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Madryt odpiera wszystkie ataki
Rada Obrony Madrytu ogłasza
komunikat z dnia 29 b. m., godz.
12 w południe:
Na froncie Madrytu przeciwnik
przeszedł do zaciekłego ataku na
odcinku dzielnicy uniwersyteckiej.
Po odparciu ataku z dużymi dla
jprzeciwnika stratami, rozpoczął on
ponowne natarcie na tym odcinku,
dziś z rana, nie mógi jednak przełamać oporu wojsk republikań
skich. Wojska republikańskie ata
kowały i posunęły się naprzód na
odcinku Val de Moro. Na odcinku
Poznelo de Alarcon przeciwnik
probował atakować, lecz natarcie
rozbiło się o linię naszej obrony.
Wojska nasze przeszły do kontr
ataku, posunęły się o kilka kim.
naorzód i zdobyły liczny sprzęt

wojenny. Przeciwnik stracił 200
zabitych.
Na froncie Asturii wojska repu
blikańskie zajęły szczyt Los Pinos,
panujące nad Grado, gdzie mieści
się lokalna kwn-?ra główna prze
ciwnika. Wysadziliśmy w powie
trze most nad Balbuno, łączący
Oviedo z Grado.
W dzielnicy uniwersyteckiej po
usilnym
przygotowaniu
terenu
orzez artylerię powstańcy ruszyli
do ataku, który odparto. W ciągu
dnia 28 b. m. wojska rządowe ata
kowały miejscowości Ciempozuetas, Getafe i Villaverde, zdobywa
jąc nowe pozycje. Powstańcy po
nieśli duże straty. Baterie rządowe
ostrzeliwały usilnie pozycje po
wstańców na Monte Guarlta,

„Inna niż poprzednio armia"
mówią rokoszanie
Korespondent Havasa donosi z
M adrytu (po stronie pow stańców ):
Dnia 28 b. m. po piekielnej kano
nadzie piechota powstańcza za
atakow ała okopy w ojsk rządo
wych w dzielnicy Tetuan vis a vis
Cuatro Caminos i zdobyła kilka
domostw, zamienionych na forty.
Zajęto m. in. sześciopiętrowy dom,
broniony przez 32 karabiny maszy
nowe. Zdobyto też 2 fo rty na koń-

Natarcie na Burgos
Wojska rządowe, iak donoszą z
Santander, posuwają się naorzód
w kierunku Burgos. Przeciwnik,
l;tórv dotychczas ustępował bez
walki, noczał stawiać czoło milicji
iudowej. Diva 28 b. m. milicja lu

sił zbrojnych
Jednolite dowództwo wszystkich komunikacji powstańców. Z nad
sił zbrojnych RepubSiki, jak donosi ściem nocy z dn. 28 na 29 b. m.
komunikat rządu hiszpańskiego — dokoła Madrytu panował spokój,
zostało obecnie wprowadzone w , ale wojska rządowe czuwają w
życie. Pozwoli to na rozwój ope 1 oczekiwaniu zaciekłej ofensywy pc
racyj, zmierzających do przecięcia * wstańców.

BARCELONA. (P A T .). Komu
nikat rządu autonomicznego Ka
talonii donosi: Na froncie aragoń
skim, na odcinku Huesca przeciw
nik zatakował pozycje pod Yesero,
lecz został odparty i ścigany, przy
czym stracił 37 poległych a wielu

Zaprzecza ale czy
moina mu wierzyć?

Atak powstańców nie udał się

Reuter donosi z Mądry*cu: Gdy
tylko przestał padać na krótki
czas deszcz, powstańcy usiłowali
rozejmu są bezpodstawne.
Pogłoski o opuszczeniu Barce- znowu atakować pozycje na Casalony przez konsula Stanów Zjedno de-Campo i w dolinie rzeki Manza
nares. Położenie jednak nie uległo
czonych są bezpodstawne.

Zwołanie Rady Ligi Narodów
7 lub 14 grudnia
14 grudnia. Sekretarz generalny
prosi jednocześnie o nadesłanie
odpowiedzi do wtorku, 7 grudnia.
Data zwołania Rady będzie zatym
ustalona dopiero po tym terminie.

mowano bardzo gorąco. Nastrój
przeciw barbarzyńcom endeckim
był zdecydowanie w rogi.
W iec zakończono odśpiewaniem
pieśni rewolucyjnych.
*
(PAT) W czoraj odbyło się w
Łodzi walne zgromadzenie Z w iąz
ku Nauczycielstwa Polskiego okręgu łódzkiego, na którym m.
in. przyjęto rezolucję, potępiającą
zajścia na wyższych uczelniach
polskich oraz niszczenie pomocy
naukowych na tych uczelniach
przez pewne odłam y młodzieży.

Ludow y w Polsce.
R ozm ow y te mają być ukończo
ne przed Kongresem, k tó ry w y p o 
wie swe ostatnie słowo.
Zjazd żąda nowych w yborów ,
zniesienia Berezy Kartuskiej, soju
szu z państwam i bloku p okojow e
go, zagw arantow ania praw Polski
w Gdańsku. Protestuje przeciw
„pacyfikacji" w Małopolsce i L u 
belskim.
Przesyła pozdrow ienia
em igracji politycznej.

Przed mową min. Delbosa
Z Paryża PAT. donosi: W ko
łach politycznych Paryża m ówią,
iż w najbliższym czasie należy się
spodziewać ze strony Rządu fran
cuskiego manifestacyjnego i o fi
cjalnego oświadczenia na rzecz
„Entente C ordiale" francusko-an
gielskiej, która ja k zapewniają w
tychże kołach, staje się na nowo
rzeczywistością.
Jak tw ierdzą,
min. Delbos w odpowiedzi na ostatnie
uroczyste
stwierdzenie
przez min. Edena, iż A nglia sta
nie w obronie zaatakowanej Fran
cji, niemniej wyraźnie odpow ie

Ostatnie wiadomości
Kom unikt urzędowy hiszpań
skiego m inisterstw a w o jn y dono
si: W ciągu dnia 29 b. m. na
wszystkich odcinkach frontu środ
kowego panowała naogół cisza.
Na odcinku rzeki Tago wojska
rządowe um ocniły się na nowych
pozycjach, zdobytych w walkach
ostatnich dni. Na odcinku Aranjuez artyleria rządowa bom bar-

*

(P A T ,).

Przedstaw iciel

chiń

zmianie. Nowe zastępy Maurów,
które przybyły widocznie z głębł
Maroka, są nie wyszkolone. Na
wszystkich odcinkach trwała obu
stronna kanonada.

dowała pozycje przeciw nika. Nad
rzeką Manzanares powstańcy usi
łow a li atakować, ale zostali na
tychm iast odparci. Samoloty po
wstańcze próbow ały unosić się
nad stolicą, lecz zostały natych
miast zmuszone do ucieczki przez
samoloty rządowe i baterie dział
przeciw lotniczych. (P A T .).

Nowy polski statek wojenny
Z Havru PAT. donosi: W nie
dzielę rano w stoczni Augustyna
Normanda w Havrze odbyło się
spuszczenie na wodę nowego okrętu wojennego Rzeczypospolitej,
stawiacza min, k tó ry otrzym ał na
zwę „G ry f". Jest to drugi okręt
w ojenny, w ykonany w tejże stocz
ni, która poprzednio zbudowała

już polską łódź podwodną „ W ilk " .
Do Havru p rzyb yli na uroczy
stość: szef kierow nictw a m arynar
k i wojennej, kontradm irał św irs k i,
w raz z towarzyszącym i mu ofice
ram i polskiej m arynarki w o je n ,
nej, radca ambasady R. P. w Pa
ryżu, Frankow ski i inni.

dzieć ma w swoim expose, zapo
wiedzianym na czw artek lub pią
tek w Izbie Deputowanych, iż
Francja ze swej strony gotow a
jest interw eniow ać zbrojnie, na
wypadek, gdyby Anglia została
zaatakowana.
Deklaracja
min.
Delbosa wskazyw ać ma, iż Fran
cja zdecydowana jest udzielić An
g lii na zasadzie wzajemności tych
samych gw arancyj, które są pod
stawą paktu lokarneńskiego, nie
— W czoraj odbyła się w Radzy
W niedzielę, jako w rocznicę
czekając na zawarcie nowego pak
minie i W yszkow ie uroczystość Powstania Listopadowego, odby
tu lokarneńskiego.
otw arcia przebudowanego przez ło się w W arszawie „Ś w ięto Pod
w ojew ództw o warszawskie traktu chorążego".
O godz. 12,40 przym aszerował
im. marszałka Józefa Piłsudskiego.
T ra k t ten należy do dróg od na rynek Starego M iasta batalion
środkowych, łączących stolicę z szkół podchorążych, ustaw iając
północno - wschodnią połacią Rze się w k ilk u rzutach. Na czele ba
skiego M. S. Z. oświadczył przed czypospolitej. Długość n ow ow y- talionu ustaw iły się plutony pod
stawicielom prasy, że rząd chiński budowanego traktu w w ojew ódz chorążych w historycznych mun
zwalczać będzie inwazię na pro tw ie warszawskim w ynosi 49 kim., durach.
Przeglądu ustawionych oddzia
wincję Suijan z całą energia bez koszt jego wynosi 6,2 m ilionów zł.
łów
dokonał płk. Farafiński, pc
wzgiędu na m otyw y, którym i kie
— W sobotę i w niedzielę odby
czym
podchorążowie przy dźw ię
rują się napastnicy i siły działają wały się w Genewie wybory do ra
ce za ich plecami. C hiny — mó dy stanu, czyli rządu kantonu genew kach „W a rs z a w ia n k i" przemasze
w ił — bronią swoich praw suw e skiego. Udział wyborców — 82 pro ro w a li ul. Krakow skie Przedmie
rennych, których żadne państwo cent. Stronnictwa mieszczańskie u- ście, N ow ym Światem, Al. Uja
nie może kwestionować. Rząd chin zyskały 7 mandatów. Poprzednia ra  zdow skim i do Belwederu.
Po
złożeniu
hołdu
pamięci
ski już w alczył z komunizmem i da składała się z 4-ch socjalistów i 3
Marsz.
Piłsudskiego
podchorążo
członków
stronnictw
mieszczańskich.
nadal z nim walczyć będzie.
— N a arty stk ę Rose Lee, w ystę w ie objęli wartę.
Uznanie przez W łochy M andżuO godz. 18-tej odbyło się zapa
kuo w yw ołuje w koiach politycz pującą w teatrze „Ziegfeld Follies"
lenie
sym bolicznego znicza w Ła
w
Nowym
Yorku,
napadło
6
bandy
nych chińskich w ielkie rozczaro
tów i zrabowali je j kosztowności, zienkach Królew skich. (P A T .).
wanie.

Krótkie wiadomości Święto Podchorążych

Walki tftńsko-mongolskie
TO KIO . (P A T .). Agencja Domei donosi z T ie n -T sin u : Pierwsza
godna uwagi b itw a w obecnym za
targu M ongolii wewnętrznej z Suijuanem rozegrała się dnia 27 b. m.
pod P ai-Ling-M iao.
M ongołowie
poprzednio rozbici przeszli do
kontrataku na pozycje w ojsk pro
w in c ji Sui-Juan. W edług inform acyj zc źródeł chińskich, atak zo
stał odparty i w ojska chińskie zdo
b y ły wiele sprzętu wojennego Mon
gołów . M ongołow ie temu przeczą,
tw ierdząc, że ich kontratak uw ień
czony b ył powodzeniem.

Jego „reformy"

trzy razy większa od normalnej.
BURGOS. (P A T .). Gen. Franco
Część załogi zejdzie na ląd, aby za
Gen Queipo de Liano oświad
p
rzyw
ró cił zniesione przez rząd
silić wojska powstańcze.
czył w audycji radiow ej, że pogło
sądy
honorowe o fiFabryka włoska w Pizie i fabry SKl
ski O
o ro
rozstrzelaniu
zstrzelan iu syna premiera
pi chu c i a republikański ..
.
ka Caproni, według zapewnień a- Largo Caballero są nieprawdziwe, cerskie w armii i marynarce.
gencji rządu madryckiego, produ
kują samoloty dla powstańców.

Anglia I Francja

endeckim na wyższych uczelniach

D nia 29 odbył się zjazd w oje
w ódzki Stronnictw a Ludowego w
obecności 200 delegatów pod prze
w odnictw em prezesa Czapskiego.
Przemówienia w yg ło sili m. in. pre
zes Rataj, pp. Lutyński, dr. Dą
brow ski, gen. Roja.
Podjęte uchw ały domagają się
od w ładz Stronnictw a porozumie
nia się z dem okratycznym i organi
zacjam i politycznym i w celu stw o
rzenia wspólnego frontu w a lk i o
zmianę systemu rządzenia, o Rząd

WALENCJA. (P A T .). M inister
spraw zagr. Alvarez de! Vayo oświadczył prasie, że pogłoski o po
czynionych
jakoby propozycjach

Sekretarz generalny Ligi Naro
dów wysłał do członków Rady Li
rannych. Na odcinku Caspe w o j gi depeszę, prosząc o wypowie
ska republikańskie rozpoczęły ak dzenie się co do terminu zwoła
cję zaczepno - w yw iadow czą, ztnu nia Rady, dając do wyboru 7 lub
szając przeciw nika do porzucenia
znacznej ilości karabinów „Rem ing
to n " i innego sprzętu wojennego.

Przeciw barbarzyństwom
W czoraj w W arszaw ie odbył się
w sali „A teneum " wiec młodzieży
przeciw ostatnim „w yczyn om " en
deckim na wyższych uczelniach.
W iec zgrom adził taką masę uczesłników, że nie m ogli się oni
pomieścić nietylko w sali, lecz na
w et w gmachu.
W iec zagaił tow . Ładkow ski.
Przem awiali tow . to w .: Dubois,
Kobrzyński, L, Raabe, Zaremba oraz przedstawiciele m łodzieży W i
ciow ej, Legionu M łodych Frakcji
i Bundu.
Przemówienia m ówców p rzyj

Posiedzenie Rady Ministrów

nieprawdziwe pogłoski

Jednolite dowództwo

W Aragonii

WALENCJA (PAT).
Agencja ruchy uliczne. Garnizony tych
rządu hiszpańskiego donosi, że w miast zbuntowały się.
cu Casa del Campo. Powstańcy La Coruna i Sewilli wybuchły roz
nie próbow ali posuwać się dalej.
Do godz. 16-ej artyleria powstań
cza ostrzeliwała przeciw nika, a rty 
D nia 28 b. m. odbyło się p ie rw  znać za nieważne banknoty emi
leria rządowa odpow iadała z rzad
sze
po opuszczeniu M adrytu ple towane przez rokoszan, a następ
ka, ale celnie. Postępy, jakie czy
narne
posiedzenie rady m inistrów . nie wysłuchała expose min. spraw
ni a rtyleria rządowa, wskazują, że
ma się do czynienia z inną armią Na posiedzenie przyb ył niespodzie zagr. Alvarez del Vayo o stanow i
niż poprzednio. Niepogoda unie wanie w ita n y owacyjnie prezydent sku, jakie zajmie w Genewie.
Po zakończeniu posiedzenia ra
m ożliw ia operacje lotnicze. Okopy Azana.
Rada m inistrów postanowiła u- dy m inistrów uruchomiono po raz
są do p ołow y nieomal w błocie.
pierwszy sygnalizację na wypadek
ataku lotniczego.

„Neutralność" faszystów

W ALNECJA. (P A T .). Agencja
rządu hiszpańskiego donosi, że krą
żow nik niemieck5 „E m den" płynie
do Hiszpanii, eskortując dwa okrę
dowa zajęła góry dokoła miastecz ty naładowane materiałem w ojen
ka Solcille w odległości 65 kim. nym, przeznaczonym dla powstań
od Burgos. W ciągu 3-ch dni walk ców. Załoga tych okrętów jest
m il'cjanci naliczyli 200 poległych
powstańców. Niepogoda powstrzy
muje szybkość operacyj.

Bunt przeciw buntownikom

wartości 25.000 d o la ro w .

Na Hiszpanią patrzy świat
(Apel intelektualistów—Opinia wojskowego rzeczoznawcy
—Pokrewieństwa i sympatie)

Stanowisko
W dniach 22 i 28 listopada obradował w Warszawie Zarząd
Główny Związku Młodzieży Wiej
skiej „Wici", który powziął, po omówieniu obecnej sytuacji w k ra
ju oraz spraw organizacyjnych, na
stępujące uchwały:

A nalizując w dalszym ciągu sy św ięconą w odą i dokonał obrzędu
S ekretariat generalny M lędzyna
rodow ego Zrzeszenia Pisarzy w tuację strategiczną, ppłk. Dum ont chrztu. Historia Kohena, przypo I
obronie kultury i wolności w ydał stw ierdza m. in., że „siły arm ii m inająca najohydniejsze zbrodnie
Ruch ludow y Jeszcze z w 5ększym
w tych dniach odezw ę w spraw ie F ran ca są za m ałe nie tylko, by Inkwizycji, m aluje wym ownie stan
rozm achem upow szechnia się i cew ypadków hiszpańskich, precyzu kontynuow ać ofensywę w prowin „m oralny" band faszystow skich.
i m entuje sw oje siły i uspraw nia się
ją c w niej bez ogródek istotę 1 zna cjach w schodnich, ale naw et by
oblegać
M adryt.
ozenie bohaterskiej w alki ludu hi praw idłow o
szpańskiego. Oto p arę uryw ków : W praw d zie zaopatrzenie w broń
„Zrzeszenie zw raca się do w szy M adrytu i Barcelony odbyw a się
stkich pisarzy, artystów o raz lu w sposób pow olniejszy i mnie pe
dzi nauki, całego św iata z w ezw a- w ny, niż zbrojenie arm ii Franca, SAMOCHODOWO
AMATORSKIE i ZAWODOWE
nlem : bez w zględu na ich dotych- mimo to przecież potencjał w ojsk
czasow ą działalność, pow inni zw ró rządow ych stale rośnie. O dalcić baczną uw agę na w alkę n aro - szym przebiegu i w yniku w ojny
n o w y -S w w t 44
d^j hiszpańskiego, bowiem w alk a decydow ać będą zresztą głównie WARSZAWA
Jedyny w Polsce najnow szy model elektrotechniki sam ochodow e’
ta w tym samym stopniu dotyczy czynnik) m oralne",
wszystkich przyjaciół i obrońców | „Ze strategicznego punktu w lkultury w świecie. A tak faszyzm u dzenia — pisze ppłk. Dum ont —
n a Hiszpanię jest śm iertelnym nie- w alk a o M adryt jest dla b. gen.
bezpieczeństw em dla sam ej egzy- Franco bard zo niebezpieczną stra
stencjl narodu hiszpańskiego, a tą czasu, bowiem naw et całkow ite
w ięc 1 dla jego kultury i dla j e g o ' zdobycie stolicy nie może mieć
To, eo się stało w nocy 26 listo luźniły, cały gmach moralności został
całej tw órczości. Zw ycięstw o hisz najm niejszego wpływu na rezultat pada r. b. na uniwersytecie J. P- w zagrożony.
1 oto przeżyliśmy „noc listopado
pańskiego faszyzm u zbliżyłoby i dalszvch walk... Jeśli b. gen. Fran Warszawie nie powinno było zasko
spotęgow ałoby niebezpieczeństw o co zdoła zająć M adryt w ciągu czyć i nie zaskoczyło nikogo z tych, wą“ w endecko - anarchistystycznym
zagłady przez faszyzm kultury i najbliższych 3 — 4 dni (artykuł którzy od SO lat pilnie przyglądają wydaniu.
Pierwsze ostrzeżenie s grudnia
swój pisał ppłk D um ont W poło- I gię drogom, a właściwie krętym ście
Inteligencji całego św iata...
1922
zostało zapomniane.
„P róby prow adzenia p o lity k i, w *e b. m.l, a następnie w obliczu żkom, któremi chodzi myśl endecka.
Listopad 1936 roku przyniósł spo
neutralności są przestępstw em w nadchodzącej zimy skonsoliduje
Dnia 26 listopada 1936 roku en
stosunku do narodu hiszpańskie- j *we sukcesy I powoli ale pewnie decy pokazali, ja k winna wyglądać łeczeństwu polskiemu drugie ostrze
go, kultury H iszpanii i całego św ia | wzmocni sw ą armię, — to będzie „noc listopadowa“ w endeckim wy żenie przed groźnem niebezpieczeń
ta , są w reszcie czynem s a m o b ó j-1*1? m ógł utrzym ać 1 rozpocząć daniu, w przeciwieństwie do his to. stwem.
Czy i o tern ostrzeżeniu rychło za
czym tych zaślepieńców , k tó r z y ; kam panię w ojenną. Gdyby jednak
znej Nt °*> g o d o w e j k tó r ą - pomnimy?
sądzą, że dro g ą zachow ania neu m iał nadal tkw ić pod M adrytem r^
jak zresztą, wszystkie ruchy i pow
Czy ogień który płonął w uniwer
tralności strzegą m iędzynarodow e ta na to się w łaśnie zanosi—przvo. stania polslde — według endeckiej
Red.),
to
czas
pracuje
przeciw
ko
sytecie
także okaże się słomianym ogo pokoju i ratu ją kulturę...
historiografii, robili Żydzi za niemie
_.
.
,
1b. gen. Franco. W ów czas ten dogniem?
„Od w yniku w ojny dom owej w j wdcjca z n a łazłby się w sytuacji ko ckie pieniądze lub też Niemcy za ży
CIVIS.
Hiszpanii zależy przyszłość nie ty n-a Wy$cjgOWego, który w pierw - dowskie pieniądze z udziałem — w
ko jednego narodu 1 jego cywiliza szej połow ie w yścigu zużył p ra najlepszym razie — polskiej masonerii.
cjl, ale i
w ie całkowicie sw e siły, nie zdo
W grudniu 1922 Państwo i społe
PRZYSZŁOŚĆ LUDZKOŚCI,
ław szy mimo to odsądzić się od in
czeństwo
polskie zbierało pierwsze ojako całości, ale i przyszłość kul nycłi uczestników biegu''.
SZTUCZNY TŁOK.
woee
posiewu
endeckiego, kiedy to ci
T ak pisze bezstronny fachow iec
tu ry św iata... T rzeb a dopom óc na
K onserw a („C zas" i „Słow o")
rzekomi narodowcy i rzekomi chrze
rodow i hiszpańskiem u z rozgro francuski.
ścijanie w artykule bluinierezo zaty. stara ją się — bezskutecznie zresz
*•
mieniem
faszyzm u.
W niesiem y
*
tulowainym ,Jezus Maria14 nawoływa tą — w ytw orzyć sztuczny tłok ko
tym sposobem swój w kład w dzie
ścisła łączność i pokrew ieństw o li do obalenia Zgromadzenia Naro lo zbierającego się niebaw em „Sej
ło zbaw ienia w szechludzkiej k u l - 'między faszyzm em hiszpańskim a
dowego, a doprowadzili do obrzuce mu". Robią sztuczne „zaintereso
tury, w dzieło zbaw ienia w olności hitlerow cam i — to nie tylko szpl„społeczeństw a".
Ach,
nia biotem, a następnie do zamordo w anie"
i honoru w szystkich n a ro d ó w '. | c|gWska przeszłość ex-generała
Sejm się zbiera! ach, co to będzie!
wania głowy Państwa,
Z upow ażnienia Sekretariatu Ge Franco, ło „ietylko tanki 1 samolo
Było to pierwsze ostrzeżenie, któ i t. d. A „społeczeństw o" (o ile
neralnego odezw ę podpisali An- tv niemieckie pod M adrytem , to
wogóle czytuje „C zas") patrzy na
dre M alraux, Josć Bergam in, R a- n'jetylko „urzędow e": „Heil Hi- re społeczeństwo polslde otrzymało, a ten sztuczny tłok ze zdziwieniem i
fael Alberti, Andrć Vlollis 1 inni. t I e r r ; „H orst-W essel Lied." rad-o które nakazywało strzec się anarckU, niechęcią — po tym „Sejm ie" prze
przybranej dla niepoznaki w szatki
* *
stacyj faszystów hiszpańskich. Je
*
cież niczego się nie spodziew a.
narodowe
i katolickie. „
W jednym z dzienników pary s- szcze jednym nie mniej w ym ow Z astosow ując tą metodę sztucz
Endecy — trzeba im to przyznać—
kich ukazał się bardzo ciekaw y a r f nym symbolem duchow ej i flzycznego „dopingu" i sztucznego od
tykuł ppłk. Dum ont, który — ja- nej w spólnoty są w danym w ypad wciąż są konsekwentni: nie eheieli dychania, „C zas" naw et grozi
ko rzeczoznaw ca w ojskow y — o- ku — pogrom y żydow skie, o rg a- niepodległego Państwa Polskiego, Ich (ojej!) art. 29 Konstytucji — o od
m aw ia z fachow ego punktu w idzę nizow ane przez bandy Franca w marzeniem był samorząd terytorial pow iedzialności m inistrów przed
nia sytuację na frontach H iszpanii. M aroku hiszpańskim . Prócz tero- n y pod borłem carów. A gdy dzieje Sejmem.
W tej taktyce chodzi oczywiście
Podajem y niżej parę ch arak tery - ru m asow ego (kontrybucje, rabu- wszystkie szyki im, pokrzyżowały i
stycznych, potw ierdzanych i z in- nek sklepów i t, p.), stosuje się ró wskrzesiły państwo polskie, mszczą „czasow nikom " o dw ie rzeczy. Po
w nież gw ałty i m ordy indywidua! się na tym państwie, które powstało pierwsze o w yw ołanie jakiegoś
nych źródeł, opinii:
wbrew ich najlepszej woli.
„zainteresow ania" obecnym „Sej.
„W vm ;eniane liczby w alczących ne, dokonyw ane z bestialską za
Endecja — jak ktoś już dawno stu mem", a więc o w alkę z dem okra
po obu stronach są m ocno prze ciekłością.
W T etuanie aresztow ano m. in. sznie powiedział — to nie Jest żaden tycznym hasłem now ych w yborów .
sadzone. Armia hiszpańska była
Żyda,
artystę-m alarza, Józefa Ko Heruneh polityczny. Endecja to Po drugie o sw e klasow e, ziemiań
arm ia ram ow a; ale etatv nie były
w pełni obsadzone i — jeśli naw et hena, który — na nieszczęście — M ENTALNOŚĆ, mentalność choro skie porachunki z min. Poniatow 
ogrom na w iększość oficerów w al znanv był pow szechnie ze swych bliwa, zboczona. N ik t nie wie, czego skim (i ew entualnie K w iatkow 
czy po stronie b. gen. Franco — przekonań soctaiistvcznych. Zem właściwie chce endecja, ale wszyscy skim ).
rnedzą czego nie chce.
,
Ten sztuczny tłok nie udaje się
to jednak tysiące żołnierzy prze sta kanalii faszystow skiej była
Nie mając żadnego własnego pro- i udać się nie może. Brak zainte
szły na stronę republikanów . Z a straszna. Zgodnie z praktyką hi
pełnienie zdekom pletow anych w tlerow skich obozów koncentracyj gramu politycznego i nie czekając resow ania, drodzy panow ie. Spo
ten sposób pułków przy pom ocy nych. Kohena to rturow ano w cią na wyniki, jakie da eksperyment na łeczeństwo aż nadto dobrze wie,
poborów , nie dało zbyt dobrego gu 15 dni, dla przedłużenia zaś szego najbliższego sąsiada na Zacho że ten „Sejm " nic mu nie da!
m ateriału żołnierskiego armii b. tych nieludzkich cierpień zastrzy- dzie, endecja bezmyślnie go naśladu PO ROZŁAMIE I KOMPROMI
TACJI.
gen. Franco. D latego też jądrem kiw ano mu strychninę. Gdy Ko- je.
Jeśli tam palono na stosie dzieła
Jego oddziału pozostają m arokań- ^eu um ierał w m °czam iach. nie
W obozie „narodow ym ", rozłu
przytom nego już ksiądz pokropił pisarzy, to czemu ona nie miałaby so panym obecnie na kilka części
czycy ł legia cudzoziem ska".
bie pozwolić na palenie teczek z ak (stronnictw o narodow e z jednej i
tami uniwersyteckimi. Jeśli tam Żyd kilka ONR-ów z drugiej) po roz
jest po za prawem,, to czemu tu nie łamie i kom prom itacji wielki komiałoby być tak samo. Jeśli stamtąd ciokwik.
Kto w inien, rodacy?
wypędza się luminarzy wiedzy, dla „oto kw estia", ja k mówił Hamlet.
A p t e h a J. GESSHERA J e r c z o i m s k a 11 czego mianoby tu cofnąć się przed
O rgan legalnych ONR-ów „ABC.",
obrzuceniem zgniłemi jajam i uczo jak wiemy, w iny nieudanej „bloka
nego o światowej slmoi.e?
dy" zwaliło na „starszych panów
Endecja w tym duchu wychowuje w bieliźnie jSgerow skiej" z ende
swoją, młodzież. Uczy ją, że nie wszy cji. T eraz dają należytą odpraw ę
stkie artykuły prawa należy brać do tym ONR-om z „ABC." owi starsi
słownie. Nie jest zbrodnią pobić Ży panow ie z „Dziennika N arodow e
da lub socjalistę. Nie jest przestęp- go". Co? my jesteśm y winni.?!
stwem
zdemolować żydov)ski sklep, Przecież „ABC." pisze o obozie na
W zw iązku z akcją robotników jącej zabezpieczeniu, w ostatnich
żydowskie
mieszkanie. Nie jest nie- rodow ym gorszej od łódzkiej „ybudow lanych ze Lw ow a o zasiłki 12 m iesiącach przed przystąpie
z Funduszu P racy — o czym dono niem do wyżej wymienionych ro rycerskim czynem pokrajać żidetką ddw skiej „R epubliki"( ! !) :
płaszcz żydowskiej akademiczki.
Polemice z „radykałami* zbyt
siliśmy przed paru dniami— stw ier bót.
wiele uwagi, poświęcać nie zamie
Młodzież endecka skwapliwie ko
dzam y, że sp raw a polega na nie
O becnie także w ym aga się od
rzamy. Trudno zresztą wtedy po
nich 13 tygodni pracy, ale nieko rzystała z nauki swoich mentorów i
porozum ieniu.
lemizować, gdy się nie ma rów
Rozporządzenie Rady M inistrów niecznie podlegającej zabezpieczę rrrzez kilka lat praktyczni* tę naukę
nych szans w głównym przedmio
z dnia 7.XI r. b. nie dotyczy robot niu. W ystarczy, jeżeli pracow ali stosowała. A w wolnych od tej prak
cie, spornym między nami, a „ra
ników budow lanych. Rozporządzę w zakładach, zatrudniających po tyki chwilach zaznajamiała się z prn
dykałami",, zaprzątających uwa
wem.. Akademicy prawnicy rej wo
nie to w prow adza ulgę dla sezo wyżej 4 pracow ników .
gę opinii publicznej w dniach ostanowych robotników niew ykw alifi
O m aw iana tu ulga ma specjal dzą we wszystkich burdach.
,tnich (sprawa zebrania na uni
kow anych, zatrudnionych na ro ne znaczenie dla zatrudnionych
I oto pewnego dnia młodzi absolwersytecie). Nasza relacja ule
botach drogow ych, kolejowych, na robotach publicznych, ponie wenci prawa zauważyli, że w prawie
gła doszczętnej konfiskacie, a
ziemnych i tartacznych, prow adzo w aż w roku ubiegłym nie podle niema artykułów czyniących wyjątki
„ABC" mówi swobodnie ( I I ) co
nych przez w ładze państw ow e i gali zabezpieczeniu, w ięc mimo dla Żydów i przyszli do przekonania,
chce 1 jest skwapliwie przez różne
sam orządow e.
p rzepracow ania w bieżącym roku że nic tylko żydowski majątek i ży
,,Gońce Warszaioie“ (U ) ! inne
W poprzednich latach robotni 26 tygodni (156 dni) ! opłacania dowski dorobek można palić i nisz
wydawnictwa podobnego pokreyu
cy ci iopróez ziemnych), ab y uzy na F. P., nie m ogliby otrzym ać za czyć, ale w równym stopniu każdy
przedrukowane.
skać ustaw ow e zasiłki na w y p a slłku. R ozporządzenie um ożliwia inny majątek, nie wyłączając m ająt
dek bezrobocia, musieli się w yka- im otrzym anie zasiłków .
ku swej własnej uczelni.
Jak widzimy, „Goniec" Już nie
zaś 13 tygodniam i pracy, podlega
, Gdy jedne wiązadła moralne się roz znajduje łaski w oczach endeków;

KURSY TUSZYŃSKIEGO
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Ich „noc listopadowa"

„ W ic i"

do św iadom ych działań dla celów
przebudow y ż y d a społeczno gospodarczego i politycznego na
zasadach dem okracji. O św iadcza
my, że na odcinku w ychow aw 
czym ruch w iciowy ze w zm ożoną
siłą zm ierzać będzie do Polski,
gruntującej sw ój byt państw ow y
i rozw ój społeczno - gospodarczy
1 polityczny na zasadach dem okra
cjl. Na tej drodze naszym celem
w ychow aw czym będzie człowiek
przydatny do czynnego 1 św iado
m ego życia w grom adzie — staw ia
jącej ideał spraw iedliw ości na
olerw szvm miejscu. Cel sw ój oslągać będziem y po przez zo rg a
nizow anie sam ow ychow ania 1 sa 
m okształcenia, uzupełniane Inicja
ty w ą tw orzenia 1 prow adzenia
chłopskich organlzacyj spółdziel
czych, zaspakajających różnorodne
potrzeby grom ad wiejskich, oraz
po przez św iadom e, tw órcze i zdo
byw cze uczestnictw o w życiu sa 
m orządów terytorialnych 1 zaw o
dow ych. Po tej drodze z roku na
rok w zm agać będziem y zbiorow ą
wole chłooskn f uspraw niać la do
św iadom ego działania na rzecz de
m okracji przeciw ko elłtaryzm ow i,
w steczn’ctwu i zaoedom d y k tato r
skim. W swoje] akcji w ychow aw 
czej gruntow ać będz’em y poczucie
odpow iedzialności całego narodu
za losy P aństw a — żądając Jedno
cześnie odpow iedzialności rządów
przed reprezentacją naro d o w ą; do
m agać się będziem y w yrów nania
praw i obow iązków obyw atelskich,
jak rów n’eż upraw nienia m łodzie
ży do działań obyw atelskich po
ukończeniu 21 roku życia.

P rz e g lą d p ra s y

ZIOŁA
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Ważne

dla robotników sezonowych!

bardzo
charakterystyczne! Ale
„D ziennik" wali dalej w szystko
na „ABC." i daje do poznania, że
legalny ONR. zaciągnął jakieś
„zobowiązania". Jakie i w obec
kogo?
F akt ostatni: załamanie, najwi
doczniej w wyniku z osiągniętych
uprzednio wobec kogoś zobowią
zań, solidarnego frontu polskiej
młodzieży akademickiej, walczącej
o ograniczenie pozycji Żydów na
wyższych uczelniach, rozwiewa ostabnie złudzenie.
Najwidoczniej,
„radykałowie"
warszawscy idą już pewnym i zde
cydowanym krokiem tam, gdzie
ONR lubelski poszedł in corpore
oddawna. Czy mamy się tym m ar
twić? Nie! Sytuacja staje się przez
to jasna.
Jednym słowem zgoda „narodo
w a".
ONR-y MIĘDZY SOBĄ.
W idzieliśm y, jak rozm aw ia en
decja z legalnym ONR-em typu
„ABC.". Ale są jeszcze inne, a
jakże, odłam y i odłamki „solidar
nego" ONR-u. Np. „Jutro" w e
zwało „ABC." do ,nulczenia“ (!)
na tem at rozłam u, bo korzysta le
wica. Na tę replikę
„Jutra",
„ABC" odpow iada ostrą dupliką:
Rozbicie obozu narodowego da
tu je się nie od dziś i wywołane
jest przyczynami, które się rów
nież przemilczeć nie dadzą. Ostat
nie wypadki przypomniały jedynie
fakt rozbicia, a bynajmniej nie
były przyczyną tego rozbicia. Re
daktorzy * Ju tra “, widocznie za
pomnieli o pewnych pisemkach,
które atakowały Warszawski Dzień
nik Narodowy jeszcze wcześniej,
niż „ABC".
Stworzenie na nowo jednolite
go (!) obozu narodowego nie osią
gnie się jednak strusią polityką
chowania głowy w piasek.
Krótko m ówiąc, w tym rozproszkow aniu „solidarnego" obozu
„narodow ego" chodzi o „stw orze
nie" nanowo jednolitego obozu n a
rodow ego". B ardzo logiczne. Jak
widzimy endecy w alczą z ONRem, a odłam y ONR-u ze sobą. A
w szystko dla tej miłej zgodv „narodow ej"....
K. Cz.

P o k w t o w ? ufa
D o dyspozycji Kom . C cntr. Zw.
Z aw ód, w m vś! w ezw a n ia
z dn. 14 VIII b. r.
Pracow nicy fabryki karoserii
sam ochodow ych inż. A. Bussla
zł. 33,70.
T.U.R. w W ieluniu zł. 10.
Dr. M. B erger w D elatynie zł. 10.

Na fundusz p ra so w y .
Jerzy Biedrzycki w Płocku zło
tych 2,40.

PRZECIW WYSTĄPIENIOM
KOMUNISTÓW.
Z arząd Główny, potępia w szel
kie prow okacje, stosow ane celem
w yw ołania zjaw isk pozorujących
rzekom ą konieczność represyj, jak
również nieuczciwą taktykę komu
nistów, którzy pod osłoną haseł
dem okratycznych usiłują w nie
św iadom ych m asach w yw ołać od
ruchy, za które krw ią i więzieniem
płacą niewinni, gdy tymczasem in
spiratorzy pozostają w ukryciu.
W szelkie działania publiczne po
dejm ow ane nie pod swoimi naz
wami — Z arząd Gł. ZMWR. trak
tuje jako tchórzliw e zakłam yw anie
się, które najkategoryczniej potę
pia.
W SPRAWIE WYWŁASZCZENIA
ZIEMI.
W obec ataków obozu w stecz
nego na ruch wiciowy za projek
ty w yw łaszczenia wielkich obsza
rów ziemi bez w ykupu, zgodnie z
naszym program em gospodarczym
i deklaracją ideową — ośw iadcza
my: wielkie obszary ziemskie są
dorobkiem
całych pokoleń m as
chłopskich, które przez długie wie
ki uspraw niały ziemię do rodno
ści bez należytego w ynagrodze
nia, ale w niewolniczym pohań
bieniu; w arstw a ziem iańska, adm l
nistrująca zdobyczam i w ysiłków
chłopskich aż nazbyt w ygórow aną
wzięła cenę za sw e funkcje feu
dalne, tym więcej, że olbrzym ie
ilości ziemi chłopskiej zostały za
garnięte w różnych okresach hi
storii przez w arstw ę szlachecką,
od której w yw odzi się dzisiejsze
obszarnictw o. D latego też ruch w l
ciowy żąda objęcia wielkich ob
szarów ziemskich przez państw o
bez żadnego odszkodow ania, ce
lem przeprow adzenia planow ej re
formy rolnej: pozostaw ienie w ar
stw ie obszam iczej gospodarstw;
rolnych potrzebnych jako w arszta
ty pracy dla ich rodzin— przyczy
ni się do szybszego zjednoczenia
się tej w arstw y z w arstw ą chłop
ską; takie rozw iązanie spraw y roi
nej w niczym nie przeciw staw ia
się Ideałom chrześcijanizm u, gło
szącego
potrzebę
w yrów nania
krzywd, jako też rów ność i spraw ie
dliwość społeczną, dlatego też w y
w łaszczenia ziemi obszerniczej b e t
żadnego odszkodow ania żądam y I
żądać będziem y aż do skutku; li
kw idacja ognisk w stecznictw a jest
koniecznością dziejow ą Polski, zaś
aktualne w zględy nalury gospo
darczej, narodow ej i państw ow ej,
coraz żywiej dom agaia się w yw ła
szczenią i czym w cześniej to na
stąpi — tym z lepszvm pożytkiem
to w vidzie dla Polski.
STOSUNEK DO KLERU.
W obec w zm agających się a ta 
ków kleru na ruch wiciowy pod
pozorem rzekom ego bezbożnictw a,
stw ierdzam y, że ruch wiciowy nie
walczył i nie w alczy z religią
chrześcijańską, natom iast uznaje
zasady
m oralności
chrześcijań
skiej, co też m. in. odróżnia nas
od w yznaw ców m aterializm u dzie
jowego... Ruch w iciow y w alczył I
walczyć będzie z klerykalizmem,
t. zn. z w iarą m as ludowych w naj
wyższe w ładztw o kleru; w alka ta
nie przeciw staw ia się jednak nau
ce C hrystusow ej, która dom aga się
podnoszenia dostojeństw a człowle
ka w obliczu Boga. Pokąd klef
sam w sobie się nie odrodzi 1 nie
stanie n a drodze czystej nauk!
C hrystusow ej, potąd nie o d eg ra
roli tw órczej. Z arząd „W ici" pod
kreślą, że stoi na gruncie w ślkl t
klerykalizmem, tkwiącym korze
niami w m rokach średniow iecza,
w alczy 1 w alczyć będzie o moż
ność rozw oju chłopskiego ducha,
rozumu i spraw ności działania na
rzecz spraw iedliw ości 1 rów ności
ludzkiej.
1

Di elna ko^is'a
Donosiliśmy niedaw no o śm ier
ci na froncie madryckim tow. Pio
tra Brachet, m 'ndego praw nika
i w spółpracow nika dziennika so
cjalistycznego „Peuple".
M atka zm arłego, wdow a po zna
komifym uczonym belgijskim w y
jechała do Hiszpanii i zgłosiła się
do min. spr. zagr. del Vayo, w yra
żając życzenie pracy dla armii lu
dowej, by w ten sposób prow a
dzić dalej dzieło sw ego syna.
Min. del Vayo przyjął ze w zru
szeniem tę szlachetną propozycję.
Pani B rachet pośw ięci się pracz
sanitarne!.
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Knowania przedsiębiorców

Choroby zakaźne
w W rszawie

Stanowisko Związków Za«oiow/ch i Rządz
Organizacja przemysłowców wy
raża gotowość podjęcia nowych
rokowań, gdy wytworzona będzie
w kraju atmosfera „pokoju społe
cznego", niezbędnego do prowa
dzenia tego rodzaju układów.
Stanowisko Generainej Konfede
racji Pracy nie uległo zmianie.
Konfederacja uważa zerwanie ro
kowań za manewr pracodawców
i uważa, że rozstrzygnięcie spra
wy, winno nastąpić w drodze de
cyzji Rządu i parlamentu. Rząd
złożył w izbie projekt o przymuso
wym rozjemstwie, który znajdzie
się w początku tygodnia na po
rządku dziennym Izby. Z drugiej
strony Rząd zapowiedział, że wy
stąpi z projektem ustawy o straj
Nadzwyczajne posiedzenie Ra- llecz napewno w Genewie. Prawdo kach. W sprawie tego projektu
dy Ligi Narodów odbędzie się—jak podobnie Rada zbierze się dnia 7 brak na razie szczegółów. Wydaje
przypuszczano — nie w Londynie,(grudnia.
się jednak prawdopodobne, że
treść jego będzie ogłoszona natych
miast po posiedzeniu Radv Mini
strów.
(PATJ.

Zerwanie rokowań, prowadzo
nych pod egidą Rządu między Kon
federacją Generalną Pracodaw
ców, a Generalną Konfederacją
Pracy, wywoiuje nadal poważne
zaniepokojenie w kołach politycz
nych i gospodarczych, pomimo, iż,
w oczekiwaniu na wyniki specjal
nego posiedzenia Rady Ministrów,
nastąpiło pewne odprężenie. Przed
stawiciele pracodawców na ła
mach prasy prawicowej, wyraźnie

zastrzegają się, iż ostatnia decyzja
Konfederacji Pracodawców nie oznacza bynajmniej wypowiedzenia
układów, zawartych w pałacu Ma
tignon, które mają obecnie charak
ter ustawy, lecz należy je raczej
interpretować jako protest prze
ciwko niedotrzymaniu dawnych
umów.
Przemysłowcy uważają, iż Gene
ralna Konfederacja Pracy nie do
trzymuje przyjętych zobowiązań.

Posiedzenie Rady Ligi Narodów

7 grudnia

Wiadomości z Krakowa
Proces o plagiat literacki
w Krakowie

Sąd krakowski rozpatrywał po co do odwołania opinii przez prof.
nownie proces z oskarżenia L. Wukadinowicza jest zdania, te zo
W iesenberga przeciwko literatowi stał on steroryzowany, w liście
p. Grzymale - Siedleckiemu o pla bowiem zagrożono mu skargą są
dową, w razie podtrzymywania
giat literacki.
Rozprawa rozpoczęła się refera swej opinii.
Po replice dra Brema sąd pro
tem przewodniczącego trybunału,
który w dłuższym wywodzie przed ponuje obu stronom zawarcie ustawił stan sprawy, po czym za gody. Nie dochodzi do tego jed
brał głos zastępca powoda L Wie nak P. Grzymała - Siedlecki zga
dza się jedynie na złożenie oświad
senberga adw. dr. Kohane.
Dr. Kohane oświadczył na wstępie, czenia, że „Czwarty do brldża" nie
że porównując tragedię „Tajemni jest przeróbką „Tajemnicy".
Wobec tego sąd udaje się na na
ca", której autorem jest p. Wiesenberg, ze sztuką „Czwarty do bry radę, na której postanawia odrzu
dża", stwierdza się identyczność cić wniosek o wyłączenie prof.
głównego pomysłu, budowy próbie Sinki, którego opinię jednocześnie
mów psychologicznych i środków przyjmuje. Opinia ta zostaje odczy
scenicznych. Dr. Kohane orzeciwsta tana na rozprawie. Jej myślą prze
wia się powołaniu w tej sprawie wodnią jest, że nie zachodzą ta
bie^’ego domagając się, aby sąd kie momenty, które pozwalałaby
orzekał na nodstawie porównania przyjąć, Iż „Czwarty do bridża"
ohn sztuk. Przeciwstawia się spe- jest plagiatem.
ci?!n;p nowołaniu. jako biegłego,
Sąd postanowił ogłosić wyrok
prof. Sinki, uważając, że opinia je 4 grudnia, o godz. 12-ej w połud
po uwalniaiaca p. Grzymałę-Sie- nie.
dlcck'epo od zarzutu plagiatu, jest
tendencyjna.
Dalej adw okat oświadcza, iż
w połowie roku 1933 p. Wiesenberg starał się w teatrze krakow
Dnia 30 listopada — noc.
skim o wystawienie sztuki „Tajem D r. W olfram Szymon — Friedleina
nica“. Do wystawienia sztuki nie
1, tel. 127-88.
doszło jednak z tego powodu, iż Dr. Tochowicz Leon — Karm elicka
głównym lei motywem było kazi
9, tel. 177-87.
rodztwo. Ponieważ p. Grzymała- D r. Plessowski Ignacy — Starow iśl
SiedlecW przyznał, że i on doko
na 17, tel. 18-800.
nał przeróbki „Czwartego bridża‘‘, D r. Sokołowski Adam — Basztowa
usuwałac z niego pewne momenty
24, tel. 142-04.
! dopiero w maiu 1934 wystawił
swą sztukę w teatrze krakowskim Repertuar
obrońca dopatule sie w tvm wsnól
nego motywu w obu sztukach 1 TEATR TM. J . SŁOWACKIEGO.
Dziś „K a rjera A lfa Omegi".
prosi o doreczenie mu egzempla
Z TEATRU „BAGATELA".
rza „Czwartego do brldża". nocho
dzaeego z okresu przed dokona
Rewia „Żegnamy K raków ". ,
niem poprawek.
Zastępca Orzvmały - Siedleckie Co erraią w k inoteatrach
go, adw. dr. Brem, w dłuższym
A D R IA : „Burzliw a młodość".
A T LA N T IC : „żółty skarb" i „Po
wywodzie zwalcza stanowisko po
woda, twierdząc, łż nadaje on znali się w Monte Carlo".
sprawie zbyt obszerne ramy za
BAGATELA: „Całe m iasto o teir
m iast dążyć do jej skonkretyzowa mówi" i rew ia ,,Na wesoło".
nia.
KINO DOMU ŻOŁNIERZA. Od
Przeczy, jakoby zostały dokona czw artku 26 listopada 1936 r . „Ko
ne jakiekolwiek zmiany w pierwot chaj tylko m nie'1.
nym tekście „Czwartego do briS T E L L A : ..Zbieg z Jaw y".
dża" Dla uwidocznienia tego au
KINO
MUZEUM :
„Straszny
tor gotów jest przedłożyć stronie dw ór1*.
przeciwnej pierwotny tekst swej
PROMTEft: „W ierna rzeka".
sztuki.
STELLA : „Zew krw i".
Ś W IT: „Dwa dni w ra ju " .
Za jedyny moment, mogący
U CIECH A : „Tylko ty ".
przemawiać przeciw pozwanemu
WANDA: „T rędow ata".
uważa obrońca list prywatny, wy
stosowany przez prof. Wukadinowicza do autora „Tajemnicy". W
związku z tvm obrońca przedkła
W TO REK , 1 grudnia.
da sadowi pismo, jakie otrzymał
6.30 A udycja poranna. 7.25 Kilka
nrzpd dwoma dniami od adw. d-ra inform aeyj. 7.30 Płyty. 8. Audycja
1 anm-oda, zastępcy prof. W uka- dla szkół. 11.30 Audycja dla szkół.
11.57 Sygnał cnasu. 12.03 Koncert.
dim wicza.
12.40 „Prosim y do m ikrofonu..." 12 50
Z pisma tego wvnika, że prof Dziennik południowy. 14. Płyty. 15.
Wukadmowicz zbadawszy ponow Wiadomości gospodarcze, 15.15 Kon
15.30 „Czy wiecie, że..." 15.50
nie sprawę, doszedł do przekona cert.
Płyty. 16. .Krystynopel i W itków"
nia. że miał przed soba tylko skrót 16.15 Skrzynka PKO. 16.30 K oncert
sztuki „Czwarty w brldża", a nie kw artetu. 17. „Dni powszednie p ań 
jej oryginał. W obec tego całą swą stw a Kowalskich". 17.15 K oncert so
listów. 17.45 „P apier". 17.50 D wy
poprzednią opinię odwołuje, za nikach pomocy zimowej. 18.10 Sport
strzegając się równocześnie, że o w m iastach i miasteczkach. 18.20.
ile nawęt zwróconoby się obecnie Płyty. 18 50 Pogadanka aktualna, 19.
do niego o wvdanie oninii w tej „D yskutujm y", 19.20 „W dniu świę
t a J u g o s ła w ii. 19.40 Płyty. 20. Kon
sprawie, musiałby odmówić.
cert ORMZ-u. 21.40 „N ieznany po
W odpowiedzi na to oświadcze eto- 21-55 „Herbatka śpiewająca ,

Dyfurv

Raiło kckow s le

nia nabrał głos dr. Kohaat, który

W okresie od 15 do 21 bm. miej
scy lekarze sanitarni zarejestrowa
li: 8 przypadków duru brzusznego
i 4 zamiejscowe, co stanowi o 30
mniej, niż w poprzednim tygo
dniu, 1 — duru rzekomego i 1 —
wodowstrętu, których w poprzed
nim tygodniu nie odnotowano
wcale, 94 — szkarlatyny i 17 za
miejscowych (18 mniej), 52—dyf
terytu i 3 zamiejscowe (o 15 wię
cej), 16 — odry (o 9 więcej), 22—
kokluszu (o 1 więcej), 9 — jaglicy
(o 33 mniej), 2 — drętwicy karku
(o 1 więcej), 29 — róży i 3 za
miejscowe (o 5 mniej), 2 — zaka
żenia popołogowego (o 1 mniej),
1 — Heine - Medina oraz 30 gruź
licy i 12 zamiejscowych, t. j. tyleż,
co w poprzednim tygodniu.

Robotnicy popierajcie
swoje pismo

Ciekawa książka
Ukazała się w druku bardzo cie
kawa książka historyczna; są to
listy Wacława Szymanowskiego o
wypadkach w Polsce w latach
1861 — 1862. Teksty listów, za
mieszczonych przez „Presse" pa
ryską, a przetłumaczonych z fran
cuskiego przez M. Zabojecką i St
Stempowskiego, poprzedził wstę
pern prof. M. Handelsman.
Szymanowski był znanym, b ar
dzo znanym, działaczem 1 pisa
rzem tamtej epoki. Jego listy —
to zbiór niesłychanie ciekawych
dokumentów, prawdziwych „doku
mentów epoki". Książka wyszła
staraniem p. Marii Olszewskiej

córki W acława Szymanowskiego.
P. Olszewska, zacna opiekunka
więźniów politycznych w latach
niewoli 1... później, dziś — opie
kunka dzieci, chciała w ten spo
sób, jak mówi prof. Handelsman.
spłacić „dług pietyzmu" wobec p a
mięci Ojca.
Książkę można nabyć w księ
garniach Gebethnera i Wolffa oraz
Mortkowicza. Cały dochód ze
sprzedaży został przeznaczony na
wpisy szkolne dla dzieci włoś
cian i robotników.
Do treści książki powrócimy
niebawem.

Z P r z e m y śla

Wydalili (ftezpieczalni Społecznej
w Warszawie
Wpływy ze składek Ubezpieczał
ni Społecznej w W arszawie wy
niosły w ciągu pierwszych dzie
sięciu miesięcy r. b. na jednego
ubezpieczonego 63,67 zł., wydat
ki zaś w tym czasie na jednego uubezpieczonego
stanowiły: na

0 lisi

Sąd okręgowy w W arszawie
skazał właściciela domu przy ul.
Freta 16 w którym wydarzyła się
wielka katastrofa budowlana dr.
Fiszhauta na rok więzienia, daro
wując połowę kary na mocy amnestjj.
Administratora Podbora
Sąd uniewinnił bez rozpatrzenia
sprawy, gdyż prokurator zrzekł

Polska
Partia Socjalistyczna,
Rada Klasowych Związków Za
wodowych, TUR urządziły w nie
dzielę 22 b. m. uroczystą akade
mię w celu uczczenia pamięci
zmarłego przywódcy socjalistycz
nego.
Już długo przed początkiem za
pełnili robotnicy 1 pracownicy salę
teatralną Domu Robotniczego.
Na scenie
otoczony kwiata
mi 1 czerwonymi sztandarami por
tret Ignacego Daszyńskiego.
Akademię rozpoczęto odegra
niem
przez orkiestrę kolejową
„Czerwonego Sztandaru" i marsza
żałobnego.. Tow. Ciołkosz w dłuż.
szym referacie zobrazował postać

Daszyńskiego na tle zmagań I
walk klasy robotniczej w czasach
zaborczych i po zdobyciu niepo
dległego państwa.
Z kolei nastąpiły produkcje mu
zyczne p. Trachtenberżanki i p.
Rosenzweiga, deklamacje tow. tow.
Gorlicówny, Liberswerta i Paw la
ka oraz recytacje artysty teatru
lwowskiego, Pietraszkiewicza. Ob,
Pietraszkiewicz odczytał wyjątki
z mów Ignacego Daszyńskiego.
Akademię zakończono odegra
niem przez orkiestrę pieśni robot
niczych.
Całość wywarła na wszystkich
obecnych głębokie I niezatarte
wrażenie.

Konferencja robotirków tertacmych
Związek robotników drzewnych
rozwiia ostatnio bardzo ożywiona
dzia'a!ność. Ostatnio przystaniF
do organizacji robotniczy tartaczni
ze wszystkich okolicznych tarta
ków.
Celem omówienia stosunków w
tym zaw-odzie odbyła się w ub.
niedzielę w Domu Robotniczym
konferencja robotników tartacz
nych. Konferencję zagaił tow. Ko
zioł. Do prezydium wybrano tow.
tow.: Kozioła, Leszczuka, Łanlce
i I.uciwa. Przemówienia wygłosili
tow. tow.: dr. Grofeld, Beluch, Fri

mer, W assner i Kozioł.
Po referatach odbyła się bar
dzo ożywiona dyskusja. W końcu
uchwalono zorganizować
tych
robotników tartacznych, którzy
dotychczas nie przystąpili jeszcze
do związku, zawrzeć z począt
kiem nowego sezonu umowę zbio
rową, obejmującą wszystkie trataki w powiecie.
Konferencja była dowodem dal
szego scementowania ruchu robot
niczego pod sztandarami klaso
wych związków zawodowych.

Tragiczna śmierć

Radio warszawskie

gćrnika
SOSNOWIEC. (PAT.). W jed
nym z eksploatowanych przez bez
robotnych szybików pod Sosnow
cem wydarzył się tragiczny wypa
dek. W czasie wybierania węgla
z pod ziemi robotnik Walenty
Szczerba uległ zatruciu gazami wę
glowymi. Towarzysze pracy pospicszli zagrożonemu robotnikowi
natychmiast z pomocą. Zemdlone
go górnika przywiązano do liny i
poczęto go windować do góry. W
chwili gdy Szczerba znajdował się
już blisko powierzchni, lina roz
wiązała się 1 robotnik runął w
przepaść, ponosząc śmierć.

Robotnicy popierajcie
swoje pismo

PONIEDZIAŁEK, 30 listopada.
15.15 Zespół salonowy P a
w ła Rynasa. 15.55 W szystkiego po
trochu — audycja dla dzieci. 16.15
Staropolskie nazwy miesięcy — od
czyt. 16.30 Arie 1 p?eśni Stani Za
wadzkiej. 17.00 „Pow stanie listopa
dowe“. 1715 Koncert kam eralny.
,.Z zapomnianych arcydzieł dawnych
m istrzów ". 17-50 Skrzydlaci śpiewa
cy Pomorza — pogadanka 18 00 Za
pora wodna w Porębce. 18.10 Olimo!ada z punktu widzenia naukowca—
lekarza. * 18.20 Koncert reklamowy.
18.45 Program n a jutro. 18.50 Ką
c'k dla młodzieży w iejsk'ej. 19.00
Audycja strzelecka. 19.30 K oncert w
wykonaniu M ałej O rkiestry P. R. z
udziałem Oli O barskiej i Jerzego L a 
winy. 20.45 Dziennik wieczorny. 20.55
P ogadanka aktualna. 21.00 „Andrzej
ki" — audycja literacko - muzyczna.
21.30 Pio=enki w wyk on an ’u chóru
W iehlera, oraz Jan Żyński i W łady
sław Szpllman (2 fortepiany). 22.00
K oncert w wykonaniu O rkiestry Sym
fonicznej P. R. 28.00 Muzyka tane
czna.

w
się w stosunku do niego oskar
żenia.
W motywach sąd stwierdził, te
brak starania o dom, brak konser
wacji i kontroli przyczyniły się do
katastrofy, za którą odpowiedzial
ny może być jedynie właściciel
domu.
I- K-

Eksmitowanie
inwalidy wojennego
47-letnl Stanisław Grzelak, In
walida wojenny, odznaczony Krzy
żem Zasługi „Bojownikom Niepod
ległości", pracował w dyrekcji ro
bót publicznych od 14 lat — jako
dozorca przy ul. Nowogrodzkiej 56
następnie na pl. Trzech Krzyży 4 5,
gdzie mieści się Instytut Głucho
niemych i Ociemniałych.
Na propozycję intendenta Insty
tutu, p. Brodzkiego, Grzelak wy
mówił posadę w dyrekcji robót pu
blicznych, aby zostać dozorcą we
wspomnianym Instytucie. Inten
dent Brodzki chciał płacić Grzeia
kowi 50 zł. miesięcznie, t. j. o po
łowę mniej, niż na robotach pu
blicznych na co Grzelak nie zgo
dził się. Wówczas intendent nie
przyjął O. do pracy i usunął go z
mieszkania, przeznaczonego dla

Przemyśl skłaia hołdy Ignacemu Daszyńskiemu
(Kor. w łasna).

świadczenia 49,73 zł., opłaty na
wspólny fundusz wyrównawczy
7,46 zł., na administrację 5,79 zł.,
odsetki od zobowiązań i koszty
ogólne 0,91 zł.; wzrost zaległości
składkowych na 1 ubezpieczonego
wyniósł 2.38 zł.

li

dozorcy, gdzie mieszkał od 8-młu
lat. Teraz nieszczęśliwy kaleka,
skutkiem kontuzyj odniesionych na
wojnie, znajduje się w skrajnej
nędzy, bez środków do życia, wraz
z żoną 1 13-letnim synem. Szopę,
którą zamieszkuje nieszczęśliwa
rodzina już od 6-ciu miesięcy, t. j.
od chwili eksmisji, zmuszeni będą
w tych dniach opuścić z polecenia
intendenta gmachu.

Pochmurno
Przewidywany przebieg pogody
do wieczora dnia 30 b. m.: Prze
ważnie pochmurno z opadami, głó
wnie na północy i zachodzie. Nie
co cieplej. Najpierw słabe, po tym
silniejsze w iatry południowo-za
chodnie I zachodnie.

I

w adwokaturze
Podczas sobotniego zebrania W ar ba oddanych na kandydatów ende
szawskiej Izby Adwokackiej peł ckich głosów i fakt, te endecy prze
ne zwycięstwo odniosło Zrzesze prowadzili tylko trzech kandyda
tów, jest dowodem, że znakomita
nie Prawników — Socjalistów.
W ybrani zostali WSZYSCY bez część adwokatury jest uodpornio
na przeciwko psychozie antysemi
wyjątku kandydaci Zrzeszenia.
Do Rady Naczelnej wybrany zo ckiej.
Przypomnijmy że jeszcze w ostał ob. W acław Szumański.
Do Rady adwokackiej wybrano biegłym roku lista endecka wy
ttow. Ludwika Honigwłlla, Rafała szła zwycięsko z wyborów.
W idząc pierwsze rezultaty gło
Kempnera (z Łodzi), Mieczysława
Rudzińskiego i Józefa Stopnickie- sowania I przeczuwając klęskę
go oraz dwóch „narodowców". > „narodowcy" rozpoczęli burdę
Do Sądu Dyscyplinarnego prze przy popieraniu wniosku o ogra
szli tow. Henryk Świątkowski i niczenie dostępu żydów do adwo
ob. ob. W acław Rembertowicz, Sta katury.
W niosek ten zdjęto z porządku
nisław Rundo oraz jeden „na
dziennego.
rodowiec"
W rezultacie głosowania ONR.
Przytłaczająca większość kandatów
Zrzeszenia przeszła w wyszli z sali oprowadzani okrzy
pierwszym głosowaniu, uzyskaw kami „warchoły i targowiczanle".
szy absolutną większość — zjawi W trakcie wychodzenia pozostała
sko po raz pierwszy obserwowane na sali adw okatura wstała I zain
od czasu wprowadzenia w tycie tonowała hymn narodowy „Jesz
obecnie obowiązujących przepi cze Polska nie zginęła..." — a
wszelkie okrzyki ONR-u stłumiła
sów o ustroju adwokatury.
jako
obrazę hymnu narodowego.
Bez przesady można stwierdzić,
Rezultat
wyborów wśród w ar
że lista Zrzeszenia skupiła do koła
siebie wszystkie żywioły demokra szawskiej Palestry jest dowodem,
ii w łonie inteligencji pracującej
tyczne.
Stowarzyszenie adwokatów ż y  dokonuje się przełom: św iat pra
dów przeprowadziło swoich kan cy umysłowej łączy się z resztą ca
dydatów do Rady Adwokackiej: łego świata pracującego Polski w*
Ignacego Baumberga; do Sądu Dy wspólnym wysiłku zbudowania
scvolinamego: Maksymll. Schón- Polski demokratycznej, Polski, bę
dącej matką, a nie macochą dla
bacha.
Oczywiście „narodowcy" wśród swołch synów bez różnicy wyz
adwokatury nie omieszkali żero nania, I narodow ości
Z. E.
wać na antysemityżmie, lecz licz-

Wiadomości Polski
TRUP Z ODCIĘTĄ GŁOWĄ NA
TORZE KOLEJOWYM.
Na torze kolejowym Grudziądz
— Toruń, drużnik zauważył zwło
ki jakiegoś mężczyzny z odciętą
głową, w straszny sposób zm asa
krowane.
Ustalono, że jets to 25-letni An
toni Kubiak. Dotychczas nie wia
domo, czy zachodzi tu nieszczęśli
wy wypadek, czy samobójstwo.
Zwłoki Kubiaka przewieziono
do trupiarni szpitala miejskiego w
Grudziądzu.

DRAMAT MIŁOSNY.
W Peterku pod Nakłem, 22-letni Karol W agner, wystrzelił z re
wolweru do swej narzeczonej, 24
letniej Schmidtówny. Kula trafiła
ją w oko i utkwiła w głowie.
Następnie tsrzelił do siebie, ra
niąc się w czaszkę. Oboje w sta
nie groźnym przewieziono do szpł
tala.
Powodem krwawego dramatu
był zawód miłosny.

1
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S Z T A F E T A R O B O T N IC Z A
Przed Olimpiada zimowa
Zimowa Olimpiada Sportowa w Jo
hannisbad (Czechosłowacja) budzi
powszechne zainteresowanie w e
wszystkich krajach, a to nie tylko
z powodu wielu międzynarodo

wych spotkań i piękne położenie
pod względem turystycznym, jak
również z uwagi na fakt, że bę
dzie ona jeszcze jedną okazją w y
kazania międzynarodowej solidar-

Baczność, młodzież Warszawy!
W związku z przygotowaniem
do Olimpiady oraz ze względu na
konieczność rozbudowania kadry
przodowników gier sportowych,
organizujemy w dniach- od 13.X1
— 23.XII r. b. kurs dla organizacyj warszawskich.
Kurs odbędzie się na stadionie
repr. W. P. przy ul. Łazienkow
skiej 3, pod całkowitym kiero
wnictwem instruktorów Państw o
w ego Urzędu W . F. i P. W . Ucze
stnicy otrzymują bezpłatnie zao
patrzenie, składające się z w yży
wienia w ojskow ego i zakwatero
wania z pościelą, w internacie
kursów I Okręg. Ośr. W . F. i P. W.
przy ul. Czerniakowskiej 167. Na
polepszenie wyżywienia należy do
płacić po 4.50 od osoby.
Oto warunki przyjęcia: 1) Do
bry stan zdrowia, pozwalający na
odbycie kursu; 2) dobra spra
w ność fizyczna; 3) Zamiłowanie i
czynne uprawianie gier sporto
wych; 4) Łatwość wysławiania się
i objaśniania.
Kandydaci winni być zarejestro
wani w Sekretariacie W. R. S. K.
O. ul. Czerwonego Krzyża 20, pok.
62, ustnie lub pisemnie, najpóźniej
do dnia 4 grudnia. Przy zgłosze
niu podać: 1) Imię i nazwisko; 2)
adres; 3) przynależnłść organiza
cyjną; 4) miejsce zatrudnienia (dla
pracujących).
Zbiórka kandydatów odbędzie
się w dniu 12.X1I - 36 r. o godz.
16-tej w I Robotniczym Ośrodku
W ych. Fiz. przy ul. Czerwonego
Krzyża 20, skąd kierownik kursu
zawiezie ich na miejsce zakwate
rowania.

Kandydaci, zgłaszający się na
zbiórkę winni posiada*:: 1) kostium
treningowy „petke“, 2) jeden kom
piet gimnastyczny (koszulka, spo
denki, 3) dwie pary pantofli, 4)
potrzebną ilość bielizny na zmia
nę, 5) przybory toaletowe, 6) zł.
4.50 na polepszenie wyżywienia.
Sądzimy, iż Towarzysze doce
nią korzyści zarówno przygotowa
nia kadr przodowników dla nasze
go ruchu, jak i idealnych warun
ków do przeszkolenia tych kadr.

leiiin III Moimi

Zgłosiło się 26 uczestników z
różnych prowincjonalnych klubów
robotniczych. Kierownictwo kursu
spoczyw a w rękach tow. tow. W ła

„Widzew 11“ mistrzem Łodzi w ki. B.
ŁÓDŹ (PAT). W Łodzi, po dwu
krotnych dogrywkach o tytuł mi
strza klasy b, „W idzew 11“ poko
nał „Sokola" (Pabianice) w stosun
ku 2:1 1 1:1, zdobywając tym sa
mym tytuł mistrza piłkarskiego
klasy B na rok 1936.
Nadmienić należy, że mimo nie-

Pierwsza wycieczka
narciarzy
W dniach 6 — 8 grudnia r. b.
pociągiem popularnym wyjeżdża
pierwsza wycieczka narciarzy do
Zakopanego.
W ycieczkę organizuje Sekcja
Narciarska W. R. S. K. O. Koszt
przejazdu w obydwie strony 14
zł. Odjazd z W arszawy 5-go
grudnia wieczorem, powrót 9-go
rano.
Zgłoszenia przyjmują tow. W il
czyńska tel. 2-31-91 w godz.
6 — 8 wiecz. i tow. Werner tel.
12-77-77 w godz. 9 — 15.
W programie
organizowanie
wspólnych wycieczek.
««
*
Zarząd
Sekcji Narciarskiej
W . R. S. K. O. zawiadamia, żc
dyżury Sekretariatu Sekcji są we
wtorki w godzinach 20 — 21 w lo 
kalu W. R. S. K. O.

Referent prasowy D. F . B. p
Koch oświadczył, że Niemcy nie mo
gą grać corocznie z piłkarzami polski
mi, gdyż Polska jest zbyt silnym
przeciwnikiem. Brawo! Niemcy przy
znają mocarstwowość Polsce w... pił
ce nożnej! Włosi, którzy są m istrza
mi piłkarskimi świata skwalifikowani zostali przez Niemcy, jako „słab
szy" od Polski garnitur, ponieważ z
nimi zakontraktował niemiecki „Fuss
ball-Bund“ dwa spotkania: w roku
1937 w Rzymie, lub Mediolanie, a re
wanż w rok później w Niemczech,
dalszy dowód liczenia się Hitlerow
ców ze sportem polskim: Prawie rów
nccześnie nadesłał niemiecki związek
atletyczny do Katowic telegram od
wołujący na trzy dni przed terminem
zawody zapaśnicze w Polsce. Dzieje
się to już nie po raz pierwszy. O

••
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Dla aorjentowania naszych czytel" nożna — spotkania towarzyskie. Ko
ników, a przedewszystkiem kierow larstwo i sport motorowy: zjazd
nictwa poszciególnymh naszych pla gwiaździsty do Antwerpii; wycieczki
cówek sportowych, podajemy bardzo i odjazd grup dziecięcych.
Wtorek, 27 lipca.—Piłka nożna—
szczegółowo opracowany term inarz
igrzysk olimpijskich. Zaznaczamy, że spotkania towarzyskie. Kolarstwo i
term inarz ten ma charakter ramo sport motorowy — zjazd gwiaździw poszczególnych gałęziach ■sty do Antwerpji, treningi m hali
wy
sportu, jak i w całości programu, Palais de Sport. Przybycie uczest
mogą nastąpić zmiany i przesunię ników Olimpjady. Treningi zawodni
ków.
cia.
Środa, 28 lipca.—Przyjęcie uczest
Niedziela 25.7.36, godz. 6 — bieg
kolarski okrężny dookoła Antwerpji ników, koncerty. Godz. 11.30 rozpo
na 140 km.; godz. 11.30 — uroczys częcie mistrzostw szachowych; godz.
te otwarcie Olimpjady w .,Palais des 14 wspólne posiedzenie Międzynaro
Fetes" m. Antwerpji. Cały dzień — dowego Komitetu Technicznego
Święto dzieci z pełnym programem Wydziałami belgijskimi; godz. 19—
posiedzenie poszczególnych lokalnych
gimnastycznym.
Poniedziałek, 26 lipca. — Piłka Wydziałów Technicznych. Kolarstwo
i sport motorowy — zjazd gwiaź
dzisty do Antwerpji. Piłka nożna—
a) spotkanie towarzyskie, b) o godz.
15 otwarcie turnieju piłki nożnej w
trzech grupach.
Czwartek. 29 lipca. — Godz. 8—
dalszy ciąg turnieju piłki nożnej w
dysław a Boskiego i Michałowskie
trzech grupach. Od godz. 15 — mi
gostrzostwa olimpijskie w piłce nożnej
Otwarcia Kursu dokonał imie w trzech grupach. Od godz. 10 roz
niem Zarządu Głównego ZRSS. poczęcie gier w piłce ręcznej i gim
tow. W ładysław Wilczyński. Prze nastyka. Od godz. 8—17 — kolar
mawiał z ramienia Zarządu Głó stwo i sport motorowy. Od godz. 8
w nego TUR-a tow. Sokołowski.
do 14 — ciężkoatletyka pod golem
Pierwszy wykład w ygłosił tow. niebem. Od godz. 10 do 12 — gim
Edward Hryniewicz na temat „Per nastyka : a) treningi na przyrzą
spektywy pracy młodzieżowej",
dach, b) przez cały dzień treningi
o*
przygotowawcze do akademji zespo
łów zagranicznych. Od godz. 7.30 do
Uczestnikom
kursu Redakcja 16.30 — pełny program pływaetwa.
„Sztafety Robotniczej" przesyła Godiz, 19 — wejście reprezentacyj
życzenia pomyślnej pracy.
krajowych na stadjon. Godz. 20 —
koncerty w całem mieście (ilumina
cje). Program ogólny: 1) dalszy ciąg
turnieju szachowego, 2) godz. 19 —
zdobycia tytułu mistrza klasy B, przemarsz zawodników i defilada, 3)
„Sokół" zaawansował także do godz. 21—zabawy ludowe na przed
łódzkiej klasy A.
mieściach.
Piątek, 30 lipca. Godz. 8 — piłka
nożna: 1) dalszy ciąg turnieju w
trzech grupach, 2) godz. 18 do 18 —
ELEKTRYCZNOŚĆ — SKRA
13:9.
W niedzielę w lokalu Skry od
był się mecz zapaśniczy między ze
społami Skry i Elektryczności. Spo
Obozy narciarsko - turystyczne
tkanie to było w ramach mi
strzostw okręgu warszaw skiego i dla kobiet i mężczyzn odbędą się
zakończyło się zwycięstwem Elek w Zakopanem od 23 grudnia b. r.
do 15 marca 1937 r. w dwutygod
tryczności w stosunku 13:9.
Spotkanie to uwydatniło dużą niowych turnasach.
Opłata za zakwaterowanie i w y
przewagę techniczną „Elektrycz
ności" i dlatego zw ycięstw o to na żywienie od 22 zł. — 40 zł. zależnie
leży uważać za całkowicie uzasa
dnione.

szkoli przodowników gier sportowych

Kurs
zorganizowany
został
przez
W arszawski
Robotniczy
Sportowy Komitet Okręgowy dla
m iejscowości podwarszawskich oraz dla tych klubów, które nie na
leżą do żadnego okręgu.

W najbliższym czasie zostaną
rozesłane ilustrowane prospekty
wydane w 3 językach.
Niezależnie od związków przy
należących do S. A. S. !., komitet
organizacyjny
zaprosił
szereg
Związków, nie należących
do
Międzynarodówki, a mianowicie:
Sowiety,
Szwecję,
Norwegię,
Hiszpanię i Francję. Prawdopo
dobnym jest, że powyżej wymie
nione kraje wezmą udział w Olim
piadzie.

Niemcy lekceważą Polską!

Tn m u s sz wiedzieć i zao»me*»>ći

Okrąg warszawski
W ubiegłą niedzielę w sali I-go
Robotniczego Ośr. W ychowania
Fizycznego rozpoczął się Kurs
Przodowników Gier portowych.

ności łączącej robotników w szyst
kich krajów.
Zarząd Główny Olimpiady Zimo
wej powziął na swoim ostatnim
posiedzeniu ostateczne uchwały co
do organizacji i przebiegu igrzysk
olimpijskich. Powszechną jest opinia, że prace przygotowawcze
posuwają się w e właściwym kie
runku i dadzą rezultaty właściwe.

„Jesteśmy zbyt silni...“

Elektryczność- Skra 13:9

mistrzostwa olimpijskie — półfina
ły, 8) godz. 8 do 18 — zawody po
cieszenia; godz. 9 — tenis. Równo
cześnie wszystkie gry (piłka ręcz
na). Od godz. 9 do 16.30 — pełny
program lekki ejatletyki i kolarstwo
sportowe. Na sali — godz. 8 do 16
m. 30 — ciężkoatletyka, gimnastyka,
dziesięciobój, pięciobój. Godz. 13.30—
konkurencja 1.-a. dla gimnastyków.
Godz. 16 do 18 — repetycje dla uczestników zagranicznych. Godz. 8
do 18 — sporty wodne—regaty. Program ogólny: akademja uczestników
z zagranicy, różne widowiska artys
tyczne, muzyczne itp.
Sobota, 31 lipca — piłka nożna:
godz. 8 — finał turnieju piłkarskie
go w trzech grupach; godz. 15 do
16.40—dokończenie półfinałów olim
pijskich, różne mecze towarzyskie.
Poczynając od 8 rano — piłka ręcz
na. Godz. 16 do 17.15 — półfinały
szczypiomiaka. Godz. 13.30 do 14.55
lekkoatletyka wg. programu. Godz 8
do 18.30 — kolarstwo i sport moto
rowy. Godz. 9 do 15.45 — cieżkoatletyka wg. programu. Gimnastyka;
godz. 8 do 12—konkursy drużyn kra
jowych i repetycje ćwiczeń obowiąz
kowych; godz. 15 pokazy specjalne;
godz. 8 do 17.25 — pływactwo. Pro
gram ogólny — o godz. 19 wielkie
Święto Ludowe, iluminacja ratusza.
Niedziela, 1 sierpnia. Defilada na
stad jonie. Godz. 7 — zbiórka i for
mowanie grup; godz. 8 przemarsz;
godz. 18 finał piłki nożnej; godz. 16
piłka ręczna — finał szczypiorniaka; godz. 17.10 do 17.45 finały lek
koatletyczne; godz. 16 — 17 finały
kolarstwa. Gimnastyka: godz. 14 do
15.30 ćwiczenia masowe; godz. 16 do
17.20 pokazy specjalne drużyn kra
jowych; godz. 17.25 gimnastyka a r
tystyczna na stadjonie; godz. 16.20
finały pływackie; godz. 14 finał
szachowy; godz. 20 — zabawa poże
gnalna.

Tatry dla wszystkich!

Walne Zebranie Nardrrzy
W dniu 4 grudnia r. b. w lokalu
R. K. S. „Marymont" (ul. U stro
nie 2 — przyziemie) odbędzie się
W alne Zebranie Sekcji Narciar
skiej W . R. S. K. O.
Porządek obrad obejmuje n astę
pujące punkty:
1. Zagajenie i odczytanie protokułu.
2. Plan pracy na sezon zimo
wy w r. 1936—37.
3. Wybory władz.
W szyscy narciarze obowiązani
są wziąć udział.

Redaktor odpowiedzialny: LUDWIK WINTEROK.

od turnusu.
W szyscy uczestnicy korzystają
z 81 proc. zniżek kolejowych.
Zgłoszenia przyjmuje Kobiecy
W ydział Sportowy Związku Rob.
Stow. Sport. W arszawa, Czerwo
nego Krzyża 20, tel. 231-95.

Przyjacielem ,
Doradca,
Inform atorem ,
Pom ocnikiem w pracy
organizacyjnej
— będzie dla C i e b i e

Kalendarzyk Robotn. Sportowca

Dlatego też musisz się w niego zaopatrzyć!

pinia śląska uważa to za polityczne wał się p. Forster sympatiami w
posunięcie. No, wreszcie powoli szy stosunku do Polski, gdy przed kilku
dło wychodzi na wierzch. Przypomi dniami przekonywał świat, że Wol
na się nam rok 1933. Toczyliśmy nie ne Miasto Gdańsk winno jak n a j
ubłaganą walkę przeciwko nawiąza szybciej wrócić do Trzeciej Rzeszy.
niu stosunków sportowych z hitlerow Słowem idylla! „Ostatecznie żyliśmy
skimi Niemcami. Kwestię nazwali tyle lat bez meczów z Niemcami, prze
śmy jasno poi mieniu: dla was nowo trzymamy jakoś i najbliższy rok.".
czesnych Hunów drzwi ztamknięte! Otóż o to chodzi. Tak pisze „Prze
Twierdziliśmy ponadto, że sprawa gląd Sportowy". Przetrzymamy n a j
nawiązania stosunków z Niemcami bliższy rok. Słusznie! Ale należy rów
musi być rozpatrywana tylko pod nocześnie zrozumieć co oznacza odmo
politycznym kątem widzenia! Oczy wa w ostatniej chwili naznaczonego
wiście, byliśmy przeciwnikami n a spotkania, odsyłanie nas do następ
wiązania „przyjacielskich" stosun nych dwu la t w spotkaniach piłkar
ków z tymi, których polityka nasta skich? Niemcy wyraźnie nas lekce
wiona jest wyraźnie przeciwko inte ważą. Sport jest dla nich instrumen
resom i granicom Polski. Prasa mie tern polityki zagranicznej. Mając do
szczańska była innego zdania. He wyboru między Włochami a Polską,
rold zbliżenia się Polski do Hitlerii wybrali ostentacyjnie faszystowskie
kol. red. Erdman, skrzyżował wtedy Włochy. Dlatego trzeba odpowiedzieć
zemną szpady polemiczne. Pisał: „Na im jasno i wyraźnie: Dziękujemy
sza teza zasadnicza brzmi: działal wam za zaproszenie za dwa lata,
ność polityczna nie powinna mieć grajcie ze „słabszymi" Włochami rok
wpływu na stosunki sportowe. Idea rocznie, by bez was obejdziemy się
łem jest hasło całkowitej izolacji na dłużej, niż na jeden rok. To bę
sportu od polityki. „W konkluzji dzie moi panowie godna odpowiedź!
kol. Erdman, czyniąc aluzję do mo Niemcy niczego nas sportowo nie
ich przekonań politycznych, zawołał: nauczyły. Nawiązujmy stosunki spor
„Sportowcy wszystkich stron — łącz towe z Francją, Czechosłowacją, Wę
ede’ się". Odpowiedziałem mu: „Lu grami, Rosją Sowiecką czyi nnymi
dzie wszystkich krajów — łączcie się państwami. Nasze sfery miarodajne
i buntujcie przeciwko gwałcicielom muszat o wreszcie zrozumieć.
M. STATTER.
sumienia ludzkiego i zbirom niemio
km".
No, i stosunki nawiązano. Były
one bardzo „serdeczne". Wzięliśmy
udział także w Olimpiadzie berliń
skiej. To wszystko działo się przed
wizytą marszałka Rydza - Śmigłego
W wykonaniu uchwał ZRSS.
w Paryżu... A, po Olimpiadzie? Ode
branie polskiej ekipie konnej drugie w sprawie Robotniczej Odzna
go miejsca i srebrnych medali. Żąda ki Sprawności (ROS) C z ę sto 
nie zwrotu tych medali j przesłanie chowski R obotniczy Sportow y
Anglikom innych. Spisanie kontrak Komitet Okręgowy, organizuje
tu z Włochami na międzynarodowe pierw szy kurs ROS, p ierw sze
spotkania piłkarskie corocznie, a z go stopnia, w C zęstochow ie
Polską przyrzeczenie na składanie
N a kursie tym zostaną prze
wzajemnych wizyt oo dwa lata... Od szkoleni członkow ie Zarządów
woływanie zakontraktowanej impre
organizacyj sportowych, ośw ia
zy w Polsce na trzy dni przed zawo
towych, politycznych i zaw odo
dami. Naprawdę rozczulająca przy
wych. K ierownictwo kursu spo
jaźń. Broń Boże, tylko względy spor
czywa w rękach ttow . W łady
towe mieli Niemcy na uwadze, gdy
powyższe decyzje podejmowali. Rów sława Dewora z ramienia ZRSS
nież tylko „przyjacielskimi" kiero- i M. Brzochowicza.

Kurs R.0.S.-a
wCząsiochowle

Niedziela na boiskach
BERLIN ZWYCIĘŻA Z TRUDEM
KRAKÓW 5:4.
Rozegrany w niedzielę w Berlinie
wobec 30.000 widzów mecz Berlin —
Kraków zakończył się nieznacznym
zwycięstwem Berlina w stosunku 5:4
(3:2).
Walka była na ogół wyrównana, a
po przerwie Polacy mieli nawet prze
wagę, lepiej atakowali i przez pe
wien czas prowadzili 4:3. Jednak w
ostatniah 20 minutach udało się Ber
linowi rozstrzygnąć spotkanie na
swoją korzyść.
MISTRZ POLSKI PRZEGRYWA
Z BENIAMINKIEM LIGI.
W Chorzowie
bemiaminek Ligi
AKS pokonał niespodzianie mistrza
Polski „Ruch" 2:1 (0:0). Zwycięstwo
AKS było zupełnie zasłużone.

boksie. Mistrzostwo zdobyło Okęcie
przed Makabi i Fortem Bema. Do
klasy B spada PZL, którego miejsce
zajmie Legia. Końcowy stan tabeli
podajemy poniżej:
pkt.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Okęcie
Makabi
F ort Bema
Polania
C. W. S.
P. Z. L.

10:0
7:3
4:6
4:6
3:7
2:8

swye.
62:18
45:35
32:48
31:49
35:45
35:45

KONFERENCJA NARCIARSKA
PREZESÓW WSZYSTKICH
OKRĘGÓW P. Z. N.
W lokalu PZN w Krakowie odby
ła się konferencja narciarska z udzia
łem prezesów wszystkich okręgów
PZN z wyjątkiem okręgu śląskiego,
celem zaznajomienia okręgów z p ra
cami PZN na sezon nadchodzący.

NOWE ZWYCIĘSTWO
HOKEISTÓW CRACOVII.
MECZ RKS. „BAŁTYK"
Z WKS. FLOTA.
W Katowicach na sztucznym torze
hokeiści Cracovii odnieśli nowe zwy
W niedzielę odbył się w Gdyni
cięstwo, bijąc AZS Poznań 1:0 (0:0, mecz piłkarski na rzecz pomocy zimo
1:0, 0 :0).
wej dla bezrobotnych pomiędzy RKS.
RUCH MISTRZEM BOKSERSKIM Bałtyk a WKS. Flota. Zwyciężyła
ŚLĄSKA.
Flota 4:0.
W meczu bokserskim toruński Gryf
Zarząd Ś lą sk ie g o O k rę g o w e g o Zw.
Bokserskiego przyznał tytuł mistrza wygrał ze Strzelcem (Gdynia) 9:7.
bokserskiego okręgu za r. 1936 „Ru
chowi", zgodnie z wynikami na rin
gu. Początkowo mistrzem został TKB.
ale ponowna weryfikacja zmieniła
sytuację.
BOKSERZY ŁÓDZCY PRZEGRY
WAJĄ W STOLICY.
W meczu bokserskim, rozegranym
w warszawskim Cyrku, Makabi w ar
szawska pokonała łódzki Geyer 11:5.
ZAKOŃCZENIE MISTRZOSTW
BOKSERSKICH WARSZAWY.
W meczu bokserskim o mistrzo
stwo bokserskie Warszawy PZL po
konał F o rt Bema w stosunku 11:5.
Meczem tym zakończone zostały
tegoroczne rozgrywki o mistrzostwo
klasy A okręgu warszawskiego w

ZGODA WŚRÓD KAJAKOWCÓW
MAŁOPOLSKO-ŚLĄSKICH.
W niedzielę odbyło się dokończenie
obrad walnego zjazdu delegatów okrę
gu małopolsko - śląskiego P. Z. K. Po
kilkugodzinnych obradach wybrano
nowy zarząd okręgu z prezesem dr.
Kowalskim na czele.
W dyskusji poruszano sprawę orga
nizacji dorocznego wyścigu długodys
tansowego górskiego na Dunajcu i wy
powiedziano się za charakterem wy
łącznie turystycznym tego wyścigu,
t. zm. w zawodach tych brałyby udział
tylko kajaki turystyczne, a nie, jak
dotychczas, regatowe, które przy tym
ulegały na trudnej trasie znacznemu
zniszczeniu.

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

