kusji uchwałę,
ODWOŁUJĄCĄ
STRAJK i upoważniającą między
związkową komisję do zwołania
ponownego kongresu, gdyby Rząd
nie sprowadził, jak to przyrzekł —
w jaknajszybszym czasie skróce
nia czasu pracy w górnictwie.
A zatym przyszła postawa gór
ników w sprawie skrócenia czasu
pracy i innych postulatów, ZALE
ŻY OBECNIE WYŁĄCZNIE OD
SZYBKIEJ DECYZJI RZĄDU W
MYŚL ZAPOWIEDZI P. PREMIE
*
RA.

wę do mieszkańców, naw ołującą
do w alki z pow stańcam i
Na placach w M adrycie stoi a r
tyleria, która ostrzeliw uje przed
mieścia. św iatła uliczne zredu
kowano do minimum. Sklepy są
zamknięte.

Sukcesy Rządu na froncie
aragońskim

zostanie dokonany w ciągu 4 lat,
przy czym podkreślił znaznaczają
ce się ożywienie gospodarcze oraz
przestrzeganie praw ludzi pracy.
Przechodząc do spraw zagrani
cznych prem ier bronił neutralnego
stanow iska w obec w ydarzeń hisz
pańskich, tw ierdząc, że gdyby nie
układ o nieinterwencji, Francja by
łaby narażona na w ojnę w strasz
nych w arunkach, w której znalazła
by się sam a z Sowietam i. Nie mo
żna było tedy dopuścić, aby klasa
robotnicza rzuciła się w aw anturę
bez wyjścia.
Prem ier Blum podkreślił poza
tym pom yślny rozwój stosunków
pomiędzy Francją, W . Brytanią
St. Zjednoczonymi. M ówca w spo
mniał w reszcie, że „podpiśany
przez Lavala francusko - sowiecki
układ jest aktem dyplom atycznym ,
który zachow ał dla Francji pełną
w artość".
W zakończeniu prem ier Blum po
now nie podkreślił sw e przyw iąza
nie do program u „Frontu Ludowe
go", w yrażając nadzieję, że żadna
z partyj większości rządow ej nie
podejmie inicjatyw y zerw ania układu pom iędzy poszczególnymi
jej stronnictw am i.

doniosłości dla ustroju austrjackiego. W szczególności om ów iona bę
dzie sp raw a restauracji H absbur
gów, do której Niemcy na skutek
rad von Papena odnosić się mają
obecnie przychylnie, gdyż arcyksią
żę Otto po w stąpieniu na tron miał
Po przemówieniu premiera, zgro
by uroczyście ośw iadczyć, iż uw a madzenie jednomyślnie wyraziło
ża się za księcia niemieckiego.
zaufanie dla Rządu Bluma. (PA T).
(PAT.)

W edle ostatnich informacyj, ja
kie podaje niedzielna w ieczorna
p rasa paryska, sytuacja w M adry
cie przedstaw ia się ja k następuje:
Na ulicach toczą się jeszcze walki,
gdyż milicjanci usiłują za wszelką
cenę pow strzym ać pochód wojsk
gen. Franco. Pow stańcy zmuszeni
są do mozolnego zdobyw ania uli
cy za ulicą. Obrońcy m iasta wznie
śli na ulicach barykady z przew ró
conych sam ochodów , w orków z
piaskiem, cementem, kamieni bru
kowych i drutu kolczastego. W oj
ska gen. Franco zajm ują obecnie
po przejściu mostu na M anzanares
dzielnicę parkow ą. W mieście po
zostało jeszcze przeszło 20.000 mi
licjantów, którzy staw iają rozpaezliwy opór. Definitywny atak na

M adryt nastąpił od strony północ
no - zachodniej, gdzie kolum na
gen. Jagua poprzez C asa del C am po usiłow ała zająć więzienie, w
którym znajdują się setki zakład
ników. Opór milicjantów został
tam złam any jedynie dzięki akcji
czołgów. Równocześnie oddziały
pow stańcze zajęły od południa
przedmieście Vallecas, przecinając
komunikację z W alencją. M ilicjan
ci, którzy od 2-ch dni są pozba
wieni artylerii, przeprow adzili o
świcie kontratak, ale zostali odpar
ci. W ojskom rządow ym nadeszły
ostatnio posiłki 2000 milicjantów
katalońskich. W rękach rządo
wych znajduje się jeszcze wiele
dzielnic m iasta, a zw łaszcza przed
mieście Segovia. (PA T .).

Kontrofensywa wojsk rządowych
Havas donosi z kwatery głów 
nej gen. Varela, że w południe woj
ska rządowe przeszły do gw ałto
wnego kontrataku na oddziały puł
kowników Castejon i Ascendo na
północny wschód od Madrytu. Woj
ska rządowe skoncentrowały na
tym oddnku maximum sił, zagraża
jąc lewemu skrzydłu powstańców.
Ilość kontratakujących wojsk obliczają na 25 tysięcy, powstańcy
pchnęli na zagrożone skrzydło wie
le czołgów i artylerii.
W alka o Madryt rozgrywa się

na oddnku pułk. Jague. W szere
gach rządowych, walczy wielu cu
dzoziemców, m. in. są obywatele
sowieccy. O godz. 13-ej powstań
cy walczyli w dzielnicy Usera,
znajdującej się już w obrębie „wiel
kiego Madrytu". O godz. 13 rzeka
Manzanares nie była jeszcze sfor
sowana na odcinkach pomiędzy
mostami na drogach do Toledo I
Segowii. Podczas walk w dzielni
cy Usera obrońcy oblewali z da
chów wojska powstańcze wrzącą
oliwą i ukropem.
(PAT.).

Rada Naczelna P.P.S.
Rada Naczelna P. P. S. zakoń
czyła wczoraj sw e prace.
Rada Naczelna przyjęła jedno
myślnie rezolucję określającą sta
nowisko Partii w sprawie bieżą
cych zagadnień polityki wewnętrz
nej i zagranicznej.

Powzięto również szereg uchwał
organizacyjnych, m. in. ustalono
termin Kongresu Partyjnego na
pierwsze dni lutego r. 1937.
Teksty uchwal Rady Naczelnej
ogłosimy jutro.

Szykany antypolskie w Gdańsku
GDAŃSK. (PAT.) Z dniem 7 b.
m. zaczęło obow iązyw ać rozporzą
dzenie, na mocy którego polscy
handlarze drobiu nie m ogą sprze
daw ać przyw ożonych z Polski za
pasów na targ ach gdańskich, lecz
zmuszeni są dostarczyć je po u sta 
lonej cenie gdańskiem u zw iązkow i

aprow izacyjnem u, który przekazuje
je gdańskim handlarzom targow ym

W zrost bezrobocia

w śró d P o la k ó w

GDAŃSK. (PAT.) Liczba bezro
botnych Polaków z pow odu zwol
nień na kolei i utrudnień ze strony
urzędu gdańskiego pośrednictw a
pracy, w zrosła do 500.
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Nacjonalizm a nędza
W reku 1850 Europa m iała tyl
ko 265.000.000 m ieszkańców . Już
w tedy było ciasno. Zaczęła się
w ielka fala em igracji do Ameryki.
Dziś Europa liczy 490.000.000
m ieszkańców i jeszcze przed kilku
laty przed w ybuchem kryzysu, do
brobyt m as był w iększy, niż przed
80 laty. W roku 1900 liczba m iesz
kańców w ynosiła 400.000.000 ludzi.
M ożność zabezpieczenia egzy
stencji dla ponad 200.000.000 no
w ych m ieszkańców zaw dzięcza
Europa rozw ojow i p racy gospodar
czej. Produkujem y w ięcej, doko
nywamy w iększych obrotów han
dlowych, w ięcej transportujem y.
Rozwój pracy gospodarczej jest
jedynym sposobem , um ożliw iają
cym utrzym anie przyrostu ludnoś
ci. Zm niejszenie tem pa tej pracy
do poziom u roku 1900 pozbaw ia
egzystencji około 90.000.000 ludzi.
Cofnięcie się do stanu roku 1850
rodzi 200.000.000 ludzi zbędnych
w Europie. Ludzie ci byliby w zna
cznej m ierze skazani n a śm ierć głc
dow ą. Broniliby się oni i przez
sw ą obronę w yw oływ aliby dopiero
chaos. M ielibyśmy w ędrów kę naro
dów , jakiej historia nie zna. Epide
mie dziesiątkow ałyby zrozpaczoną
ludność.
W szystko, co prow adzi do osła
bienia p racy gospodarczej, grozi
w yw ołaniem strasznych klęsk.
Przeciw nie w atm osferze spoko
ju przyszłość Europy, a szczegól
nie Polski, na długo jeszcze przed
staw ia się w bardzo pomyślnym
świetle.
Polska pozostała bardzo daleko
w tyle za rozw ojem cyw ilizow a
nej Europy. — S tało się to nie tyl
ko dzięki niewoli. Stało się tak w
większej może jeszcze m ierze w sku
tek nieudolności szlachty, któ ra sa
m a p racow ać nie umie i nie lubi,
ale lubi spraw o w ać w ładzę nad
ludźmi pracującym i.
W szędzie, gdzie lud, czyli w łoś
cianin i robotnik, pracow nik 1 rze
mieślnik dość w cześnie dochodzili
do głosu decydującego, gdzie czło
wiek był czym ś w ięcej, niż tylko
białym niewolnikiem , postęp rozwi
ja ł się szybko, kw itła p raca gos
podarcza i w ysoko dzierżono sztan
d a r wolności. W szędzie, gdzie w ła
dzę zag arn iała szlachetczyzna lub
arystokracja, czy to przez dw o raetw o, czy przez nadużyw anie sw oic h w p ły w ó w na siły zbrojne, w szę
dzie gdzie uczono m łodzież dążyć
do panow ania, użycia i zabaw y, do
roli pana, kom enderującego żołnie
rzam i lub ludźmi pracy; a nie do
w łasnej pracy, tam w szędzie pow 
staw ała nędza i u p adała wolność.

głych, urodzajnych pól upraw nych,
ani rzek spław nych, ani w łasnego
w ęgla, lub nafty, ani soli potaso
w ych, rud ołowiu i cynku i t. d.—
Jest to ubogi z natury kraj górzy
sty, znacznie od Polski uboższy, o
znacznie od Polski trudniejszych
w arunkach wszelkiej pracy. — Ale
w ubogiej z natury Szw ajcarii lud,
który p racow ał we własnym pocie,
był w łasnym panem. Lud ten nie
dopuścił, b y ktoś nad nim panow ał
i każdą ta k ą próbę po bohatersku
zw alczał. Dziś dzięki tem u miesz
ka w górzystej krainie 100 ludzi
na kilom etrze kw adratow ym i nie
ma nędzy, a u nas, gdzie lud nie
umiał pilnow ać swoich praw i po
zw alał się spętać, mówi się przy
tylko 85 m ieszkańcach na kilome
trze kw adratow ym , że ludzi zbęd
nych, idących w miljony, trzeba z
kraju w ypędzić, że Polska potrze
buje kolonii dla sw ego nadm iaru
ludności. Rzecz jasna, nie mówi tegp polski lud, ale lud słucha tego
i nie reaguje.
Skąd tak a różnica? Czy n ap ra
w dę rasa polska jest gorsza od
szw ajcarskiej?
S zw ajcarzy m ówią trzem a języ
kami i w yznają kilka różnych religii. Żaden z języków nie sta ra się
w ypierać innych, żadna religia nie
jest religią panującą. Panuje ideał
wyższy, ideał wolności ludu, który
każe w szystkim żyć w zgodzie, ja
ko równi z równymi.
W Polsce, od chwili odzyskania
niepodległości do dnia dzisiejszego
szlachta, kler i część burżuazji nie
pozw alają krajow i dojść do spoko
ju, szczując Polaków przeciw Ukraińcom , Białorusinom i żydom ,
katolików przeciw innowiercom.
Chce im się w ładzy i spętania lu
du, by im znow u i nadal ślepo i po
kornie służył. D latego znowu cho
w a się młodzież w um iłowaniu nie
w łasnej pracy, lecz panow ania nad
innymi, nad cudzą pracą. Znowu
się myśli o uprzyw ilejow aniu jed
nych kosztem drugich.
D w a kraje, dwie moralności po
lityczne, dw a różne św iaty co do
sposobu m yślenia, dw a różne po
ziomy cywilizacji i dobrobytu. Za
to Polska płaci nędzą.

G dybyśm y myśleli po „szw ajcarsku“, to dzięki większym bogac
tw om naturalnym , m oglibyśm y b 2 r
dzo szybko dźw ignąć się z nędzy,
m oglibyśm y się stać m ocarstw em
nie z deklam acji, lecz faktu. Błęd
ne jest mniemanie, że św iat nam
da kolonie, lub otw orzy przed n a
mi szerokie możliwości emigracji
tylko dlatego, że nie chcemy u sie
bie sam ych stw orzyć w arunków
spokojnej egzystencji dla ludzi pra
cujących, że chcemy się dalej b a 
N ajlepiej to w yjaśni porów nania w ić w fanaberje szlacheckie.
np. Szw ajcarji z Polską.
| Dajcie ludziom bezpieczeństwo
Szwajcaria nie ma

ani

ro z le -1 pracy i rów ność szans. Mierzcie lu

Polski Instytut Obrachunkowy
Dekretem P. Prezydenta powołany
zostaje do żyda Polski Instytut Rozrachunkowy, który będzie zajmował
się czynnościami, związanymi z wyko

Robotnicy popierajcie
swoje pismo

naniem umów rozrachunkowych i wy
równawczych Polski z innymi pań
stwami. Chodzi tu więc o umowy,
zmierzające do wyrównania obrotów
Polski z danymi krajami, o porożu
mienia w sensie wymiany towaru za
towar, a także o sprawy związane z
kontrolą obrotu handlowego Polski,
powierzone Instytutowi.

Wśród książek
Baley S te fa n : Osobowość tw ór
cza Żerom skiego. Studium z z a 
kresu
psychologii
twórczości.
N akł. „N aszej K sięgarni" Sp. A.
Związku N aucz. Pol. — W a rsz a 
wa, 1936.

auto ra wielu cennych dzieł z dzie
dziny psychologii, oraz liczne
przykłady i cytaty z powieści Że
romskiego, objaśn iające i oży
w iające wykład, czynią książkę
d ostępną
naw et dla uczniów
starszych klas, w śród których
Jak dow iadujem y się z przed je st wielu wielbicieli znakom ite
mowy, książka ta jest powtórze go pow ieściopisarza.
niem, w zmienionej nieco i skró
A utor studium w ysuw a trzy za
conej formie, wykładów, w ygło
sadnicze
— jego zdaniem — w łaś
szonych przez au to ra na Uniwer
ciwości
osobowości
twórczej Ż e
sytecie W arszaw skim w roku
rom
skiego:
„persew
eracyjność",
akad. 1929 — 30. Jest to analiza
psychologiczna i psychoanalitycz „synestezyjność" i „wzruszeniona procesów twórczych wielkiego w ość" — i pośw ięca każdej z nich
pisarza, przeznaczona dla czy osobny rozdział.
telnika .znającego dobrze jego
P sycholog K retschm er rozróżnia
dzieła ł obznajm ionego choćby jako podstaw ow e typy ludzkie,
pobieżnie z term inologią nowo uznane dziś pow szechnie przez
czesnej psychologii, słowem — dla naukę, typ cyklotymiczny i typ
czytelnika,
p o siad ająceg o
już schizotymiczny. O kreślenia te obej
p e w n t przygotowanie. T em nie mują całokształt cech współczes
WrtSk
. «tjrl Baley-a, nych, zarówno anatomicznych, jak

dzi m iarą w artości ich pracy i czy
nów. Niczego w ięcej nam nie po
trzeba, jak wolnej drogi dla tw ó r
Agencja PRESS donosi z Gdań
czej pracy. Sami jesteśm y swoimi
sk
a:
najgorszym i w rogam i. Sami za to
P a rtia hitlerow ska w Gdańsku
musimy płacić.
przystąpiła do w erbow ania no
Nie od góry i nie od zew nątrz wych członków na terenie t. zw.
nadejść może popraw a. Może ona W olnego M iasta. „G auleiter“ For
nadejść tylko od św iadom ości lu ste r uznał, że uniemożliwienie
du, że nie ma praw a oddaw ać ni wszelkiej działalności wiernych
komu w ładzy nad sobą, że sam mu konstytucji stronnictw opozycyj
si kuć sw oje drogi i sam w ytykać nych oraz w ytw orzony stan nie
ich kierunek.
pewności politycznej należy w y
zyskać
dla pow iększenia szere
W ł. Dmnd.
gów partji hitlerowskiej.

Groźby bezwględnych represji wobec opornych

Główny nacisk skierow ano n a
funkcjonarjuszy państw ow ych. W
poszczególnych biurach i urzę
dach „W . M iasta" urządzane są
zebrania, na których naczelnicy
biur lub specjalni agitatorzy p ar
tyjni naw ołują pracow ników do
w stępow ania w szeregi partii hi
tlerow skiej. Zapisyw anie na listę
członków odbyw a się zazw yczaj
jeszcze w czasie trw ającego ze
brania, w niektórych w ypadkach
pozostaw iony jest
urzędnikom
krótki czas do nam ysłu. Przem ó
w ienia kierow ników urzędów i ag itatorów kończą się pogróżkam i,
że każdy z pracow ników państw o
wych musi przystąpić do partji
Wiedemana, który podczas wojny
hitlerowskiej w Gdańsku, gdyż ina
był dowódcą kompanii, w której słuczej straci posadę.
iy ł Hitler.
W ielu urzędników pod terorem
Pułk. Wiedeman nie może sobie
zapisuje się na członków partji,
daó rady z kanclerzem. Zdarza się
ukryw ając sw oje praw dziw e za
naprz., ie zamawia on sekretarza na
patryw ania polityczne.
pewną godzinę celem podpisania
Na czele akcji w erbunkow ej do
papierów państwowych, o gdy Wie
p artji hitlerow skiej stoi członek
demann sjaivia się s papierami, to
senatu, dr. W ierciński - Keiser, b.
dowiaduje się, iż kanclerz przed go przyw ódca katolickiego centrum,
dziną odleciał samolotem, w niewia
który zdradził sw oje stronnictw o
domym kierunku. Wiedemann pędzi
i przeszedł do hitlerow ców . Sena
na lotnisko, dosiada innego samolo tor W ierciński - Keiser ucieka się
tu i pędzi za swoim panem i mi jak to konkretnie stw ierdzono do
strzem...
metody gróźb pod adresem pod
Niemiecki sztab generalny m awię
w ładnych pracow ników „W . M ia
cej powodów do niezadowolenia. Nie
sta".
akceptuje polityki rasistowskiej h m
Kola
polityczne w Gdańsku
clerza, a przed wszystkim zdecydo zw racają uw agę, że konstytucja
wanie przeciwny jest naganie na „W . M iasta", której poszanow a
Sowiety, co uważa za niebezpieczne
nie przyw rócić m a Polska jako
igranie z ogniem, które grozi wojną. m andatarjusz Ligi N arodów , w y
raźnie postanaw ia, iż urzędnicy
są sługam i W . M iasta a nie żad
nej partji. P row adzony terorem
w erbunek funkcjonarjuszów pub
licznych do partji hitlerowskiej
kructwa, gdyż niewielki kapitał za<
kładowy jest prawie wyczerpany, o jest
nowym pogwałceniem konstytucji
na złoża naftowe nie natrafiono.
gdańskiej.
Deterding przyjm uje posadę w tej
firmie i oto w tym samym czasie
wiertacze natrafiają na bogate źró
dło naftowe. Towarzystwo otrzymu
je zastrzyk pieniędzy i interesy je
go zaczynają się poprawiać. Dyrek
tor towarzystwa wyjeżdża do Euro
py i zastępstwo powierza Dcterdingowł.
Jest to nazw a m iasta angiel
l cóż się okazuje? Ten „niezdolny" skiego, będąca dziś r a ustach
pracownik bankowy, uzyskawszy sa wszystkich Anglików.
modzielnośó i możność decyzji, wy
Jarrow leży we wschodnio-półkazuje niebywale zdolności kupiec nocnej części kraju i liczy 35 tys.
kie.
mieszkańców. Przed w ojną i cza
W ciągu niespełna dwudziestu lat
su w ojny był to ruchliwy punkt
mała firm a naftowa przeistacza się
przem ysłowy i jedna tylko firma
w potężny koncern światowy, znany
okrętow a zatrudniała 6 tys. robot
pod nazwą ,Jłoyal Dutch Shell".
ników. Z wybuchem kryzysu w ar
Król naftowy Rockeffeler za pó
sztaty pracy w Jarrow zwinięto i
źno zorientował się, iż wyrósł mu
w
mieście tym zapanow ała nędza.
pod bokiem groźny konkurent. Chce
W
szelkie
apele w ładz miejskich
on nabyć firmę konkurencyjną, ale
do
Rządu
pozostały
bezskuteczne.
Deterding odrzuca ofertę. Wcześniej
zorientowała się Anglia, która oce W końcu, wyczerpawszy .w szyst
nia znaczenie tego światowego kon kie inne środki, ra d a m iejska po
cernu naftowego dla swej potężnej stanow iła wykonać „m arsz na
floty i wchodzi w porozumienie e De Londyn".
D w ustu obywateli z Jarrow , z
terdingiem, który aentralę przedmębiorstwa przenosi z Hagi do Londy burm istrzem i radnym i na czele
ruszyło pieszo do Londynu, leżą
nu, a sam otrzymuje tytuł „sira"
Deterdinga nazywają królem naf. cego w odległości 480 kilometrów
toivym. Jest on jednak znacznie po, od Jarrow . M arsz trw ał 25 dni.
tężniejszym od niejednego króla i od Wszędzie po drodze przyjm ow a
niejednego dyktatora i niejeden hi no i podejm owano m anifestan
storyczny czyn króla lub dyktatora,
był jedynie konsekwencją tego, że
ukryty w swym pałacu Deterding.
pociągnął za sznurek, lub sypnął
A p tek )
garścią złota.

Hitler w życiu prywatnym
Dziennik szwajcarski „Basler Nationalzeiiung" donosi, ii w Berlinie
zarówno kola polityczne, jak i woj
skowe
zakłopotane zachowaniem
się kanclerza Hitlera, który coraz
bardziej usuwa się od ludzi i nieraz
staje się wręcz nie uchwytnym.
Hitler stale mieszka w Berlinie,
którego oddauma nie lubi. Właściwą
jego rezydencją jest Berchtesgaden
Cały szereg wybitnych urzędów pań
stwowych o przynajmniej kierowni
ctwa tych urzędów przeniosły się w
okolice Berchtesgaden, gdzie zainsta
lowaly się w norvych willach, rozrzu
conych w bliskiej okolicy willi kan
clerskiej.
Na ten sam temat pisze bardzo
życzliwie dla Hitlera usposobiony
współpracownik „Matin“ Filip Bar.
rhs. Pisze on, ie kola wojskowe, —chcąc mieć stały kontakt z Hitlerem,
dały mu na sekretarza pułkownika

Abdykacja króla nafty
Świat kapitalistyczny — ja k już
o tym donieśliśmy — obleciała sen
sacyjna wiadomośó o abdykacji kró
la n a fty Deterdinga, który ustąpiłz
przewodnictwa w koncernie nafto
wym Shella.
Ustąpienie tego pana, który nie
jeden tron obalił i niejeden tron ob
sadził swoimi kandydatami, spowodo
wane zostało sędziwym wiekiem. —
Deterding liczy bowiem ju ż 71 rok
życia i pragnie resztę życia spędzió
w zaciszu swego pałacu w Londynie,
gdzie u boku swej młodej żony bę
dzie się poświęcał kolekcjonowaniu
fa jek i porcelany.
O jciec Henryka Deterdinga był ka
•pitanem statku, który odbywał reisy
pomiędzy Rotterdamem a Batawą.
Gdy kapitan umarł, młoda jeszcze
wdowa zajęła się wychowaniem
czworga pozostałych dzień, z któ
rych najstarszy syn studiował me
dycynę, drugi wstąpił do do szkoły
wojskowej, dla trzeciego zaś, dla
Henryka, nie starczyło pieniędzy na
wyższe studia i przyszły król nafto
wy jako 16-letni młodzieniec przyjął
posadę w biurze bankowym w am
sterdamskiej dzielnicy portowej.
Po sześciu latach pracy młody De
terding przenosi się do banku w
Indiach holenderskich.
Rozpoczyna
się dla niego montonne życie w kra
ju podwzrotnihowym, które — jak
wszyscy inni — wypełnia kartami,
wódką, plotkami i intrygami.
Po ośmiu łatach pracy Deterding
otrzymuje wymówienie i musi szu
kaó nowej posady.
N a Sumatrze prowadzi w tym cza
sie wiercenia mała holenderska fir 
ma naftowa, która bliska jest ban

psychicznych osobnika. Żeromski
posiada cechy, charakteryzujące go
jako schizotym ika: skoncentro
w aną, uporczyw ą uw agę i „zbyt
d obrą" pamięć, zachow ującą raz
pochwycone wrażenie.
„Persew eracyjnością" nazyw a
my wynik uporczywej
uwagi
skupiającej się na jednym mo
mencie i częstego pow rotu m yślo
wego do tego momentu, który po
w oduje w łaśnie owe, tak charak
terystyczne dla Żeromskiego, po
w tarzanie pewnych poszczególnych
wyrazów .pojęć .sytuacyj, a n a
wet całych ustępów . Psychologicz
ne uzasadnienie i w yjaśnienie te
go zjaw iska oraz zobrazow anie
go licznemi cytatam i — stanow i
treść pierw szego rozdziału.
„Synestezyjność" je st to łat
wość przenikania podniet z jednej
sfery w rażeniow ej iub uczuciowej
do drugiej. „Tem tłom aczy się to
ogólne w rażenie, które się ciągle
odnosi, czytając dzieła Żeromskie
go, że w jego tw órczości w szyst

W erbow anie now ych członkćwi
dla partji hitlerow skiej odbyw a
się nleylko w śród pracowników;
senatu, ale również w śród urzęd
ników celnych i funkcjonarjuszówi
policji.
Duże w rażenie w G dańsku vfy«*
wołał za ta rg „qualeitera" Forste
ra z członkiem senatu, hitlerow 
cem Kluckiem .Senator Kluck na
leży do tych członków partji, któ
rzy cynicznie ciągną niem oralne
zyski z tytułu przynależności do
partji rządow ej. Oprócz urzędu
senatora do spraw zdrowia publi
cznego, zajm ow ał sen. Kluck bli
sko 12 innych posad w „W olnym
Mieście". D aw ało mu to ogrom
ne dochody, z których przystąpił
on do budow y luksusow ej will!
w G dańsku.
Zarobki sen. Klucka zaczęły,
w reszcie w yw oływ ać coraz głoś
niejsze szem ranie w śród członków;
partii, co skłoniło „qauleitera" Fo(
stera do w kroczenia. Klucka zmu
szono do zrezygnow ania ze w szy
stkich posad z w yjątkiem urzędu
senatora, do którego przyw iąza
ne są pobory w kwocie 2.000 gul
denów m iesięcznie. N iezadow oleny z takiego obrotu spraw y sen.
Kluck zgłosił ustąpienie rów nież
ze stanow iska członka senatu.
W G dańsku za ta rg F orster —
Kluck, rozegrany n a tle niem oral
nych zarobków „elity", uw ażany
jest za dow ód
j
rozkładu partji hitlerowskiej.
W ierne konstytucji stronnictw a
gdańskie spodziew ają się, że z
chwilą przyw rócenia sw obód kon
stytucyjnych w W . Mieście, ujaw;
nione będą liczne w ypadki korup
cji w śród przyw ódców partji Jiitlerowskiej. W ielu z nich w zboga
ciło się w ostatnich czasach niemoralnemi sposobam i.

Jarrow

480 kilometrowy marsz na Londyn

ZIOŁA

ko je st jakoś połączone, pow ią
zane, stopione, że*się nawzajem
zlewa i przenika i że dotknięcie ja 
kiegoś jednego dowolnego ele
mentu wywołuje natychm iast ty
siące ech i odgłosów we w szyst
kich sferach, bliższych
i d a l
szych". Przytoczony tu w yjątek
tak dosadnie m aluje właściwości
stylu i ideologii Żeromskiego, że
go nie sposób pominąć. K ontrastowość, pozornie zw alczające się
sprzeczności oraz zespalanie się
dwu przeciwnych biegunów w
duszy bohaterów Żerom skiego —
oto wyniki syntestezyjnego u stro 
ju jego psychiki.
T rzecia, może najbardziej wy
bitna cecha twórczości pisarza,
w zruszeniow ość, zd rad za
atoli
przynależność jego do typu cyklotymicznego. W idzim y tu charak
terystyczne dla cyklotymików w a
hania uczuciowe od radosnego
podniecenia i poczucia w łasnej
mocy do m elancholii 1 pesymizmu.

tów nadzw yczaj serdecznie, a w
Londynie, dokąd wkroczyli w uh,
sobotę, wywołali praw dziw ą sensację.
Rząd odmówił przyjęcia dele
gacji m anifestantów , którzy też
wcale nie zabiegali o to, lecz sko
munikowali się z przedstaw iciela
mi partyj politycznych i złożyli
m emoriał w parlam encie, sta ra ją c
się jednocześnie o przeprow adze
nie ustaw y upow ażniającej w ła
dze miejskie w Jarrow do urucho
mienia na w łasną rękę w arszta
tów pracy.
W H yde-parku w Londynie od
było się z udziałem 50 tys. osób
zgrom adzenie, na którym ludność
stolicy gorąco przyjm ow ała 200
„pieszych" gości. W ładze stołecz
ne — Londynem, jak wiadom o,
rządzą socjaliści — serdecznie 0piekują się przybyszam i i zbiera
ją fundusz na spraw ienie im no
wych ubrań!

PR ZEC IW A R TR ETYC ZH E

współistnieniem w psyche Że
romskiego obok cech schisotymicznych — również cech cyklotymicznych, co bardziej jeszcze w zbo
gaca jaźń pisarza i rozszerza je
go możliwości twórcze.
S ięgając w dziedzinę psycho
analizy, Baley rzuca św iatło na
sferę nieśw iadom ą w psychice Że
rom skiego, o d najdując w pismach
jego echa „kompleksu Edypa"
O m aw iając św iat symbolów, któ
re w edług Freuda d a ją ujście
stłumionym i utajonym pragnie
niom, au tor zauw aża, że utwory
Żerom skiego „z d ają się posiadać
podw ójną głębię; jedną, która po
krywa się z treścią utw oru, i dru
gą, niewidoczną odrazu, k tórą się
jednak ciągle w yczuw a". T a głę
bia, nieuśw iadom iona praw dopo
dobnie dla sam ego a u to ra pisarza,
kryje w sobie splot podśw iado
mych, niewyżytych uczuć i p rag 
nień, które u jednostki utalento
w anej z n a jd u ją wyzwolenie w
tw órczości artystycznej.
N
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W reszcie, w krótkim, lecz nie
zmiernie treściwym rozdziale p. t,
„ostateczne wyniki" autor reasu 
muje swe
wywody,
rzucając
przed oczy czytelnika jeszcze raz
w formie skondensow anej cało
kształt utajonej m aszynerii, któ-j
ra porusza mechanizm twórczy
wielkiego pow ieściopisarza.
Lektura wnikliwej analizy pro
cesów twórczych, przeprow adzone!
przez tak pow ażnego psychologa,
jakim jest St. Baley, przynosi
czytelnikowi niewątpliwie i ko
rzyść i zadowolenie. Zastana
w iając się nad skrytkam i tajem
nej, surow ej, sam otnej puszczy,
którą jest dusza poety, śledząc
Mnie rozw ojowe jego tw órczej maginacji .b ad ając tło i podłoże koncepcyj literackich — uczymy się
poznaw ać zaw iłość w łasnej duszy,
uczymy się poznaw ać Człowieka.
ZOFJA B O L E SŁ A W S K A *
~
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Uchwały Rady Ministrów Francja IAnglia w4_ei
,ołn,c*
zab,ti
katastrofie lotniczej pod Warszawa

o przyznanie zasiłków niektórym nowym
kategoriom bezrobotnych
.W dn. 7 b. m. odbyło się pod
przewodnictw em prezesa rady mi
nistrów
gen. Sław oja-Składkow skiego posiedzenie rady m inistrów,
n a którym uchwalone zostało roz
porządzenie rady m inistrów w
spraw ie zabezpieczenia na w y p a
dek bezrobocia niektórych kategoryj pracow ników , zatrudnionych
w przedsiębiorstw ach i zakładach
pracy państw ow ych i sam orządo
wych.
Rozporządzenie powyższe zmie
nia brzm ienie obow iązującego do
tychczas rozporządzenia rady mi
nistrów z r. 1932 w tym sensie, źe
rozszerzając zakres zabezpiecze
nia robotników na w ypadek bez
robocia um ożliw ia tym samym wię
kszej ilości robotników uzyskanie
zasiłków po zwolnieniu z pracy.

Jak postąpią Włochy i Niemcy?

Spółdzielczość Spożywców Małopolski
protestuje przeciw akcji I.K.C. w Krakowie
krajow ym w czerw cu r. b. w W ar
szawie.
Z jazd delegatów spółdzielni spo
żywców i innych, należących do
„,Społem ", okręgu krakow skiego,
który odbył się w Krakowie w dn.
25 października r. b., imieniem 80
spółdzielni w okręgu, przy udzia
le 70 delegatów pow ziął przez ak
lam ację następ ującą rezolucję:
„O statnie w ystąpienie 1. K. C.
przeciw Zw iązkow i Spółdzielni
Spoż. „Społem " w ogólności, a pre
zesowi Zw iązku prof. M. R apac
kiemu w szczególności, Zjazd je
sienny delegatów spółdzielni okrę
gu krakow skiego potępia katego
rycznie, albow iem i styl i nieści
słości, podaw ane przez wyżej w y
mienione pismo do wiadom ości
publicznej uw aża za szkodliw e i
nielicujące z godnością uczciwej
i objektyw nej krytyki dziennikar
skiej.
W yrazem zapatryw ań spółdziel
ców spożyw ców M ałopolski na
program gospodarczy prez. Zw.
prof. Rapackiego jest jednom yślne
przyjęcie tego program u na Zjeździe, co jest także odpow iedzią
na w ystąpienia koncernu I. K. C.“

cjatyw a połączenia się z socjali
stam i w yszła od pupistów . W
dniu 21 października przedstaw i
ciele pupistów zaproponow ali so
cjalistom naw iązanie rozmów ce
lem w stąpienia do partii. Spraw a
ta była om aw iana na posiedzeniu
komitetu wykonawczego partii so
cjalistycznej, który ustosunkował
się do niej przychylnie.

Rada Naczelna
francuskiej Partii Socjalistycznej
W sobotę rozpoczęły się o b ra
dy rady naczelnej francuskiej
partii
socjalistycznej. Jest to
pierw sze zebranie rady naczelnej
od czasu oficjalnego objęcia Rzą
du we Francji przez partię socja
listyczną.
Sobotnie zebranie było poświę
cone zagadnieniom organizacyj

Strafk okupacyjny
pracowników „Feniksa"
W sobotę w e w szystkich Oddzia
łach T ow . Ubezp. „Feniks" w e Lwo
wie, Krakowie, Bielsku i Cieszynie
w ybuchł stra jk okupacyjny praco
w ników tej instytucji.
Strajk spow odow any został nie
dotrzym aniem obietnic danych p ra

Akty s a b o t a ż u

nym .niedzielna debata natom iast
poświęcona będzie problemom po
lityki w ewnętrznej i zagranicznej.
W czasie debaty niedzielnej z a 
brać ma głos prem ier Bium, któ
ry m. in. ustalić ma stanow isko
Rządu i partii wobec taktyki ko
munistów, zw łaszcza na tle spraw y
hiszpańskiej.

z czasów Agamemnona znaleziona w Grecji
Z Aten donoszą o przypadko
wym odnalezieniu przez chłopów
w okolicy A rgos pięknej płaskoreżby z okresu Agam em nona. Rze
źba ta w ykuta w jednolitym m ar
murowym bloku, w agi 38 kig.
przedstaw ia w edług opinii rze
czoznaw ców w arto ść około 75 mi
lionów drahm . Chłopi przez swych
w ysłanników usiłowali płaskorze
źbę sprzedać w Atenach. Dowie-1

(Kor. w łasn a).

19-ta rocznica rewolucji
październikowej w ZSSR

Katastrofa samolotu sowieckiego

Dnia 9 listopada — noc.
Samolot sowiecki, który leciał z nęło 9 osób, w tym pilot i mechanik
Dr. Gradzińska Mich. — Staro Królewca do Moskwy, uległ katastro oraz 7 pasażerów, wśród których znaj
wiślna 20, to l 139-75.
fie w odległośd 90 km. od Moskwy. dowało się dwóch obywateli japoń
Dr. Jurkowicz Amalia — Wrzesiń- Samolot jest doszczętnie rozbity. Zgi skich.
ska 9, teL 134-80.
Dr. Landau Zygmunt — św. Ger
trudy 2, teL 112-83.
Dr. Haberfeld Erwin — Rakowic
ka 6, tal. 170-72.
Ja k w ynika z protokółu fachów w ykazuje pow ażne braki konstru
Co grają w kinoteatrach ców, którzy ostatnio przeprow a kcyjne, zupełnie zresztą uzasad
dzili badania techniczne nad sa nione jeśli się zw aży, w jakich
ADRIA: „W blasku słońca".
molotem dom orosłego konstrukto w arunkach i przez kogo został
ATLANTIC: „Kaprys pięknej pa
ra — pilota Antoniego G abriela zbudow any. Z arząd obw odu po
ni“- i „Miłostki".
w M nichowicach w pow. Kępiń w iatow ego LOPP. w Kępnie uBAGATELA: „Mężowie do wybo
skim, sam olot ten nie mógł być chwalił przyjść z pom ocą p. G a
ru“ i rewia: „Z uśmiechem na udopuszczony do lotów , poniew aż brielowi.
stach".
KINO DOMU ŻOŁNIERZA. Od
wtorku dnia 3 listopada 1936 r. „Na
sze słoneczko".
STELLA: „Pieśń miłości".
KINO MUZEUM wyświetla w nie
dzielę dwa filmy: „Roześmiane oczy" 99
(Shirley Temple) oraz „Nasi chłop
Pancernik holenderski „De Ze remoncie, który dobiega końca,
cy marynarze".
ven Provincien", którego bunt oddany będzie jako statek szkol
PROMIEŃ: „Anthony Adverse". przed kilku laty w yw ołał pow  ny do ćwiczeń m arynarzy rekru
ŚWIT: „Mały lord Fauntleroy".
szechną sensację, został po zna tujących się tubylców archipelagu
SZTUKA: „Bohater".
cznym uszkodzeniu go przez sa m alajskiego. O kręt nosić będzie
UCIECHA: „Wierna rzeka".
moloty holenderskie w ycofany ze nazw ę sw ego portu m acierzyste
WANDA: „Król kobiet".
służby liniowej i po gruntow nym go „S u rab aja".

Samolot polskiego Ikara

Losy zbuntowanego pancernika
De Zeven Provincien"

dziaw szy się, że n a mosy ustaw y
Rząd grecki jest wyłącznym w ła
ścicielem znalezionych antycznych
dzieł sztuki i rzeźba może być
skonfiskow ana, chłopi ukryli bez
cenne dzieło sztuki. Zarządzone
przez w ładze poszukiw ania oka
zały się bezskuteczne. W związku
z tym przeprow adzono w okoli
cy Argos liczne aresztow ania.

Niedopuszczalne szykany

Idąc za przykładem robotników
innych krajów klasowe Związki Za
wodowe w Polsce urządziły także
zbiórkę pieniężną na rzecz wdów,
sierot i bezdomnych, w myśl we
zw ania Komisji Centralnej z dn
14.VIII r. b.
W bardzo licznych m iejscowo
ściach za urządzenie tego rodzaju
zbiórek między robotnikam i po
ciągnięto do odpowiedzialności
karno - adm inistracyjnej osoby
które zbierały datki na ten cel, na
organizacyj partyjnych i zaw odo kładając na zbierających kary
wych. Defiladę przyjm ow ał m arsz. grzyw ny po kilkadziesiąt złotych
W oroszyłow w obecności władz z zam ianą na areszt przez szereg
państwowych i partyjnych ze S tali dni.
Zbiórka ta nie je st przecież
nem na czele.
zbiórką publiczną, gdyż odbywa
się w lokalach fabrycznych i w śród
członków związku i znajom ych to
w arzyszów pracy, a więc zezwole

mieni zmiażdżyły twarz, drugi od
niósł ciężkie obrażenia całego dała.
Nieszczęśliwe ofiary przewieziono do
szpitala. Stan Nowickiego jest bezna
dziejny.

Powszechnie wyraża się podejrze
nie, iż ma sit tu do czynienia s ak
tami sabotażu. Angielska tajna po
licja otrzymała nakaz wzmożenia
czujności na lotniskach i wykrycia
sprawców sabotażu.

Bezcenna rzeźba

Eksplozja w zakł. wapiennych

D y ż u ry le k a r z y

cownikom w spraw ie udzielenia im
odpraw y.
Pracow nicy — ja k w iadom o —
otrzym ali 3-m iesięczne w ym ówie
nie i praca ich w tej instytucji koń
czy się z dniem 30-go listopada.

na lotniskach angielskich

francuskich socjalistów
W pływ francuskiej partii so cja
listycznej w śród m as robotniczych
uległ obecnie znaczne"*'* rozsze
rzeniu, w skutek przygotow yw ane
go przyjęcia do partii socjalisty
cznej członków partii „jedności
proletariackiej" czyli t. zw. pupistów. Pupiści dysponują pow aż
ną ilością głogów na terenie P ary 
ża i departam entu Sekwany. Ini

W sobotę pod W arszaw ą, w yda nicki oraz dw aj oficerowie rum uń
rzyła się k atastrofa sam olotow a, scy mjr. P antasi i kpt. Popescu.
w której zabici zostali dw aj lotni (PAT).
cy polscy: inż. Szrajer i inż. Rzew-

czenie, źe należy liczyć się z bli
skim uznaniem „Rządu" pow stań
czego przez W łochy i Rzeszę Nie
miecką. Pogłoski takie uzasadnlo
Angielska prasa bije na alarm s
ne są ogłoszonymi przez min. Cia
no wynikam i ostatnich niemiecko- powodu ooraz częstszych wypadków
eksplozyj lub polarów na lotniskach
włoskich n arad w Berlinie.
angielskich, zarówno wojskowych,—
jak i cywilnych, a które to wypadki
spmoodotcały już duże szkody.

Rozszerzenie wpływów

W sobotę z okazji św ięta 19-tej
rocznicy rewolucji październiko
wej odbyła się dorocznym zwy
Zwierzynieckim a Dębnikami, o- czajem na Placu Czerwonym wiel
podal klasztoru SS. N orbertanek. ka rewia wojskow a oraz pochód
O urządzenie prom u zabiega „P a
tro n at" Tow . Opieki nad W ięźnia
mi. W końcu Z arząd miejski uchwalił zburzyć w realności n a
leżącej do Gminy przy ul. Krakow
W zakładach wapiennych pod Bar
skiej 53 stróżów kę, która nie na
daje się do zam ieszkania i zag ra cinem, wydarzyła się katastrofa. Eks
ża bezpieczeństw u publicznemu plozją naboju dynamitowego ranni
oraz zatw ierdził ofertę na budow ę zostali robotnicy Nowicki i Najsztusali gim nastycznej przy szkole po ba. Pierwszemu z nich odłamki ka
w szechnej na gruntach po-A ugustjańskich.

Posiedzenie Zarządu Miejskiego
Dnia 5. listopada n a Ratuszu
odbyło się p od przew odnictw em
prezydenta m iasta dr. Kaptickiego posiedzenie Z arządu M iejskie
go w K rakow ie. N a porządku
dziennym znalazło się przedew szy
stkiem spraw ozdanie z akcji, w
wyniku której C entralna Komisja
Oszczędnościow o - O ddłużeniow a
przyznała gminie m. K rakow a
ulgi finansow e w spłacie zobow ią
zań n a globalną kw otę zł. 7.700
tysięcy. Gminę reprezentow ał w
czasie d eb at C entralnej Komisji w
[W arszawie prezydent dr. Kaplicki.
U zyskane ulgi finansow e przyczy
nią się pow ażnie do urealnienia
budżetu m iejskiego, którego preli
m inarz je st ju ż w opracow aniu.
Spraw ozdanie zostało przyjęte do
w iadom ości.
Z kolei n a porządku dziennym
znalazł się szereg sp raw , doty
czących w ykupu przez Gminę
gruntów dla regulacji ulic. Ponad
to Z arząd m iejski uchw alił oddać
na rzecz Zw iązku M łodzieży Chrze
ścijańskiej Polskiej YMCA. Ogni
ska w Krakow ie na zasadzie p ra
w a zabudow y parcele gm inną przy
Al. Pod Kopcem z tern, te na p ar
celi tej w zniesione będzie schro
nisko dla bezdom nych chłopców.
Spraw ozdanie z likwidacji Spół
dzielni M ieszkaniow ej dla Miast,
sp. z o. o. złożył następnie w ice
prezydent m iasta dr. Radzyński.
Spraw ozdanie to zostało przyjęte
do w iadom ości, a kw oty, jakie otrzym a m iasto K raków z likw ida
cji S-ki postaw iono przeznaczyć
n a pow iększenie m ajątku Gminy
z uw zględnieniem jej zadań spo
łecznych. W dalszym ciągu posie
dzenia om aw iana była sp raw a uirządzenia przewozu promem linow ym a a [Wiśle m iędzy Półwsiem'

Rząd francuski zajm uje się obecnie zagadnieniem konsekwencyj dy
plom atycznych, jakie może pociągnąć za sobą zajęcie M adrytu przez
gen. Franco. Ja k słychać, w spraw ie tej Rząd francuski postanow ił
działać w ścisłej zgodzie z Rządem brytyjskim . O ba Rządy doszły
do przekonania, iż zajęcie M adrytu nie pow inno pociągnąć za sobą
autom atycznego uznania now ego Rządu, który chcąc zyskać uzna
nie przez Londyn i Paryż, winien zalegalizow ać sw oje istnienie w
drodze w yborów parlam entarnych lub w inny sposób.
Poza spraw ą uznania de jure pozostaje jeszcze sp raw a faktyczne
go uznania w ytw orzonej sytuacji, co do czego decyzji jeszcze nie
pow zięto. Rząd francuski dąży w każdym razie do uniknięcia wszel
kich najdrobniejszych naw et pretekstów do jakichkolw iek kom plikacyj m iędzynarodow ych, które m ogłyby w yniknąć na tle w ojny do
mowej w Hiszpanii (PAT).

W edług przepisów, obow iązują
cych dotychczas, jednym z w a
runków, od którego uzależnione
było uzyskanie praw a do zasił
ków było w ykazanie się przez bez
robotnego przed przystąpieniem w
roku bieżącym do pracy, conajmniej 13-to tygodniow ą pracą w
zakładach pracy, podlegających
obow iązkow i zabezpieczenia. Obec
nie w arunek ten zostaje złago
dzony, a mianowicie w ym agana
będzie 13-to tygodniow a praca,
ale w zakładach, zatrudniających
powyżej 4-ch pracow ników bez
względu na to, czy zakłady te pod
leg ają obowiązkowi zabezpieczenia
W iadom ość o w kroczeniu do
czy też nie, z wyłączeniem jed y 
nie zakładów rolnych, leśnych i M adrytu pow stańców nadeszła do
Rzymu w sobotę w godzinach po
ogrodniczych. (P A T ).
południow ych i była oznajmiona
przez
nadzw yczajne
w ydania
dzienników. W zagranicznych ko
łach prasow ych panuje prześw iad

Kronika krakowska
„I. K. C.“ stosuje od dłuższego
czasu nap astliw ą taktykę w sto
sunku do spółdzielczości spożyw
ców w Polsce, zjednoczonej w
Zw iązku Spółdzielni Spoż. Rz. Pol
skiej „Społem ", posługując się nie
zgodnym z p raw d ą inform ow a
niem opinji publicznej. W arty k u 
łach (ostatni w dniu 23 paździer
nika 1936 r.) pragnie przeszkodzić
rozw ojow i
spółdzielczości spo
żyw ców w Polsce, d o patrując się
w niej znamion komunizmu, akcję
działaczy spółdzielczych nazyw a
oszukiw aniem łatw ow iernych. Bez
podstaw ność napaści 1. K. C. od
bija się jask raw o w obec rozwoju
spółdzielczości, m ocno w yprzedza
jąccm u spółdzielczość polską, w
takich państw ach jak : Anglja,
Szwecja, D anja, Czechosłow acja,
których nazw anie kom unistycznemi jest absurdem .
Doniosłą rolę spółdzielczości w
sensie ogólnośw iatow ym ,
jako
formy w yższej gospodarki d o sta
tecznie uw ypuklił ekonom ista K.
Gide, rolę jej w Polsce podniósł
w ybitnie w swem przem ów ieniu
wicem in. Lechnicki, imieniem Rzą
du n a Zjeżdzie „Społem " ogólno

nie uznają Rządu gen. Franco

nie starostw a nie jest tu potrzeb
ne!
Tego rodzaju postępowanie w y
wołu je rozgoryczenie w szeregach
robotniczych. N a licznych zebra
niach robotnicy protestu ją przeciw
tym szykanom .
Przecież do robotników apeluje
się o datki na różne cele: Czerwo
ny Krzyż, L.O.P.P., F.O.M. 1 t. d.
i t. d. —- i na to nie potrzeba „ze
zwolenia starostw a'*, ale gdy ro
botnicy z w łasnej inicjatywy, we
własnym gronie urządzą jakąkol
wiek zbiórkę na robotnicze cele,
sp a d a ją na nich prześladow ania.
Takiej podw ójnej m iary nie mo
że być.
żą d am y w strzym ania szykan i
um orzenia wszczętych dochodzeń
za zbiórki.
Z . Bocian.

Kronika inowrocławska
DYŻUR APTECZNY.
Nocny dyżur apteczny pełni w tym
tygodniu apteka „Pod Orłem" przy
Rynku.
BIBLIOTEKA MIEJSKA.
Publiczna biblioteka miasta Ino
wrocławia czynna jest codziennie od
godz. 17 — 18, w soboty od gods. 17
do 19-ej.
UNORMOWANIE CEN CHLEBA
W POWIECIE MOGILNIENSKIM
Zarządzeniem Starosty Powiatotowego w Mogilnie z dn. 30.10.1936
r. ustalona została cena chleba, któ
ra obowiązuje z dniem ogłoszenia i
tak za 1 kg. chleba żytniego na 0,30
zł., czyli za bochenek o wadze l¥>
kg. 0,45 zł.

NIEZADOWOLENIE SPOWODU
NADMIERNYCH OBCIĄŻEŃ.
Dnia 5 b. m. podczas dokonywania
wypłat pracownikom PKP objawiło
się wśród nich duże niezadowolenie
z powodu „dobrowolnych składek" na
przeróżne cele.
Przed paru dniami również zapro
testowali przeciwko obciętym nad
miernie poborom pracownicy Urzę
du poczt i telegrafów w Tortiniu.-Niżsi pracownicy państwowi mają
już dość różnych potrąceń od i tak
znikomych uposażeń.

Radjo warszawskie

PONIEDZIAŁEK, 9 listopada
6.30 „Kiedy ranne". 6.33 Gimnasty
ka. 6.50 Muzyka. 7.15 Dziennik porań
ny. 7.25 „Parę informacyj '. 7.30 Kon
cert. 8.00 Audycja dla szkól. 11.80
Audycja dla szkół. 11.57 Sygnał cza
su i hejnał. 12.03 Uwertura. 12 40
Pogadanka. 12.60 Dziennik południo
ZAWIESZENIE CECHU PIEKĄ- wy. 15.00 Wiadomości gospodarcze.
RZY W INOWROCŁAWIU.
15.15 Koncert południowy. 15.55 Au
dycja dlad zieci. 16.15 „Byście o sile
Zarządzeniem Izby Rzemieślniczej nie zapomnieli" (odczyt). 16.30 Walce
w Poznaniu oraz władz wojewódz artystyczne. 17.00 Odczyt. 17.15 Reci
kich zawieszony został w czynnoś tal skrzypcowy. 17.60 Pogadanka.
18.00 Pogadanka aktualna. 18.10
ciach zarząd Cechu Piekarzy w Ino Wiadom. sportowe. 18.20 Koncert re
klamowy. 18.45 Program na jutro.
wrocławiu.
1.850 Gawęda Wojciecha Skuzy. 19.00
Zarządzenie te spowodowane jest Audycja żołnierska. 19.80 Pieśni wę
rzekomo na tle zatargu o kwestie gierskie i polskie. 20.00 Koncert ka
finansowe, które mają mieć łączność meralny. 20.46 Dziennik wieczorny.
ze sprzedażą drożdży przez cechmi- 20.55 Pogadanka aktualna. 21.00 Wie
czór literacki. 21.30 Muzyka. 22.00
straa.
. „śluby Jana Kazimierza" — wato1—
4_____0 4 AA
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S Z T A F E T A R O B O T N IC Z A
Ignacy Daszyński a sport iTowarzysz Michałowicz-

Był Wodzem i Nauczycielem!
Nie było przejawu życia robotni
czego, któryby Go nie interesował.
Zawsze tłumaczył i nauczał.
Pamiętam: w roku 1929 odby
wał się w sali Muzeum techniczno
przemysłowego w Krakowie Kon
gres Robotniczych Stowarzyszeń
Sportowych. Było to w pierwszych
dniach lutego, kiedy jeszcze nie
wszyscy poszli za rozłamową gru
pą PPS. Na Kongresie przewod
niczył jeden z tych, którzy w parę
miesięcy potem, opuścili szeregi
partyjne. Przychylną mowę powi
talną dla sportu robotniczego wy
głosił imieniem PUWF. obecny mi
nister komunikacji płk. Ulrych. Sa
la oklaskiwała słowa uznania dla
robotniczego ruchu sportowego.
Przypominam sobie dokładnie:
na zegarze wybiła godzina 12.45.
Na salę wchodzi On, Wódz proletarjatu polskiego. Wszyscy po
w stają z miejsc. Zrywa się długo
trw ała burza oklasków. Młodzi
sportowcy żywiołowo, entuziastycznie witają swego Nauczyciela.
Wreszcie umilkły okrzyki radości.
Na sali zapanowała grobowa ci
sza. Bo, oto na trybunę wchodzi
siwowłosy Wódz i wyg’asza jedno
ze swych płomiennych przemó
wień. I płyną z tych szlachetnych,
jakby większych ust potężne sło
w a nauki:
„Ćwiczenie fizyczne jest tylko
pozornie cielesnym, nie ma bowiem
pracy fizycznej bez pracy nerwów
i mózgu, tak jak nie ma pracy ner
wowej bez wysiłku fizycznego. Mo
tyw „mens sana in corpore sano“,
jest już przestarzały.
Dawniej dla robotnika byl kieli
szek wódki intensywnym zapomnie
niem o torturze pracy, jest to psy
chologia niewolnika! Dziś swobod
ny ruch, zawodnictwo, pęd naprzód
do wolności, wzruszają nas wszyst
kich. Wasze niby dziecinne kozioł
ki i gry mają ważne znaczenie.
Trzeźwo zapatrujemy się na dru
gorzędny motyw przysposobienia
wojskowego. Swoboda i wolność
polskiej klasy robotniczej, zależna
jest od niepodległości Polski! W
czasach zaborczych byliśmy dodat
kiem dla innonarodowców. Nasze
polskie stanowisko było półżebracze. Nie można być człowiekiem
beznarodowym! Wódka była dla
robotnika jedyną pocieszycielką i
przyczyną zwyrodnienia, co zwła
szcza dało się zauważyć na'Śląsku,
Kongresówka była wprawdzie ośrodkiem bohaterów fanatycznych,
idących na pewną śmierć, ale nie
stety masy polskie pozostawione
w analfabetyzmie.
Teraz w niepodległej Polsce so
cjaliści muszą jak najenergicznej
popierać program narodowościowy
i niepodległościowy. Ze zgrozą my
ślimy o obawie utraty i rozdarcia
niepodległości Polski, która jest
warunkiem rozwoju polskiej klasy
robotniczej. Z tych względów ko
niecznym jest popieranie też przysposobienia wojskowego. Uświado
miony robotnik polski będzie bro.
nil granic Polski w razie ataku, jed
nak z całą energią przeciwstawi się
wszelkiej agresywności militarnej
i imperialistycznej w stosunku do
innych państw. W życiu codzien
nym człowiek niedołęga „słaby fi
zycznie, nie może cieszyć się powa
żaniem i musi ustąpić człowiekowi
energicznemu, zdobywczemu, silne
mu fizycznie".

dzisiejszego jest ono promotorem
jego działalności. I, choć ubył nam
Wódz i Nauczyciel, choć rozstał
się z nami kilka dni przed zgonem
tow. Daszyńskiego, Jego wierny
uczeń i naśladowca, tow. Jerzy
Michałowicz, dla nas pozostałych,
którzy mamy kontynuować pra
ce na przeznaczonym nam odcin
ku sportu robotniczego, wielkie
słowa, nakreślone przez tow. Da
szyńskiego, będą tym słupem og
nistym, który wskazywać będzie
cel naszych wysiłków i zadań. Po

zostaniemy wierni idei i sztanda
rom, którym tak ofiarnie i bez re
szty, służył przez dziesiątki lat
nasz niezastąpiony Wychowawca
Osoba dr. Jerzego Michałowi
tow. Ignacy Daszyński!
cza jest niepodzielnie związana
M. STATTER.
historją i rozwojem Skry. W gru
**
dniu 1921 r., jako student medy
*
W pogrzebie tow. Ignacego cyny, tworzył wraz z garstką za
Daszyńskiego wzięła udział liczna paleńców podstawy dla tego naj
grupa sportowców robotniczych starszego robotniczego klubu spor
z przedstawicielami Zarządu Gł. towego.
Z. R. S. S. tow. tow. Statterem
W pierwszym Zarządzie zasia
i Koseckim na czele.
dał jako wiceprezes, jednocześnie
pracując w Zarządzie Piłki Noż-

założycielem R.K.S. „Skra“

Na robotniczych boiskach Warszawy
Bieg na przełaj
młodzików

Skra-Drukarz 1:1 (0:0)

Gwiazda-Sarmata

W ubiegłą niedzielę odbył cię
mecz piłki nożnej między Skrą a
W niedzielę odbył się na boisku
Rozegrany w sobotę na boisku
Drukarzem zakończony wynikiem
Skry bieg na przełaj dla młodzików
remisowym. Do przerwy wynik Skry mecz towarzyski między
o indywidualne i drużynowe mi bezbramkowy.
Gwiazdą a Sarmatą zakończył się
strzostwo W. R. S. K. O.
spodziewanym zwycięstwem Gwia
Przez cały czas meczu lekka prze
Bieg był dostępny dla stowarzy
zdy w stosunku 3:1.
w
aga
Skry, niewyzyskana cyfrowo
szonych i niestowarzyszonych. Tra
Do przerwy Gwiazda nie umie
sa wynosiła 1500 metrów. Starto dzięki niedyspozycji strzałowej na wykorzystać swej przewagi, biorąc
wało 13 zawodników, ukończyło padu i świetnej grze bramkarza w swe ręce inicjatywę dopiero po
Drukarza.
bieg 9.
przerwie.
Wyniki techniczne były nastę
Bramki zdobyli: Jagiełło II dla
Bramki dla Gwiazdy zdobyli
pujące:
Drukarza, a Kobojek dla Skry.
Feinbaum, Szulzyngier i Studnibo1) Szpilarski (Skra) w czasie
Wynik remisowy jest bardzo za rek. Honorowy punkt dla Sarmaty
4.46,4
szczytny dla zespołu drukarzy.
— Gąsiorowski.
2) Kowalski (niestow.)
3) Urbański (niestow.)
4) Życzyński (Skra)
5) Chochoł (Skra).
Zwycięstwo odniosła drużyna
Skry, zdobywając puhar I R. O. W.
F. Pierwsi trzej zawodnicy zdobyli
„Przegląd Sportowy":
„Nasz Przegląd Sportowy"::
pamiątkowe dyplomy Z. R. S. S.
Gmach społeczny wznoszony przez

3:1 (0:0)

Prasa sportowa o zgonie

tow. D-ra Jerzego Michałowicza

Zżycia organizacyjnego
Z.R.S.S.
KONFERENCJA GŁÓWNEGO
WYDZIAŁU TECHNICZNEGO.
We wtorek, dnia 10 listopada b.r.
o godz. 18-ej w lokalu ZRSS. odbę
dzie się konferencja Głównego Wy
działu Technicznego z następują
cym porządkiem dziennym:
1. Odczytanie protokółu.
2. Sprawdozdanie z dotychczasowej
działalności.
3. Projekt
zawodów i imprez
ZRSS. na rok 1937.
4. Olimpiada
5. Wolne wnioski.
*

* *

W środę dnia 11 listopada 1936 r.
o godz. 10-ej rano w lokalu ZRSS.
odbędzie się Plenum Zarządu Głów
nego Związku Rob. Stow. Sport.
Porządek dzienny:
1) Odczytanie protokółu.
2) Projekt uczczenia dr. J. Micha
łowicza.
3) Sprawozdanie organizacyjne i
kasowe.
4) Sprawozdanie i wnioski z kon
ferencji Techników.
5) Ustalenie daty Kongresu.
6) Olimpiada.
7) Wolne wnioski.

d-ra Jerzego -Michałowicza był jed
ną z budowli odrodzenia fizycznego
naszego społeczeństwa, budowli, na
których wznoszenie Państwo nie zna
lazło dotąd ani czasu, ani środków,
ani ludzi. Patrząc na nędzę fizyczną
polskiego robotnika, oglądając co
dziennie dziesiątki i setki cherla
wych dzieci, dr. Jerzy Michałowicz
wziął na swe barki zadanie napraw 
dę olbrzymie: skierowania dzieci
tych z rynsztoków ulicznych, ciem
nych podwórek i dusznych izb na
pełne słońca boiska.
... I oto tragiczna śmierć zburzyła
jeden z głównych filarów tej tak
wspaniale zapowiadającej się budo
wli.
że wyrwa ta była naprawdę wiel
ka, że będzie rzeczywiście trudna do
zapełnienia, przekonaliśmy się w
dniu pogrzebu, gdy nad otwartym
grobem zaszumiało setki siztandarow,
gdy za trum ną podążały czołowe oso
bistości sportu polskiego, gdy we
wspólnym hołdzie dla Zmarłego obok
robotnika szedł profesor uniwersyte
tu, obok generała — pracownik umysłowy, obok lekarza — sporto
wiec. obok ludzi dorosłych — małe
dzieci.

LIGA BIJE STANISŁAWÓW 5:1

Komunikat

Następnie tow. Daszyński mó
wił o znaczeniu sportu robotnicze
go, upatrując w nim przejaw ogól
nego postępu.
Nawoływał do
wspólnej pracy z TUR. (Kongres
ZRSS odbywał się równocześnie
z Kongresem TUR., który obrado
wał w teatrze miejskim) i podkre
ślał znaczenie jedności w ruchu
robotniczym.
Swą wspaniałą mowę zakończył
słowami: „Przeszłość jest nie na
szą, przyszłość może nam dać
wszystko, życzę więc wam, abyś
cie ta przyszłość zdobyli".
zł. 50 (pięćdziesiąt).
MISTRZOSTWA BOKSERSKIE
Długo, bardzo długo, sala nie
Hanka Hilscherówna
zł. 5.—
WARSZAWY.
mogła się uspokoić od oklasków
Związek Kolejarzy i Robotników
i okrzyków entuzjazmu, jakiemi
W niedzielę, w lokalu KS. Fortu
nagromadzono to prorocze przemó Portowych w Gdańsku zł. 30.— Bema, odbył się mecz bokserski o
Smulski i Jankowski Józef. Łódź I d™żynowe mistrzostwo stolicy w kia
wienie. Było ono dewizą dalszych
2 5 0
I sm A' pomiędzy Okęciem a Fortem
prac i wysiłków ZRSS. Do dnia
zł.
I Bema. Mecz zakończył się wysokim
Redaktor odpowiedzialny: LUDWIK WINTEROK.

„Raz, dwa, trzy...“ :
Obecny coraz lepszy stan rozwoju
sportu robotniczego w Polsce zaw
dzięczać można przede wszystkim
pionierskiej pracy dr. Michałowicza.
Walczył on o poprawienie stanu fi
zycznego niezamożnej młodzieży i udostępnienie jej licznym rzeszom tak
zbawczego dla nich sportu.
Kryształowość charakteru, p ra
wość, odwaga i bezinteresowność —
to najważniejsze zalety tego człowie
ka.

Niedztela na boiskach

W niedzielę rozegrany został w Sta
nisławowie powtórny mecz o puchar
Prezydenta Rseczypsopolitej pomię
dzy reprezentacjami Ligi i Stanisła
wowa, Zwyciężyła Liga w stosunku
5:1 (1:1). Mecz wzbudził ogromne
zainteresowanie gromadząc przeszło
7.000 widzów,
W pierwszych 15 minutach gra by
ła zupełnie równorzędna.
Sekcji S a n i t a r n e j Hr. R.S.K .0. Po przerwie natomiast Liga kom
pletnie przeważa.
Dnia 20 listopada b. t. o godz. 8 w.
Liga wygrała zasłużenie, mając
w lokalu „Skry" przy ul. Okopowej zwłaszcza po przerwie silną przewa
43—47 odbędzie się zebranie sanita gę.
riuszy w bardzo ważnych sprawach WISŁA ZREWANŻOWAŁA SIĘ
CRACOVII
organizacyjnych, połączone z odczy
Derby piłkarskie Krakowa, jako re
tem. Stawiennictwo wszystkich sani
wanżowy mecz pomiędzy drużynami
tariuszy obowiązkowe.
Cracovii i Wisły zakończył się zasłu
ZARZĄD.
żonym zwycięstwem Wisły w stosun
ku 3:2 (2:2).
Zawody wywołały wielkie zaintere
sowanie i zgromadziły blisko 5.000 wi
dzów.
Zwycięzcy zaprezentowali się w su
NA CENTRALNY ROBOTNICZY
INSTYTUT KULTURY FIZYCZ mie znacznie korzystniej we wszyst
kich liniach, niż reaktywowana w Li
NEJ IM. DR. JERZEGO MICHA- dze Cracovia, w której po dłuższej
ŁOWCZA
przerwie występujący Malczyk i Stę
pień byli bez formy, a następnie usta
Związek Robotniczych Stowa wiczne zmiany w ciągu gry na pozy
rzyszeń Sportowych R. P. kwituje: cjach pomocy i ataku były powodem
Robotnicze Towarzystwo Przy wahań w poziomie gry i psuły jedno
litość akcji, co było zgubne zwłaszcza
jaciół Dzieci Oddział w Łodzi — w ataku.

Pokwitowanie

śmierć dr. Michałowicza, człowie
ka czynu, twórcy robotniczego ru 
chu sportowego to nie powetowana
strata nietylko dla ruchu robotnicze
go. Liberalne poglądy Zmarłego by
ły dla działaczy żydowskich zawsze
ostoją w trudnych warunkach, w ja 
kich nie raz nam wypada pracować.
W swym krótkim, pełnym poświę
ceń życiu dokonał wielkiego dzieła
organizacji i zjednoczenia sportu ro
botniczego, a jego praca ze względu
na swój charakter pionierski nietyl
ko pozostawi po sobie ślad historii
sportu w Polsce, ale owoce jej długo
jeszcze będą kośćcem, pionem spor
tu robotniczego.

zwycięstwem Okęcia w stosunku
14:2.
Drugi mecz bokserski w sali Cyr
ku pomiędzy drużynami CWS. i
Makkabi zakończył się niespodziewa
nie wywalczonym przez Makakbi re
misem 8:8.

ŚLĄSK BIJE POZNAN 19:2.
W meczu zapaśniczym Śląsk po
konał Poznań zdecydowanie 19:2.

ZWYCIĘSTWO REPREZENTA
CJI POMORZA NAD TORUNIEM
W niedzielę w Toruniu odbyły się
zawody piłkarsikie pomiędzy reprezen
tacjami Pomorza i Torunia zakończo
ne zwycięstwem reprezentacji Pomo
rza w stosunku 6:2 (2:0).

ŁÓDŹ BIJE W BOKSIE PABIA
NICE 12:4.

nej. Obok pracy organizacyjnej
brał udział również jako cz y n n y
zawodnik — piłkarz i lekkoatleta,
grając w pierwszej i drugiej dru
żynie w ataku, oraz startując w
biegach i skokach. W piłce noż
nej dograł 100 meczy i zdobył ja
ko jeden z najpierwszych, żelaz
ny sygnet jubileuszowy Skry.
Do roku 1927 piastował bez
przerwy mandat wiceprezesa klu
bu, pracując jednocześnie w po
szczególnych sekcjach, no i oczy
wiście poza klubem.
Od roku 1927 do 1933 stanął na
czele klubu. Okres ten jest naj
większym rozkwitem klubu. W y

chowawszy zastępców, usunął się
z Zarsąda S»ry, poświęcając się
niemal całkowicie j*acy na tere
nie całej Polski, p astu jąc jedynie
w roku 1934 mandat kierownika
Sekcji Wodnej. Od tego czasu oficjalnie nie piastuje, ze względu
na prace ogólne, żadnego m anda
tu jednak ściśle związany t klu
bem, występuje zaw-sze w kryty
cznych momentach. Z całą świa
domością stwierdzić można, iż
Skra straciła swego najlepszego
członka i przyjaciela,
Jurek Michałowicz był, jest i bę
dzie po wszystkie czasy dumą
Skry.
Skrzak.

Kondolencje

ku czci towarzysza Michałowicza
Śmierć tow. dr. Jerzego Micha kluby sportowe w Przemyślu, TUR.
łowicza znalazła swój głęboki od Drohobycz, ZZK. — Lwów, TUR.
dźwięk w najszerszych kołach robo Częstochowa, RSKO. — Częstocho
tniczych, sportowych i społecznych. wa, Polski Komitet Olimpijski, or
Do ZRSS. wpłynęły liczne depe ganizacja robota, ze Stryja, rob.
sze i listy kondolencyjne.
kluby sport, z Tomaszowa Maaow.,
Między innymi kondolencje nade Redakcja „Trybuny Robotniczej",
słały następujące organizacje:
Norweski Związek Sportowy, tow.
Socjalistyczna Międzynarodówka Deutsch, RKS. „Grafik®" — Lwów,
Sportowa, Liga PZPN., Prezydium organizacje robota. Kałusza, RKS.
wiecu kolejarzy we Lwowie, CWS„ „Lechia" — Tomaszów Maz., „Ju
RKS. we Lwowie, RKS. — Zagłę trznia" Lwów, OKR. PPS. — Prze
bie, Zarząd Główny ZRSWF. „Gwia myśl, „Gwiazda" — Lwów, RKS.
zda",
DTJ. — Czechosławacja, „Legia" — Kraków, WOZB., ZZK.—
ATUS. — Czechosłowacja, sen. Mlii Siedlce, śląskie RSKO., PZ. Kolar
ler z Czechosławacji, tow. Biihren, ski, PZPN, WOZPN., RKS. „Arnagen. Olszyna - Wilczyński dyrektor tor" — Bydgoszcz, Węgierski Zwią
PUW F., KS. „Polonia", ŁRKS. „Ha zek Sportowy, OKR. PPS. — Łódź,
poel", ,KS. „Oraoovia", Belgijski RTKS. „Sarmata", LZOPN., CzerZwiązek Sportowy, Ukraiński Zwią wone Harcerstwo, Zarząd Główny
zek Sportowy „Kamieniari", RKS. ZZK., Zarząd Główny „Siły", TUR
„Siła" Mysłowice, „Przyjaciele Przy w Borysławiu, Związek Metalowców
rody" z Zurichu, sekretarz DTJ. tow. w Borysławiu, CZG. — Borysław,
Pasa, Jutrznia, ATUS. w Czechosło TUR. — Hajnówka, Zarząd Główny
wacji, Gwiazda — Sosnowiec, Rada TUR.
Związków Zawodowych i robotnicze [

Delegacie na pogrzebie
O godzinie kilka minut przed
trzecią z przed szpitala na ulicy
Kopernika wyrusza diugi kondukt
pogrzebowy. Z górą setka czer
wonych sztandarów, cztery orkie
stry robotnicze, niezliczona ilość
wieńcy i wiązanek, wielotysięczne
rzesze robotników.
Pochód otwiera orkiestra „Szklą
nych Domów".
Na przedzie idzie Robotniczy
Klub Sportowy „Skra" pod sztan
darem ZRSS. Skrzący swoim sztan
darem okryli trumnę Zmarłego. Od
dają Mu go do grobu.
Dalej idą organizacje poszcze
gólnych organizacyj.
Okręg sportowy gdańsko - po
morski, przedstawiciele RSKO. i
OKR-u łódzkiego, RSKO. — Lwów
oraz ZZK. ze Lwowa, Związek
Górników z Borysławia, TUR. —
Hajnówka, TUR. — Zagłębia Dą
browskiego, TUR. i pracownicy
miejscy z Radomia, Warszawski
Wydział Kobiecy PPS., Hufiec
Warszawski Czerwonego Harcer
stwa, grupa dziecięca RTPD., Ko
ła ZZK. W -wa Praga, Pruszków
I W -wa Wschodnia, RTKS. „Sar
mata, TUR. — Sochaczew, RKS.—
„Marymont", Dzielnica PPS. „Marymont", RKS. „Turowianka" z
Wołomina, RKS. „Drukarz" i Zwią

zek Zawodowy Drukarzy, Dzielni
ca PPS. „Grochów", Ri\Ś. „Czer
woni" Legionowo, K.S. „Zorza",
RKS. „Skra" z Falenicy, RSWF.
„Gwiazda", RKS. „Żar", RKS. „Union", RKS. „Bojer", RSWF „ju
trznia" z 3-ma sztandarami, RAS.
„Maraton", Dzielnica PPS. Wola,
Dzielnica PPS. „Mokotów", robo
tnicy fabryki Franaszka, delega
cja robotników Rembertowa, or
kiestra pracowników
miejskich,
tramwajarze z 3-ma sztandarami,
Dzielnica „Jerozolima", Gazownia,
Wodociągi, Związek
Szoferów,
Dzielnica „Starówka", Związek Bu
dowlanych, Dzielnica „Nowe Bró
dno", Tytoniowcy, Dzielnica „Czer
niaków", ZRKS. „Hapoel" z War
szawy, Pragi i Nowego Dworu,
TUR. z Henrykowa, Koło Młodzie
ży PPS. „Powiśle", Związek Nie
zależnej Młodzieży Socjalistycznej,
Akademicka Bratnia Pomoc studen
tów Uniwersytetu, Legion Młodych-Frakcja, Kolo Młodzieży I
Dzielnica „Ochota", Dzielnica „Pra
ga“ z 3-ma sztandarami, Dzielni
„śródmieście" I
ca „Powiśle"
„Czerniaków", delegacja Warszaw
skiej Organizacji Młodzieży PPS. z
kilkudziesięciu szturm-flagami, Elektrownia z orkiestrą. Pochód za
myka kompania honorowa A. S-u,

Obrady S en io ró w
Okręgu Warszawskiego

W Pabianicach odbył się międzymia
W ubiegłą sobotę w lokalu W. kowicie skoncentrowana w ZRSS.:
stówy mecz bokserski Łódź — Pabia
nice zakończony zwycięstwem repre R. S. K. O. odbyła się konferencja Zwrócić baczniejszą uwagę na ak
zentacji Łodzi 12:4.
Seniorów
robotniczych
klubów cję wyszkoleniową i ideową. W

GEDANIA DEFINITYWNIE MI sportowych okręgu warszawskie
STRZEM POMORZA W BOKSIE. go. Obrady zagaił i przewodniczył
W niedzielę rozegrano w Grudzią tow. Z. Pietrzykowski.
dzu finał drużynowych mistrzostw
Po uczczeniu pamięci tow. Mi
Pomorza w boksie pomiędzy Gedanią chałowicza przez powstanie, roz
z Gdańska i Związkiem Strzeleckim
(Grudziądz). W ygrała Gedania w winęła się dyskusja nad sytuacją
stosunku 10:6, zdobywając tym sa wytworzoną w okręgu w związku
mym definitywnie drużynowe mistrzo ze zgonem tow. Michałowicza, w
stwo Pomorza w boksie.
której głos zabierali tow. tow. W ydrych, Cytrynowski, Wilczyński,
W erner, Libkind, Tykwiński, JoCzy z a m ó w i ł e ś |u ż
czys i inni.
Z ważniejszych uchwał przyjęto:
Kalendarzyk
nie rozproszkowywać akcji m ają
cej na celu uczczenie pamięci tow.
Michałowicza. W inna ona być cał

Robotniczego Sportowca?

tym celu przedewszystkiem winien
służyć ROS. Zwrócić baczniej
szej uwagi na usunięcie antagoniz
mów i tarć międzyklubowych. Pozatem postanowiono utrzymać na
stkłe instytucję seniorów, któraby
zbierała się co pewien okres czasu
dla omówienia pewnych zagad
nień robotniczego ruchu sportowe
S °-

Dla skrzyżowania zadań i kom
petencji tej instyucji wyłoniono ko
misję w składzie tow. tow. Cytry
nowski, Maciejewski, Z. Pietrzy
kowski, W erner i Wydrych.

Odbito w drukarni Sp. Nakla do w o Wydawniczej „Robotnik", W aru tw a, Warecka 7,
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