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Cień Hiszpanii nad Europa
po klęskach W łochów pod M adrytem

Urzędowa
agencja
włoska
twierdzi, że od 1 do 20 marca
wojska rządowe w Hiszpanii otrzy
mały następującą pomoc: 1.300 ochotników międzynarodowych, 120
karabinów maszynowych, 10 czoł
gów, 225 ton amunicji, 180 ton ar
tykułów żywnościowych, 350 samo
chodów ciężarowych, 50 samolo
tów francuskich, 35 czechosłowac

Nikczemna komedia nieinterwencji
Oficjalne koła brytyjskie oma
wiają oświadczenie am basadora
Grandiego na posiedzeniu pod
komitetu nieinterwencji. Koła te
przyjęły oświadczenie ambasado
ra włoskiego, według Reutera, zu
pełnie spokojnie i są skłonne do

przypuszczenia, iż decyzja włoska
odmawiająca ewakuacji „ochotni,
ków" włoskich w Hiszpanii może
ulec zmianie. Komedia z nieinter
wencją zamienia się stopniowo w
zwykłe nikczemne oszustwo.

1
Min. Delbos ostrzega Włochy
Agencja Havasa donosi: Z licz
nych rozmów dyplomatycznych,
jakie odbył wczoraj minister spr.
zagranicznych Yvon Delbos, zasługują w szczególności na uwagę
rozmowy z ambasadorem Anglii
i ambasadorem Niemiec. Rozmo
wy te dotyczyły sytuacji, jaka
pow stała z powodu sformuło
wanej na posiedzeniu komitetu
nieinterwencji odmowy ambasado
ra Grandiego odwołania W ło
chów, znajdujących się w Hiszpa
nii. Min. Delbos zwrócił uwagę
obu ambasadorów na powagę sy-

Straż

tuacji. RZĄD FRANCUSKI W O
BEC LICZNYCH FAKTÓW NA
RUSZENIA UKŁADU O NIEIN
TERWENCJI WYKAZAŁ WIEL
KĄ POJEDAWCZOŚĆ I CIERPLI
WOŚĆ, NIE MOGĄ BYĆ ONE
JEDNAKŻE NIEOGRANICZONE,
tymbardziej, że wydarzenia w
Hiszpanii mogą w przyszłości za 
kwestionować wolność morskich
dróg komunikacyjnych pomiędzy
Francją i Afryką Północną, za
równo jak i imperialnych dróg
angielskich.

kich, 10 rosyjskich i 4 holender
skie. T a sama agencja pomija je
dnak dyskretnie pomoc ‘faszystów
ską dla gen. Franca. Niemniej
nawet z tego zestawienia widać,
że wojska rządowe nie otrzymały
prawie pomocy w postaci ochotni
ków, podczas gdy faszyści przy
syłają pełne dywizje włoskie i nie
mieckie.

Sytuacja na frondę
1.300 Włochów wzięto do niewoli
Rada obrony Madrytu wydała
komunikat, donoszący, że na fron
cie Guadalajara rządowe eskadry
lotnicze ostrzeliwały pozycje pow
stańców koło miejscowości Cogollor i Hontanares.
Wzdłuż drogi do Aragon i w o kolicach Ren ales wojska rządowe
mają do zantowania szereg powa
żnych osiągnięć taktycznych, mi
mo silnego oporu ze strony pow
stańców.
Komunikat głosi dalej, że ostrze
liwanie Madrytu j Guadalajara
przez samoloty wyrządziło pow a
żne szkody ludności cywilnej.

BOMBARDOWANIE KORDOBY
Korespondent Havasa donosi,
iż na froncie Kordoby panuje
względny spokój. Czynne jest je
dynie lotnictwo. Samoloty rządo
we rzuciły 200 bomb na pozycje
powstańcze na odcinku Alcarace
los Edgare Montoro. Zniszczono
również pociąg, który prawopodobnie wiózł amunicję.

1.300 WŁOCHÓW WZIĘTO
DO NIEWOLI
Havas donosi z Walencji:
liczba jeńców włoskich, wzię
tych na froncie Gaudalajara
sięga obecnie około 1300. 290
jeńców w tej liczbie 4 oficerów
przewieziono do Walencji.

3 zabitych i 26 rannych
Wczoraj o godz. 8 min. 5 rano pociąg motorowy nr. 206, zdąża
jący z Katowic do W arszawy, na stacji Rudniki, koło Częstochowy
najechał na koniec pociągu towarowego 272.
W edług tymczasowych danych katastrofa nastąpiła na skutek
niewłaściwego nastaw ienia zwrotnicy na stacji Rudniki.
W katastrofie ponieśli śmierć trzej pracownicy kolejowi, t. j. mo
torniczy Grochowski, pomocnik motorniczego Iglicki i konduktor
pociągu towarowego Ostromecki. Poza tym został ciężko ranny kie
rownik pociągu motorowego.
Z podróżnych zostało ciężko rannych 5 osób, a 20 osób odniosło
lżejsze obrażenia.
Na miejsce katastrofy wyjechała komisja śledcza.

O św ia d c z e n ie b. m in. s k a rb u

p. Wł. Zawadzkiego

Pogromca 72 sam olotów niemieckich na czele eskadry
o powiększeniu francuskiej armii
lotniczej. Ustawa ta prawdopo
dobnie wejdzie w życie w przy
szłym roku. Straż imperium zło
żona z doświadczonych lotników,
jak jej nazwa wskazuje, ma być
przede wszystkim używana do ochrony
imperium kolonialnego,
jak również do specjalnych zadań
na terenie metropolii. Składać się
ona będzie z dwóch brygad, pier
wszej .dzielącej się na cztery gru
py — myśliwską .obrony przeciw
lotniczej, bombardującą i piecho
ty lotniczej oraz drugą, złożoną z
grup hydroplanów i amfibij. Pierw

ców zagranicą 5000 zgromadzeń i
m anifestacji hitlerowskich oraz
odbyto w iele podróży propagan
dowych. Okólnik zawiera m. in.
następujący rozkaz do Niemców
zagranicą:

Znowu straszna katastrofa kolejowa

Organizacje i związki niem iec
kie na Śląsku, w W ielkopolsce, na
Pomorzu i w Łodzi otrzymały okólnik od kierownictwa „Gau
Ausland" czyli „związku N iem 
„Mieszkańcy b. kolonii n ie
ców zagranicą".
mieckich,
a także tych teryto
. W okólniku wskazano, że w r.
1 1936 zorganizowano wśród Niem- riów, które Niem cy straciły na
zasadzie Traktatu Warsalskiego,
wezwani są niniejszym do prze
W związku z przemówieniem
słania kierownictwu „Gau Ausland" szczegółowego sprawozda posła Dembickiego na ostatnim
nia z położenia na terytorium, posiedzeniu Sejmu, który atako
wał b. min. Skarbu Zawadzkiego
które zamieszkują.

powietrzna Francji

Z Paryża donoszą, że na pod
stawie budżetu, upoważniającego
ministra lotnictwa do zaangażo
wania 550 oficerów lotników, będ3cych w stanie nieczynnym, po
wołany został do służby, po kil“nastoletniej przerwie słynny
°!n’>k z czasów wielkiej wojny
P- Rene Fonc, pogromca 72 san,0Jlcf w niemieckich.
ma k donosi
„Intransingeant"
nej ° n wejść w skład projektowat. 2w pe“Jalnej formacji lotniczej,
utwórz -<raży IrnPerium“> której
thwalem *e Uzależnione jest od u13 Przez Parlam ent ustawy

NIEUDANA PRÓBA BOMBARD O W ANI A WALENCJI
Wczoraj o godz. 16-ej powstań
czy samolot bombardujący, które
mu towarzyszyły dwa samoloty
myśliwskie, przeleciał nad Walen
cją, rzucając 12 bomb. W szyst
kie bomby padły do morza. Jeden
z samolotów został uszkodzony
przez artylerię przeciwlotniczą i
spadł w pobliżu Torrente w od
ległości 10 km. na zachód od W a
lencji.

PAT ogłasza następujący komu darczo usprawiedliwionym.
V
nikat: W związku z ogólną poprą
(W ). Podając powyższy ko
wą koniunktury, daje się zauw a
żyć od pewnego czasu tendencja munikat, dodamy, że istotnie zwyż
zwyżki cen szeregu artykułów.— ka cen przybiera coraz szybsze
Zjawisko to w obecnym stadium tempo. Dowodzą tego wskaźniki
naszego rozwoju gospodarczego za m. luty, ogłoszone przez Głów
może spowodować
niepożądane ny Urząd Statystyczny.
Ogólny wskaźnik cen hurto
skutki dla ogólnego życia ekono
micznego kraju. Dlatego też Rząd wych w ciągu roku (luty 1936 —
wkroczył na drogę przeciwdziała 1937) WZRÓSŁ Z 52,2 NA 59,9
nia zniżce cen i zdecydowanej \va' (1928 = 100). Bardzo poważnie
ki z wszelkimi objawami spekula zwyżkowała żywność. Wskaźnik
cji. Akcja Rządu w tej dziedzinie „żywności i używek" (który nie
polega na nadzorowaniu ruchu daje jeszcze obrazu wzrostu dro
cen oraz zapobieganiu i niedopusz żyzny!) WYKAZUJE ZWYŻKĘ O
czaniu do nieuzasadnionych zwy 20 PROC.
Bardzo poważnie zdrożały rów 
żek. W tym celu m. in. powołana
została przy Ministrze Przemysłu nież surowce i półfabrykaty prze
i Handlu komisja cen artykułów mysłowe, materiały budowlane i
inne.
przemysłowych.
Zachodzi jednak pytanie, dla
Ostatnio Ministerium Przemysłu
i Handlu wystosowało pismo do czego działalność powołanej ko
karteli i zrzeszeń branżowych o- misji nie znalazła swego wyrazu
rsz organizacyj samorządu gospo w pohamowaniu spekulacji. Zapo
darczego, podkreślające koniecz wiedź kontroli i obserwacji cen
ność przeciwdziałania zwyżce cen kartelowych — to rzecz bardzo do
artykułów przemysłowych. W wy bra! Czy jednak będą raz wreszcie
padku stwierdzenia nieusprawie- zastosowane energiczne metody
wiedliwionej zwyżki cen wyciąga wobec spekulantów, żerujących na
ne będą jak najdalej idące konsek sile nabywczej m as pracujących,
wencje. W stosunku do zwyżki uszczuplającej się z dnia na
cen artykułów kartelowych, już dzień?
Powtarzamy, cośmy już niejed
przeprowadzonych,
ministerium
przemysłu i handlu zastrzega so nokrotnie pisali. Sytuacja ludzi
bie stwierdzenie, czy zostały one pracy staje się coraz bardziej rozustabilizowane na poziomie gospo paczliwa,

6
Agencja PRESS donosi z Katowic:

1

Konieczne są energiczne kroki wobec spekulantów

Zły humor Nussolinlego
zwołania nadzwyczajnej sesji Ra
dy Ligi Narodów. Rząd Walencji
wychodzi z założenia, że obecność
na terytorium hiszpańskim wojsk
włoskich i udział ich w wojnie
domowej, jest pogwałceniem ar
tykułu 10 paktu. Co jednak szcze
gólnie zaniepokoiło Mussoliniego,
to oświadczenie lorda Cranborne'a
podsekretarza stanu Foreign Offi
ce, że Rząd angielski gotów jest
poprzeć odpowiednią inicjatywę
Rządu Walencji.
W odpowiedzi na tak wyraźnie
sformułowane stanowisko Anglii
ambasador włoski ,Grandi, oświadczył, że Mussolini nie wyco
fa z Hiszpanii ani jednego ochot
nika włoskiego dopóki trwać bę
dzie wojna domowa ,czy li innymi
słowy dopóki jenerał Franco nie
odniesie ostatecznego zwycięstwa.

li,: ■

Drożyzna wciąż wzrasta

6dyby to nawet była prawda

Korespondent paryski „Kuriera
.Warszawskiego" donosi:
N a porządek dzienny aktualno
ści międzynarodowych wypłynął
ponownie problemat stosunków
włosko - angielskich. Pertinax pi
sze o bardzo poważnym napięciu
sytuacji między Londynem a R zy
mem. Korespondent londyński „Le
Temps“ donosi,
napięcie to
jest dziś tak samo groźne, jak by
ło w ciągu zim y 1935—36.
,JJOeuvre“ dowiaduje się, te
pośpieszny powrót Mussoliniego
do Rzym u spowodowany został
nie tylko porażką dwu dyw izji na
froncie madryckim (tudzież przej
ściem na stronę czerwonych około
tysiąca żołnierzy włoskich, co Bu
rt uważa w „L‘Ordre“ za objaw
wielce niepokojącyj, lecz także
zapowiedzią Rządu Walencji wy
stąpienia z formalnym żądaniem

'■

sza grupa stacjonowana będzie
w okręgu paryskim i w Reims,
druga w Aix - les • Bains i Cham
bery. Druga brygada będzie mia
ła głównie na celu działanie w
koloniach; pierwsza będzie speł
niać rolę raczej pierwszej zapory
w razie ewentualnego ataku.
Na kierownika lormacji bryga
dy imperium przewidywany jest
wybitny oficer ■ lotnictwa gen.
Bouscat.
Rene Fonc objąłby dowództwo
grupy myśliwskiej w piej^vszej
brygadzie.

min. skarbu Zawadzki nadesłał do
marszałka Cara pismo, w którym
żąda postawienia go przed try
bunałem stanu, aby w ten sposób
oraz b. premiera Kozłowskiego za mógł się oczyścić z czynionych mt
stanowić całokształt polityki skarbowej b. zarzutów.

Otrzymane raporty
będą m ateriał i wskazania dla
dalszej działalności kierownictwa,
które właśnie w roku ubiegłym uległo reorganizacji i przystąpiło
do realizowania nowego planu akcji“.

Jak wiadomo, kierownictwo
„Gau Ausland" zostało skoncen
trowane w specjalnie utworzo>ym w ydziale niem ieckiego Min.
Spr. Zagr. pod przewodnictwem
„gauleitera" von Bohle. W tych
warunkach rozkazy berlińskie do
organizacji Niem ców zagranicą
noszą wszystkie znamiona oficjal
nych rozkazów Rządu niem iec
kiego.

Jutrzejszy nasz numer
ukaże się w znacznie zwiększonej objętości Będzie to NUMER
ŚWIĄTECZNY.
Numer następny wyjdzie we wtorek rano.
Prosimy nasze Oddziały prowincjonalne, by dziś — w piątek —
BEZWZGLĘDNIE DO GODZ. 12 W POŁUDNIE — zawiadomiły na
szą Administrację, jaką ilość egzemplarzy numeru świątecznego
chcą otrzymać.
Telefony: 2-20-13 i 5-13-80.
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Stanowisko nauczycielstwa polskiego

Uchwały Zjazdu Nadzwyczajnego Z.N.P.
Po wyborach nowych członków
Zarządu Głównego przystąpiono
w e środę do dyskusji. Dyskusja
wykazała całkowitą jednomyślność
nauczycielstwa. Jeden po drugim
m ówcy wyrażali sw ą całkowitą
solidarność z poczynaniami Za
rządu Głównego, jest to najlepszą
odpowiedzią dla tych, którzy liv
czyli, że kilkomiesięczna nagonka
wyda swe ow oce i wpłynie na roz
luźnienie się spoistości Związku.
Następnie Prezes J. Kolanko od
czytał wnioski wysunięte przez Za
rząd Główny. W szystkie wnioski
zostały uchwalone bez zmian.
Poniżej podajemy w skróceniu
wnioski, uchwalone na V Nadzwy
czajnym Zjeżdzie D elegatów ZNP.
1.
Stojąc na stanowisku, iż liaslo
ugruntowywania niepodległości w
duszach wielomilionowych rzesz
młodzieży szkolnej oraz w duszach
dorastających i dorosłych pokoleń,
było od pierwszych dni przywró
cenia Polsce bytu niepodległego,
jest obecnie i będzie po wszystkie
czasy pierwszym i najważniej
szym drogowskazem w pracy w y
chowawczej całego zorganizowa
nego nauczycielstwa, — Zjazd De
legatów Z. N. P. z uznaniem ak
ceptuje akt ziożema przez Prezy
dium Z. N. P. deklaracji z dnia 23.
IX.1936 r. p. Marszalkowi śm igłe
mu - Rydzowi w sprawie obrony
Państwa.
11.
W ychodząc z założenia, że Z. N.
P., jako organizacja bezpartyjna,
nie ma potrzeby ustosunkować się
do programów ugrupowań polity
czno - partyjnych, Zjazd D elega
tów aprobuje dotychczasową tak
tykę Zarządu Głównego, a w szcze
gólności uchwalę Prezydium z dn.
1 marca 1937 r. oraz rezolucję Ko
misji Porozumiewawczej Związ
ków Pracowniczych z dnia 4 mar
ca 1937 r., w odniesieniu do tych
ugrupowań.

sowej polityki
stwa.

oświatowej

Pań-

Pozostałe
wnioski
dotyczą
spraw: zmiany pragmatyki nau
czycielskiej, uposażenia nauczycie
li szkół państwowych i publicz
nych, zaopatrzenia emerytalnego,
umowy o pracę nauczycieli szkól
prywatnych, gruntów szkolnych,
dodatku mieszkaniowego, samo
rządu szkolnego i radiofonizacji.
Zjazd zamknięto we środę o g.
20-ej, w atmosferze ogólnego en
tuzjazmu.
s>*

VI.
Biorąc pod uwagę fakt, że w y
datki konieczne do odbudowania
szkolnictwa nie mieszczą się w ra
mach obecnego budżetu, przezna
czonego na oświatę — Nadzwy
czajny Zjazd Delegatów Z. N. P.
wzyw a Zarząd Główny do wywal
czenia; a) nadzwyczajnego fun
duszu ośw iatow ego, przeznaczone
go na powiększenie liczby etatów
* *
nauczycielskich do wysokości uZjazd posiada, oczywiście, du
możliwiającej powszechność nau żą wartość ogólno - społeczną. Tę
czania, b) wielkiego planu ośw ia wartość omówimy, jak zapowiada
tow ego, mającego za cel główny
liśmy, osobno.
odbudowanie szkolnictwa powsze
chaego, i oparcie tego planu na
pewnych podstawach finansowych.
VII.
W związku z katastrofalnym
stanem lokalów szkolnych Nad
zwyczajny Zjazd Delegatów w zy
wa Zarząd Główny do podjęcia
akcji, w sprawie utworzenia nad
zwyczajnego funduszu na cele bu
Wiadoma deklaracja wypowia-i
downictwa szkolnego. Fundusz da się, jak wiemy, przeciw walce
taki nakładałby obowiązek świad klasowej i proponuje robotnikom
czeń na rzecz budownictwa szkol „zasiąść przy jednym stole z pra
nego w równej mierze na małą, jak codawcami". A więc hasło „solii na wielką własność, położoną na darystyczne".
terenie gmin)'.
Tymczasem wśród tej „solidary
VIII.
stycznej" „harmonii" wybuchła
Nadzwyczajny Zjazd D elega wojna, i to właśnie w „sanacji".
tów, stwierdzając, że około 60# Chodzi o wzrastającą drożyznę,
dzieci ogółu lucinośd Rzeczypos o ceny. I oto w związku z tym
politej, a około 75# dzieci wsi, ska właśnie problemem rozpoczęła się
zanych jest na pobieranie nauki — walka klasowa. Ujawniła się
elementarnej w szkole powszech przepaść między pracownikiem nej I-go stopnia — w zyw a Zarząd konsumentem a wielkim kapitałemGłówny do przekonania władz o ,.producentem".
kosztow ności i nieproduktywnoZaczęło się od tego, że, jak piści pracy tych szkół oraz o konie saliśmy, w organie p. Miedzińskie
czności możliwie szybkiej ich li go „Gazeta Polska" zabrał głos
kwidacji przez racjonalną koma „prosty człowiek" (konsument) i
sację.
zaprotestował przeciw zwyżce cen.
IX.
Na to okrutnie obraził się „Czas"
Nadzwyczajny Zjazd Delegatów organ ziemiaństwa i wielkiego ka
Z. N. P. w zyw a Zarząd Główny pitału. Czy — zapytuje — organ
do prowadzenia dalszej energicz pół-urzędowy, komentator deklara
nej akcji, mającej na celu realiza cji, „Gazeta Polska" ma prawo
cję zasady kształcenia nauczycie występować przeciwko wielkiemu
111.
Zjazd Delegatów zaleca utrzy li szkół powszechnych wyłącznie kapitałowi?! przeciw kartelom?!
manie nadal dotychczasow ego sto w uczelniach na poziomie szkół a gdzie solidaryzm deklaracji?
gdzie walka z —• walką klas?!
sun ku do religii, polegającego na wyższych.
X.
poszanowaniu uczuć religijnych
Nadzwyczajny Zjazd D elega
oraz stosow anie dotychczasowej
taktyki do kleru, wyrażającej się tów stwierdza, że ocenianie pracy!
nauczyciela na podstawie tak zwa i
w tym, że Z. N. P. nie pragnął
nie pragnie walki z duchowień nych wyników nauczania, poda- [
stwem, ale zaw sze bronić będzie nych w programach, jest w obec
takiej pozycji szkoły i nauczycie nych warunkach niewłaściwe i
la, jaka odpowiada założeniom i- krzywdzące. W związku z tym
deologicznytn i tradycjom pracy Nadzwyczajny Zjazd Delegatów
Na mocy postanowienia Rady
w zyw a Zarząd Główny do w yslązwiązkowej.
komisarzy ludowych ZSSR. zwią
penia z wnioskiem do władz szkol
IV.
zki zawodowe zosłają zwolnione
nych o zmianę dotychczasowej po
z dniem 1 m aja r. b. od wydatków
Walny Zjazd Delegatów wyra
lityki rygorów w stosunku ęio nau
na pomoc lekarską, budowę do
ża przekonanie, że należy w dal
czyciela l wydanie zarządzeń, ma
szym ciągu rozwijać współpracę
mów i emerytury dla nie pracu
jących na celu ustalenie nowych
jących emerytów. Wydatkami ty
ruchu zaw odow ego pracowników
wytycznych w sprawie obowiązu
umysłowych z ruchem zawodowym
mi zostają obciążone budżet pań
jących wyników nauczania.
robotniczym, ruchem współdziel
stwa i budżety lokalne.
XI.
Dotychczasowy oudżet ubez
czym oraz z chłopskim ruchem
Nadzwyczajny Zjazd Delegatów
kulturalno - gospodarczym.
pieczeń społecznych związków z a 
wzywa Zarząd Główny do poczy
wodowych wynosił 8 i pół miliar
V.
nienia usilnych starań u władz
da
rubli. Z chwilą wprowadzenia
W związku z odmówieniem, w szkolnych w sprawie a> jak naj
w
życie
budżet ten zmniejszy się
kilku wypadkach, przez władze ad szerszego rozbudowania sieci pan
rainistracyjne zezwoleń na odby stw ow ych szkół średnich ogólno - o połowę. Jest to nowy kruk w
cie zgromadzeń pracowników mię kształcących zawodowych, b) u- dziedzinie reformy finansowego
dzyorganizacyjny :h, W alny Zjazd destępnienia studiów w szkołach systemu ubezpieczeń społecznych.
Delegatów w zyw a Zarząd Główny średnich młodzieży z rodzin chłop Do r. 1934 ludowy komisariat
Z. N. P. do energicznej obrony skich, robotniczych i pracowni zdrowia publicznego finansowany
prawa do swobodnego zrzeszania czych przez przyjmowanie do gim był z budżetu państwowego, bu
się i organizowania współpracy nazjów ogólnokształcących bez e- dżetów lokalnych i z dotacyj kas
związków pracowniczych w spra gzaminów wstępnych na podsta ubezpieczeń, środki te komisariat
w ie katastrofalnego stanu ośw ia wie tylko świadectwa ukończenia zdrowia otrzymywał za pośred
ty powszechnej
Nadzwyczajny szkoły powszechnej, c) zniesienia nictwem rad związków zawodu
Zjazd Delegatów stwierdza, że a) t. zw. opłat administracyjnych w wych. W r. 1934 wpływy te zo
stały skoncentrowane w central
warunki pracy nauczyciela unie szkołach średnich.
nym
komitecie związków zawodo
możliwiają mu realizację zadań,
XII.
wych. Obecnie źródłem finanso
stawianych mu przez oficjalną pe
Stwierdzając z zadowoleniem,
dagogikę i uniemożliwiają mu spel że sprawa rozwoju szkolnictwa wania komisariatu zdrowia będą
budżety państwowy i lokalne.
nienie misji kulturalno - ośw iato dokształcającego wchodzi na w ła
Reforma ta, ja k wynika z wy
wej, jakiej wym aga od nauczycie ściw e tory, Nadzwyczajny Zjazd
la demokratyczne państwo, b) tru D elegatów Z. N. P. w zyw a Zarząd jaśnień organu związków zawodo
dności finansowe Państwa nie mo Główny i Sekcję Szkolnictwa Do wych „T ru d", została spowodo
gą usprawiedliw.ć faktycznej rezy kształcającego do dalszych wysil w ana względami oszczędnościo
gnacji z zasady powszechności ków o spowodowanie ustaw ow ego wymi, albowiem komitety fabrycz
nauczania, c) dla wydźwignięcia uregulowania sprawy zakładania ne przekraczały swe budżety o
szkolnictwa z upadku, konieczna i utrzymywania szkół dokształca 200 do 300 proc., wydając zbyt
duże sumy na zapomogi robotni
jest gruntowna rewizja dotychcza jących rolniczych.
kom, niezdolnym czasowo do p r a 
XIII.
Uznając za rzecz niezbędną bliskie cy. Zdaniem „T rudu" reforma ta
w spółżycie i ścisłą współpracę o- została przeprowadzona jednak w
bywatelską nauczycielstwa ze śro interesie robotników, gdyż komite
ty fabryczne nie mogąc wypłacać
Na linii kolejowej, łączącej Buko dowiskiem na terenie organizacji
robotnikom na czas niezdolności
społecznych
i
kulturalnych,
Nad
winę z Siedmiogrodem między Vatra Domei i Silva, wydarzyła się zwyczajny Zjazd Delegatów Z. N. do pracy tyle, ile wypłacały przedkatastrofa, której ofiarą padło kilka P. w zyw a Zarząd Główny do dal tym, będą walczyły o lepsze s a 
tsób. Oddział żołnierzy pracował nad
/rozszerzeniem toru, używając dyna szego udzielania poparcia tym or nitarne warunki dla robotników,
mitu do wysadzania skał. Jeden z ganom prasowym, które służąc i- starając się w ten sposób zmniej
bloków skały spadł na pracujący od- dei obrony Państwa i demokracji, szyć ilość wypadków zachorowań.
tóział.
Trzech żołnierzy poniosło jasno i zdecydowanie stanęły w
W łaściwy sens tej reformy po
śmierć na miejscu. Kilku przewiezio obronie szkoły i nauczyciela.
lega
na tym, że środkami na cele
no w stanie beznadziejnym do szpi
społeczne
dysponować będzie pań
***
tala.

ssn

Przegląd prasy
ENCYKL1KL

równuje tą ostatnią encylikę z in
ną, z roku 1931, wymierzoną prze
ciwko faszystom włoskim (głów
nie w sprawie młodzieży); jednak
po tamtej encyklice z roku 1931
nastąpiły niebawem bardzo ser
deczne stosunki pomiędzy W aty
kanem a włoskimi faszystami.
Jeszcze jedna uwaga: nasi klerykali piszą o swym „antyfaszys
towskim" nastawieniu, powołując
się na stosunki w Niemczech. Tym
czasem w Niemczech, kraju prze
ważnie protestanckim (64 proc.),
stosunki są odrębne; w e Włoszech
i zwłaszcza w Austrii klerykali
znakomicie współżyją z faszysta
mi i ich popierają.
W reszcie interesuje nas ta en
cyklika z punktu widzenia polity-

ki zagranicznej: niektórzy Niemcy
dziwią się, że Mussolini, przyja
ciel Hitlera i papieża, nie prze
szkadzał opublikowaniu encykliki,
istnieją jednak poszlaki, że Mus
solini raczej zaciera ręce... stosun
ki bowiem hitlerowsko - włoskie
(mimo „współpracy" w Hiszpanii)
wcale nie są takie idealnie harmo
nijne, jak niektórym się zdaje.
Druga encyklika jest skierowa
na przeciw komunistom. Pisze o
niej interesująco i trafnie tow.
Leroux w „Populaire" z 21 b. m.
Tow. Leroux podkreśla trzy mo
menty: definicję (niedokładną) ma
terializmu, pochwały korporacjonizmu i wzywanie władzy św iec
kiej do walki z ateuszami. Pozatym autor zajmuje się stroną mię
dzynarodowo - polityczną encykli
ki. Pod pretekstem, powiada, wal
ki z komunizmem Watykan pro
wadzi określoną politykę zagrani
czną, starając się np. Polskę kie
rować przeciw ZSSR i t. p. Fak
tycznie, powiada tow. Leroux, Wa
tykan popiera znaną faszystowską
koncepcję podziału Europy na
„Okrzyki „dosyć napełniania cię-jw ano zadarmol... P. Wierzbicki o- wschód i zachód.
żką pracą waszych kieszeni", ra-1 świadcza, że wszak węgiel, nafta,
JEDNOŚĆ CZY WOLNOŚĆ
żą na łamach pisma, które chce żelazo są oddane pod kontrolę
ZWIĄZKÓW?
interpretować deklaracji;, mówiącą Rządu. I gorąco — oczywiście —
„Pofonia" zastanawia się nad
0 wspólnym języku pracowników broni karteli.
kwestią:
wolność czy jedność
Tak rozgorzała, w dobie „soli
1 pracobiorców, odrzucającą walki
związków zawodowych w Polsce
klasowe i dążącą do stworzenia je  daryzmu", gorąca walka na szpal
— w związku z odezwą Komisji
dnego wielkiego obozu dla wszyst tach „Gazety Polskiej". Po p.
Centralnej. Niektóre uwagi autora
kich, którzy z tezami deklaracji Wierzbickim zabrała głos redakcja
są słuszne, np. na temat prctekcjł,
tejże „Gazety", grożąc, że z „Le
się zgadzają".
jako głównej broni niektórych
Walka z kartelami, z podwyż wiatana" Rząd może zrobić — sar
związków uprzywilejowanych.
szeniem cen? Jakiem prawem?
dynkę... I przytem w ciekawy spo
Wszak widzimy dzisiaj u nas, że
„Czyż to nie oznacza, że „Pro sób charakteryzuje zabiegi p.p. ka
niektóre organizacje zawodowe ty l
sty Człowiek" z „Gazety Polskiej" pitalistów — „producentów":
ko temu zawdzięczają znaczniejszą
nawołuje da upaństwowienia wiel
„I nie będziemy taić, że rzeczliczbę członków, że wobec braku
kiego przemysłu, skartelizowanego
nictwo interesów przemysłu klu
pracy robotnik znajduje zatrudnie
nawiasem mówiąc, na iądanie i
czowego jest znakomicie zorgani
nie jedynie wówczas, jeżeli do tych
pod presją państwa?"
zowane, ma stały dostęp do miejsc
organizacji przystąpi. Za to przy
Bardzo ciekawe. A więc tak poj
w których się arbitraż wypracowu
dzielanie pracy swym członkom
muje deklarację wielki kapitał?...
je i z godną podziwu precyzją pre
przywódcy ich wysługuję się P°ńA w „Gazecie Polskiej" zabrał
zentuje tam swoje argumenty".
tyczn'e reżimowi ich popierające
To ciekawe. A czy konsumenci,
kolejno głos człowiek bynajmniej
mu. Związki te działają nie tylko
nie „prosty", bo sam p. Wierzbi pracownicy, robotnicy mają taki
niemoralnie f asocjalnie, ale obra
cki, wódz „Lewiatana" i w zgryź sam „stały dostęp"? Czy mają np.
żają godność człowieka i depcą no
liwych, nawet aroganckich sło swój głos chociażby w Sejmie 1 Se
gami prawa jego osobowości, a
wach „wykpił" ow ego „prostego nacie?
przedewszystkim jego wolnoóć su
człowieka", który chce, aby w szy
Walka na szpaltach „Gazety’* mienia.
stko było tanio. Może darmo? — pokazuje wyraźnie, jak wygląda
Ale dalej — gorzej. Chadecka
ironizuje wódz „Lewiatana’*: w „solidaryzm"... w praktyce.
Polonia" przychodzi do wnio
(K. CZ.)
starożytnym Rzymie chleb rozdasku, że związki klasowe hołdują
teoriom Marksa, a w ięc katolickie
związki przystąpić do nich nte
mogą. i tu „Polonia" cytuje po
wiedzenia Marksa w duchu materialistycznym; w końcu przycho
dzi do wniosku; że w obec tego
wielość związków jest lepsza...
Logika to słaba. Albowiem w
stwo ,a wydatki na te cele, według od swoich zarobków na ubezpie związkach klasowych z teorii Mar
odnośnych stawek ściągać będą czenia społeczne 10,7 proc., zw ią ksa (a raczej z życia samego!)
związki zawodowe. Poza tym n a  zek robotników organów rolnych wzięta jest idea walki klasowej o
leży podkreślić ,że najwyższe staw 4,4 proc., związek robotników leś dobrobyt robotnika i lepszy ustrój,
ki opłacać będą robotnicy przemy nych 3,8 proc., nauczyciele 4 proc,, natomiast żadnego przymusu filo
słowi, a najniższe robotnicy rol urzędnicy państwowi 4,4 proc., zoficznego niema (m aterializm!):
ni,
funkcjonariusze
przedsię związek artystów 3,7 proc. Jest w klasowych związkach mamy
biorstw rolnych .urzędnicy i p r a  to więc pewien przywilej urzędni dziesiątki tysięcy wierzących ro
cownicy naukowi. Np. robotnicy w ków, pracowników naukowych i botników. Argumentacja „Polonii"
przemyśle azotowym płacić będą wsi.
chybiona. Jedność musi być naka
zem klasowym dla robotnika!

Papież wydał dwie ciekawe en
cykliki: przeciwko hitleryzmowi i
przeciwko komunizmowi.
W encykiice
antyhitlerowskiej
papież ostro potępia takie hasła,
jak „Blut und Boden‘‘ (krew i gle
ba) itd . Encyklika oznacza zao
strzenie stosunków watykańsko niemieckich; może nawet przyjść
do zerwania konkordatu z roku
1933. Ale np. klerykalny „Głos Na
rodu'*, widocznie nie uważa jesz
cze, że wszystko stracone, bo na
wołuje Niemcy do opamiętania i
wyraża nadzieję:
„Może znajdą
się w obozie Hitlera ludzie rozsą
dni, którzy zechcą wstrzymać za
ślepionych nienawiścią neopogan"
i t. d. Rzecz ciekawa, dziennik po

Wojna domowa w „Sanacji"
C h o d zi o ce n y , o d r o ż y z n ę !

Ubezpieczenia społeczne w Z.S.S.R.

Funduszami ubezpieczeniowym* dysponować będzie obecnie państwo
a n,e jak dotychczas związki zawodowe

Ś m ierć

przy rozsadzaniu sKeł

Socjaliści polscy w Czechosłowacji
jjrowadzpkcję uzyskania pełnych praw dis Po laków
W związku z deklaracją Pols
kiej Socjalistycznej Partii Robotni
czej w Czechosłowacji w sprawie
postulatów ludności polskiej (pi
saliśmy o tym obszernie), odbyło
się w ub. sobotę w czeskim Cie
szynie posiedzenie P. S. P. R., —
stronnictwa ludowego oraz związ

ku śląskich katolików', na którym
uchwalono powołać do życia ko
mitet porozumiewawczy.
Z ada
niem tego komitetu będzie prow a
dzenie akcji w' kierunku uzyskania
całej pełni praw narodowych dla
ludności polskiej w Czechoslowa-

cii.

B racia w ic e
W ojewódzki Zarząd Stronnic
twa Ludowego w Kielcach orga
nizuje w tym roku uroczystość
chłopską dla uczczenia rocznicy
bitwy racławickiej.
Uroczystość odbędzie się w Ra

cławicach w powiecie miechow
skim dnia 18. kwietnia. Udział w
uroczystości wezmą nie tylko chlo
pi z okolicznych powiatów, ale
i delegacje z całej Polski.

Otwarcie zjazdu Z.A.S.P.
Wczoraj rano odbyło się w Warsza
wie otwarcie
dorocznego zjazdu
Zw. Artystów Scen Polskich.
Na
zjazd przybyło ok. 30 delegatów miej
scowych i zamiejscowych. Zebranie
zagaił prezes Józef śliwicki; przewo

dr.iczącym zjazdu wybrany został
Józef Karwowski z Krakowa- Porzą
dek dzienny pierwszego posiedzenia
plenarnego wypełniły wybory do ko
misji mandatowej oraz sprawozda
nia.

Owa trupy w przedziale
W wagonie pociągu Kiszyniów —
Catatea Arba wydarzył się niezwy
kły tragiczny wypadek. W chwili
gwałtownego zahamowania pociągu
spadł z półki ciężki kufer jednego z
podróżnych, zabijając n a miejscu

dziecko jadącego w przedziale pod
oficera. Nieszczęśliwy ojciec pod
wpływem rozpaczy strzelił do mimo
wolnego sprawcy nieszczęścia, któ
ry wkrótce zmarł na skutek otrzymarnej rany.

„PRĘDZEJ

DODATNI".

Konserwatywny „Czas" już ob 
licza bilans zakończonej sesji sej
mowej i dowodzi, że bilans to „prę
dzej (?) dodatni". Nie dość na tern:
Izba w ykazała „niezależność" (!).
Co więcej, był to w ogóle moment
„przełomowy" (1).
Oj, cygani stary „Czas"! Wszak
że sam tyle razy dowodził, że wla
śnie „niezależności" ani na grosz!
Ale owszem, były mizerne zresztą
próby „niezależnych" wystąpień —
gdy przemówił klasowy ziemiań
ski interes; gdy organizowano ak
cję ziemian przeciwko min. Ponia
towskiemu; gdy zbuntowali się
magnaci w senacie za przewodem
księcia Lubomirskiego i z w iad o
mą deklaracją w ręku zażądał! ustąpienia min. Poniatowskiego (za
„walkę klasową"!)
Na tem cała „niezależność" sir
zaczęła i skończyła.
POGŁOSKI
„Wlecz. Warsz." donosi, że „w
kołach miarodajnych podnoszą sfę
głosy za unifikacją Górnego ślą 
ska, w obec wygaśnięcia konwen
cji górnośląskiej", to znaczy za
zniesieniem autonomii. To samo
pismo donosi, że górnośląskie or
ganizacje, będące pod wpływem
t. zw. „Frakcji Rewolucyjnej*', zgło
siły akces do OZN; a to „przesą
dza w pewnym stopniu, powiada,
stanowisko
centrali
w arszaw 
skiej".
■"

IK.CZ.

str. 3

Wigc czekam, panie prokuratorze!
Otrzymaliśmy następujący ko Miedziński — „człowiek pros
ty". I, jako „człowiek prosty",
U n ik at urzędowy:
jestem niezmiernie rad, że spra
Upatrując w a r t p. t. „KO
wa została skierowana do p. pro
NIEC POLEMIKI** od stów „PO
kuratora Sądu Okręgowego w
WTARZAM MOJE TWIERDZE
Warszawie. Bo może dowiem
NIE“ do stów „JEDNEGO OBO
ZU POLITYCZNEGO**, zatniesz- się, dlaczego to, co napisałem
w owym artykule „Koniec pole
czonym w czasopiśmie „Robot
miki", — koliduje akurat z art.
nik" z dnia 23 marca 1937 r. Nr.
170 Kodeksu Karnego. Odczytu
86 cechy przestępstwa przewi
ję sobie i odczytuję ten art. 170:
dzianego w a r t 170 K. K. — na
ani rusz nie mogę zrozumieć, co
zasadzie art. 27 dekretu z dnia
ma on wspólnego z tym, co ja
7JI.1919 r. w przedmiocie tym
napisałem. A dekret z do, 7 lu
czasowych
przepisów praso
tego
1919 r.? Pokazałem współ
wych (Dz. Pr. 1919 r. Nr. 14,
twórcom
dekretu „ustęp kary
poz. 186) obłożyłem aresztem
godny" z mego artykułu. Byli
w dniu 22 marca 1937 r. wyżej
bardzo zdziwieni. Widocznie de
wymienione czasopismo przy
krety, jak w przysłowiu, wyla
równoczesnym skierowaniu spra
tują niekiedy z ręki niby wró
Vy do Pana Prokuratora Sądu
ble,
a wracają niczem bawoły.
Okręgowego w W arszawie.
Teraz więc — lojalny obywa
ZA KOMISARZA RZĄDU
tel Rzeczypospolitej — czekam
Podpis.
lojalnie aż p. prokurator Sądu
Warszawie
Jestem — tak samo, jak p. Okręgowego w

wskaże mi, gdz'e, jak i w jakim
Przeżyw am y obecnie w rzeczy
punkcie przekroczyłem w moim wistości polskiej renesans idej „soartykule granice 170 artykułu lidarystycznych" i „konsolidacyj
Kodeksu Karnego.
nych". Hasła t. zw. „solidaryzm u

K w ia tk i u
nie razi ich nuda, rozsiewana z ulicy W iejskiej na cały kra j — i nie
zw a lcją ju ż w iny na cały S ejm
za pojedynczy w ypadek naduży
cia posła.
..
o
•

Co spow odow ało tę zm ianę i co
się takiegp stało?
W łaściw ie nic. Zm ieniła się je 
dynie podstaw a powołania S e j
mu, — zm ieniła się ordynacja w y 
borcza i zm ieniły się uprawnienia
S ejm u. A w raz z tym i zm ianam i
ustały odrazu w szystkie dawne
narzekania i w szystkie daw ne lże
nia.
L ecz w ów czas, mimo lżenia,
S ejm posiadał św iadom ość repre
zentow ania całej ludności w pań
stw ie, M IAŁ W Ł A S N Ą SIŁ Ę I DU 
M Ę; — d ziś trzeba sztucznie pod
niecać go i przem ocą w m aw iać w
niego poczucie autorytetu, mocy
i am bicji.
S ejm u now ego lżyć nie wolno,
ale, ja k stw ierdza J .K .C ."... z a 
w isł on w pow ietrzu"
w
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Nowy zeszyt „Prasy

cs

Artykuł p. t. „Reforma w stadium
Ukazał się marcowy zeszyt mie
krystalizacji**
zawiera głosy czytel
sięcznika „PRASA", organu Polskie80 Związku Wydawców Dzienników ników „Prasy" na tem at reformy
stanu dziennikarskiego.
i Czasopism.
P. E. Rafałski w artykule p. t, „In
teresy
przedsiębiorstw wydawniczych
W artykule wstępnym p. t. „O udział szkoły w akcji propagandy czy w Anglii" podaje szereg ciekawych
telnictwa" p. Jan Mokrzycki podkre danych o akcji zjednywania czytelni
śla konieczność podniesienia czytel ków, prowadzonej przez wielkie wy
nictwa pism w Polsce, przede wszyst dawnictwa angielskie.
Jedno z ważnych zagadnień z dzie
kim przez zorganizowanie odpowied
niej akcji propagandowej na terenie dżiny administracji wydawniczej po
%kół. Foważnym krokiem naprzód rusza p. Stefan Heinrich w artykule
^ tej pracy będzie zorganizowanie p. t. „Inkaso zaległej prenumeraty".
Ponadto znajdujemy w zeszycie
dl a nauczycieli szkolnych bezpłatnych
korespondencyjnych kursów o prasie •szereg artykułów o sprawach praso
łn^jektowanych przez Związek Wy wych za granicą. Zeszyt uzupełniają
stałe działy informacyjne.
dawców.

Nagrodzona na konkursie KsiąJ?‘cy * A tlas i PAL powieść p.
Malewskiej, jest jeszcze jednym
°wodem, że powieść historycz•£*a. n'e należy jeszcze do przeszłoJ?1; Wprost przeciwnie — nastęd n v ei rer>csans. Faktem jest je*tat • że u p o w sz e c h n ie n ie w oJjjnt czasie typu t. zw. „roman
tery ‘^graficznego** jest najcharak
tu p ó ź n ie jsz y m przejawem zwro
Przp* !iteraturze ku tematom z

S2'ości

»Ił
br2 ę ° a'ans biograficzny" — dohzowar. ^ ^ a n y i należycie zreabeletr V jest już na pograniczu
Mamy
* dziejopisarstwa —
ż3ce na^ Podobnie — utwory, letwórc2 0ś ?°graniczu tego działu
znaczenjj1 ' Powieści w zwykłym
Fabuła
słowa.
W? historv eplata w ów czas kanCZn3, służy do ośw ietle
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nicznej strukturze", przeciwstawia
czej — m uzealnej, w ydobyw ane są
jąc je t. zw. państwu partyjnemu,
znowu na św iatło dzienne, staw ia
mechanicznej
demokracji... Cała ar
ne w glorji jedynie zbaw iennego
gumentacja, skierowana przeciw
ideału i zalecane wymownie do
stronnictwom politycznym, ma na
ra- pow szechnego stosow ania i użyt
der problematyczny
charakter.
ku... W tej spraw ie, jak i w in
Wystarczyć
ma
bowiem
jedynie
nych, nie ukryw am y sw ego zdania
przekazanie grupom korporacyjnopod korcem i przy każdej okazji
stanowym tej roli, jaką odgrywają
w yraźnie zaznaczam y swoje sta 
dzisiaj stronnictwa. Otóż ugrupo
nowisko w obec różnych pom y
wania te opierają się narówni ze
słów i przedsięw zięć „solidarystystronnictwami politycznymi na In
cznych'*. Nie o słow a zresztą cho
teresie, może nawet w jeszcze sil
dzi, lecz o treść, nie o nazwę, lecz
niejszym stopniu, ponieważ łączyć
0 zaw artość, a co do istotnej tre 
je
mogą tylko interesy m aterialne^
ści i zaw artości pojęcia „solidary
Wrogi stosunek do stronnictw, a
zmu społecznego** trudno żywić
naprawdę, w istotnej instancji, do
jakiekolw iek złudzenia.
demokracji służy — świadomie —
W znanej rozpraw ie „O istocie
czy nie świadomie — siłom poli
1 w artości demokracji'*, prof. Keltycznym. które zmierzają do za
sen — autorytet m iędzynarodow y
pewnienia wszechwładzy interesom
w dziedzinie socjologji i nauki o
jednej tylko grupy. Te interesy nie
państw ie — zajął się również z a 
chcą uwzględniać odmiennych in
gadnieniem „solidaryzm u", tak ko
teresów innych grup, a zarazem nm entując tę kw estję (wyd. polskie,
krywają swoją prawdziwą naturę
W arszaw a, 1936; str. 33 i nast.):
pod ideologicznym płaszczykiem
„Ideał dobra zbiorowego stoją
„organicznego**,
„prawdziwego^*,
cego nad i poza interesami grapo„dobrze
zrozumianego"
interesu
wemi, a więc ponadpartyjnego, —
ogółu...**
ideał solidarności interesów wszyst
Podzielając w zupełności te
kich członków zbiorowości bez rS i
nicy narodowości, wyznania, klas św iatłe i logiczne w yw ody prof.
i t. p. jest złudzeniem metafizycz Kelsena, nie pominiemy sposobno
nym, albo ściślej jeszcze — meta- ści by stw ierdzić, że karm ienie się
politycznym, które zwykło się wy złudzeniami, choćby naw et „meta
rażać w nader niejasnej termtno- fizycznymi", jest w polityce rzeczą
BD.
logji, mówiącej o „organicznej" zaw odną i zgubną.
istocie zbiorowej, albo o jej „orga ■
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NAJWIĘKSZEMU TRYBUNOWI LUDU POLSKIEGO
NAJDZIELNIEJSZEMU CHORĄŻEMU POLSKIEGO SOCJALIZMU
NIEZŁOMNEMU WODZOWI POLSKI, WALCZĄCEJ O WOLNOŚĆ

Ignacemu Daszyńskiemu
Tym wyrazem naszego przywiązania do pamięci Ignacego Da
szyńskiego będzie

FUNDUSZ 1EG0 IMIENIA
utworzony uchwałą XXIV Kongresu Polskie} Partii Socjalistycznej.
Pod tym hasłem zjednoczmy się w szyscy. Niechaj wśród organi
zatorów, propagatorów i ofiarodawców Funduszu — nikogo z nas
nie zabraknie.
Niechaj na czele akcji FUNDUSZU staną w pierwszym rzędzie
wszystkie orgnizacje partyjne, zaw odow e i kulturalno - oświatowe.
By im to zadanie ułatwić, a samą akcję zbiórkową zapoczątko
wać i wszystkim ją udostępnić, WYDALIŚMY SPECJALNY ZNA
CZEK Z PODOBIZNĄ IGNACEGO DASZYŃSKIEGO. Znaczek ten,
artystycznie wykonany w miedzi i srebrze, powinien nabyć każdy,
komu droga jest pamięć W ielkiego W odza Demokracji i Socjalizmu
Polskiego.
Cena znaczka w ykonanego w miedzi, średnica 20 mm.
znaczka 1-szo m ajow ego) — w ynosi — 50 gr. za sztukę.

Męczefiski'Madryt
S80 B U D Y N K Ó W , W TYM U
Biuro prasow e R zą d u h iszp a ń skie
go donosi, że w edług o ficja ln ych da S Z K Ó Ł , 8 K O ŚC IO Ł Ó W , 9 P R Z Y 

Wznieśmy wspólnym wysiłk em
Wieczysty Pomnik Pamięci

(rozmiar

Organizacjom partyjnym , zaw odow ym i kulturalno - ośw iatow ym ,
oddajem y w cenie 40 gr. za sztukę.
Taki sam znaczek w ykonany w srebrze na zakrętkę — 1 zł. 50 gr.
— oddajem y w cenie 1 zł. 30 gr. za sztukę.
Zam ów ienia w raz z gotów ką należy nadsyłać na adres S ekreta
riatu G eneralnego C. K. W . W arszaw a, ul. W arecka 7, lub za p o 
średnictw em PKO. Nr. 3.174.
CENTRALNY KOMITET WYKONAWCZY P. P. S.

siadłości zamorskich. P. Hanna
M alew ska w olała uczynić go czło
wiekiem, a nie posągiem — czło
wiekiem, podległym wpływom śro
nia, czy przyozdobienia postaci dow iska, okoliczności — człowie
kiem n a tle swej epoki.
dziejowych •••
Cóżby bowiem było, gdyby on
Pow ieść p. Malewskiej leży sam sterczał — niby posąg w y
już tuż, tuż przy „linii podziału". niosły czy niby głaz skalny. Czem
Pow iedziałbym naw et, że element że byłby jego uparty i dzielny
beletrystyczny polega tu głównie przeciw nik — król Francji. Franci
r.a swoistym „nastaw ieniu" au tor szek I, który był symbolem prze
ki. św iadom ie rezygnuje z kreśle ciw staw ienia tem u cezarow i, temu
nia rysów swych bohaterów w zde nowemu w ydaniu K arola W ielkie
cydow anych konturach. Sylwetki go sił organizm u
państw ow ego
— jak b y rozpływ ają się w o to cze ; mniej potężnego, lecz bardziej
niu w epoce, środow isku, które ze • zw artego terytorialnie i narodow o
swej strony znów kreślone jest ! ściowo.
rzutam i, szkicowo.
I jakżeby uporać się z tymi oCzy to jest słuszne podejście? Z ; poram i na jakie natrafiał w rcaiipunktu w idzenia socjologicznego jzacji sw ego hasła „plus u ltra" —
m ożna tylko ternu przyklasnąć. i (zawsze więcej!) i jakże też w ogóPew nie, łatw o było scharakteryzo le kreślić sam otny posąg w okre
w ać postać centralną — cesarza sie tytanicznych zm agań, w cza
K arola V niby posąg ze spiżu, dać sach reformacji, wojen chłopskich,
mu w szelkie cechy istotnej czy w alki idei i w arstw społecznych...
Inne postacie kreślone są w rzu
w yim aginow anej wielkości, stw o
rzyć jakiĄ monolit. Komuż toby tach dyskretnych, aż do cienia, ja 
bardziej pasow ało niż tem u w ład  ki rzuca postać Lutra, M elanchtocy Rzeszy, Austrii, Niderlandów , n a czy innych bohaterów tej epo
obojga Sycylii, Hiszpanii i jej po ki.

N o w e K siąiK i
Hanna Malewska, żelazna kof°na, powieść, tom I, II. K siążnica
Atlas: Lwów, W arszaw a.

M . N IE D Z IA Ł K O W S K I. .społecznego", o w artości już

m o n ia d y

Wczoraj i dziś
P. m arszałek S ejm u, zam ykając
sesję budżetow ą,
w ypow iedział
szereg ciepłych słów pod adresem
S ejm u, podnosząc jego pow agę,
pracowitość, um iar i inne w ysokie
Walory...
A „pożegnaniu" tem u tow arzy
szyły głosy uznania s a n a c y jn e j“
prasy, która zapom niała ju ż o
kam panii, ja k ą prow adziła w ogó
le przeciw ko S ejm ow i, przeciwko
w yborom i posłom .
A przecież nie tak dawno Sejm ,
którego pow a g i broni dziś proku
rator, to były fa jd a n y o rozpię
tych spodniach, biorący diety co
miesiąc na 1-go i m yślący tylko
0 w łasnym in te r e s t i tarcia. N ie
mQrtwiono się w ów czas, że słote m ogą „ podw ażyć w opinii
społecznej pow agę S ejm u ".
Co więc spow odow ało d zisiej
szą wrażliw ość, — co sprawiło,
t e nastąpiła zm iana oceny ze stro
ny czynników m iarodajnych i ze
strony m iarodajnej prasy?
D laczego naraz nie rażą j u t ich
'diety, choć wypłacane są również
na 1-go i w pewnych w ypadkach
w y tsze , niż daw niej, — dlaczego

„Złudzenie metafizyczne"

n y c h za rzą d u m iejskieg o w M a d ry T U Ł K Ó W D L A S T A R C Ó W 1 D Z IE
cie, lotnictico i a rty le ria fa szystó w C L i S Z P IT A L E , 2 M U Z E A .
L iczba o fia r w y n o si: 907 Z A B I 
zn iszc zy ły w obrębie m iasta, począw
T Y C H , 2809 R A N N Y C H , Z KTÓ
sz y od 7-go listopada r. ub.
R Y C H 870 Z M A R Ł O , poza tym jest
4 go zaginionych.

Dzielnica ArgueUes, jedna z naj
piękniejszych w stolicy, legła w gru
Sprawa żydowska a socjalizm zy.
C y fr y pow yższe nie o b ejm u ją se
Polemika i Bundem
tek mieszkańców dzielnie Tetuan i
Napisał J. M. Borski
Vallecas, zniszczonych przez bombas
Cena groszy 15. Przy kupnie
•większej ilości egzemplarzy odpo dawanie powietrzne. W ubogich tych
dzielnicach naliczono dotąd SU snżA
wiedni rabat.
Do nabycia w administracji „Ro tych i 898 rannych.
botnika". Warecka 7._________ ___
Ukazała się broszurka
p. t.:

Pod sztandarem Garibaldiego
Wśród kolumny cudzoziem skiej, jących, gdy z okopów rozległy się
w alczącej po stronie ludow ego Rzą również dźwięki „Czerwonego" I
du hiszpańskiego, znajduje się b a  żołnierze regularnej armii włoskiej
talion wioski, noszący nazw ę b a  bez oporu oddali się w ręce bo
jow ników
wolności.
Niektórzy
talionu G aribaldiego.
W ostatnich w alkach na froncie chcieli natychm iast zaciągnąć się
pod G uadalajarą, oddział włoski do batalionu G aribaldiego.
ruszył na okopy nieprzyjaciela z
okrzykam i: „Niech żyje G aribal MAlTAŃfZA SZKOŁA JĄMOCHODOW
di" i ze śpiewem „Czerw onego!
S ztandaru".
Jakież było zdziwienie naciera WARSZAWA JEROZOLIMSKA 27

Mussolini a koronacja
w

A n g lii

Depesze doniosły, że Mussolin:,
obrażony o to, że zaproszono A*
Ten punkt spojrzenia na dzieje bisynie na koronację króla angiel
Karola V i w ydarzenia, których skiego, odmówił udziału W łoch w
był świadkiem , byłby dał lepszy tej koronacji.
W iadom ość ta nie jest praw dzi
jeszcze efekt, gdyby kolory, który
mi zabarw ione jest tło, były b a r wa. W łochy będą reprezentow ane
dziej zgęszczone. Zw łaszcza takie j w uroczystości przez posła włostło, jak ow a epoka! Przyznajem y ! kiego G randi'ego. Ale w łaśnie to,
też, że zam iast groteskow ej posta ! że na koronację nie przybędzie
ci A riga — wolelibyśmy sięgnię król włoski, albo osoba, stojąca
cie za kulisy działalności jednego blisko króla, ma być w yrazem gnie
z wodzów ówczesnych ruchów u- wu i lekcew ażenia ze strony Musmysłowych, religijnych
społecz soliniego.
Na to „Daily H erald" odpow ia
nych.
W ykończenie dzieła nie jest bez da złośliwie:
zarzutu. Pisane je st nieco „d re
w niano", nie czyta się—niestety—
lekko i potoczyście. Obfituje jed
nak w piękne obrazy i fragmenty.
Podnieść należy np. dobry obraz
bitw y pod Paw ią lub piękny frag 
W tygodniu bieżącym wyjechał
ment, dotyczący córki cesarza —
z
Ameryki
do Anglii amb. Norman
M ałgorzaty, w reszcie końcowe obrazy rezygnacji i przedzgonnego Davis. Oficjalnie — celem jego po
dróży jest m iędzynarodow a kon
okresu życia cesarza.
„...W spom niaw szy w olność sw ą ferencja cukrow a, ale w politycz
— oddychał". W olność po złoże nych kołach am erykańskich panu
niu korony ogrom nego Imperium! je przekonanie, że D avis odbędzie
Co za m ateriał do rozm yślań na konferencje z przedstaw icielam i
tem at znikomości potęgi i przew a Rządu angielskiego w spraw ie po
gi człow ieka nad współbliżnim l. koju św iatow ego. M a on ośw iad
czyć. że Roosevelt jest gotów p o 
(W .).

„Właściwie, jest rzeczą przyję
tą, że małe państwa wyznaczają
swych posłów, jako specjalnych
reprezentantów w takich uroczys
tościach.
Włochy robią to samo, co np.
Panama, Gwatemala i Haiti. Jest
to wyłącznie ich własna sprawa.
Być może, że mamy tu do czy
nienia z umyślnym aktem niegrae
czności. Jeśli tak, to możemy wy
razić tylko nasze współczucie kró
lowi Wiktorowi Emanuelowi za to,
że on miałby ponieść odpowiedzialnaść za grubi a Astwo swego pre
miera".

Akcja pokojowa Roosevelta
djąć akcję pokojow ą, skoro tylko
znajdzie się odpow iednią formułę
dla zw ołania konferencji pokojo
wej.
Tym samym okrętem co D avis
jerizie też am b. C. Bullitt, który
świeżo odbył rozm owę z Rooseveltem i ma zakom unikow ać jego
plany pokojow e Rządow i francus
kiemu.

Str. 4
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Nowe wybory—Wolność—Niezależność

StanowisRo

Nie etyczne metody

Klasowego ruchu zaw. stolicy
Przed paroma dniami odbyła się'
Konferencja Zarządów Związków Za
wodowych, zrzeszonych w Badzie Za
wodowej m. st. Warszawy.
Po referacie i obszernej kilkugo
dzinnej dyskusji, w których omawia
no sytuację polityczną, społeczną i
gospodarczą w kraju oraz rosnącą
drożyznę artykułów spożywczych,
Konferencja z wręcz wyjątkową je
dnomyślnością uchwaliła następujące
rezolucje:

stwierdza raz jeszcze, źe wyłącz
nie jedność ruchu zawodowego w
ramach jednolitych organizacyj
pozwala klasie robotniczej osią
gnąć największą siłę i zdolność
do walki zarówno o polepszenie
«ytuacji materialnej ,jak i o prze
budowę ustroju na nowych socjalistycznych zasadach.
III.

nia masowych akcyj propagando
wych przed 1 Maja.
VII.
Konferencja wzywa wszystkie
zrzeszone organizacje do walki o
umowy
zbiorowe gwarantujące
ustalenie płac na poziomie od
powiadaj ącym nieustannemu wzro
stowi drożyzny wogóle i kosztów
żywności w pierwszym rzędzie.
*

I bezprawia wobec robotników
Stosunki
w
poszczególnych
działach przemysłowych na tere
nie Kalisza jaskrawo wykazują
anormalny stan, jaki wytworzony
został przez kaliskich fabrykan
tów w stosunku do robotników,
Przejawia się on w nieposzanowaniu i nieprzestrzeganiu przcpi
sów prawnych,, narzucaniu robot
nikom dodatkowych godzin zajęć
bez ustawowego wynagrodzenia,
przedłużaniu dnia pracy, a szcze
gólnie—w niezachowywaniu prze
pisów sanitarnych i bezpieczeń
stwa pracy.
Powtarzające się wypadki bez
prawia ze 6trony pracodawców
zmusiły Radę Zw. Zaw. do podję
cia kroków, mających na celu

Konferencja
potępiła
ostro
wszelkie pogromowe akcje i „pro
I.
IV.
pagandy" antysemickie, stając na
Konferencja
Zarządów Od
stanowisku równych praw i obo
Konferencja
Zarządów
Oddzia
działów Związków zgromadzona
w W arszawie dn. 20 marca 1937 łów podziwia bohaterską obronę wiązków dla wszystkich obywateli
r. po wysłuchaniu tcferatu w spra mas pracujących hiszpańskich i Rzeczypospolitej.
wie obecnej sytuacji politycznej przesyła braterskie życzenia po
i gospodarczej stwierdza swoją wodzenia w walce robotnikom i
całkowitą solidarność z uchwałą chłopom, walczącym o wolność i
Komisji Centralnej Związków Za demokrację w Republice Hiszpań
wodowych wobec Deklaracji pułk. skiej. Konferencja wypowiada się
Koca Adama i Obozu Zjednocze przeciw wszelkiej t. zw. polityce
ułatwia
nia Narodowego oraz wzywa „nieinterwencji", która
wszystkie Związki i wszystkich walkę międzynarodowemu faszyz
We wtorek, 23 b. m., odbyło się go; sekretarzem tow. Józefa Cy
robotników stolicy do dawania wy mowi.
konstytuujące posiedzenie nowo- rankiewicza, zastępcą sekr. tow.
V.
razu swemu stanowisku na rzecz
a) rozwiązania Sejmu i Senatu;
Konferencja solidaryzuje się z wybranego Okr. K om itetu Robot dr. Antoniego Pajdaka; skarbni
b) nowych wyborów na podsta wspaniałym odruchem
robotni niczego P. P. S. Kraków - miasto kiem tow. Mariana Wrońskiego.
wie nowej ordynacji wyborczej, ków francuskich Paryża w walce im. I. Daszyńskiego. Przewodni- Ponad to wybrano Komisję ideoopartej o zasadę pięcioprzymiot- z zamachami faszyzmu i życzy czącym O. K. R. P. P. S. wybrano wo-wychowawczą z tow. mgr.
tow. Zygmunta Żuławskiego, za Zygmuntem Grossem na czele, ja
nikowego prawa głosowania;
powodzenia pracy Rządu tow.
stępcami przewodniczącego: tow. ko członkiem prezydium oraz Ko
c) wolność i niezależność ruchu Leona Bluma.
tow. Adama Ciołkosza, Jana Pac m isję finansową.
zawodowego;
VI.
kano i dr. Romualda Szumskie
d) programu przebudowy gos
Konferencja stwierdza, że w
podarczej i społecznej Polski;
e) zapewnienia wszystkim ro demonstracji 1-go Maja w r. b.
winni wziąć udział wszyscy ro
botnikom pracy i chleba.
botnicy stolicy, we wspólnych
II.
szeregach w myśl ustalonego po
Konferencja, przyłączając się rządku d a ł kierowniczych ruchu
w całej rozciągłości do uchwały robotniczego. Jednocześnie Kon
(Kor. własna).
Komisji Centralnej Związków Za ferencja wzywa wszystkie organi
Klub Radnych P. P. S. zgłosił drożyzny na artykuły pierwszej pa
wodowych w sprawie jedności, zacje zrzeszone do przeprowadzęnast. wniosek nagły na posiedzę trzeby — w imieniu klasy pracują
niu Rady Miejsikśej w Sosnowcu, cej w Sosnowcu, która pragnie w
spokoju, bez wstrząsów i zadra
Warunki atmosferyczne umożli żnień podjąć pracę na robotach
wiają już rozpoczęcie robót publi publicznych — która nie chce dać
powodu do szafowania w stosun
cznych.
ku do ludzi głodnych i zrozpaczo
Przyspieszenie robót miejskich
(Kor. w łasna).
nych oskarżeniem o działalność
jest koniecznością z uwagi na bar
Różnych „opiekunów" odczuli i karną postawę organizacyjną, dzo ciężkie położenie głodujących „wywrotową" i „antypaństwową"
na sobie robotnicy w tartaku bez strajku, uzyskali 25% pod mas bezrobotnych. Z tych wzglę — stawiamy wniosek nagły:
Rada Miejska wzywa Prezy
Kagana i Szostakowskiego w wyżki, i została zaw arta umowa dów stawiamy wniosek nagły:
dium Zarządu Miejskiego, by przy
Hajnówce. Opiekunowie ci ronili zbiorowa, z której robotnicy są
Rada Miejska wzywa Prezydium opracowywaniu planu robót i ułzy krokodyle nad niedolą robot bardzo zadowoleń;, bo otrzymali
Zarządu Miejskiego do niezwłocz Hładanla budżetu, biorąc pod uwa
ników, alt losem ;eh nikt się nie podwyżkę od 60 gr. do 1 zł. dzień
nego rozpoczęcia robót publicz- gę nadmierny wzrost artykułów
nie.
zajął.
nych i zatrudnienia jak najwięk pierwszej potrzeby ustaliło zarobki
Teraz robotnicy »ami stwier
popi?: o Zarząd Związku Rob.
szej liczby, oczekujących z utęsk w wysokości, która umożliwiłaby
Pr/em . Lud. Drzew, Cer. i Pokr. dzili, że jedynym ich obrońcą — nieniem na pracę bezrobotnych.
wyżywienie rodziny robotniczej".
Zawodów w Hajnówce wskazał są oni sami, zoiganizowani w
Stawiając
wniosek
powyższy
i
Związku
kiasowyrn.
*
robotnikom, że tyiko przez orga
nizację mogą doię i byt swój po .N a po-ępienie zasługuje fakt, mając na uwadze ogromny wzrost
Niechaj dobrze opłacani z fun
lepszyć. Robotnicy, po wstąpieniu że gdy lobotnicy wystąpili z żą
duszów publicznych panowie pre
podwyżki,
miejscowy
w szeregi
Związku wystąpili daniami
zydenci w Sosnowcu pomyślą o
o podwyżkę swych zarobków i za kler nie zawahał stę użyć ambony,
tym, by robotnik mógł zarobić na
warcie umowy zbiorowej. Po kil aby nazwać żądania podwyżki
utrzymanie swojej rodziny, a pra
Ze względu na odbywający się sa „sanacyjno" - kapitalistyczna
kakrotnych konferencjach Związ „robotą bolszewicką". Oburzyło
ku z właścicielami tartaku, ro- to robotników do giębi.
strajk w Dębicy, omijajcie to mia nie będzie mieć żeru do prowoka
cyjnych oskarżeń.
sto.
bouiicy przez swa zdecydowaną

t l i l i si! 0. K.8. P. P. S.

Kraków-miasto

1 S osn ow ca

0 uczciwe traktowanie mas pracujących

Zwycięstwo robotników

w tartaku Kagan i Szostakowski w Hajnówce

B scm olć p ie p r z e !

E. C. Bentley i H. W. Allen

ŚMIERĆ FILANTROPA
(przekład z angielskiego e . K o p e ió w n y )
O czy inspektora zw ęziły się podczas gdy zręczne
palce w ygładzały zm ięte opakowania, przywracając
im pierw otne k ształty — b yły to ładunki, które,
być m oże, zostały opróżnione z m atenału w ybucho
wego! Czy Randolph został zabity ze względu na to,
co znajdowało się w tych opakow aniach? Czy to
był poszukiw any łup mordercy? L isty lub papiery?
O czyw iście, że nie pieniądze, ani kosztow ności; do
syć tego zostało na gotowalni, A jakiego rodzaju
listy i papiery w arte są ludzkiego życia? Poza taj
nymi traktatami, oraz innymi dokumentami z sen sa
cyjnych p ow ieści, których pan Błigh nie traktow ał
zbyt serio — znał on tylko jeden rodzaj dokum en
tów, który może być uw ażany za godny ceny zbro
dni i niebezpieczeństw a.
A le przecież stary Jakób Randolph, ten hojny sza
farz dobrych uczynków, nie mógł mieć nic w sp ólne
go z szantażem! Scotland Yard w iedział o pew nych
drobnych w łaściw ościach jego charakteru (Scotland
Yard w ie tak w iele o tylu postaciach publicznych,
chociaż one naw et nie śnią o podobnej m ożliw o
ści!) — ale w postępow aniu Randolpha nie b yło nic
o nielegalnym posmaku. Poza tym człow iek ten był
od lat niesłychanie bogaty, a źródła jego bogactwa
nie b yły dla nikogo tajemnicą. .W tym w ięc nie na

Kqcik ra d io w y

przeciwdziałanie panującym sto
sunkom i zmuszenie fabrykantów
poprzez powołane do tego czynni
ki do zaprzestania samowoli.
Rada KI. Zw. Zaw. na wspólnej
konferencji z Zarządami Zw. Zaw.
postanowiła zwrócić się do Ins
pektora Pracy z odpowiednimi
dezyderatami i z rezolucją wszy
stkich Zw. Zaw. z terenu Kalisza
o powołanie instytucji Sądu Pra
cy, stworzenie z czynnika społe
cznego, wybranego przez ogó^robotników, zorganizowanych w Zw.
Zaw., inspekcji, któraby miała za
zadanie badać poszczególne war
sztaty pracy i zwracała uwagę
Inspektora Pracy na panujące
nieporządki i przekroczenia.

750-TYSIĘCZNY ABONENT P. RPRZED MIKROFONEM.
Z okazji zarejestrowania 750-tysięcznego abonenta Polskie Radio or
gani żuje dn. 26 marca t. j. w W.el
ki Piątek o godz. 20.50 specja ną au-dycję przid mikrofonem.
Nagroda Poiskiego Radia przypa
dła tym razem przedstawicielowi Hro
bnego rzemiosła, cholewkarzowi v.
Zenonowi Sawickiemu z Wilna. Wrę
czernie nagi ody w postaci zegarka i
serwisu dołowego dla jego żony od
będzie się w czasie audycji, przy
czym zostanie przeprowadzony krótki
wywiad z nagrodzonym.
ŚREDNIOWIECZNY MORALITET
„Dialog o grzeszniku i łasce Bo
żej". który nada Rozgłośnia Kra
kowska na fali ogólnopolskiej w Wiel
ki Piątek o godz. 22.15 jest jedynym
polskim moralitetem, jaki został za
chowany w całości. Dialog ten niezna
nego polskifgo autora posiada orygi
nalnc cechy ne wskroś polskie.
Rubaszny humor, daemon mówiący
o sobie, że jest chłopem mazurem —
wprowadzenie postaci św. Stanisława
biskuoi krakowskiego — stworzy cłu
chowisko ciekawe i interesujące. N i
gdzie nie grany w teatrze „dialog o
grzeszniku" jest w całym znaczeniu
tego słowa prapremierą polską na
szych czasów.

Wobec ciągle powtarzających
się wypadków pozbawiania zapo
mogi z Funduszu Pracy tych ro
botników, dla których ustawa
przewiduje należną zapomogę,
Konferencja zajęła zdecydowaną
WIELKI PIĄTEK. 26 marca
postawę, potępiającą metody, sto
6.30 Pieśń. 6.33 Gimnastyka. 6.50
sowane przez miejscowego kiero Muzyka (płyty). 7.15 Dzień. por. 7.25
Parę informacji. 7.30 Muzyka (pły
wnika Funduszu Pracy.

Radio warszawskie

ty). 12.03 Hejnał. 12.03 Koncert wil.
ork. kamer. pod. dyr. Wł. Szczepań
skiego. 12.40 Dzień, połudn. 12.50
Kolorowe pisanki. 15.00 Program.
15.05 W Wielki Piątek — chóralne
aud. wielkopostna. 15.45 Rozmowa z
chorymi. 16.00 Ciemna Jutrznia —
tr. naboż. pasyjnego z Katedry Po
znańskiej. 18.00 Spalenie świątyni
jerozolimskiej — fragment z dziejów
wojny żydowskiej — Józefa Flaviusza. 18.10 Słynni dyrygenci — Leo
pold Stokowski — (płyty). 19.20 Na
pustyni — Zofii Kossak - Szczuckiej.
Pozbawienie człowieka ostatnie 19.40 Pieśni o Męce Pańskiej. 20.10
go środka życia z te j racji, że wy- Utwory organowe Liszta. 20.40 Dz
sprzedaje na starówce ostatnie wieez. 20.50 Pog. akt.

Metody te pozbawiły około 400
ludzi prawnie należnej im zapo
mogi, na podstawie konfidencjo
nalnych doniesień kamieniczników i specjalnie powołanych kon
trolerów, pracujących za prowi
zję, celem szpiegowania bezrobot
nego, pobierającego zapomogę.
Metody te nie tylko są nie szla
chetne, lecz zgoła nie etyczne.

swoje rzeczy, lub dlatego, że w
rodzinie znajduje się starzec, po
bierający rentę 20 zł. albo też dla
tego, że żona chodzi na posługę,
nie daje w naszym mniemaniu
podstawy do pozbawiania go za
pomogi.

SOBOTA, 27 marca.
6.30 Pieśń. 6.33 Gimnastyka, 6.50
Muzyka (płyty). 7.15 Dzień, poran
ny. 7.25 „Parę informacji". 7.30
Muzyka (płyty). 12.03 Mała Ork. P.
R. pod dyr. Zdż. Górzyńskiego. 12.40
Dzień, połudn. 12.50 „Skrzynka rol
nicza". 14.30 Słuch, dla dzieci star
szych p. t.: „Opowieść wielkanocna
dzwonów toruńskich". 15.00 W. A.
Mozart: Andante i Allegretto z So
naty B-dur K. V. 457 w wyk. Erilki
Morini (skrzypce) i L. Kempnera—

W związku z tą sprawą konfe
rencja ustaliła: żądać od władz
powołania przez Fundusz Pracy
Komisji kwalifikacyjnej, któraby
orzekała, w jakich ^ . d k a e i , |
iS T T
można pozbawić zapomogi. Przez (>Nasz pro?ram<<. 16.10 „życie kult.
umnAiire/JeAMia
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wprowadzenie łnlriAi
takiej komisji,
u- stolicy".
1615 „Serenady
i nokturny
w
wyk.
Ork.
A.
Hermana
z
Krako
uniknęłoby się niepotrzebnych
zajść i nieporozumień — i zapew wa). 17.00 „Nastroje i pleśni wielko
postne" (z Wilna). 17.50 „Dworzec
niłoby się sprawiedliwe funkcjo mojego dziadka" Franciszka Moraw
nowanie Fundnszu Pracy.
skiegó — recytacja poezji. 18.10 —

Tragedia rodzinna
Po sprzeczce rodzinnej kole
jarz Jerzy Gruszka zam. pod
Imielinem w pow. pszczyńskim,
zastrzelił swą żonę i dwóch sy
nów: 15 i 10-letniego, a następnie
sam wystrzałem z rewolweru po
zbawi? się życia.

leżało szukać przyczyny ponurej zbrodnimu się z ust: — No, co tam — rzekł mrukliwie. —
O drzuciwszy na razie pow stałą wątpliw ość, pan
Cóż się tam znowu stało?
Bligh zaczął w ytrw ale grzebać wśród brązowego
— To policjant, pilnujący drzwi od ulicy — obja
papieru i sznurka — i w krótce znalazł pod nimi na
śnił sierżant tonem człow ieka, przyzwyczajonego do
dywanie żyletkę. Wargi jego zacisnęły się do b ez
głupstw, w ynikających z braku doświadczenia.
głośnego gwizdu. Oto był, niew ątpliw ie, instrument,
— Co się stało, Clarkson?
wybrany pośpiesznie do otw orzenia paczek, — ży 
— W łaśnie znalazłem to, inspektorze, w kącie
letka, w yjęta z maszynki, która leżała gotow a do
kurytarza, tuż za drzwiami w ejściow ym i — rzekł
użycia. N achyliw szy się, inspektor zobaczył, że by
m łodzieniec. — Sądziłem , że m oże być w ażne.— W y
ła to żyletk a w gatunku, odpowiadającym odśrubo
ciągnął zieloną tabliczkę podróżną, z której sznu
wanej m aszynce do golenia na gotowalni; taka sa
rek został w jakiś sposób oderw any.- -Tam jest c ie 
ma, jak dwie inne, które znajdowały d ę w nieotw omno, a ta tabliczka ma kolor bardzo podobny do
rzonych kopertach w futerale.
j dywana. Drzwi, jak panu wiadom o, otwierają się do
— J eżeli — pom yślał Bligh — człow iek, który
w ąskiego kurytarza — i nie jest w ygodnie przecho
przecinał sznurki żyletką, nie zostaw ił odcisków pal
dzić tam tędy w pośpiechu z jakąkolw iek walizką.
ców — m ogło to nastąpić tylko dzięki temu, że sta
Ta tabliczka m ogła się o coś zaczepić i odpaść n ie
rał się o to specjalnie. Inspektor użył sw ego w ła 
zauważona, — jeżeli człow iek, który niósł w alizkę,
snego scyzoryka do podniesienia z ziem i m ałego ka
był trochę zdenerw ow any. Tak mi się zdawało, pro
w ałeczk a stali, który następnie um ieścił obok ka
szę pana.
rafki z wodą i kielicha, przeznaczonych już poprze
Inspektor, który przysłuchiw ał się temu z drew 
dnio do oględzin eksperta.
nianą obojętnością, teraz w ziął do ręki tabliczkę.
O czy inspektora zaczęły teraz przeszukiw ać ścia
W ypisane na niej b yło trzęsącą się ręką, ale dosta
nę w tej części pokoju — i odrazu dostrzegły mały
tecznie wyraźnie: „Bryan Fairman, pasażer do
otw ór do klucza w e wmurowanym w ścianę saDieppe".
fe ‘sie; safesie prymitywnym, jak m ówiło panu Bli— Dieppe, hę? — rzekł Bligh zam yślony. — To
ghowi jego dośw iadczenie.
ciek aw e. — Zwrócił się ostro do słuchającego uważW łaśnie w chwili, gdy to zauw ażył, na schodach
nie sierżanta: — Proszę mnie natychm iast p ołączyć
dały się słyszeć ciężk ie i szybkie kroki — i poza
ze Scotland Yardem.
ram ieniem sierżanta w drzwiach ukazała się zdener
Aparat telefoniczny stał na jednym z dwrueh ma
wowana, czerw ona twarz m łodego policjanta. For
łych stoliczków', znajdujących się po obu stronach
muła, której pan Bligh używ ał już tyle setek razy
łóżka — i sierżant p odsk oczył ku niemu.
w e w cześniejszej fazie swej kariery, znow u w yrw ała
(D. c. n.J.

Nabożeństwo Rezurekcyjne z Kate
dry na Wawelu z biciem dzwonu Zy
gmunta (z Krakowa). 19.00 „Dzwo
ny Wielkanocne grają Polakom za
granicą". 19.25 Koncert Ork. Symf.
P. R. pod dyr. Ol. Straszyńskiego z
udz. Anieli Szlemińskiej (sopran).
21.00 Koncert solistów: Z. Rabcewiczowa — fort. (Warszawa), J. Ra
kowski — viola d'amore (Poznań),
St. Pieczora — śpiew (Warszawa).
22.00 „Misterium o Zmartwychwsta
niu Pańskim-'. 22.45 „Pogodne nastroje" (płyty).

Radio śląskie
WIELKI PIĄTEK, 26 marca
6.00 Pieśń. 6.03 Berlińska orkie
stra filharmoniczna (płyty). 7.25
Wiad. bież. 7.30 Schubert: V Symfo
nia a-dur. 13.00 Beethovena 6 Sym
fonia „Pastoralna" — (płyty). 15.00
Program. 18.10 Koncert muzyki po
ważnej (płyty). 18.30 Poznański
chór katedralny pod dyr. ks. dr. W
Gieburowskiego (płyty).
SOBOTA, 27 marca,
6.00 Pieśń. 6.03 Fr. Schubert: —
Kwartet smyczkowy a-moll w wyk.
kwartetu Demana (płyty). 7.25 Wia
domości bieżące. 7.30 E. Grieg: Kon
cert fortepianowy a-moll (płyty). —
12.50 „Nasz program". 13.00 Kon
cert życzeń: 13.15 Chopin: Koncert
Nr. 2 (f-nrnor) (płyty). 15.15 Chór
Sekstyński (płyty. 15.35 Życie kult.
Śląska. 15.40 Piotr Czajkowski: Kon
cert c-moll op. 23 w wyk. Artura Ru
binsteina z tow. ork. symf. pod dyr.
Johna Barbirolli (płyty). 22.45 Lon
dyński oktet Squirea (płyty).

Radio krakowskie
WIELKI PIĄTEK, 26 marca
7.25 Parę informacji. 7.30 Muzyka
poranna (płyty). 14.00 Lok. wiad.
gosp. 14.05 Muzyka (płyty). 15.00
Program. 18.10 Wielkanoc Polonii
amerykańskiej — felieton wygłosi
ks. Wł. śledź. 18.25 Koncert muzyki
religijnej. Tr. z kościoła św. Anny,
Wyk.: chór mieszany Krak. Tow.
Muz. pod dyr. Bolesława WallekWalewskiego, Elżbieta Piszczkówna
(sopran) i Stefan Romanowski (ba
ryton).
SOBOTA, 27 marca7.25 Kilka informacji. 7.30 Muzy
ka poranna (płyty). 12.50 „Trybu
na młodych...*. 13.30 Koncert ży
czeń z płyt. 15.15 Muzyka z płyt. —
16.00 „Wędrówka na górę Kalwarii"
reportaż Stanisława Kaszyckiego. —
16.10 Wiad. z dnia... 22.46 Muzyk*
polska (płyty).
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Burzliwe posiedzenie komitetu nieinterwencji

Belgii, Francji i Anglii

pominięciem Niemiec

Odbyto się plenarne posiedzenie
Komitetu Nieinterwencji, na któ
rym załatwiono nominację admini
Oratorów nadzoru morskiego w
Portach. Na porządku dziennym
innych spraw nie było. Mimo to
jednak posiedzenie niespodziewa
nie przybrało gwałtowny charak
ter.
W związku z ostatnia notą Rzą
du hiszpańskiego, wytaczającą oskarżenie przeciwko UDZIAŁOWI
REGULARNYCH WOJSK w ł o s 
k ic h W SILE 2-ch DYWIZJI NA
FRONCIE MADRYCKIM, przeka
zaną przez Rząd brytyjski Komi
tetowi Nieinterwencji i rozesłaną
do wiadom ości członków Komi
tetu, zabrał nagle g ło s delegat so
wiecki amb. Majski, domagając

się wysłania przez Komitet Niein
terwencji bezzwłocznie specjalnej
komisji do Hiszpanii na front dla
zbadania postawionych w nocie
zarzutów.
Propozycja ta w yw ołała ostre
repliki ze strony delegata Włoch
i popierającego go delegata Nie
miec, którzy zarzucali1 ambasado
rowi sowieckiemu, że wyzyskuje
platformę Komitetu Nieinterwencji
dla podejmowania w jego ramach
akcji propagandowej, zwróconej
przeciwko pewnym mocarstwom.
Na
propozycję
ambasadora
Francji Corbin'a wniosek amb.
Majskiego co do wysłania komisji
inwestygacyjnej do Hiszpanii prze
kazany został do podkomitetu.
**

Ofiarna
praca
kolejarzy
Przemówienie p. ministra Ulrycha

Komitet Nieinterwencji miano
w ał delegatów , którzy będą w yko
nyw ali plan kontroli. Plan ten wej
dzie w życie 29 m arca.
Delegat w łoski, którego odpo
wiedzi oczekiw ano z niecierpliw o
ścią udzielił rów nież swej a p ro b a
ty n a te nom inację.

Kola polityczne paryskie z zado
woleniem kom entują wyniki roz
mów,jakie przeprow adził w Lon
dynie król Leopold belgijski z
przedstaw icielam i Rządu angiel
skiego.
Dzienniki w yrażają naw et na
dzieję, iż pomyślny przebieg tych
rozmów pozw ala oczekiw ać ofi-

Nowe prowokacje faszystowskie
Naprężenie angielsko-włoskie
P ra sa francuska daje w yraz po
w ażnem u zaniepokojeniu posunię
ciami polityki w łoskiej, napięciem
stosunków w łosko - angielskich,
stanow iskiem Rzymu w obec za
gadnienia odw ołania ochotników
z Hiszpanii, a także i podróżą hr.
Ciano do Białogrodu.
Koła polityczne Paryża i prasa
francuska, trzym ające się zdała
od polemiki w łosko - angielskiej,
nie pozostały jednak obojętne na
kategoryczną odmowę W łoch w y

cofania ochotników z Hiszpanii.
N iektóre dzienniki lew icow e, n a 
w iązując do ośw iadczenia G randie
go, iż „żaden ochotnik włoski nie
zostanie w ycofany z Hiszpanii, d o 
póki czerwoni nie zostaną zwycię
żeni“ rozw ijają now ą kam panię
na rzecz interw encji w spraw ie
hiszpańskiej. P ertinax w „Echo de
P aris" i „L‘O euvre“ podają w ia
domość, jakoby Rząd włoski przy
gotowywal now ą wysyłkę ochotniI ków do Hiszpanii.

cjalnego załatw ienia spraw y neu cję w razie ataku lądowego. Poro
tralności belgijskiej w n ajb liż  zumienie, jakie zostało osiągnięte
szym czasie może już naw et po w Londynie z królem Leopol
W ielkiej Nocy. W edług informa- dem ma w agę o tyle, że doszło do
cyj „L*Oeuvre“ wyniki rozmów skutku tylko między W . Brytanią,
londyńskich króla Leopolda m oż Francją i Belgią z wyłączeniem
na ująć w następujące punkty: 1) Niemiec.
**
B elg ia, przestanie być zw iązana
„Nation
Beige",
prostując uwa
porozumieniami, jakie zostały z a 
gi
niektórych
dzienników
francu
w arte w m arcu z ub. r., a które zo
bow iązyw ały ją do przyjścia z po skich, pisze, że Belgia nie może
mocą Francji i Anglii w wypadku, zrezygnować z wszelkich porozu
gdyby te dw a m ocarstw a zostały mień ze sztabami generalnymi
zaatakow ane, 2) Anglia i Francja francuskim i angielskim. Nie mo
gw arantują neutralność Belgii, jak żna uwierzyć, aby Rząd kiedy
kolwiek neutralność ta nie będzie kolwiek wziął pod uwagę tego ro
poparta żadnymi układami wojsko dzaju samobójcze szaleństwo. Nikt
wymi, 3) Belgia zobow iąże się bro nie wątpi, iż możemy potrzebować
nić sw ego terytorium przed inwa- pomocy armii francuskiej 1 angieł
zlą z zew nątrz, a co zatem idzie, skiej. Jakże więc mielibyśmy alf
zobow iąże się do utrzym ania do uchylić od poczynienia zarządzeń,
statecznie silnej armii, która m o niezbędnych do tego, aby pomocy
głaby się przeciw staw ić pierw sze tej zapewnić maximum szybkości
i wydajności, którą dać może tyl
mu atakow i.
Mimo oficjalnego odstąpienia ko plan opracowany zawczasu.
Podróż m łodego m onarchy do
przez wymienione trzy kraje od po
rozumień
w ojskow ych,
pew na Londynu w ysuw a na plan pierw szy
w spółpraca w ojskow a zostanie u spraw ę now ego paktu zachodnie-r
trzym ana między Francją i Anglią go.
*♦
/
*
.v<:
z jednej strony, a Belgią z drugiej.
Król
Leopold
w
środę
wyjechał
Belgia zobow iązałaby się uprze
dzić Anglię w razie ataku lotnicze pociągiem specjalnym z Londynu,
go, skierow anego na w yspy W . w racając do Belgii.
Brytanii i tak sam o uprzedzić Fran

W dn. 24 b. m. m inister Komu redukcja. W chodzim y w okres,
nikacji płk. Juliusz Ulrych w ygło który m ożna by n azw ać okresem
sił przem ów ienie przez radio do podnoszenia d och od ow ości kolei
prow adzenia normalnej g o sp o d a :
kolejarzy, w którym om ówił wzmo
żenie działalności kolei p ań stw o  ki personalnej.
Jeśli chodzi o spraw ę uposażeń,
w ych w r. ub. — po czym omówił
PAT. donosi: Po przeprow adze żyło się kilka przyczyn, a w ięc:
m inister stw ierd zi, że dyżurnym
ogrom pracy kolejarzy.
niu badań chemicznych oraz histo zapalenie nerek — w y w o ła ło za 
P olska b ędąca dopiero na dorob ruchu na w ęzłach o najw iększej
logicznych
(m ikroskopow ych) trzymanie w ustroju produktów
W ydział w ykonaw czy Labour statecznie przecina w szelkie na
ku inw estuje nie w stosunku do przelotności w ocenie ich odpow ie w nętrzności zm arłej W andy P a ry  przemiany m aterii. Przem aw ia za
sw oich potrzeb, a w stosunku do dzialnej pracy przyznano już pew  iewiczow ej, dokonanych przez in tym także ujaw nienie obrzęku o- P arty postanow ił w środę, że przy dzieje n a jakiekolw iek w spółdzia
sw oich m ożliwości. Tym więcej ne pom oce pieniężne, a w o p raco stytut ekspertyz sądow ych w W ar pon m ózgow ych i m ózgow ia, da należność do tak zw. „Ligi S ocja łanie Labour P a rty ze skrajnym i
listycznej" sprzeczna jest z człon grupam i kornunizującymi, w zględ
cenić należy wysiłek polskiego ko waniu znajduje się sp raw a zw ięk szaw ie i przez zakład anatom ii pa lej zmian w w ątrobie.
lejarza, który w w alce z brakam i szenia dodatków służbow ych dla tologicznej U niw ersytetu Jagielloń
Ponadto przyczyną śm ierci b y  kostw em Labour P arty i że przeto nie z kom unistam i. Decyzja zw ró
technicznym i oraz niedom agania- dyżurnych ruchu i nastaw niczych
ło
ogólne w yn iszczen ie i w y c h u  członkowie „Ligi Socjalistycznej", cona jest przede w szystkim prze
skiego w K rakowie, biegli leka
mi m ateriałow ym i kolei tylko dzię na w iększych węzłach.
dzenie
ustroju pozostające w zw ią o ile p rag n ą pozostać w szeregach ciwko przyw ódcy „Ligi Socjalisty
W akcji o popraw ę losu tysiącz rze prof. dr. Ciechanow ski, prof. zku z depresją psychiczną i zubo Labour P arty, m uszą opuścić Ligę. cznej", którym jest poseł do Izby
ki solidnej pracy utrzym uje stan
A. W acholz i prof. dr. Olbrycht
Ci, którzy tego nie uczynią będą, Gmin sir Stafford Cripps. „Ligą
naszego kolejnictw a na dzisiej nych rzesz kolejarskich poprzestać złożyli sędziemu śledczemu o sta żenie ustroju w chlorki.
szych poziomie. K olejnictwo pol p. m inister hie zam ierza. W poro teczną opinię o przyczynach zgo
Jednocześnie biegli stw ierdzili począw szy od 1 czerw ca b. r., Socjalistyczna" nie przedstaw ia w
skie przeszło ciężkie koleje losu. zumieniu ze zw iązkam i szukać bę nu W andy Paryiew iczow ej. O rze że nie istnieje żadna podstaw a do skreśleni z rejestru członków La ram ach Labour P arty żadnej w ię
kszej siły i grupuje zaledw ie kilk?
W r. 1929 liczba pracow ników dzie dalszych ułatw ień i możności kli zgodnie, że śmierć nastąpiła z przyjęcia u W andy P aryiew iczow ej bour P arty.
Zarządzenie to Labour P arty o- tysięcy radykalnej inteligencji.
P. K. P. w ynosiła 212 tysięcy ludzi, św iadczeń na rzecz pracow ników przyczyn chorobow ych natu ral śmierci gw ałtow n ej, a w szczeg ó ł
a w ydatki na płace 812 milionów kolejow ych, aby za rzetelne speł
ności otrucia.
Ostatnie d ep esze i w iadom ości na str. 1 i 2-ej
nych.
Gołych. W roku 1937 liczba p r a nianie sw ych obow iązków dożnali
Z
daniem
biegłych,
n
a
zgon
zło
cowników w ynosi 162 tysiące lu ze strony p ań stw a realnej-pom ocy.
P od koniec ośw iadczenia p. mi
dzi, a ogólne w ydatki na płace
435 milionów złotych. W idzimy, nister złożył pracow nikom kolejo
.Że w okresie tych kilku lat proces wym i Ich rodzinom najlepsze ży
miał się odbyć w dn. 22 do 29 mar
Sensacje dnia
czenia św iąteczne 1 pow ołał się na
redukcji o bjął 50 tysięcy ludzi,
ca międzynarodowy kurs skoków nar
ciarskich. Na kurs ten zaproszone zo
ZWYCIĘSTWO WIOŚLARZY
różnica w uposażeniu łącznie ze słow a P. Prezydenta Rzeczypospo
stały wszystkie związki zrzeszone w
sprzeciw przeciwko poczyna
OXFORDU NA TAMIZIE.
zniżką uposażeń w yniosła 377 mi litej-, kłófy d n ia 19 b. m. w wygło
W niedzielę, 21-go marca odbyło
Międzynarodowej Federacji Narciąr
niom,
zmierzającym
do
zniwecze
sżóńym
przez
radio
przem
ówieniu
We środę na Tamizie odbył się po skiej. Międzynarodowa Federacja
lionów złotych. O to rezultaty głę
się zgromadzenie fryzjerów, zwo
nia odpoczynku świątecznego raz 89 słynny wyścig wioślarski ^óse Narciarska wydała jednak zakaz star
łane przez Zarząd Główny Związku
bokiego w strząsu, jaki w yw ołał do narodu pow iedział: „musimy
pracowników fryzjerskich przez mek Uniwersytetów Oxford i Cam tu na tej skoczni wszystkim narcia
Zaw. Pracowników
Fryzjerskich
kilkuletni kryzys na żyw ym o rg a  struny naszej psychiki, psychiki
bridge.
rzom zrzeszonym w Federacji. W
ustawowe zezwolenie na otwar
przy ulicy Wareckiej 7 w Warsza
Zwyciężyła osada Oxford w czasie Planicy zatem mogą się odbywać je 
nizmie tysiącznych rzesz praco w  milionów obyw ateli nastroić na
cie
zakładów
fryzjerskich
w
nie
22:39
min.
Jest
to
najgorszy
czas,
harm onijny dźw ięk i podporząd
wie w sprawie projektu sejmowe
dynie zawody w konkurencji krajo
ników kolejow ych.
jaki w ostatnich 12-tu latach w wy wej.
dzielę i święta.
go, zmierzającego do pozbawienia
P. m inister stw ierdził, że liczba kow ać w szystko najw ażniejszem u
ścigu tym został uzyskany przez osa
Zebrani stwierdzają, iż odpo
fryzjerów odpoczynku świąteczne
162 tysięcy pracow ników kolejo hasłu — hasłu ugruntow ania Nie
dę zwycięską.
czynek świąteczny zatrudnio
Warto zaznaczyć, że w ostatnich Hokel
go. Wiec był bardzo licznie obesła
w ych to norm a, której nie grozi podległości".
13
latach bez przerwy zwyciężała onych
we
fryzjerstwie,
a
przewi
ny i przyjął następującą rezolu
PIERWSZY HOKEJOWY ZESPÓŁ
sada Cambridge.
dziany
uctawą
z
18
grudnia
r.
cję:
EUROPEJSKI ZAPROSZONY
W wyścigu wczorajszym _ Oxford
1919, jest ich największą zdoby wygrał różnicą trzech długości łodzi.
Pracownicy fryzjerscy, zgro
DO KANADY.
czą socjalną, o którą od najda
madzeni w dniu 21 marca 1937
Mistrz hokejowy Anglii, t. j. dru
wniejszych lat walczyło starsze K o l a r s t w o
roku na wiecu, zwołanym przez
żyna Wembley Lions lub Harringay
pokolenie fryzjerów i ulegało za APEL POLSKIEGO ZWIĄZKU
Zarząd Główny Związku Zawo
Racers, zależnie od tego, która z tych
KOLARSKIEGO.
nie ciężkim prześladowaniom za
drużyn zdobędzie mistrzostwo, zapro
dowego Pracowników Fryzjers
W M iniesterium Opieki Społecz i pracow niczych, to zgodnie z u sta 
Na słupach rozplakatowany został szóny został ną tourne po Kanadzie.
borców.
kich uchwalają
kategoryczny
nej odbyło się pod przew odnie- leniem c ’-e s u w pływ ów z tego ty
w Warszawie apel zarządu Polskiego Będzie to pierwszy zespół europejski,
Związku Kolarskiego treści następu który gościć będzie w Kanadzie. Wy
ctwein m inistra Z yndram - K ościał-! tułu na 5 m iesięcy w tych instytującej: „Z inicjatywy zarządu miej-: jazd nastąpi w maju b. r.
kow skiego posiedzenie N aczelnego j cjach, w których pracow nicy wpła
skiego m. st. Warszawy przeprowa
W ydziału W ykonaw czego ogólno cali od listopada ub. roku, w kw ie
dzona jest na terenie stolicy akcja Sporty zimowe
polskiego obyw atelskiego K om itetu' tniu, dalsza zbiórka zostanie zaprzestrzegania przepisów o ruchu ko
lowym i pieszym. Doceniaj ąc_ znacze
niechana, gdyż zobow iązanie swe
Pom ocy Zimowej B ezrobotnym .
SPORTY ZIMOWE
W niedzielę 21 m arca odbyła się cieczkę specjalnym pociągiem do nie tej niezwykle pożytecznej i celo
Spraw ozdanie złożył skarbnik całkow icie w ykonali.
W1 HOLLYWOOD.
wej akcji, zarząd Polskiego Związku
W zakończeniu obrad zebrani w Białej okręgow a konferencja Gdyni (na 3 dni). P raca TUR-owa Kolarskiego wzywa wszystkich kola
generalny Komitetu min. A ugust
Sporty
zimowe w Hollywood? —
Zaleski. Ze sp raw ozdania tego wy postanow ili zw rócić się do społe TUR-a. Obecnie okręg liczy 27 od w okręgu rozw ija się pomyślnie. rzy stolicy zrzeszonych i niezrzeszo- brzmi to nieco dziwnie. Kalifirnia
nych
do
szczególnie
bacznego
_
prze
W
roku
spraw
ozdaw
czym
przy
nika, że zbiórka na pom oc zim ową czeństw a ze specjalnym apelem, działów , przew ażnie wiejskich.
strzegania przepisów obowiązujących znana jest przecież z gorącego klima
P rzygryw ała orkiestra TUR-a z były 3 nowe oddziały — Kozy, o ruchu. Kolarzu pamiętaj jechać
przyniosła d o tąd około 25.000.000 w którym stw ierdza się, że nielicz
Okazuje się, że niedaleko Holly
złotych w gotów ce I naturaliach. ni zresztą obyw atele, zupełnie u- Leszczyn. Zagaił t. A. Pysz. Do M eszna, Bulowice. Niektóre o d  zawsze prawą strona przy chodniku, wood znajdują się góry o idealnych
w szechstronną nie przekraczać szybkości 20 km. na warunkach dla sportów zimowych.
chylili się od udziału w tym akcie prezydium w ybrano tt. Rosnera z działy rozw ijają
W grudniu, t. j. w pierw szym solidarności narodow ej — wiele Bestwiny, Foltyniaka z Brzesko* pracę. T ak np. Komorowice p o  godzinę, zwalniać przed przystanka
Zimą, gdy temperatura obniża się
m iesiącu akcji pom ocy zim owej natom iast osób ograniczyło swój wic, P rusa z A ndrychow a i Kucz- siadają w łasną orkiestrę smyczKO- mi i dawać sygnały ostrzegawcze, u- nieco, w górach tych aż roi się ód
korzystało z akcji 322.000 rodzin udział do złożenia deklaracji, nie mierczyka z Białej. Spraw ozdanie wą, organizację sportow ą, grupę nikać popisów zręczności i chwytania narciarzy i w-szelkiego rodzaju amasię tramw-ajów".
t>-5w śniegu.
bezrobotnych, w styczniu 336.000, uiszczając zaciągniętego w ten ustępującego zarządu przedstaw ił dram atyczną, urządzają stałe w ie
Korzystają z tego w głównej mie
Pitka
nożna
a w lutym 369.000 rodzin, czyli o- sposób długu.
dyskusyjne,
organizację
rze aktorzy filmowi, którzy część dro
t. A. Pysz. Obszerny referat na te czory
APEL PIŁKARZY ŁÓDZKICH
gółem około półtora m iliona osób.
jfi. dzieląca ich od Hollywood lub^ Los
„Ci w szyscy, którzy z różnych m at „P raca TUR-a na tle polskiej młodszej m łodzieży itp. A to Jest
Angeles przebywają autem,_ później
DO NAUCZYCIELI W.F.
W styczniu pom oc zim ow a d o  w zględów nie złożyli dotąd zade rzeczyw istości" wygłosił t. K. C za organizacja w iejska! Andrychów
Łódzki OZPN. zwrócił się z ape zaś specjalną kolejką. Najbards-ej
żyw iała 355.000 dzieci, w lutym klarow anej ofiary, b ę d ą'm ieli m o piński, prezes Z. Głównego. W ob posiada chór, orkiestrę, o rganizu
odwiedzane jest Arrowhead, gdsie
399.000, a w m arcu 474.000 dzieci. żność spełnienia zaciągniątego do szernej dyskusji om aw iano głow  je wycieczki itd. W Bulowicach or lem do Towarzystwa Nauczycieli WF. znajduje się klub założony przez
i szkół średnich w Łodzi z apelem two
N iektóre ze środków , jakim i roz brow olnie zobow iązania. Do nich nie spraw ę podstaw finansow ych ganizacja „młodzieży katolickiej" rżenia przy gimnazjach drużyn pił Clarka Gable i Roberta MontgomePorządzą ogólnopolski kom itet po w pierw szym rzędzie apeluje 0 - dla Zarządu O kręgow ego. Na w io (25 osób) przeszła do TUR-a — karskich, aby w ten sposób przyczy ry.Gorącymi zwolennikami wycieczek
mocy zimowej, znajdują się na w y gólnopolski Komitet".
snę okręg organizuje w ielką wy- W ielki zlot TUR-a, projektow any nić się do szerzenia piłkarstwa wśród górskich są Joan Crawford i Franmłodzieży.
chot Tone — „stare", bo już od ro
latem do Buczkowic, został z a k a 
czerpaniu. I tak np. rozdano dotąd
Zarząd ŁOZPN postanowił oddać
trwające małżeństwo.
zany.
°koło 92.000 ton w ęg la, a w ięc ca
do dyspozycji szkolnym drużynom kuDo
oryginalnych sportowców zali
W w yniku okręgow ej K onferen piłkarskim — wszystkie klubowe boi cza się Wallace Beery, który jest za
*y praw ie zapas, jakim rozporzą
ska
piłkarskie
w
Łodzi.
gorzałym zwolennikiem awiacji. Cze
cji w ybrano zarząd okręgow y z
dzał komitet.
DEBIUT ZAMORRY
sto w lotniczych eskapadach towarzy*
tow . dr. Grossem, A. Pyszem i R.
Min. Zyndram - Kościalkowski,
WE FRANCJI.
szy mu Robert Taylor. Jean Harlow
Schubertem
na
czele.
szczegółow o omówił wyniki akcji
Likw idatorzy T ow arzystw a U- cownikom.
Znakomity bramkarz Hiszpanii Za lubi łyżwy.
T egoż dnia odbył się w Halcno- morra, który wyemigrował z Hisz
Likw idatorzy noszą się z zam ia
Jak z tego widać, słynni holly
zaw arte w obu spraw ozdaniach, bzepieczeń „E uropa" w W a rsza
do Francji, wystąpił ostatnio woodzcy sportowcy i sportsmenki,
^om oc zim ow a prow adzona jesz- wie, nie p rzebierają w środkach i rem przyjęcia od dnia 1 kw ietnia wie (w ioska, częściowo niem iec panii
w
barwach b—klasowego klubu Johny Weismuller, Maureen ()‘Sulłij-Ze będzie w ciągu kw ietnia r. b. m etodach dokuczania strajkującym b. r. nowego personelu. Niech nie ka) odczyt t. K. Czapińskiego p. t. OGC Nizza w Nicei w meczu z a—- ven. Kleanor Powell w sportach zi
„Polska
w
spółczesna".
Przybyły
klasowym klubem AC Cannes. Mecz mowych pozostają daleko w tyle. Dla
1 y dniu 30 tegoż m iesiąca zosta- w obronie słusznych postulatów łudzą się, że uda im się tych p ra 
którzy^ ofiarow ali swą- referent ze staro stw a zakw estlono ten wygrała drużyna OGC Nizza tych gwiazd domeną sportu jest la
Z akazano uogrzew
a cowników,
^ zakończona. Min. K ościałkow- pracow
p i U v u * * nikom .
o
■•
■■ )
3:0, przy czym jedną z bramek zdo
s*d podkreślił przy tym szczegól- nia biura, co doprow adziło do te ! m łodość i pracę dla T ow arzystw a wał — w ystąpienie orkiestry (skąd był drugi piłkarz hiszpański, grywa to, pływanie, tenis, lekkoatletyka.
—
pow
iada
—
orkiestra
TUR-a
na
że kilka osób strajkujących
na w yrzucić na bruk bez żadnych
**3 konieczność w yw iązania się z go,
jacy od kilku lat we Francji, Sami- Boks
0 7
* 1»
P o ję ty c h dobrow olnie obow iąz- baw iło się przeziębienia. Naczelny środków do życia, spotkają się bo odczycie?), i dopiero po różnych tler.
WĘGRY — SZWECJA 8:8.
„pertraktacjach"
zgodził
się
na
oJ ^ ze strony tych osób, które za lekarz T ow arzystw a zaofiarow ał wiem ze stanow czym i bezwzględ
Narciarstwo
degranie
m
arsza
pow
italnego...
Na
W Sztokholmie rozegrany zosta
e*darowały n a pom oc zim ową bezpłatnie sw ą pomoc lekarską ula nym oporem w szystkich pracow ni
Pewne sum y, zw lekają jednak na- chorych pracow ników , ja k rów  ków umysłowych i opinii pubiicz- odczyt przybyła także grupa miej ZAKAZ STARTU NA MAMUCIEJ mecz bokserski Węgry — Szwecji
zakończony na remis 8:8.
scowych hitlerow ców , ale siedzia
SKOCZNI W PLANICY.
nież w szelkie lekarstw a zaofiaro uej.
a * z ich w płaceniem .
ła
cicho.
K.
CZ.
Na
olbrzymiej
skoczni
w
Planicy
fctrajk
f
p
r
a
już
cały
tydzień.
w
ał
się
d
o
starczyć
bezpłatnie
praJeżeli chodzi o .wpłaty warstw

Wynik ekspertyzy

w sprawie zgonu Paryiewiczowej

Fryzjerzy protestują przeciwko

otwieraniu zakładów w święta

Bilans pomocy zimowej
Ludzie pracy spełnili obowiazetc

Konferencja Okręgowa TUR-a
w Białej

strain Anin * in. Jinn

Decyzja Partii Pracy
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Ż Y C I E
W ARSZAW Y
p i wystawiania
m
iacowm
p
P ow rót zimy
Po szeregu w iosennych, m niej
lub w ięcej ciepłych dni, w dzień
w ielkoczw artkow y nastąpił po
w rót zim y.
W nocy spadł w W arszaw ie
śnieg, któ ry dość grubą w arstw ą
pokrył ulice i place.
Do uprzątania śniegu zgłosiły
się tłum y bezrobotnych, zadow o
lone, że uda im się zarobić po
kilka złotych
na nadchodzące
św ięta.
N aogół pow rót zim y wywołał
dezorientację w społeczeństw ie:
za m ia st wędlin za ku p u je się wę
giel, m iast keksu — kupuje się
koks, a zam ia st tortu — to rf na
opał.
N iew ątpliw ie, żc niespodziew a.
ny pow rót zim y odbije się ujem 
nie na handlu przedśw iątecznym ,
ale m oże także mieć ten skutek,
że kupcy, któ rzy zgrom adzili w iel
kie zapasy ,obniżą ceny, byle by

nagrom adzony towar nie został
na po świętach.
**
*
W e czw artek rano mieszkańcy
stolicy m usieli brnąć po kostki
w biocie i mokrym śniegu. W nie
których punktach, jak np. Leszno
róg żelazn ej .gdzie je st p rzy sta
nek tram w ajow y, w skutek zapcha
nia się przepustu kanałow ego,
pasażerow ie musieli brnąć po
wyżej kostek w wodzie. Dopiero
w późniejszych godzinach w yru
szyły na m iasto grupy bezrobot
nych, u p rzątając śnieg najpierw
z chodników', a następnie z jezdni.
Znowu okazuje się, że akcja oczyszczania ulic mocno szw anku
je. Jeszcze po południu kałuże roz
mokłego śniegu i błota nie zostały
usunięte, naw et z centralnych ulic
m iasta. N ależałoby spraw niej uru
chamiać dodatkow e oddziały ro
botników do uprzątania śniegu.

Z akład Ubezpieczeń Społecz
nych w yjaśnia, że pracodaw ca obo
w iązany jest, na żądanie pracow 
nika, zaśw iadczać mu w legitym a
cji ubezpieczeniow ej pozostawianie
w stosunku najm u pracy i w yso
kość w ynagrodzenia. Z aśw iad
czenie takie w ażne jest w stosun
ku do Ubezpieczalni dla pracow 

Informacje z ksiąg
W ydział Ew idencji Ludności
Zarządu Miejskiego w m. st. War
szawie wyjaśnia, że ujawnienie
personalii mieszkańców
domu
jest sprzeczne z obowiązującymi
przepisami, co wyraźnie zostało
podkreślone w okólniku N r. 73
Ministra Spraw W ewnętrznych z
dnia 22.NI. 1935 r. (Dz. U rz. Min.
Spr. Wewn. Nr. 37 poz. 197). ln-

19-letnia
Ruchla
M iedzińska
(G ęsia 31), usiłow ała skoczyć z
mostu kolejow ego koło Cytadeli
— do W isły. D esperatkę, zdej
m ującą palto, zauw ażył stojący za
wiązaniem mostu policjant.
W chwili gdy M iedzińska w dra
pyw ała się na barierę mostu, po

licjant p o d b ie g li desperatkę za
trzym ał .przeprow adzając do ko
m isariatu. Poniew aż M iedzińska
nie chciała podać powodu usiło
w ania sam obójstw a .przeto z a 
trzym ano ją do czasu wezwania
rodzinę.

Z am ach y s a m o b ó jc z e
24-letnia Helena Gasików na, siu
żąca (Chmielna 49), zatruła się
cynkiem.

Zgon
„Króla" cyganów
W szpitalu na Czystem, na ocŁ
dziale II chirurgicznym , zm arł
M atejasz Kwiek (D w orska 18),
„Król" cyganów polskich,. W cza
sie aw antury z rodziną w ub. so
botę wieczorem .został postrzelo
ny, podczas w yryw ania rewolweru
— w brzuch.
W ieść o śmierci „K róla“ cyga
nów szybko rozniosła się w śród
wszystkich cyganów, przeto przed
szpitalem zaczęli grom adzić się
cyganie nie tylko z m iasta, ale i
z prowincji.

Radio

Aparaty

m
od zł SU— tyg o d n io w o
C. E. B. E lektoralna 30,
Prxy{m. Po&ycz. P ań stw .

36-letnia Stanisław a Kowalew
ska, bezdom na i bezrobotna, n a
piła się esencji octowej na ul. P o 
znańskiej.
D esperatkom pomocy udzieliło
Pogotow ie, po czym Kowalewską
przew ieziono' do szpitala Dz. Je
zus.

Ofiarę strzelaniny
świątecznej

9-letni M irosław K rasnobród,
uczeń (G rzybow ska 55), przygo
tow ując korkowce na strzelaninę
św iąteczną, spowodował wybuch,
doznając poparzenia I i II sto
pnia lewej dłoni. Chłopca opatrzo
no w am bulatorium Pogotow ia.

formacyj tych udzielać może w określonych wypadkach wyłącznie
Rejestr Mieszkańców W ydziału
Ewidencji Ludności, ul. Senator
ska Nr. 16.
Rządcy i prowadzący m eldunki
nie są wobec tego nietylko obo
wiązani, ale nawet nie mają pra
wa udzielać infonnacyj nagabują
cych ich o to.
,

Nieskończenie
t r w a l s z e niż
zwykłe szkło i dla

tego n i e z w y k l e ,
oszczęd ne. Nieo
dzowne w każdym
gospodarstwie do
mowym, h o t e l u ,
.p e n sjo n a c ie , re 
stauracji i cukierni.

Wypadek w teatrze

0 belkę .doznając potłuczenia gło
odbędzie posiedzenie w czwarto'.:,
wy. M ączkę opatrzyło Pogotowie dnia 1 kwietnia b. r. o godz. 6.30 po
1 przewiozło do szpitala Dz. Je poł., ul. Długa 21.
zus.

B O LA C H
GŁOW Y
P R O S Z K I DLA
DOROSŁYCH
ZS ZNAKIEM FABRYCZNY M *

niedzieli

Z teatrów warszawskich
TEATR LETNI, „ ju tro niedzie
la". Komedia w 5 obrazach H. Adlera i L. P erutza. Przekład Zdzi
sław a Leszczyńskiego.
P atrząc na 4 pierw sze obrazy
(w szystkich jest 5) sztuki „Jutro
niedziela", w idz zastan aw ia się,
dlaczego autorom podobało się na
zw ać ją kom edią.
Rodzaj intrygi, postaw ienie ról,
dialogi, cała atm osfera tej sztuki
w ywołuje początkow o w rażenie
raczej m elodram atu. Komediowym
jest dopiero najlepszy i najbardziej
em ocjonujący obraz 5-ty. Po d w u
godzinnej jałow ej i niczym n ie
zm ąconej nudzie p.p. Adler i Perutz zdecydow ali się w reszcie o b 
darow ać w idzów kw adransem nie
złej, chwilami naw et pulsującej ko
medii.
W obrazie piątym znajdzie się

OKRĘGOWY WYDZIAŁ
MŁODZIEŻY WARSZAWA PODMIEJSKA.

wzywa delegatów kół Młodzieży na
odprawę, która odbędzie się dnia 50
marca o godz. 18.30, Warecka 7. —
35-letni Józef M ączka, elektro Sprawy pilne. Obecność obowiązko
technik (T arg o w a 03), zajęty przy wa.
.napraw ie instalacji elektrycznej w WARSZAWSKI KOMITET 1-SZO
MAJOWY.
teatrze Narodowym , uderzył się

Kina i teatry
są nieczynne do

i dowcip i zabaw na intryga a prze
de w szystkim trochę lekkości i na
w et sensu. Ten jeden obraz jest
dobry, ale gdyby naw et był św iet
ny, to także za mało, aby ocalić
całkowicie sztukę.
Usiłując podtrzym ać i w zb o g a
cić w ątłą i banalną treść sztuki, om aw iającej losy w zbudzającego
żałość i w spółczucie w idza defrau
d anta, autorzy uciekają się do spo
sobów n ad er naiw nych i bardzo
luźnie zw iązanych z akcją.
Bo to, że się przez połowę sztu
ki pokazuje bardzo interesujące
zresztą tem po pracy w wielkiej na
staw ni kolejowej, a potem nastrój
podrzędnej kaw iarni, to jest to sa
mo przez się może ciekawe, lecz
z punktu w idzenia budow y akcji
są to m om enty t. zw. retardacyjne, czyli opóźniające jej rozw ój,

Pt

©ŁKA

w łaściw a intryga dram atyczna w i
si w tedy na kołki i czeka na to, aż
autor raczy sobie o niej przypom 
nieć. Aby uwypuklić tło i w ydobyć
nastrój autorzy w prow adzają do
tych obrazów tak wielką ilość epi
zodów , że bohaterzy sztuki zosta
ją usunięci na dalszy plan.
Inscenizacja i reżyseria (Janusz
W arnecki) zam iast zatuszow ać ja
skraw e braki i przerosty tej sztu 
ki przez zbytnią gorliw ość uwypu
kliła je jeszcze bardziej. P rzedsta
wier.ie, mimo że staranne, było
ciężkie i nudne.
Jako w ykonaw ca roli głównej
p. W arnecki zrezygnow ał zupełnie
z kom ediow ego postaw ienia roli i
poszedł całkowicie po linii melo
dram atu. Jego Hoeffner był (poza
5-ym obrazem ) m ęcząco histery
czny i zanadto serio.
N iewdzięczną rolę zram olałego
i przykrego teścia z w łaściwym so
bie humorem odegrał p. Fertner.
Miłą niespodziankę spraw ił p.

IIR IflR Y sotswe i na zamówieniePI* A C7 f 7 P solidne wyk.
aa raty i za not6wke?JL„- l l l i r najtaniej U
<edaktor od pow iedzialn y: LUDWIK W IN T E R O K .

D o nabycia wszędzie.

styką w ypadków oraz odezw y Pol
skiego Zw iązku Kolarskiego i w re
szcie w e właściwym ujęciu pro
paganda rozw inięta będzie rów 
nież przez Polskie Radio.

Paczki świąteczne
W dniu 26 b. m. rozpoczyna się
rozdaw nictw o św iątecznych p a 
czek żywnościowych dla najbied
niejszych m ieszkańców Stolicy. —
Dzisiaj paczki rozdaw ane będą w
VII O środku; dnia 27 b. m. — w
X i VIII. P ohadto dla m ieszkań
ców V O kręgu Opiekuńczego pacz
ki w ydaw ane będą w lokalu Sto
w arzyszenia Rzemieślników Chrze
ścijan (M odowa 14), dla podopie
cznych IX O bwodu — w gim na
zjum przy ul. Bednarskiej nr. 2-4.
Paczki św iąteczne, zakupione za
zdobyte staraniem opiekunów spo
łecznych funduszów, zaw ierać b ę
dą ciasto, wędliny, cukier i ja ja.

Nasza ru b ry k a

Kronika O rp ifzacy jsn

%
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Udaremniony zamach desperatki 0 ła d na Jezdni
Doceniając znaczenie akcji pro
pagandow ej ścisłego przestrzega
nia obow iązujących przepisów o
ruchu ulicznym, szereg organiza
cji społecznych i zaw odow ych —
zgłosił sw ój udział, w ydając ode
zwy do członków danego zrzesze
nia, jak to: Zw iązek T ransportów
ców, Polski Automobilklub, Polski
T ouring Klub, Polski Klub Moto
cyklowy, Polski Zw iązek Kolarski
Zw iązek W łaścicieli D orożek Sa
m ochodowych i inne.
W pierwszych dniach propa
gandy: zaw ieszono transparenty
z hasłam i w najw ięcej widocznych
miejscach oraz naklejono nalepki
z hasłam i na narożnych domach—tak w śródm ieściu, jak i na pery
feriach; uruchomiono propagando
w y w agon tram w ajow y; zawieszo
no specjalne plakaty ze statystyką
w ypadków i stra t m aterialnych w
w agonach tram w ajów i autobusów
Do szkół i organizacji rozesła
ne będą plakaty z hasłami i staty-

sNsO 7 %

nika fizycznego w ciągu 2-ch ty 
godni, dla umysłowych w ciągu
miesiąca.
P onadto pracodaw ca obow iąza
ny jest na żądanie pracowmika umysłowego lub robotnika, ubiega
jącego się o zasiłek z tytułu bez
robocia, zaśw iadczać mu rozw ią
zanie stosunku najmu.

ENERGICZNA
WYCHOWAWCZYNI ze znajomością robót freblowskieh i długoletnią praktyką po
szukuje kondycji. Dzwonić między
3—8 wiecz. Tel. 11-82-15.
WYCHOWAWCZYNI - NAUCZY
CIELKA poszukuje półkondycji. Re
ferencje. Tel. 6-83-47 od 5—8.
INTELIGENTNY kawaler uczciwy
poszukuje jakiejkolwiek pracy. W y
maganie skromne. Kaucja, referen
cje. Oferty do redakcji pod „Zdolny*1.
SZOFER - WOŹNY poszukuje ja
kiejkolwiek pracy. Świadectwa i re
ferencje na żądanie. Zgłoszenia do
„Robotnika" pod „szofer".
JĘZYKA angielskiego udzielam w
domach przystępnie, tanio. Łaskawe
zgłoszenia pod „Oświata" do redakcji
..Robotnika'1.
WOŁYNIAK młody, uczciwy, pra
cowity poszukuje do sklepu lub ja
kiejkolwiek pracy. Zgłoszenia poci
Wołyniak, Węgierska 14 m. 21.

G rabow ski w roli B arona. Była to
rola naogół niepodobna do tych,
w których G rabow ski celuje, a mi
mo to zag ran a niezwykle szcze
rze, głęboko i z rzadkim umiarem.
W idać z tej roli, że G rabow skie
go niepotrzebnie się m anieruje, ograniczając go do pew nego typu
ról, stać go bowiem na szerszy
rozm ach i w iększe zróżniczkow a
nie.
D oskonale zagrał dyr. Trevi —
p. Zdzisław Karczewski. P. Brzezińska w swej nikłej zresztą, chcć
nader ornam entacyinej roli nie
grzeszyła nadm iarem naturalności
Dobre epizody dali: p.p. Bukojem ska, T. Frenkiel, Skonieczny,
Borowy.
D ekoracja dw orca ń nastaw ni ko
lejowej p. Cegielskiego, b. intere
sująca; m ieszkanie natom iast p.p.
Hoeffnerów w zestaw ieniu z luksu
sem strojów p. Brzezińskiej zbyt
drobnom ieszczańskie.
J. N. M.
u

W

ZARZAD: W ARSZAW A, FREDRY 6 - TEL. 538-92

W a r sz a w a w ś w ię ta
ŚWIĘTA W URZĘDACH PAŃ
STWOWYCH. W myśl zarządzenia
nunisterium spraw wewnętrznych, urzędowanie we wszystkich urzędach
podległych ministerium, będzie trwa
ło w piątek do godz. 13, w sobotę do
godz. 12. Normalne urzędowanie roz
poczęte będzie we wtorek 30 b. m.
W YPIEK PIECZYWA. Piekarnie
stołeczne dokonają ostatniego wypie
ku przed świętami w Wielką Sobotę
o godz. 13 popoł. Wypiek wznowiony
będzie we wtorek w nocy.
MIEJSKIE HALE TARGOWE I
TARGOWISKA w tygodniu przed
świątecznym czynne są do godz. 21
za wyjątkiem Wielkiej Soboty, t. j.
27 b. m., kiedy zamknięte będą one
już o. godz. 18-tej.
UBEZPIECZALNIA SPOŁECZ
NA W WARSZAWIE. Przez cały
czas świąt czynne będzie bez przer
wy pogotowie lekarskie (tel. 543-00,
220-05 i. 220-67), przy czym w dn.
28 i 29 b. m. obsada pogotowia bę
dzie zwiększona.
BIBLIOTEKA PUBLICZNA. —
Centrala Biblioteki publicznej m.
stoi. Warszawy przy ul. Koszykowej
26, zamknięta będzie od 25 do 29 b.
ni włącznie, wszystkie zaś jej wypo
życzalnie, 5 filii dzielnicowych i 13
bibliotek dla dzieci zamknięte będą
od 26 do 30 b. m.
ELEKTROWNIA. Biura elektrow
ni warszawskiej będą zamlmięte w
okresie świątecznym w Wielką So
botę, niedzielę i poniedziałek. W pią
tek urzędowanie odbywać się będzie
normalnie.
Natomiast biura elektrowni okrę
gu warszawskiego czynne będą w
piątek o godz. 12, w sobotę do godz.
li- t e j . Pogotowie elektrowni 656-17.
KASA I BIURA GAZOWNI, ob
sługujące abonentów, czynne będą w
Wielki Piątek i Wielką Sobotę. Od
godz. 12-tej w południe w Wielką
Sobotę do godz. 8-ej rano we wto
rek po Świętach czynne będzie bez
przerwy Pogotowie Gazowni I przy
ul. Kredytowej nr. 3, tel. 600-02, do
datkowe telefony 625-20 oraz 925.23
POGOTOWIE WODOCIĄGOWO .
KANALIZACYJNE w czasie świąt
czynne jest bez przerwy przez całą
dobę. Telefon 626-30.
RUCH TRAMWAJOWY I AUTO
BUSOWY w czasie nadchodzących
Świąt Wielkanocnych odbywać się
będzie, jak następuje: w Wielką So
botę, t. j. dn. 27 marca r. b. przerwa
po południu. Ostatnie wozy zjeżdża
ją do zajezdni o godz 19-tej. Ruchu
nocnego z dn. 27 na 28 marca nie bę
dzie.
W pierwszy dzień Świąt, t. j. w

W pierwszy i drugi dzień Świąt
Wielkiej Nocy ruch tramwajowy no
cny będzie znacznie wzmocniony. —
Wozy linii nocnych „10“ i „20" będą
kursowały do godz. 4-tej. Wozy linii
nocnej „30“ będą kursowały do go
dziny 3.30.
KOMUNIKACJA SĄMOCHODOWA. Ruch autobusów będzie ograni
czony jak następuje: w Wielką So
botę, 27 b. m. ostatnie odejdą z Wąr
szawy autobusy: do Radomia, Białobrzeg i Grójca o godz. 19 m. 30 do
Ostrołęki o godz. 8 min. 45 do p uituska o godz. 18 m. 45, do Łomianek
o godz. 22 m. 00, do Skolimowa o g.
20 m. 50, do Zaborowa i Babic o g.
19 m. 30, do Izabelina normalnie, do
Zambrowa wozy nie odejdą wcale. V/
pierwszy dzień świąt pierwsze auto
busy odejdą do Radomia o godz. 14
m. 30, do Białobrzeg o godz. 10 m.
20, do Grójca o godz. 13 m. 30, do
Ostrołęki o godz. 19 min, 40, Pułtu
ska o godz. 11 m. 15, Łomianek o g.
10 m. 30, Skolimowa o g- 11 m. 10,
Izabelina o g. 11 m. 20, Zaborowa i
Babic o g. 10 m. 30 i Zambrowa o g.
20. m. 00
W drugi dzień świąt autobusy na
wszystkich liniach będą kursowały
normalnie.
MIEJSCÓWKI W AUTOBUSACH
PKP. W piątek, 26 b. m. i w sobotę
27 b. m., od godz. 11 będą obowiązy
wały w autobusach PKP., odchodzą
cych z Warszawy do Pułtuska i Ra
domia przez Grójec miejscówki, —
które będzie można nabywać na miej
scu u informatorów na godzinę przed
odjazdem autobusu.
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BALKON

7 5 sr.

PARTER

1 zł.
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OGŁOSZENIA OROBHE
ROWERY

75
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Dogodne w arunki. „ B r O Hf* » t O i ł “
M arszałkow ska 137 Podwórze.

ow ery balonowe, wyżymaczki, pa-

parter

niedzielę, dn. 28 marca r. b., ruch
tramwajowy i autobusowy rozpocz
nie się o godz. 13-ej.
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