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Dzielnica Uniwersytecka w ogniu ^ aor>wJap°"1
W alka R ządu z opozycją

Gen. Miaja wzywa faszystów do poddania sią

Agencja Havasa donosi: W czo pozycyj i umocniły stanowiska,
Z Gijon donoszą, że wojska rzą
raj rozgorzały ponowne walki na zdobyte w dniach poprzednich.
dowe zajęły elektrownię w in. So
odcinku Casa del Campo. W FRONT BASKIJSKI W OGNIU. to de los Angeles, przy czym po
chwili gdy koncentracje powstań
Komunikat baskijski głosi, że sunęły się o 3 kim. naprzód.
Agencja Domei donosi: Naprę
cze poczęły schodzić ze stoku gó_ wojska rządowe na froncie Alva
Baskijskie biuro prasowe komu żenie pomiędzy Rządem japoń
ry Garamtas, artyieria rządowa o- zajęły wczoraj pozycje pomiędzy nikuje, że wojska rządowe zdoła skim a stronnictwami Minseito i
tworzyła gwałtowny ogień zapo górą Goruea a m. Ubidea. Wczo ły zatrzymać ofensywę powstań Seyukai w zrasta w miarę zbliżarowy, powstrzymując gwałtowny raj około godz. 17 milicjanci po ców. W ojska gen. Mola są nie
nia się dnia wyborów. Decyzja
atak odziałów marokańskich. Dru przygotowaniu artyleryjskim ru ustannie niepokojone przez woj Rządu rozwiązania Izby reprezen
ga tala ataku skierowana była w szyli do natarcia. Powstańcy co ska rządowe wypadami. Podczas
tantów .będąca zarządzeniem skie
kierunku starego cmentarza w Ca fnęli się, pozostawiając kilku za wypadu wojsk rządowych pod Arowanym przeciwko opozycji, spoi
sa del Campo i drogi kastylijskiej. bitych . Przez całą noc pod Alva lava powstańcy stracili 119 zabi
kała się z poparciem stronnictwa
Powstańcy usiłowali za wszel trw ała wielka bitwa, która jesz tych i 17 jeńców.
1„Showakai“ i t. zw. Ligi Narodo
ką cenę przywrócić połączenie z cze nie jest zakończona.
wej. Ale te partyjki nie odgrywa
dzielnicą uniwersytecką. Artyleria
rządowa ostrzeliwała dwa odcin
ki, jeden, na którym znajdowały
się atakujące wojska powstańcze
i drugi o 200 mtr. poza pierwszy
mi liniami, celem uniemożliwienia
powstańcom otrzymywania no
wych posiłków. Najkrwawsze wal.
ki toczyły się wieczorem koło go
Uznanie przez ameryk , Sąd będzie znowu uczucie niepewdziny 20-ej, poczym nastąpiło pe
Jak podaje agencja Reutera,
wnego rodzaju uspokojenie. W oj Najw. p ra w a W agnera, d otyczą nosci zarówno wśród pr£"'i Henryk Ford stal się obecnie
ska rządowe utrzymały swe pozy cego stosunków pom iędzy p rzed dawców, jak i wśród pracobior podmiotem prawa Wagnera,
cje na wschód od wzgórza Casa siębiorcam i a pracow nikam i, ców. Z aznaczyć należy, że do przewidującego, jak wiadomo,
del Campo. Sytuacja strategiczna za konstytucyjne, w yw ołało n a  tychczas wielkie trusty uważa karę więzienia dla pracodaw
w ielce
optym istyczny jąc prawo Wagnera za .nie ców,
w dzielnicy uniwersyteckiej nie u- strój
odmawiających zbioro
zw olenników
reform konstytucyjne" i często je gwal wych rokowań ze swymi praco
legła żadnej zmianie. Dzielnica w śród
ta jest w dalszym ciągu odcięta i R o osevelta.
ciły.
wnikami. Nie jest wyłączone
F a k t, że n a 5 orzeczeń, p o  ^ W o statn ich jeszcze dniach
otoczona przez wojska rządowe.
że w myśl tego prawa Ford zo
W cjska rządow e zdobyły część o- w ziętych p rzez S ąd N ajw yższy F o rd ośw iadczył, iż nie będzie stanie uwięziony za złożoną okopów .położonych naprzeciwko w zw iązku z p raw em W agnera, p e rtra k to w a ł z robotniczym i statnio deklarację, wypowiada
4 za p ad ły jedynie w iększością :w iązkam i zaw odow ym i. Orze
szkoły rolnictwa.
jącą się przeciw zawarciu umów
Przewodniczący komitetu obro jednego głosu, pobudza zw o czenie Sądu Najwyższego k ła zbiorowych ze Związkami Za
ny Madrytu gen. Miaja wygłosił lenników p re z y d e n ta R oose dzie kres tej sytuacji, stanowiąc wodowymi.
wczoraj przed mikrofonem Union- v e lta do żądania natychmiasto nowe poparcie dla ruchu zawo
Radio przemówienie, skierowane wej reformy Sądu Najwyższego. dowego w jego działalności reor
do wojsk powstańczych, oblega
ganizacyjnej. S tanow isko S ą 
nych w mieście uniwersyteckim.
du N ajw yższego stw a rz a o b ec
Oświadczył on m. in., iż Rząd le
nie now e m ożliw ości w k ie ru n 
galny w Hiszpanii przebacza wszy
ku w p ro w ad zen ia now ych d o 
stkim dowódcom, oficerom i żoł
niosłych zarząd zeń u staw o d a w 
nierzom, którzy w yrażą żal, iż
czych w dziedzinie g o sp o d ar
chwycili za broń przeciwko Repu
czej i społecznej. W ydaje się
...
blice. Poddajcie się — mówił ge
jednak, że p re z y d e n t R o o sev elt
nerał — złóżcie broń. Następnie
nie w yciągnie k o rzy ści z tej sy 
podano przez radio komunikat utuacji, zanim jego p ro je k t re fo r
rzędcwy treści następującej: Na
m y S ądu N ajw yższego nie sta
froncie środkowym nieprzyjaciel
nie się praw em umocnił znacznie cały odcinek Ca
sa del Campo i podjął nocą gw ał
P rzypom nieć należy, że w spo
towny atak na całym odcinku.
m
niana
u staw a chroni istotną,
Kontratak ten ze względu na roz
niezależną re p re z e n ta c ję ro b o t
paczliwą sytuację, w jakiej znaj
niczą w p o staci zw iązków zaw o
dują się wojska powstańcze w miedow ych i stanow i u staw o w e ra
ście uniwersyteckim, prowadzony
my działalności zw iązkow ej.
HENRYK FORD.
był przez całą ubiegłą noc i cały
PREZYDENT ROOSEVELT.
dzień. Walki były gwałtowne,
lecz nieprzyjaciel został krwawo j P o d k reślają oni, że jeżeli
odparty. Popołudniu w poniedzia- jeden tylko sędzia zm ieni opi
łek wojska republikańskie p rz y -|n ię w chw ili w ykonyw ania p ra stąpiły do wyprostowania swych | w a W agnera, to w ynikiem tego

Klika wojskowa grozi rozpędzeniem i nowej Izby

Ford ma być aresztowany

za odmowę zawarcia umowy zbiorowej ze związkami zawodowymi

l

ją w Japonii żadnej roli. Stronnic
twa większości twierdzą jednakże
w dalszym ciągu, iż rozwiązanie
Izby było niezgodne z konstytucją.

ważniejszych zmian do układu sił
w nowej Izbie. Przed rozwiąza
niem Izby stronnictwo „Minseito"
liczyło 205 deputowanych, „Seyu
kai" — 172,
„Szowakai" — 24,
społeczna partia ludowa — 18, li
ga narodowa — 11, Tokokai — 3,
inne stronnictwa — 7, niezależ
nych posłów było — 18. Obecnie,
według dziennika,
stronnictwo
„ M i n s e i t o " ma nadzieję ,iż uzyska
210 mandStów, „Seyukai" — 190,
społeczna partia ludowa — 40,
„Showakai" — 45, a liga narodo
w a — 20.
Według „Niszi-Niszi" w razie
powodzenia kampanii wyborczej,
prowadzonej przez .M inseito" I
„Seyukai", uzyskałyby one wraz z
innymi stronnictwami opozycyjny,
mi około 380 mandatów.
Wobec takiej ewentualności,
Rząd Hayaszi stanąłby wobec mo
żliwości albo złożenia dymisji, al*
bo ponownego rozwiązania Izby,
lub zorganizowania nowego stron
nictwa i współpracy z jedną lub
kilku już istniejącymi partiami.
Koła zbliżone do Rządu liczą się
z możliwością ponownego rozwią
CESARZ JAPONII H1ROHITO.
zania Izby, gdyby tego wymagała
Zainteresowanie ześrodkowuje sytuacja po wyborach.
się obecnie wokoło akcji wybor
ZAKAZ ŚWIĘTOWANIA 1 MAJA
czej, jej ewentualnych wyników i
W JAPONU.
wpływów na ogólną sytuację. Isto
tą obecnego kryzysu, zdaniem kół
Ministerium spraw wewn. Japo
politycznych, jest konflikt pomię nii postanowiło zabronić wszel
dzy stronnictwami większości, d ą kich pochodów w dn. 1 m aja na te
żącymi do utrzymania obecnego renie Japonii ze względu na to, iż
stanu rzeczy ,a czynnikami, nale w Tokio obowiązuje stan wyjątko
żącymi do kliki wojskowej.
wy. Na decyzję wpiynął również
Dziennik „Niszi-Niszi“ jest zda fakt, iż w okresie tym będzie trwał
nia, iż wybory nie wprowadzą po- jeszcze w Japonii okres wyborczy.

W ubiegłym tygodniu pięć osób
wyjechało z Nowego Jorku do Me>
syku, celem przesłuchania Troć
kiego w związku z procesami mo
skiewskimi.
Są to John Dewey z uniwersyte
tu Columbia, znany filozof; Zu
zanna Lafollette, pisarka; Ben
Stolberg,
publicysta;
Carlton
Beals, pisarz i Carlo Tresca, przy
wódca robotniczy.
Osobistości te zarządzą publicz
ne przesłuchanie Trockiego. Jako
w dziesiątą rocznicę zgonu złoży hołd św iat Pracy stolicy
prokurator, który weźmie Trockie
na UROCZYSTEJ AKADEMII w niedzielę, 18 kwietnia, o godz. 9.30 go w ogień pytań krzyżowych, wy
stąpi adwokat John Finesty.
w sali „Ateneum", przy ul. Czerwonego Krzyża Nr. 20.
Oprócz wymienionych osobisto
Wszelkie organizacje naszego ruchu przybędą na Akademię ze
ści weźmie też udział w sądzie
sztandarami.
nieoficjalnym dr. Otto Riihle, so
CENTRALNY KOMITET WYKONAWCZY P. P. S. cjalista niemiecki na emigracji.
Po otrzymaniu zeznań Trockie
REDAKCJA „ROBOTNIKA".
go, sędziowie powrócą do Noweg'
W. O. K. R. P. P. S.
Jorku, gdzie odbędzie się wielkie
W stęp na Akademię — wolny.
publiczne posiedzenie sądowe, na

m

które m ają przybyć dziennikarze
różnych krajów.
Sąd ten odbywa się na wielokrot
ne żądanie Trockiego, dążącego dc

Pamięci Feliksa Perlą

Włoskie żołdactwo
morduje ludność abisyńską

A gencja R e u te ra donosi z Som alii brytyjskiej, że Uczni A biły ń czy cy s ta ra ją się p rzejść granicę i schronić się w koloniach
Angielskich p rz ed p rześlad o w an iam i w ioskich żoidaków . P rz e 
szło tysiąc m ężczyzn, k o b iet i dzieci, z czego W IE L K A ILL
RANNYCH, usiło w ało w dniu w czorajszym opuścić A bisynię.
T rzy m o to ro w y sam olot w ioski p rz elecia ł po p o łu d n iu n ad w sią
p o r am a n a gran icy brytyjskiej, S T A R A JĄ C SIĘ ZAW RÓCIC
^B IEG Ó W . P o drugiej stro n ie granicy sły ch ać by ło odgłosy
o ż y w io n e j s t r z e l a n in y .
M iejscow i m isjonarze angielscy zorganizow ali p ierw szą po’•toc, zajm ując się um ieszczeniem zbiegów i pielęgnow aniem
in n y c h .

Jutro upły wa 10 lat od dnia zgonu

FsSiksa Perlą
P a m ię c i F e lik s a P e r ła p o ś w ię c im y n a s z
n u m e r J u tr z e js z y

LEON TROCKI.
obalenia oskarżeń, rzucanych pod
jego adresem przez Stalina i po.
wolne mu sądy sowieckie.

Święto
1
Maja
zakazane
przez b. szpicla n emieckie^o gen. Franco
Gen. Franco
że uznane przez
ski za dni wolne
go, 14 kwietnia

podpisał dekret, | ne będą odtąd jako dni pracy zwy
Rząd republikan- kłej. Natomiast dzień 2 m aja bęod pracy 11 lute- dzie dniem wolnym od pracy,
i 1 m aja uw aża-]

■
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5.000 włfikniarzy strajkuje w Białymstoku P r z e g l ą d p r a s y
Strajk ma przebieg solidarny
W poniedziałek, jak donosiliś
my, rozpoczął się w Białymstoku
i okręgu białostockim strajk w
przemyśle włókienniczym.
Aby w całej pełni zrozumieć po
dłoże strajku, należy sięgnąć my
ślą wstecz. Przemysłowcy biało
stoccy dwukrotnie w ostatnich la
tach: w r. 1932 i w r. 1933 próbo
wali zerwać obowiązującą umo
w ę zbiorową. W obu tych w y
padkach robotnicy obronili umo
w ę zbiorową przy pomocy długo
trwałych strajków, ale fabrykanci
zdołali obniżyć płace robotnicze
w różnych działach do 30 proc.
W ostatnich czasach fabryki bia
łostockle (naw et małe) prospero
wały dobrze; fabrykanci sprowa
dzili nowe zespoły maszyn i Ł p.
jednocześnie wzrastała drożyzna.
W tych warunkach Zarządy obu
oddziałów Zw .Zaw. Rob. Przem.
W łókienniczego uchwaliły przed
kilku tygodniami wystąpić z żąda
niem podwyżki płac o 30 proc.;
jak również włączenia do umowy
pewnych postulatów, które wyni
kły w związku z zatargami w ostatnich latach. Termin odpowie
dzi wyznaczony został na dzień 7
kwietnia.
Na konferencji w Inspektoracie
Pracy, która odbyła się w dn. 10
kwietnia, fabrykanci usiłowali prze
konać robotników, że drożyzna—
biorąc pod uwagę dłuższy okres
czasu — nie wzrosła (robotnicy
czują, niestety, na własnej skórze,

że jest inaczej)— w końcu oświad
czyli, że gotow i są dać robotni
kom taką podwyżkę, jaką dadzą
fabrykanci łódzcy.
To, oczyw iście, jest stanowisko
nie do przyjęcia, gdyż w Łodzi pa
nują zupełnie inne warunki.
Tymczasem odbyły się dwa ol
brzymie zgromadzenia robotni
ków; na ostatnim — w dn. 11
kwietnia — uchwalono jednomyśl
nie przystąpić do strajku od ponie
działku, 12 kwietnia.
. Strajk rozpoczął się, zgodnie z
zapowiedzią i objął Białystok i ca
ły okręg białostocki; a mianowicie:
Supraśl, Michałowo, Gródek i W a
silków. Tak wielkiej solidarności
nie było jeszcze w czasie żadnego
strajku,— stanęły bowiem WSZY
STKIE FABRYKI w Białymstoku
i w okręgu, z wyjątkiem dwuch
małych fabryk w W asilkowie (w
W asilkowie na pięć fabryk stanę,
ły trzy), gdyż w tych dwuch ma
łych fabrykach brużdżą endecy.
Ale i w tych dwuch fabryczkach
praca miała być wczoraj wstrzymana.
STRAJKUJE OKOŁO 5 TYSIĘ
CY ROBOTNIKÓW. Strajkiem kie.
rują dwa istniejące w Białymsto
ku oddziały Związku klasowego,
t j. Zw. Zaw. Rob. Przemysłu
W łókienniczego w Polsce.
Innych związków iuż tu wogóle
niema, prócz oddziału Zw. cha
deckiego w Białymstoku, do któ
rego należą niektórzy maszyniści

i palacze. Związek ten przyłączył
się do ogólnej akcji.
*

W Wasilkowie endecy urządzili
w niedzielę występ. Pod wodzą zna
nego tam bojówkara?. endeckiego,
Czernika, usiłującego na tym terenie
zorganizować er,decka „Polską P ra 
cę”, wpadli oni do lokalu Związku
klasowego, zdemolowali lokal i po
deptali szyld.
Dowiadujemy się, że w poniedzia
łek przyjechał do Wasilkowa proku
rator z Białegostoku ! w wyniku
śledztwa Czernik został aresztowany.

LEON BLUM.
Francuski prem ier tow . Leon
Blum obchodzi 65-tą rocznicę uro
dzin. R edaktor „Populaire'a", tow.
Bracke, pośw ięca mu w num erze
z 9 b. m. serdeczne, bardzo ser
deczne słowa.
O tow. Blumie, jako premierze,
umieściliśmy obszerny artykuł nie
daw no. Blum— to dziś jedna z kil
ku najpow ażniejszych postaci politycznych Francji. Zarazem zna
komity pisarz z zakresu praw a,
krytyki literackiej i polityki. Jego
książka o pokoju europejskim z o 
stała niedaw no przetłum aczona na
język polski.
Znakomitemu działaczowi prze-

Walka z dyktaturą
i hitlerowskimi agenturami na Węgrzech
W mowie, wygłoszonej na z g ro 
madzeniu partyjnym w P a p a (W ę
gry) przew ódca partii drobnych
rolników, E ckhardt, ostro z aa ta k o 
wał Rząd, dom agając się e n e r
gicznego zw alczania propagandy
narodow o - „socjalistycznej", oraz
ak najszybszego przeprow adzenia
reform y wyborczej. M ówiąc o p ro.
pagandzie narodowo - „socjali
styczn ej“ E ckhardt w skazał, że na
W ęgrzech uprawia ją 16 sto w a 
rzyszeń społecznych, oraz, że w y 
chodzi 39 pism nar odow o-„socja
listycznych". Jest przeto obowiąz

kiem Rządu zbadać, skąd płyną
na to pieniądze i w sposób stanów
czy położyć kres tej akcji, która
wywołać może poważne niepokoje
w kraju. Zdaniem mówcy, stan o 
wisko życzliwego wyczekiwania,
jakie p artia drobnych rolników
zajm ow ała dotychczas wobec Rzą
du, ułatw iło raczej akcję narodo
wych „socjalistów ". D latego też
partia rozwinie szybką i energicz
ną akcję, celem wywalczenia re 
formy praw a wyborczego, oraz
unieszkodliwienia ruchu narodowo
„socjalistycznego".

Mliii l i lo ń * liiliKii Wojna czołgów
Robotnicy fabryk m etalowych,
zorganizow anych w Zw iązku Kla
nowym w Białym stoku, wysunęli
żądanie podw yżki 25% dla z ara
biających ponad 4 zł. dziennie i

40% podw yżki dla zarabiających
do 4 zł. dziennie.
W środę odbyć się ma w tej
spraw ie Konferncja w Inspektoracie Pracy.

W 122.

„Akcia“ p. Fessera
P. Fesser, „kierow nik" górni
ków ZZZ. z ram ienia śląskiego urzędu w ojew ódzdkiego, „w y k lu 
czył" łaskaw ie z organizacji se
kretarza Zagłębia D ąbrow skiego,
ob. Fr. Litwornię, „rozw iązał" od

działy ZZZ. na terenie pow . Będzińskieg o i, jak donosi PAT.,
...powiadomił o tych zarządze
niach „kompetentne władze pow.

7W IA 7FK

KSIĘGARZY POLSKICH.
W W arszaw ie odbyło się zebra
nie Związku księgarzy polskich.
Głównym tematem obrad i li
ch wał, powziętych na zebraniu,
było
przyw rócenie rentow ności
księgarniom sortym entow ym , gdyż
obecnie obroty księgarń z roku na
rok pow ażnie się zmniejszają.
•Wśród szeregu uchw ał o cha
rakterze już to organizacyjnym ,
już to m ającym na celu unorm ow a
nie stosunków między księgar
stwem sortym entow ym a w ydaw 
cami książek — na podkreślenie
zasługuje decyzja,
skierow ana
przeciw różnym w ydaw nictw om
anonim owym .
W obec wielkich szkód m oral
nych i m aterialnych, jakie tego ro
dzaju w ydaw cy w yrządzają księ
garstw u, w alne zebranie uchw ali-

WARSZAWA—
KRAKÓW:

godzina lo tu .

w ykazały, iż opancerzenie i uzbro
jenie czołgów j e s t o wiele w a ż
niejsze, aniżeli ich szybkość i z a sięg działania. T ym właśnie na
leży tłum aczyć to, że szybkie trzy tonowe czołgi włoskiego typu
„Fiat.Ansaldo", opancerzone bla
chą kilkudziesięciu
m ilim etrów
g rubości i uzbrojone w karabiny
m aszynow e okazały się gorsze od
9-tonow ych czołgów sowieckich
typu „t-26“ o grubości opancerzę,
nia 13 mm., a zw ła szcza czołgów
20-tonowych typ u „t-28“, g ru b o 
ści pancerza 20 m m ., zaopatrzo
nych w działa 47 mm.

Będzińskiego".

Miły... „działacz"

robotniczy!...

Ze świata kultury
ODKRYCIE CMENTARZYSKA
Z 11-go WIEKU POD POZNA
NIEM.
Swego czasu robotnicy w cza
sie prac ziemnych w Luboniu pod
Poznaniem natrafili na cm entarzy
sko. Obecnie badania w ykazały,
że cm entarzysko to pochodzi z 1«
wieku po Chrystusie. Znaleziono
kilka szkieletów i broń. W zw iąz
ku z tym rozpoczęto na tym te re 
nie w poniedziałek system atyczne
prace w ykopaliskow e. Znaleziono
przedm ioty w skazują, że jest to
cm entarzysko z osady w czesno piastow skiej, zam ieszkałej zarów 
no przez rolników, jak i przez
rycerzy.

Z nany specjalista od spraw
w ojskow ych, Andre Pironncau, po
rusza ii' „Echo de P aris“ kw estię
w niosków , jakie należy wyciągnąć
pod w zględem w ojskow ym z ostat
nich w alk w H iszpanii. A utor szczc
golnie interesuje się spraw ą czo ł
gów , tw ierdząc, iż żadna ze stron
walczących w H iszpanii, nie zd o 
łała w ykorzystać sukcesów , osią gniętych przy pom ocy czołgów
Pironneau zw raca uw agę, że posu
wanie się czołgów nie było popie
ranę przez akcję piechoty, oraz
p rzez szybkie przesuw anie a rty.
lerii. P oza tym w alki w H iszpanii

syłamy w Imieniu zorganizowanej
polskiej klasy robotniczej serdecz
ne życzenia!
RACŁAWICE.
Planow any przez ludow ców w iel
ki zjazd w Racław icach został za
kazany... Tem u zakazow i pośw ię
ca w „Kur. Warszawskim" bardzo
rozum ny artykuł p. B. K. Dziwi się,
bardzo się dziwi temu zakazow i.
W szak chłop polski chce naw iązać
do patriotycznej tradycji Racławic,
chce się zgrom adzić z imieniem
Kościuszki na ustach! Czy to ro
zumnie — z państw ow ego punktu
widzenia— zakazyw ać czegoś po
dobnego?! „Ale zjazd zostanie wy
korzystany dla politycznej manife
stacji!"
odpow iedzą niektórzy.
Możliwe — replikuje p. B. K. —
cóż z tego? To w łaśnie jest zad a
niem adm inistracji,
aby zjazd
chłopski nie przekroczył granic in
teresu państw ow ego.
Bardzo słusznie. Rozumne s ło 
w a! My jednak staw iam y spraw ę
szerzej. Chłopi stanow ią więk
szość ludności Rzeczypospolitej.
Są jej głów ną siłą — p o dstaw o
w ą, obrończą, w szelaką. Chyba
w ięc m ają praw o zgrom adzić się
i sform ułować sw e postulaty?!...
Czy m ają w nieść podanie do w ia
dom ego „sektora"?! K rótkow zro
czna i m ałostkow a „polityka".
O państw ow e „nastaw ienie"
chłopów - ludow ców obaw y nie
ma fNowosielce!).
PORAŻKA DEGRELLE'A.
O Degrelle'u pisze się w polskiej
prasie bardzo wiele. T rochę nie
spodziew anie bardzo „dem okra
tyczny" artykuł umieścił „Czasi1*,
pisząc o „W aterloo" (wielkiej porażce) faszyzmu.
K orespondent
„Gazety Polskiej" akcentuje ra
czej m iędzynarodow ą stronę sp ra 
wy — obecnie zwycięski prem ier
van Zeeland, pozbyw szy się n acis
ku „reksistów ", będzie m ógł sw o
bodnie prow adzić politykę profraticuską; w szak D egrelle jest „de
facto" agentem H itlera; stąd też
w ielka radość w e Francji. Prasa
zastanaw ia się także nad przyczy
nami porażki D egrelle'a. „Jutro"
zw raca uw agę na to, że Degrelle
zniechęcił francuską część Belgii
obietnicą kapitulacji z przew agi

Przedsiębiorstwa państwowe
. .. p o d K o n t r o l ą

w Addis Abebie!

Poselstw o Abisynii w Londynie ogłosiło św ieżo sprawozdanie
ło, aby księgarnie, zrzeszone w
Zw iązku,
nic przyjm ow ały na naocznego świadka okrutnej masakry, dokonanej przez władze w ło
skład głów ny lub do komisowej skie w Addis Abebie po zamachu na Grazianiego.
sprzedaży żadnych w ydaw nictw
W okrągłych cyfrach — stwierdza sprawozdanie — zamordowa
zakonspirow anych co do osoby no zgórą 30 tysięcy mężczyzn, kobiet i dzieci. Jeszcze trzy dni po
i adresu.
masakrze w yw ożono z miasta cale fury z trupami.
żołnierze w łoscy przez trzy dni mordowali bezbronną ludność
POLSKIE TAŃCE LUDOWE NA...
miotaczami ognia, granatami ręcznymi, nożami. Jeden licytował
CEJLONIE.
się z drugim, starając się zabić jaknajwięcej ludzi.
Z ebrane
drużyny harcerskie
Obecnie — stwierdza sprawozdanie — panuje w całym mieście
dziew cząt ccjlońskich zorganizo spokój cmentarny. Nie ma na rynku, nie ma nic do sprzedaży i głód
wały w Colombo pokaz tańców oczekuje armię Mussoliniego.
ludowych różnych narodow ości.
W arto jeszcze dodać, że w Addis Abebie zamordowano m. in.
Niezwykłym powodzeniem cie- trzech synów dr. Martina,posła abisyńskiego w Londynie, ludzi z
szyła się grupa skautek, która w
wyższym wykształceniem europejskim.
oryginalnych strojach huculskich
Aby jakoś usprawiedliwić tę zbrodnię, prasa włoska oskarżyła
odtańczyła krakow iaka, kujaw ia
właśnie tych trzech młodych ludzi o organizowanie zamachu na
ka, oberka i kołomyjkę oraz „zbój
Grazianiego. Poselstwo abisyńskie w Londynie stwierdziło, że
nickiego".
oskarżenie to jest nikczemnym oszczerstwem i dowodzi, że młodzi
KONKURS NA PRACĘ O BEZPIE Martinowie nie byli w Londynie w czasie, kiedy rzekomo mieli
CZEŃSTWIE W KOPALNIACH. przygotow yw ać później urzeczywistniony zamach.
Instytut Spraw Społecznych rozpisał konkurs naukow y w spraw ie
polepszenia w arunków pracy w ko
palniach w ęgla i rudy m etalowej.
Za rozpraw ę o polepszenie higie
Dziennik „Za Koniuniczeskoje nie zasługuje fakt, że podręcznik
ny pracy w kopalniach w yznaczo Prośw ieszczenie" zam ieścił dłuż ten był w ydany w r. 1931 i przez
no nagrodę w w ysokości 500 zł.
szy artykuł prof. P istraka, au tora szereg lat kształcili się na nim
Prot nauczyciele sowieccy. Dlaczego
RUCHOMA WYSTAWA MALA podręcznika pedagogiki.
P
istrak
w
artykule
tym
poddał
dru dopiero po 6 latach au tor przed
RZY UKRAIŃSKICH
zgocącej
krytyce
sw
ó
j
podręcznik,
staw ia swe dzieło, jako bezw artoNA WOŁYNIU.
który, w edług jego własnych słów,
iowe, tego nie w yjaśnia ani sam
U kraińskie Stow\ Artyst. „Sporoi się od „błędów i zniekształceń autor, ani dziennik. (P A T .).
kij" w W arszawde urządza w miepedologicznych" . N a podkreślęsiącach m aj — czerwiec sw ą X -tą
w ystaw ę w Łucku, Równem i Krze
mieńcu, jako w ystaw ę ruchomą.
W w ystaw ie weźmie udział ok. 20
arty stó w ukraińskich, przew ażnie
pochodzących z W ołynia.

Na czele projektowanego komi
W kołach gospodarczych infor
mują, że w najbliższym czasie u- tetu stanąć ma b. minister prze
tworzony będzie osobny komitet mysłu i handlu, Floyar - Rajdr
naczelny państwowych przedsię man. (P ress).
biorstw przemysłowych.

Czy nastąpi
dalsza obniżka cen mąki i Chleba?
Komisja kontroli cen pow ołała
podkom isję, która przeprow adza
b adania nad zagadnieniem zniżki
cen mąki i chleba po w prow adze
niu ograniczeń
przem iałow ych,
przew idzianych
rozporządzeniem
m inistra spraw w ew nętrznych z
dn. 8 b. m. o przemiale pszenicy
żyta.
Zarządzenie p. prezesa rady mi

Absurdy sowieck'el samokrytyki Anglia

Blok panarabskl

STARY EGZEMPLARZ
„BOSKIEJ KOMEDII'*.
W bibliotece publicznej im. Sałtykow a - Szczedrina w Leningra
dzie znaleziono egzem plarz „Bos
kiej Komedii" D antego z r. 1491.
Książka przechow ała się dosko
nale.

francuskiej kultury; zniechęcił du
chow ieństw o atakam i na starych
działaczy katolickich; zniechęcił
arm ię wrogim stosunkiem do F ran 
cji i t. d.
Afe endecja i ONR nie chcą na
turalnie zrezygnow ać z faszysty
D egrelle'a. T o też to sam o „Ju tro "
przypuszcza, że jednak może nie
pow odzenie stanie się dla D egrel
le'a „szkołą polityczną" (?). Ale
najlepszy jest endecki „Dziennik
N arodow y". P ośw ięca D egrelle'owi aż w stępny artykuł, opłakując
go bardzo, a o antydegrellow skim
w ystąpieniu belgijskiego arcybis
kupa pisze—klerykalne pismo! —
w tonie nieco kw aśnym . W yraża
nadzieję — ja k „Jutro", że De
grelle jeszcze trochę się zmieni i
poczyni postępy, a zarazem że tak
że Zeeland się zmieni, i w ten
sposób Belgia stanie się faszystów
ską. Piękne nadzieje hitlerofilsklego dziennika.
A „Słow o" w ileńskie także gorąco popiera rozbitego D egrelle’a :
„Hasłem reksistów jest „Rex
vaincra" (Reks zwycięży). Nie na
leży wątpić, że prędzei czy później
to się stanie, pomimo szantażowa
nia opinii słowem „faszysta", po.
mimo różnych katolicko - marksis
towskich koalicyj (! !). Niektóre
sfery katolickie Belgii chcą z „rek
sistów" zrobić to samo, co zrobio
no z „Action Franęaise" we F ran
cji, ale to się nie uda, bo szczery
katolicyzm Degrelle'a nie ulega
icą.tpliuioścl, a walka z komuniz
mem jest lepszą służbą Kościołowi,
aniżeli wyżej wspomniana koalicja.
Imponuje mi Degrelle, najmłod
szy wódz partii w Europie. Jego
godzina wybije w swoim czasie.
Jego faszyzm nie jest faszyzmem
banalnym".
Krótko mówiąc, „Słow o" lepiej
się zna na katolicyzm ie, niż belgij
ski arcybiskup. Degrelle — pisze—
pełni „lepszą służbę kościołowi**,’
Lepszą!
Z tym „katolicyzm em " dzieją si(*
rzeczy zaiste zabaw ne. Katolicki
arcybiskup pow iada: „nie", a ka
tolickie feudalne „Słow o"—„tak**.
Jak w ygodniej i korzystniej dla
celów klasow ych!
K. Cz.

byłSy narzędziem w rekach Anglii

N aczelna arab sk a rad a narodo
w a w P alestynie w ypow iedziała
się przeciwko projektow i bloku
panarabskiego, uw ażając, że A n 
glia chciałaby w ten sposób zneu
tralizow ać w spółdziałanie krajów
arabskich w spraw ie Palestyny.

nistrów z dn. 12 b. m., obniża ce
ny mąki, kaszy i chleba na czas
przejściowy, to jest do czasu w pro
w adzenia ograniczeń przem iało
wych.
Przew odniczącym
podkom isji
jest p. Igielski, dyrektor biura ap ro
w izacyjnego w Ministerium Spraw
W ew nętrznych.

wobec Basków

Agencja llavasa d-mosi, że hiszpań
ski krążownik powstańczy „Almirante Cervera“ rozesłał przez radio za
wiadomienie: Że wszystkie statki hi
szpańskie, lub cudzoziemskie, które
wejdą na wody biskajskie, zostaną
zatrzymane lub zatopione.
Ta sama agencja donosi, że decy.
zja powzięta przez Rząd angielski
konwojowania handlowych statków
angielskich JEDYNIE NA PEŁNYM
MORZU, A NIE NA WODACH HI8ZPAŃSKICH, doszła do 4t. Jean

Zbiorowe zatrucie
żołnierzy

Luz wczoraj w godzinach popołu
dniowych. Kapitanowie angielskich
statków handlowych, stojących na
kotwicy w porcie, zdecydowali się
ładunek przeznaczony dla Hiszpanii,
a składający się z żywności, sprzedać
na miejscu. W ten sposób Anglia unicmożliwia dostarczenia Hiszpanii
Ludowej nawet żywności, chociaż n*
kład o nieinterwencji tego nie zaora
nia.
Ukazała się broszurka
p. Ł :

Sprawa żydowska a sacla.lzm

Arabow ie palestyńscy żyw ią o
Polem ika z Bundem
bawy, że w projektow anym bloku
Napisał J. M. Borski
wpływy angielskie mogłyby mieć
Cena groszy 1S.
decydujące znaczenie, a przez to
W Leodium około 10Q żołnierzy
Do nabycia w punktach sprzedaży
sam o zagadnienie
palestyńskie zachorow ało, po spożyciu posiłku
straciłoby charakter m iędzynaro- z obiaw am i zatrucia. 24 ciężko cho „Ruchu".
dowy.
rych przew ieziono do szpitala.

Sir. 3

Kapitalistyczna „prawda11

KrótRa tłolemiKa

z Ks. dr. Z. Wądołowskim

I*od pseudonim em ,,Ducha"...
W

organie sławkowców .Ju tro
£*acy“ p. K otarba w szeregu arty«Wów nicował Związki. Zawodo106 w Polsce. Zwłaszcza klasowe
*^"iązki p. K otarbie bardzo się nie
Podobają. Cytowaliśmy te wywody
£ naszych przeglądach prasy. P.
Kotarba zapowiadał, że będzie
•j^ikał „polskich“ wzorów i „pol
n i e go“ ducha dla reorganizacji
j^iązków . Byliśmy ciekawi, jak
oędzie wyglądała ta pozytywna
^ o n a „badań4 p. Kotarby.
Istotnie, w num erze „ Ju tra P r a
z 11 b. m. p. K otarba odsłatrochę swój ideał w art. pod
Wzniosłym tytułem „W poszuki
•zaniu praw dy( !) organizacyjnej
Polskiego świata pracy“. „Prawp om ada. W ielkie słowo,
^le co jest praw dą w społecznych
to sunkach? Gdzie obiektywna
•hiara praw dy? Ja k uczynić, aby
1 obiektywnej praw dy nie wyło
j ą się, broń Boże, paskudna
*>prawda“ klasowego interesu ka
pitalistów?...
Otóż p. K otarba dla pewności
*ysuwa — „D ucha". Tak, po^tada, precz z poziomą, szarą ma
k rią! Trzeba zaczynać od „Du^ a " : „historiozofir m aterialisty®*na, powiada, jest nie do przyjęI dodaje:
Jeśli nawet ta i ówdzie ladzie głod
ni i tęskniący do najbardziej ludzkiego prawa, do życia, stwarzaliby pozory
Przeciwne, to byłyby to tylko pozory
Aa krótką falę realne.

Czytelnik już bez tru d u się do
myśla, że ów „D uch" oznacza poP*"ostu „solidaryzm społeczny".
Innym i słowy -— poprostu odrzu
canie walki klasowej mas robotni
c a c h o popraw ę by tu i o nowy
P*trój. Chodzi jeszcze o to, jak i
10 „solidaryzm "? Czy czasem nie
Maskuje poprostu interesu klaso^ g o kapitalistów , ja k to najeżę•ciej się zdarza?
Otóż p. K otarba jako przykład
dla polskich robotników stawia
dloiony w roku 1817(1) z inicja
ł y Staszica „Korpus Górniczy'4.
^ c h w y c ą się najbardziej tym , że
**korpus“ wysuwa n a pierwszy
Plan obowiązki, a nie prawa, i
Pisze:
Charakterystyczny jest już sam nkład
Wewnętrzny ustawy: najpierw obotciązki członków Korpusu później prawa
Uswobody f przywileje"). Dzisiejsza
doktryna, a zwłaszcza praktyka socja
listyczna, propagująca kontrahenckif ?J

•losunek obywatela do państwa żachnę
łaby się napewno na te „reakcyjne" i
^Prowokacyjne" wysuwanie uprawnień
Członków na miejsce dalsze.
Przechodząc do meritum obowiąz
ków członkowskich, znajdujemy istną
kopalnię dowodów na panowanie du°ba nad materią.

Teraz widać, co to jest za
^,*Ouch'
—** i ku czemu służy. Jest to
®rdzo podejrzany „D uch" podej
*«nego solidaryzm u, ugody Pra^ * kapitałem .
Z haseł „K orpusu" p. K otarba
yYsnwa — „posłuszeństwo", „wy> *®ttłość w poddawaniu sie przy°ściom“( !) i U p.
“ • K otarba zdaje się zapomiże to było w r. 1817, gdy roj^tników było m ało; gdy ruch rotniczy na świecie jeszcze nie sta
( . *wych pierwszych kroków
yba w A n g lii): gdy w Polsce
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robotnik był poprostu niczym .
Wówczas
istotnie
„posłuszeń
stwo" i patronacka „życzliwość"
były ideałem.
Ale p. K otarba chce zasady te
go „korpusu" wcielać w życie
Polski spółczesnej. P iorunuje na
„rozpanoszoną klasowość" i „in
ternacjonalizm ".
P. K otarba kończy: za zdrowie
„D ucha" i reorganizacji związ
ków:

ks- dr-1 do głowy, że jako „konsekwent mym stosunku, w jakim prze
i,------- ... n ___________
ciętńi „komuniści"
w Pacano
wie „upraszczają" Marksa.
Bohaterzy powieści Turgie
niewa „uprościli" Haeckla w
stosunku analogicznym.
A ks. Wądołowski przypom
niał sobie raptem owe informa
cje z lat młodocianych, spóźnio
ne i wtedy o dobrych lat parę
dziesiątków, — poczym podrzu
cił uprzejmie ni stąd ni zowąd
to własne... „pojmowanie" te
orii ewolucji w biologii akurat...
Socjalizmowi.
Ależ dziękujemy ślicznie. Nie
przyjmujemy... podarunku,
*

Morał jest jasny.
Należy koniecznie podnieść
wzwyż poziom nauczania w se
minariach duchownych. Bo je
żeli ks. Wądołowski — gwiaz
da pierwszej wielkości — tak
pojmuje Socjalizm, jak to napi
sał,—to jakże go pojmują gwia
zdeczki pomniejsze?!
Doprawdy, wstyd!
M. NIEDZIAŁKOWSKI.

K w iatK i

„Podnieść Polskę wzwyż“...

Sensacyjne sprawozdanie

Od Karpat po morze Bałtyckie
od Polesia aż po Górny Śląsk
rzucono w tej chwili hasło: TRZE
BA W Z W Y Ż PODNIEŚĆ P O L 
SKĘ l Trzeba podnieść w szystko
to, co ją tworzy; — podnieść po.
ziom całego żywią polskiego.
A więc trzeba podnieść w zw yż
Luki będą się rozszerzały w prze
nędzy i ciemnoty polskich chło
paść...
pów, przymierających głodem po
Te uwagi snujemy — podkrewsiach; — podnieść niedożywio
ślamy to z naciskiem — na margi
nych i źle odzianych robotników,
nesie oficjalnej publikacji reżymu
— podnieść i nakarmić głodne ma
hitlerowskiego. Oto, co się rysuje
sy bezrobotnych, — podnieść wretut obok triumfalnych artykułów
„Volkischer Beobachter" (np. w szcie całą kulturę, całą siłę, całe
bogactwo narodu.
dniu 11 b. m.) na temat zmniejsza
N o — l przystąpiono skwapli
nia się bezrobocia.
wie i ochoczo do realizowania te
Życie, rzeczywistość gospodar go wezwania. Zaczęli to robić
cza olćazały się silniejsze od dyle przede wszystkim ci, którzy stoją
tanckiej i gruboskórej polityki go- najbliżej, których głos można usły.
spodarczej, a zarazem głos tycia szeć najprędzej — i, naturalnie,
zwyciężył jarmarczną samorekla-1 zaczęli robić to tak, aby móc
mę reżymu.
(W) | w ich rozumieniu — najskutecz

Hitlerowski Instytut Badania Koniunktur
potwierdza bankructwo gospodarcze
W sytuacji gospodarczej Niemiec zaznaczają się charakterys
tyczne sprzeczności, świadczące o
głębokim layzycie, przeżywanym
przez Hitlerię.
Pisaliśmy niejednokrotnie o sprzeczności między wzrostem produk
cji (przede wszystkim zbrojenio
wej!) a dochodem szerokich mas,
między produkcją urządzeń, maszyn, broni itp. a produkcją, obsłu
gującą bezpośrednio potrzeby sze.
rokich mas.

Pisaliśmy o kryzysie surowcocowym, zarysowującym się w Hitlerii. T a bolączka zaznacza się
tym ostrzej, że niemiecki przemysł
pracuje intensywnie (zbrojenia).
Pisze o tym Niemiecki Instytut
Badania Koniunktur w swym osta
tnim sprawozdaniu.
„Planowa" polityka wojennogospodarcza nie zmienia bynaj
mniej swego charakteru. Punktem
centralnym gospodarki niemiec
kiej — przyznaje Instytut — jest
nadal
działalność inwestycyjna
(zbrojeniowa!) państwa. Prywatna
działalność inwestycyjna jest dła
wiona. Liczne niezbędne inwesty
cje prywatne — inwestycje, doty
czące przecież obsługiwania po
trzeb ludności — były zaniechane.
Instytut przyznaje, źe przemysł
konsumcyjny nie mógł zaspokoić
potrzeb ludności, właśnie w związ
ku z dławieniem jego działalności
inwestycyjnej.
„Planowa" gospodarka niemiec
kiego hitleryzmu załamuje się ró
wnież od strony cen. Dyktat cen

nie wytrzymał próby życia, a to
m. in. dlatego, że ciasnota surow
cowa daje się coraz bardziej we
znaki. Instytut przyznaje, że żad
nych rezerw już niema. A przecież
były znaczne, w szczególności, je
śli chodzi o zapasy surowców,
związanych z potrzebami przemy,
słu zbrojeniowego. Oczywiście ro.
lę swoją odgrywa i zwyżka cen
surowców zagranicznych, która w
latach 1932— 1935 wyniosła 11,3%,
od 1935 do 1937 — dalsze 16,1%.
Rynek niemiecki zwyżkę cen
światowych odczuł bardzo boleś
nie. Raz jeszcze bankructwo poli
tyki autarchii (samowystarczalno
ści) ujawniło się w pełni.
Coprawda przemysłowcy nie
mieccy żalą się na to, a Instytut
to podkreśla, że trzeba było ogra
niczyć zyski — ofiarą całej tej sy.
tuacji stał się znów robotnik. Pła
ce nie zostały zwiększone. Tego
„planowość" hitlerowska
prze
strzegała w pełni. Za to przepro
wadzono racjonalizację i zwięk.
szono wydajność pracy. Dokręcono śrubę wyzysku. I te oba fakty
znalazły swój wyraz w urzędowej
publikacji hitleryzmu.
Sytuacja surowcowa? Wwóz su
rowców pozostaje w tyle za zapo
trzebowaniem. T a sytuacja—przy
znaje Instytut — będzie trw ała do
póki „krajowa wytwórczość su
rowców nie wypełni powstałych
luk". Ponieważ zaś sam owystar
czalność — to sprawa skompliko
wana i trudna, więc należy się li
czyć z pogłębianiem się trudności.

Wielkie możliwości Hiszpanii
m ówi min. Olivier
kin kfespofldent „Naje Folkscaj
z Hiszpanii przeprowadził
viferaw3 rozmowę z Garcia Olik*
ministrem Sprawiedliwości
madryckiego.

prawdziwa i sprawiedliwa polityka
gospodarcza,, która w racjonalny
sposób wyzyska naturalne bogac
tw a kraju i zapewni pracę wszy
stkim potrzebującym.

J lil^ 'fd z y innymi tem atam i dzienporuszył zagadnienie eniiV n -'
H‘szPa n '* z krajów prze*>i0 '° nych lub rzekom o przelud£_ch. Min. Olivier ośw iadczył:
ęj^djiość Hiszpanii nie przekra^
24 milionów, ale kraj nasz
przyjąć drugie tyle. Poil_monarchii, która sabotowała
°j
przemysłowy Hiszpanii,
corocznie część naszej
^eży do opuszczania kraju 1
zagranicą tych możliwoś^ y - których nie mogła znasiebie w domu. Ludność Hisz
V
i systematycznie ubożaemu stanowi rzeczy musimy
*ą)o^Położyć, a jedynym ku tesnu

Dalej powiada min. Olivier:

wiodącym środkiem jest

Pr^ d ,kP ° T a

żek i artykułów) czai się „m ate cz. Wądołowski zamieścił w . n y socjalista" «i««m
muszę Iwó
być kr,.
ko
ria" klasowego interesu kapitali Kurierze Warszawskim" arty niecznie we własnych oczach
stycznego. Wszak istotą solidary kuł o stosunku wzajemnym So' „zwierzęciem wyższego typu",
zmu i faszyzmu jest niedopuszcza cjalizmu i katolicyzmu. Arty taki sobie trochę lepszy gatu
nie do rozwoju walki klasowej kuł ten uzyskał poparcie całej nek mego kochanego foksterie
proletariatu.
tak zw. katolickiej prasy pro ra. I zadawałem sam sobie py
„K orpus" Staszica z r. 1817 ni wincjonalnej. Ustęp najbardziej tanie:
kogo dziś nie przekona. Zwłasz zasadniczy wywodów ks. Wądo
w jaki żywy sposób głupstwa
cza, że p. K otarba popełnia pe łowskiego brzmi, jak następuje
aż
tak niebotyczne może w y
wien tendencyjny błąd: mianowi (podkreślenia moje):
pisywać
w r. 1937 „poważna"
cie przeciwstawia walkę klasową
osoba
duchowna
na szpaltach
— interesom państwa. A to wła
„Koncepcja socjalistyczna wi
„poważnego"
dziennika,
jakim
A jednak w tym stanie rzeczy dale śnie jest nonsens, bo walczący o
dzi w człowieku jedynie zwierzę
ko z Polską naszą nie ujedziemy. Ra dobrobyt i lepszy ustrój robotnik
wyższego typu, istniejące tylko w chce być niewątpliwie „Kurier
dykalne zmiany są pilną koniecznoś raczej zespala się z państwem. I
doczesności. Wyrwanie się poza Warszawski".
cią. Oddanie prymatu duchowi i or odw rotnie: ograniczanie robotni
Ks. Wądołowski słyszał pra
ziemię, wzbicie do wdeaanośd, nie
ganizacji życia społecznego świata pra ka (czy chłopa) w praw ach odsu
wdopodobnie
za młodu, że ist
skończonośoi jest nie możliwe. Stąd
cy mnsi nastąpić.- I to przede wszy wa go od państwa.
niał kiedyś taki Karol Darwin,
konsekwentny socjalista nie zna
stkim na terenie organizacyjno - społeW łaśnie, p. K otarba, „Duch"
nie uznaje Boga osobowego, Opa który twierdził rzekomo, że
csnym*
nowoczesnego
demokratycznego
trzności Bożej, Objawienia, zba praprabaka każdego z pośród
Jednakowoż musimy być obje- państwa wymaga swobodnej walwienia i nieśmiertelności duszy".. nas — to była małpa. Ks. W ą
ktyw ni: p. K otarba przym usu nie ki swobodnych robotniczych orga
dołowski „zrozumiał" najwido
Ks. Wądołowski wnioskuje, czniej teorię Darwina w inter
wysuwa. Wysuwa zasadę „dobro- nizacyj. Ja k w Anglii np. lub
że w tych warunkach nie ma pretacji „nihilistów" rosyjskich
wolności". To m u się chwali, państwach skandynawskich.
Ale niem niej przeto ideologicznie
A więc wszystkie przesłanki są mowy o jakimkolwiek zbliżeniu
epoki Turgieniewa. Przyjmu
toruje drogę innym „przymuso- fałszywe: i „Duch", i interes pań między Socjalizmem a katolicy ję więc okoliczności łagodzące
wym‘ koncepcjom . Cała koncep- stwa, i przestarzały „K orpus", i zmem.
Darwin napisał dzieło o po
cja p. K otarby jest owiana du- term in „polski". To raczej inte*
wstawaniu gatunków. Haeckel
chem „korporacjonizm u".
res kapitalistyczny wkłada dla
Czytałem te — pożal się, Pa „uprościł" Darwina w takim sa
Niestety, poza tym rzekomym i niepoznaki maskę tradycji i „poi nie Boże — wywody i rozba
„D uchem " (znam y tą terminolo-1 skości“~
wiony i zdumiony zarazem. Ni
gię z różnych faszystowskich ksią- i
K. CZAPIŃSKI.
gdy dotąd nie przychodziło mi

swą produkcję, jeśli podniesiemy
kulturę w pewnych bardzo zacofa
nych okolicach, i jeśli zaczniemy
uprawiać olbrzymie przestrzenie,
które dotychczas leżą zupełnie od
łogiem, jeśli w wielu miejscach
przeprowadzamy irygacjo i jeśli
zmienimy dzisiejsze stosunki wła
sności i posiadania, które skazują
na bezrobocie setki tysięcy chłop
skich rodzin. W ten sposób stwo
rzymy rozległy, wewnętrzny rynek,
który umożliwi olbrzymi rozwój
naszego przemysłu, a ten z kolei
zatrudni nie tylko wszystkich na
szych bezrobotnych, lecz również
miliony bezrobotnych z zagrani
cy".

„Ażeby przyciągnąć i utrzymać
w naszym kraju miliony ludzi,
którzy są nam niezbędni dla wy
zyskania krajowych bogactw, bę
dziemy musieli zastosować polity
kę naturalizacji, t. j. przyznania
praw obywatelskich w szerokiej
skali. K raj nasz może przyjąć
dwadzieścia milionów ludzi, t. j.
tyle, ile wynoszą wszyscy bezro
botni w Europie. Idąc za przykła
dem Stanów Zjednoczonych A. P.
z XIX wieku, damy im wszystkie
Po przeczytaniu tego wywiadu
prawn obywatela hiszpańskiego.
staje się zrozumiałem, dlaczego
...Kraj nasz obfituje w bogac kapitał międzynarodowy z takim
twa naturalne. Trzeba tylko chcieć zapałem broni istniejącego stanu
je wyeksploatować. Samo rolnictwo
rzeczy w Hiszpanii.
nasze może czterokrotnie podnieść

niej i najszybciej podnieść w zw yż
to biedne życie polskie...
A więc obszarnicy, przyzw y
czajeni od lat do utożsamiania
SIEBIE z Polską i z je j interesem,
PODNIEŚLI W Z W Y Ż ceny środ
ków żywności, nie bacząc na nad
chodzący przednówek.
„Patriotyczni"
przemysłowcy,
zrzeszeni w „Lcwiatanie" i w kar
telach, powodowani nakazem ka
pitalizowania i „koniecznością"
gromadzenia własnych zysków i
kapitałów... „dla kraju"— PODNIE
ŚLI W Z W Y Ż ceny wszystkich
podstawowych artykułów przemy
słowych.
Podnieść w zw yż życie polskie!.
Czasem bardzo niebezpiecznie
jest rzucać hasło zbyt... obszerne i
nie dość ściśle określone; — jed
ni go nie usłyszą, inni zrozumieją
tak ,jak im to najwygodniej i...
najkorzystniej.
n. t.

Sport na usługach polityki

Skandal! Jak można wprowadzać świadczeniu francuskim przeciwko (em jako jednym z najczulszych 1 naj
politykę do sportu. Sport jest apoli, kampanii włoskiej, która oskarża sprawniej działającym, instrumen
tyczny. Takimi argumentami reago ł rancję o łamanie zasady nieinter tem? Tutaj, nie pomogą żadne za
wano na nasze artykuły, przemawia wencji. Atoli nie tylko te względy przeczenia, czy wykręty. Tak, sport
jące przeciwko nawiązaniu stosun zadecydowały o odwołaniu meczu. przestał już, albo raczej nigdy nie
ków sportowych z Niemcami. A, kie Mussolini obawiał się deraonstracyj przestał być terenem, na którym za
dy dowodziliśmy, że Polska ze wzgl- antyfaszystowskich, które w obecnej wodowi dyplomaci układają swoje
dów na pakt o nieagresji z Niemca Francji, Francji Bluma, byłyby zna daleko sięgające posunięcia .łolityczmi, stosunki te nawiązuje, posypały cznie silniejsze i wymowniejsze niż ne. 1, nie ma co owijać w bawełnę:
się ze szpalt rozmaitych pism zaprze w Austrii Schuschnigga. Francja na tak, jak świat podzielił się dzisiaj
czenia, że tak rzekomo nie jest. Do tychmiast się zrewanżowała: bokser na obóz demokratyczny i faszystow
piero gdy odwołano w ostatniej ska drużyna francuska, która miała ski, tak i w sporcie widzimy objawy,
chwili zakontraktowany mecz mię wziąć udział w mistrzostwach bok skłaniające się ku jednej lub drugiej
dzynarodowy z Czechosłowacją, za serskich Europy, nie pojedzie do Me stronie. A, nie trzeba na to żadnych
częto „dyplomatycznie" się wycofy diolanu. Ale coś pikantniejszego za specjalnych dowodzeń, by wykar.pć,
wać ze straconej placówki.. W ostat szło. Wobec odmowy Włoch, Francja że sport z natury rzeczy skłania się
nich tygodniach, gdy wydarzenia po. •/wróciła się do jednej z najlepszych ku demokratycznym formom życia.
lityczne dominują nad światem,
drużyn angielskich z prośbą o zastą On może się wyżyć tylko w warun
SPORT WPRZĘGNIĘTY ZOSTAŁ pienie Włochów na meczu piłkar kach wolności, swobody, równości i
W ORBITĘ WPŁYWÓW DYPLO skim. Drużyna ta, Charlton Athletic, zupełnego wyzwolenia. On nie znosi
propozycje przyjęła, a Rząd ngłel- przymusu,
teroru, skoszarowania.
MATYCZNYCH POSUNIĘĆ.
Zarejestrujemy kilka faktów. Pił ski wyraził na to są zgodę (!!). A Obce są mu składniki totalizmu. I,
karski związek hiszpański zgłasza stało się to w ciągu 24 godzin, gdyż może się to komuś nie podobać, ale
kolebką sportu jest Anglia, a ni*
akces do mistrzostw świata, i pod do meczu było tylko dwa dni.
I, co mówią te fakty z ostatnich Włochy, czy Niemcy.
trzymuje termin spotkań z Austrią
i Węgrami. Nie jest to na rękę tym tygodni? Że polityka i międzynaro
M. STATTER.
państwom ze względu na ich ustrój dowa dyplomacja, posługują stę spor
polityczny. Węgry i Austria są kra
jami faszytsowskimi. a Hiszpania re
publikańską. Również i Polskiemu
Związkowi Piłki Nożnej poszło w
niesmak, że Hiszpania przydzieloną
została do grupy, do której Polska
należy, i zaprotestował, chociaż Irladla i Norwegia tego nie uczyniły.
Trzeba wiedzieć, że Irlandia i Nor
wegia nie posiadają ustroju faszy
Piszą nam z Jasła: Sędzia śled toczenia Czuchnowskiemu
aktu
stowskiego.
oskarżenia
wogóle.
czy
Sądu
Okręgowego
w
Jaśle
za
Inny obrazek. Prasa niemiecka roz
Czuchnowski miał stanąć przed
pisuje się o fiasku konferencji w zgodą prokuratora umorzył całko
sprawie Małej Enlenty w Białogro- wicie śledztwo przeć iv/ pisarzowi Sądem Przysięgłych jako kompe
dzie, ogłasza rozbicie się wszelkich ludowemu Marianowi Czuchnow- tentnym w Małopolsce w wydawa
rokowań, a w tym samym momencie skiemu wszczęte dnia 12 sierpnia niu orzeczeń w ważnych proce
dowiadujemy się, że 18 kwietnia, br.
odbędzie się mecz piłkarski Rumu 1936 r., w związku z którym sach politycznych i z tego powo
nia — Czechosłowacja o puchar Pre Czuchnowski był aresztowany w du zainteresowanie jego sprawą
zydenta Benesza i pod protektoratem październiku i przetrzymany w było ogromne. Wielkie wysiłki
króla rumuńskiego Karola,
więzieniu dwa miesiące. Zarzuty aparatu policyjnego, aby pogrąchciano zademonstrować, że stosunki
podniesione
przeciw Czuchnow- żyć Czuchnowskiego, poszły na
pomiędzy Czechosłowacją a Rumu
skiemu oskarżały go o zbrodnię marne, ponieważ podawani sądo
nią, są jak najlepsze.
Wreszcie ostatnia sensacja: Musso zdrady stanu z art. 97 K. K., jakiej wi przez policję świadkowie nie
lini zakazuje drużynie włoskiej wy miał się dopuścić poeta swą dzia potwierdzili wcale policyjnych do
jazdu do Paryża na mecz Francja —
Włochy. Obawia się takiego przyję łalnością... literacką, publicystycz niesień, a wielkie koszty obszernego śledztwa ponosi skarb pań
cia, jakiego „czarne koszule" dozna ną i społeczną.
ły na meczu Austria — Włochy w
Śledztwo prowadzone przez bli stwa.
Wiedniu, gdzie publiczność, zdawało
*
by sie sprzyjająca dzięki polityce sko rok przez Sąd Okręgowy w
prowłoskicj Schuschigga, faszystom, Jaśle na terenie całego kraju nie
A teraz... jak wyglądają ci,
wygwizdała ich i obrzuciła wyzwi tylko, że nie potwierdziło donie którzy oskarżali i denuncjowali
skami. We Francji zrobił się ruch.
Cała prasa zaatakowała Wiochy, sień policji i denuncjacyj caiej pra publicznie w prasie M, Czuchtwierdząc, że odwołanie meczu na. ty reakcyjne, ale nie dostarczyło now skiego?
stąpiło po ostrym półoficjalnym o- najdrobniejszych podstaw do wy-

n e N ia i n i

od zarzutu zbrodni zdrady stanu

Większość Rady Miejskiej w Siedlcach B iu ro k ra c ja czy zła w o la ?
Przeciwko wiceprezydentowi m. Zdanowskiemu
Echa sprawy b. prowokatora Niekrasowa-DamaAskiego
(Kor. w ł.).
W związku z głośną sprawą b.
szpicla i prowokatora Niekrasowa-Domańskiego, 14 członków sie
dleckiej Rady M iejskiej na znak
protestu przeciwko działalności
protektora i obrońcy tego szpicla,
vice-prezydenta miasta Zdanow
skiego, nie w zięło udziału w posie«...e ‘ .ęb budżetowych Rady
M iejskiej, motywując swe postę
powanie, iż „protektorom szpicla
i zło d zieja b u dżetu na rok 1937-8
nie u c h w a l ą Tylko dzięki po
parciu r.a Radzie M iejskiej klubu
burżuazyjnych żydów z dr. Szlejcberem na czele — budżet m iej
ski, na zdekom pletowanym po-

siedzeniu R ady M iejskiej, został ną Kom isję dla zbadania cało
wbrew w iększości uchwalony.
kształtu tych spraw.
Stwierdzić należy, iż MinistePonieważ poza kwestią moral
rium
szybciej zareagowało na głos
ną i sama gospodarka miejska p.
Zdanowskiego została należycie opinii publicznej, niż bezpośred
przez radnych oceniona i napięt nie władze nadzorcze, t. j. Lubel
nowana, jhko dla miasta szkodli ski Urząd W ojewódzki.
wa i gospodarczo nieudolna, rad
ni, będący w większości, wnieśli
odpow iednie m em oriały do władz
nadzorczych, żądając usunięcia p.
Zdanowskiego.

Przy budowie kolei Sierpc —
Toruń w r. ub. pracowało około
200 robotników z m. Sierpca. —
Przy zwalnianiu z pracy wydano
im zaświadczenia o czasie pracy i
płacy dziennej na zwykłych świ
stkach papieru, a nie na formula
rzach, wymaganych przez Fun
dusz Pracy.
Po wejściu w życie rozp. Rady
Min., skracającego ilość dni pracy,
potrzebnych do zasiłku, do 104, je
żeli robotnik posiada 78 dni z ro-

Wiadomości
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OJCIEC PODPALIŁ
j sza Wałęgi wybuchł przed kilkoW rezultacie złożonych skarg i
GOSPODARSTWO
SYNA.
I ma dniami ogromny pożar, który
głosu powszechnej op in ii publicz
We
wsi
Kwiatonowice
pow.
gor
zniszczył całe gospodarstwo
nej, p. m inister Spraw Wewnętrz
Wszczęte dochodzenia ustaliły,
nych przysłał do Siedlec specjal lickiego, w zabudowaniach Toma-

Z Górnego Slgska

że sprawcą podpalenia był ojciec
poszkodowanego, 75-letni Wojciech W ałęga, który dokonał tego
czynu z zemsty. Starzec nie mógł
przeboleć tego, że zapisał całe go
spodarstwo synowi, nie pozosta
wiając sobie nic, prócz dożywo
cia. Zbrodniczego ojca aresztowa
sobie jeszcze bardziej. Szlaka ta no.
znajdowała się na podwórzu An
BOMBY ŁZAWIĄCE
toniego Sojki w Janowie Miejskim.
W GIMNAZJUM.
Zadaniem tych bezrobotnych by
Dwóch uczniów gimnazjum w
ło porozbijanie szlaki na kawałki 1Działdowie przyniosło do klasy
i ułożenie jej również w stosy o bombę z gazem łzawiącym, dziaobjętości metra sześciennego. Za- łanie której zastosowali w czasie
NAJTAKBZA SZKOŁA SAMOCHODOWA
trudnieni tam uprzywilejowani bez lekcji. Lekcję oczywiście musiano
robotni przenosili sobie szlakę z przerwać, a „bombiarzy“ wydalo-i
jednego końca podwórza na dru- no.
W ARSZAW A JE R O Z O L IM S K A 27
gi, a p. Nawrat chodził i odbierał
zawsze jedną i tę samą robotę, za
którą ponownie płacono. Za każ
dy metr sześcienny kamienia i szła
ki płacił M agistrat po 4.50 zł.

Dalsze szczegóły nadużył w Mysłowicach
Ag. J. S. donosi:
. prawiano przeważnie uiice na koUjawnienie wyników kontroli lonii Żachęta.
lustratora Urzędu Wojewódzkiego
Głównym zadaniem uprzywileI i° wanych zatrudnionych było przy
łało na Śląsku olbrzymie porusze wożenie i układanie kamieni w me
nie.
try kubiczne. Aby zwiększyć swój
Nadużycia ujawniono również w J zarobek, którego część musieli
Urzędzie Budownictwa Miejskiego wydawać na specjalne cele, ludzie
w Mysłowicach. Kierownikiem te ci wpadli na pomysłowy sposób.
go działu jest radca inż. Koźlik, a Np. kamienie już zwiezione na upomocnikiem jego — technik bu licę Hlonda i już zapłacone, prze
dowlany, Teodor Nawrat. Magi- wozili na ulicę Zachęta; tam p.
strat mysłowicki, jak i inne gminy, Nawrat odbierał je ponownie i po
budował we własnym zakresie dro nownie płacono za ich zwiezienie
gt i ulice. Przy zwózce kamieni i ułożenie. Ze szlaką uproszczono
i szlaki zatrudniano tylko uprzy
wilejowanych. Jeżeli taki uprzy
wilejowany nie posiadał własnego
zaprzęgu, pożyczał sobie furman
kę z koniem w Sosnowcu, a na
moście modrzejowskim zmieniał
tylko tabliczkę właściciela i przyU 5U W A JA
pinał do wozu własną. Kamienie
do brukowania miały być zwożo
ne z cegielni Golasowskiego w My
słowicach. W ubiegłym roku na-

s zmrost

Tabela loterii

ku 1935, większości tych robotni
ków przysługiwało prawo do za
siłku. To też złożyli oni posiada
ne zaświadczenia w Zarządzie m.
Sierpca a stam tąd przesłano je
do Wojewódzkiego Biura Fundu
szu Pracy. Woj. B. F. P. zwróciło
wszystkim owe świstki z adnota
cją, że należy nadesłać zaświad
czenia na przepisanych formula
rzach, a wówczas przysługujący
zasiłek będzie wypłacony. Robot
nicy zwrócili się do miejscowego
biura budowy kolei w Sierpcu (do
inż. Szygendowskiego) o nowe za
świadczenia.
I tu zaczyna się dopiero biuro
kracja. Pan ten zaczął odsyłać ich
od Annasza do Kaifasza; w koń
cu nie było komu wystawić tych
zaświadczeń! Po interwencji de
legacji robotniczej z tow. Tułcdzieckim u miejscowego Staros
ty, ten ostatni interweniował w
Dyrekcji K. P. w Toruniu I za
świadczenia miały być w ciągu ki!
ku dni wydane. Niestety od tego
czasu minęło prawie dwa miesią
ce; zaświadczeń jak nie widać —
tak nie widać, a robotnicy czeka
ją
Ostatnio wysłano do Dyrekcji
w Toruniu tow. Wiśniewskiego z
interwencją o przyspieszenie tej
sprawy. W Dyrekcji radca p. Lu
pa przyrzekł, że w ciągu tygod

KU, CZCI WYCZÓŁKOWSKIEGO.
W ubiegłą niedzielę odbyła się w
Bydgoszczy uroczystość ku czci ś. p.
Leona Wyczółkowskiego. Uroczystość
ta miała wzruszający charakter. P.
Wyczółkowska
przekazała miastu
Bydgoszczy wiele cennych prac swe
go męża, oraz paletę i farby. Uroczy
stości bydgoskie omówi w swym re
portażu radiowym p. t. „Bydgoszcz
w hołdzie Wyczółkowskiemu" — dr.
Władysław Zawistowski dnia 14 kwie
Inia o godz. 18 w programie ogólno
polskim Polskiego Radia.
„PORTRET FRYDERYKA".
A’owy rozdział radiowej opowieści o
Chopinie.

W cieszącym się wielkim uzna
niem słuchaczy cyklu „Opowieść o
Chopinie" opracowuje Witold Hule
wicz wieczór XIV na dzień 14 b. m.
o godz. 21.00. Ilustracja muzyczna
tego wieczoru, to wspaniała Sonata
h-moll, którą
wykona Stanisław
Szpinalski, jeden z czołowych piani
stów polskich.
CHÓR LUDOWY WYRÓŻNIONY
W KONKURSIE.
Na wsi polskiej w Małopolsce
Wschodniej szerzy od szeregu lat
Związek Teatrów i Chórów Włościań
skich kult rodzimej pieśni i sztuki
scenicznej.
Konkurs chórów ludowych powia
tu lwowskiego przed dwoma laty
wykazał, że polska pieśń ludowa nie
tylko nie zamilkła pod wpływem
przesączających się z miast melodyj,
tanga i foxtrottu, ale żyje coraz buj
niejszym życiem. Tatki sam konkurs
na III miejsce do dźwiękowego ki odbędzie się we Lwowie; 4 chóry,
na „Polonia" w Krasnymstawie. które odniosą zwycięstwo w tym kon
kursie, staną przed mikrofonem Pol
Bilety wydawać będzie Biuro skiego Radia dnia 14 kwietnia o go
Dzienników L. Urkasiewicz w Kra dzinie 16.30, aby poznać radiosłu
chaczy całej Polski z bogactwem pie
snymstawie.
1U . i —
śni wsi małopolskiej.
. ą , ,

PRYLINIKI

Sprawa ta obecnie się wydała
i została opisana w protokóle lu
stratora. Zeznający to bezrobotni
podali także, że widzieli dygnita
rzy magistrackich, popijających w
restauracji wódkę z tymi uprzywi
lejowanymi zatrudnionymi. Ci ostatni żalili się przed innymi bez
robotnymi, że za dużo muszą na
tych panów wydawać.

Każdy
prenumerator,
który
wpłaci bezpośrednio do administracji w W arszawie, ul. W a
recka 7, lub na konto PKO Nr. 175
miesięczną prenumeratę w kwocie
zł. 2.50, otrzyma bezpłatny bilet

pasta

i«

„miki" odnawia buciki

91 495 815 110153 67 493 111623
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nia sprawa będzie załatwiona. —
Tymczasem znowu minął tydzień
i nic.
Czas nareszcie, ażeby wyższe
władze kolejowe zainteresowały
się tą sprawą i pouczyły zarówno
p. Szygendowskiego, jak i p. Lu
pę, że z nędzy robotników kpić
nie wolno.
Bezrobotni m. Sierpca.

112 cągnienie
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Radio warszawskie
ŚRODA. 14.IV.1937
6.30 Pieśń. 6.33 G im nastyka. 6.50

Muzyka. 7.15. Dzień, por, 7.25 „Pa
rę informacji". 7.30 Tańce polskie
Ad. Dołżyckiego. 8.00 Aud. dla szkół.
11.30 Aud. dla szkół. 11.57 Hejnał.
12.03 Konc. ork. salonowej pod dyr,
T Rydera 12.40 Dzień, połudn. 12.50
„Zabezpieczenie fu ter i dywanów
przed molami" — pog. 15.00 Wiad.
gosp. 15.15 Mozaika muzyczna. Wyk.
Śzpilman i J. Zyński (2 fortepiany
J. Zyński (2 fortepiany J. Gulesco —
skrzypce. 15.15 „Skrzynka technicz
na". 16.10. „Strachy w bibliotece"—
aud. dla dzieci młodszych (z Kato
wic). 16.30 Konc. chórów lud. (ze
Lwowa). 17.50 W 50-tą rocznicę zgo
nu Juliusza Konstantego Ordona.
17.45. .Spokojne sumienie" — Rozmo
wa z przyjacielem" — przeprowadzi
prof. T. Kotarbiński. 18.00 Pog. akt.
18.10 Przem. Kier. Okr. Urzędu
Wych. F. i P. W. — Lwów. 18.15
Wiad. sportowe. 18,25 Muzyka lekka
(płyty). 18,4 Program. 19.00 „W y
prawa do iluzjonu — fragm . pow.
Z. Uniłowskiego „Dwadzieścia lat
życia". 19.20 „Słynni dyrygenci":
„Willem Mengelberg" (płyty). 20.05
Koncert rozrywkowy (płyty). 20.35
„Chwila
Biura
Studiów". 20.45
Dzień, wiecz. 20.55 Pog. akt. 21.00
.Opowieść o Chopinie" „Portret F ry 
deryka". 21.45. Konc. kam. w wyk
Smyczk. K wartetu Rotschilda z Wie
dnia. 22. 25 Muz. tan. w wyk. Małej
Ork. Polsk. R. pod dyr. Z, Gór zyń
ski ee<
CZWARTEK, 15 kwietnia.
6.30 Pieśń. 6.33 Gimnastyka. 6.50
Muzyka (płyty
Columbia). 7.15
Dziien. por. 7.25 „Parę informacji".
7.30 Muzyka (płyty). 8.00 Aud. dla
szkół. 11.30 Poranek muzyczny dla
młodzieży. 12.03 Lekka muzyka wło
ska — w wyk. Koła Mandolinistów
Polskiej YMCA pod dyr. R. Kozik(z Krakowa). 12.40 Dzień, południo
wy. 12.50 „Doświadczenia polowe w
mniejszym gospodarstwie".
pogad.
15.00 Wiad. gospod. 15.15 Wiązanka
melodyj filmowych (płyty). 16.00
Skrzynka ogólna. 16.15 Życie kultu
ralne stolicy. 16.20 „Chwilka pytań"
— aud. dla dzieci starszych. 16.35—
Pieśni polskie w wyk. chóru mędkiego „Hasło" pod dyr. Wł. Raczkow
skiego (z Poznania). 17.00 „Walka
z gruźlicą" — dialog dr. Wł. Leś
niewskiego i dir. M. Kołaczyńskiej (z
W ilna). 17.15 Ignacy Feliks Do
brzyński: Sekstet. 17.45 „Książki
Jan a Bułhaka o Wilnie"' — wygłosi
dr. Wieczorek (z Katowic). 18.00
Pog. aktualna. 18.10 Przem. Inspek.
W. F. i P. W. (z Katowic). 1815
Kom. śniegowy. 18.17 Wiad. sporto
we. 18.25 Muzyka lekka (płyty) —
18.45 Program. 18.50 Pog. akt. 19.00
Słuchowisko Masa W itta p. t. „Czar
ne tulipany" (z W ilna). 19.40 Arie i
pieśni odśpiewa Sergiusz Benoni. —
Akomp. prof. L. Urstein. 20.00 Mu
zyka lekka w wyk. ork. wojsk, pod
dyr. kpt. M. Chmi elewi cza (z Pozna
nia). 20.30 ,,U Eskimosów" — pog.
20.45 Dzień, wiecz. 20.55 Pog. akt,
21.00 „Sylwetki kompozytorów pols
kich: Stefan Bolesław Paradowski
(z Poznania). 21.45 „W ogródku
wiedeńskim"
wykona Krakowski
Kwartet Schrammla. 22.25 Muzyku
taneczna (płyty).

Sir. 5

Spustoszenia
wojny
domowej
Istniejq 24 miliony powodów Milion Hiszpanów opuścił swe siedziby przed faszystami
^flsacyjne wystąpienie min. Edena

^ których Hiszpania nie pozostanie długo pozi pancw nlem obcych sił
nj Mi'Mster Eden w ygłosił w po^ z>ałek w Liverpoolu przemóh i» 'e’ w który m poruszył rówsytuację międzynarodową,
ję O gólnie obszernie omówił on
wojny domowej w Hiszśęj '■ i ponownie podkreślił korzy
y, ’ Wynikające z polityki nieinter
0dn'ji. Zdaniem Edena, nie należy
^ r a c a ć oczu od tego, co osiąq “ a już polityka nieinterwencji.
Pucowany został dokładnie sy0s.ni kontroli. Ze zdecydowanym
p/f*eżenłem zwrócił się minister
Ij^* adresem tych, którzy usiłowa
kontrolę tę naruszyć, grożąc
I,. tym wypadku b. poważnymi
Sekw encjam i.
^tfaniem
ministra, hiszpańska
J^na domowa jest konfliktem na
j9^ ą metę. Niezależnie od tego,
0 a '. będzie ostateczny jej rezultat,
tyf°d hiszpański po zakończeniu
zachowa podobnie, jak i w
.Przednich stuleciach tę dumną
^.^ależność i ten niemal aroganc
ji
^dywidualizm, który stanowi
. arakterystvczną cechę rasy hisznskiej.
d ’-Istnieją 24 miliony powodów,
których Hiszpania nigdy nie
długo pozostawała pod pa
UlJ^Uniem sił zbrojnych jakiegoś
eSo mocarstwa lub pod kontro
. zaleceń obcej potęgi, a powotymi są 24 miliony Hiszpal

Hj^'nister Eden podkreślił następ
Ze jego zdaniem w obrębie
r°Py lub pomiędzy państwami

europejskimi nie ma mowy o woj.
nie krótkotrwałej. Przeświadczenie
to powinno wzmocnić widoki po
koju.
Przechodząc z kolei do bardziej
ogólnych rozważań na temat sy
tuacji międzynarodowej, minister
Eden podkreślił, że Rząd brytyjski
całkowicie zdaje sobie sprawę z

oKady Bilbao

od Madrytem
obrony stolicy komuniCję ■ Powstańcy atakowali pozyt)qc.r23dowe niedawno zdobyte na
tę Oku Escurialu. Zostali jednakj^dparci.
a froncie Guadalajara kolum4dowa zaatakowała nieprzyja
pobliżu drogi do Aragonii.
N v W ai.ą c P °w ażn y materiał w o j
* biorąc 18 jeńców.

krążownik
został
skierowany
„Hood". Życzeniem Rządu jest, by
ze względu na sytuację, jaka pow
staał na tych wodach, znajdowała się tam eskadra wraz z jej
bezpośrednim dowódcą.

Paryżu

W
\v* Msie^zielę doszl° do knvawe^ f>4rrc‘a między mieszkającymi
Chińczykami, w czasie
J
zorganizowanego przez
iej ęjtyszenie „Obrony Chins:tyzny". Starcie miało chal!?dzv Polityczny i nastąpiło pozwolennikami marszałka
,

Czang-Kai-Szeka, a sympatykami
komunistów.
W czasie bójki
jeden z Chińczyków wystrzelił
czterokrotnie z rewolweru, raniąc
ciężko dwóch innych Chińczyków
i samego siebie. Jeden z rannych
zmarł w szpitalu.

e(Jtyrzeb Franciszka Fiszera
n w e e n i e Zmarłego te z przemówień żałobnych
W ^ J ie d z ia łe k przed południem
*arzu Wojskowym na Po.
* „ ; p' W arszawie odbył się
sz„ąi\Vyk-ranc'szka Fiszera, jednej
hf(^ k ię Mniejszych postaci warpStyc2 „° ^w iata literackiego i
^ łTKófo b n ej w kościółku
Sąr
ata Przyjaciele zmarłego,

iM iailorciośca jSaorlow ^

artykułów pierwszej potrzeby: m ąki, p ieczy w a i k a szy

Hojjna domowa Chińczyków

zi sztuki odprowadzili trumnę do
grobu rodzinnego.
Zgodnie z życzeniem zmarłego,
nie uznającego pr emówień żałob
nych nad trumną nie wygłoszono
żadnego przemówienia. Wśród ciszy i serdecznego wzruszenia zło
żono trumnę do grobu.
Na grobie złożono wieniec ,,od
i a r f S*a
0 0 t y ' u w ś r ó d pi przyjaciół" i wiązanki kwiatów od
ystów wszystkich gałę rodziny i poszczególnych osób,
najbliżej związanych ze zmarłym.

K o n lu ja in i i i

Walka z kościołem w Rzeszy

Przymusowa obniżka cen
PAT donosi:
Prezes rady ministrów, gen. Sła
woj - Skladkowski, jako minister
spr. wewn. wydał, na wniosek ko
misji kontroli cen następujące zaiządzenie:
1) niezwłoczne uruchomienie ko
misyj do wyznaczenia cen, do kló
rych należy powołać tam, gdzie
jest giełda zbożow o - towarowa,
komisarza tej instytucji w charakterro
terze eksnerta.
eksperta,

z miejsca swoich stałych siedzib,
aby się nie znaleźć pod rządami
faszystowskimi.
Pomimo optymistycznych spo*
strzeżeń, z raportu komisji mię
dzynarodowej przemawia cała nę
dza i straszliwe spustoszenia w oj
ny domowej.

Niemieckie
fabryki
lotnicze
pracują dniem i nocą

Zarządzenie premiera gen. Składhuwskiego

N -

w ...

w Belgii

Osłupienie w Berlinie— Możliwość odbudowy frontu Lokarno
W ynik wyborów w Brukseli
niemile zaskoczy! niemieckie koła
polityczne. Widoczna jest konster
nacja, z jaką oceniają w Berl’nie
rezultat niedzielnej rozgrywki politycznej w Brukseli. Oczekiwano
wprawdzie zw ycięstw a Van Zee
landa, nie przewidywano jednak
TAK ZNACZNEJ KLĘSKI
DEGRELLE‘A.
Sympatie niemieckie w stosun
ku do rexistow nie polegają w y
łącznie na płaszczyźnie światopo
glądu, lecz również
NA CAŁKIEM REALNYCH PRZE
SŁANKACH.
Przede wszystkim układ, zawar
ty między Degrellem a nacjonalistami flamandzkimi przyjęto w
Berlinie z dużym zadowoleniem.

na terytorium Hiszpanii, zajętym
przez wojska rządowe, i uznała go
na ogół za zadowalający.
Rządowa armia sanitarna w Hi
szpanii składa się z 600 lekarzy,
w tym tylko 40 lekarzy wojsko
wych. Poza frontami znajduje sią
70 szpitali wojskowych, wyposa
żonych w 25.000 łóżek. Dla uchodź
ców
urządzono prowizoryczne
przytułki, przy czym dla kobiet i
dzieci tworzone są specjalne schro
niska. W iele dzieci wysyłanych
jest do Francji i Belgii.
W Madrycie funkcjonuje 11 szpi
tali, posiadających około 6000 łó
żek. Komisja stwierdziła, że dotych
czas ludność Hiszpanii nie została
nawiedzona żadną klęską epide
mii.

Konferencja w Montreux w spra
wie zniesnenia kapitulacji w Egip
cie rozpoczęła się w poniedziałek.
Inauguracyjne przemówienie wy
głosił prezydent Motta. Następnie
zabrał głos Nahas pasza, który
podkreślił, iż kapitulacja niezgod
na jest z obecnym duchem czasu i
Liczba uchodźców na obszarze sytuacją Egiptu. Nie da się ona ró
Hiszpanii szacowana jest na prze wnież pogodzić z suwerennością
Z innej strony stanowisko Degrel-i wiając wybory belgijskie twierdzi, szło milion ludzi. Prawie 10 proc. państwa.
la w polityce zagranicznej inter* j że Degrelle stanie dziś wobec e- cgółu ludności Hiszpanii uciekło
pretowano w Berlinie przede wszy j wentualnej konieczności rozpoczęstkim jako oderwanie się Brukseli cia
od Paryża i Londynu. Z pewnym OTWARTEJ WALKI Z „KATO
więc pesymizmem oceniają obec
LICYZMEM POLITYCZNYM".
nie w Berlinie powstałą sytuację
Inne dzienniki pocieszają się, że
nie tylko w polityce wewnętrznej walka nie dobiegła jeszcze kresu.
Belgii, lecz i
Z Berlina donoszą: Fabryki lot wadza się nowe typy samolotów
ZADOWOLENIE W E FRANCJI.
SKUTKI ZWYCIĘSTWA ZEELAN
nicze w Warnemuende i Marlene- bojowych oraz ulepszenia do już
DA W POLITYCE ZAGRANICZ
Zwycięstwo Van Zeelanda w den pracują na trzy zmiany, dniem istniejących. Przewiduje się całko
NEJ.
niedzielnych wyborach w Brukseli i nocą. Na podstawie doświadczeń witą przebudowę niemieckiej floty
Wskazują ze zdziwieniem, że zostało przyjęte przez całą bez wy poczynionych w Hiszpanii, wpro powietrznej.
zapowiedziane uznanie neutralno jątku prasę francuską z zadowole
ści Belgii przez Anglię i Francję niem.
nie zostało dotychczas opubliko
Rezultat wyborów, jak wskazuje
wane, a nawet czynione są obec* „Petit Parisien", oznacza bowiem
W kościołach katolickich Berlina
nie poważne usiłowania „jedno stopniowy powrót Belgii do poko odczytano w niedzielę z ambon dwa kup — praktyki religijne młodzieży
są de facto poważnie skrępowane.
stronnego związania" Belgii po- ju i do zdrowych stosunków poli- kolejne listy pasterskie biskupa ber Biskup berliński protestuje również
lińskiego hr. Preysinga. W pierw z powodu przepisów, uniemożliwia
przez art. 16 paktu Ligi Narodów tycznych.
szym z tych listów biskup protestu jących dzieciom korzystanie ze żłob
i utrzymania nadal
„Echo de Paris" wyraża nadzie je
przeciwko najnowszym zarządze
ŚCISŁYCH KONTAKTÓW MIĘ ję, iż premier Van Zeeland po za niom władz, dotyczącym młodzieży. ków, ogródków i ognisk, kierowa
nych przez zakony.
DZY SZTABAMI GENERALNYMI aprobowaniu jego polityki przez Na mocy tych zarządzeń dzieci by
W drugim liście pasterskim biskup
FRANCJI, ANGLII I BELGII.
wyborców, będzie posiadał odpo wać mogą w kościele zasadniczo ty t hr. Preysing wzywa ponownie rodzi
ko
raz
tygodniowo,
p
rzy
czym
usta
ców do dalszej walki o szkołę wyzna
Bezpośrednie rozmowy niemiec wiedni autorytet do zdefiniowania
lono wyraźnie, ze uczęszczanie do Jco niową, zagwarantowaną konkorda
ko - belgijskie posunięte dość da- nowej polityki zagranicznej Belgii. ściola nie może być dzieciom naka- tem
—.... pomiędzy Stolicą Apostolską a
leko w przeddzień podróży króla
„Intransigeant" przypuszcza, iż zane. W ten sposób — stwierdza bis Rzeszą Niemiecką.
Leopolda do Londynu, zdają się rezultaty wyborów brukselskich bę
Ostatnie d ep esze i w iadom ości na str. 1 i 2-ej
b?ć w chw!li obecnej zepchnięte dą miały oddźwięk na terenie sto
na plan drugi, co wzbudza troskę sunków między państwami lokarw niemieckich kołach politycznych. neńskimi i wyraża nadzieję, że po
Główną winę klęski Degrelle‘a wyborach Van Zeeland przychyl,
przypisują wpływowi, jaki wywarł nie ustosunkuje się do francuskie Z c f n a
I w a), Pawlica (Śląsk), Luschka (Polist pasterski prymasa Belgii.
1 znań) i Stachurski (Lublin).
go projektu odbudowy gwarancyi
waga kogucia: Teddy (Warsza
„Voelkischer Beobachter", oma. lokarneńskich.
PO REZYGNACJI GEN. MONDA
w a), Jarząbek (Śląsk),
Koziołek
I STAROSTY DR. WNĘKA.
(Poznań) i Zaleski (Lublin).

Po klęsce

I M
rehiier Baldwin, odpowiadając
^ lnterpelację w Izbie Gmin, co
„JM zamierza uczynić, by zapew
„ żegludze brytyjskiej wejście do
portU Bilbao, stwierdził, że Rząd
g j^ n o w ił, iż nie może przyznać
c.. \ Franco praw strony walczą1^ * nie będzie tolerował przeszsjęj . Mawianych żegludze brytyjna morzu. Jednakże ze wzglę
pj Praktycznych i wobec niebet
ę * e ń stw 'a min i bombordowaW °kręty brytyjskie nie powinny
l j ^ a ć się do tej strefy, dopóki
3 panowały obecne warunki.
Północne wybrzeża hiszpańskie

odpowiedzialności, jaka ciąży na
nim w obecnym kryzysie i zamie
szaniu europejskim.
„Z pewnością nie podejmiemy
żadnej akcji, która miałaby roz
dzielić Europę na dwa bloki, oby*
dwa silnie uzbrojone i szybko po
większające
sw e zbrojenia, a
w ysoce nawzajem podejrzliwa".

Sekretariat Ligi Narodów ogłosił
raport specjalnej komisji między
narodowej, która na zaproszenie
Rządu hiszpańskiego wysłana zo*
stała dla zbadania stosunków sa
nitarnych w tym kraju przeciągają
cej się wojny domowej. W skład
komisji wchodził również Polak
dr. Wroczyński, b. dyrektor służ
by zdrowia w Polsce.
Komisja zbadała stan sanitarny

2) wyznaczenie cen z urzędu na
mąkę żytnią 65 proc. oraz kasze
w hurcie, jak i w detalu,
Cena mąki żytniej 65 proc. w
nurcie, jaka ukształtowała się tr.ię
dzy 7 a 9 bm. na wolnvm rynku
WINNA BYĆ OBNIŻONA CO NAJ
MNIEJ o 2 zł. na łO kg. Za pod
stawę do wyznaczenia cen ria
chleb żytni pytlowy należy brać—
WYŁĄCZNIE CENĘ MAKI
65
PROC. CENY KASZ WINNY BYĆ
OBNIŻONE ZARÓWNO W HIJRCIE, JAK I W DETALU CO NAJMNIEJ O 5 PROC. od obecnych
cen rynkowych. CENY DhTALICZ
NE ZARÓWNO KASZ )AK I MA
KI ŻYTNIEJ, NIE MOGĄ PRZE
KRACZAĆ
WYZNACZONYCH
CEN HURTOWYCH WIĘCEJ NIŻ
O 15 PROC.
3) W yznaczenie cen Chleba ży
tniego pytlowego i razowego w
detalu na poziomie o co najmniej
ź gr. na 1 kg. niższym od poziomu
obecnego. Bułki pszenne beda też

miały ceny wyznaczone.
Pieczywo powinno być ponadto
— zgodnie z wymienionym rozporządzeniem — oznaczone nazwą
mąki, z której zostało wytworzo
ne, uwidocznioną na kartkach z
firmą i adresatem wytwórni, jeżeli pieczywo wypiekane jest z
mieszanin mąki żytniej i pszen.
nej, to powinno być również uwidocznione na tych kartkach.
4) nazwiska winnych pobielania
cen
wyższych, odmawiających
sprzedaży względnie ograniczają,
cych produkcję niezależnie od po
ciągnięcia winnych do odpowie
dzialności karno - administracyj
nej, mają być komunikowane bez
pośrednio premierowi.
5) uwzględnienie w nadsyłanych
minlsterium miesięcznych wyka
zach cen wszystkich kasz obję
tych akcją wyznaczania cen. W y
konanie niniejszego zarządzenia
należy zgłosić premierowi do dn.
18 kwietnia.

Bogini wygrała... proces
i odziedziczyła majątek ziemski
Tajny strażnik korony angiel
skiej, który stanowi ostatnią in
stancję w sporach wynikłych w
prowincjach i krajach zamorskich,
należących do Imperium Brytyj
skiego, miał nielada sprawę do
rozstrzygnięcia. Oskarżycielka hin
duska bogini „Sri - Sri - Iswan
Bhubaneswari Thak Urani", zastą
piona przez swoich powierników
domagała się zatwierdzenia wyro
ku, wydanego przez sąd fortu Wil
liam w prowincji bengalskiej. Zosta
la ona bowiem właścicielką małe

go majątku ziemskiego, zapisane,
go jej przez dwóch braci poboż
nych — Hindusów, którzy wyku
li statuę tej bogini z bronzu. Ponle
waż wkrótce dorobili się znaczne
go majątku, z wdzięczności zapi
sali kilka morgów ziemi bogini.
Po ich śmierci spadkobiercy n:e
•chcieli uznać tego testamentu mi
mo wydanego wyroku. Tajny strą
żnik korony angielskiej, zatwier
dził wyrok fortu William, na rzecz
bogini, kończąc tym samym pro
ces, który trwał 20 lat.

W Krakowie odbyło się posiedze
nie zarządu KOZPN, na którym obradowano nad wytworzoną wskutek
ostatnich rezygnacyj sytuacją w za
rządzie okręgu.
Po dłuższych obradach postanowlo
no jednogłośnie nie przyjąć do wia
domości rezygnacji gen. Monda i wy
słać do niego specjalną delegację,
która mu tę uchwalę zarządu zako
munikuje.

WĘDRÓWKA CYWILNYCH
CZŁONKÓW KRAKOWSKIEGO
„WAWELU".
W Krakowie odbyło się walne ze
branie nadzwyczajne cywilnych człon
ków sekcji piłkarskiej „Wawelu", na
którym wybrano zarząd z prezesem
Jareckim na czele. KS. Wawel wnle
sie pismo do PZPN z prośbą o ze
zwolenie na rozgrywki jeszcze w bie
żącym sezonie po przeprowadzeniu
zmiany nazwy, gdyż WKS po wystą
pieniu cywilnych członków piłkarzy
nie będzie posiadał sekcii piłkarskiej.
Dotychczas nie została załatwiona
sprawa cywilnych pięściarzy Wawe
lu. Toczą się w tej sprawie pertrak
tacje z Garbarnią, do której mają
także przejść działacze pięściarzy
Wawelu. Sekcja gier sportowych zaj
mująca czołową pozycję w Krako
wie, prawdopodobnie przejdzie do Wi
sły, do której również mają się prze
nieść koszykarze i siatkarze rozwią
zanej sekcji gier sportowych kra
kowskiej YMCA.

S n o r ł ro ^ so W c z y
BIEGI NAPRZELAj
W. R. S. K. O.
W W arszaw ę na boisku „Skry",
przy licznym udziale zawodników od
był się wiosenny bieg naprzełaj o
mistrzostwo WRSKO.
Wyniki techniczne:
Juniorzy 2000 mtr.: 1> Źyczyński
(Skra) — 5:17.6. 2) Łuniewski (nie
stowarzyszony) — 5:30. 3) Maiiszew
ski (Naprzód, Brwinów).
Kobiety 1000 mtr.: 1) Zwirliczówna (Skra) — 3:12. 2) Piećkówna
(niestowarz.) — 3:14. 3) Jętkowska
(Skra).
Seniorzy 4000 mtr.: 1) Michalski
(Skra) — 9.40. 2) Urbański (Skra)
9:55. 3) Klimczuk (niestowrzyszony).

waga piórkowa: Piotrowicz (Bia
łystok), Chrostek (Kraków), Kowal
ski (Pomorze), Krajewski (Lublin).
waga lekka: Błażejewski (Warsza
w a), Woźniakiewiez (Łódź), Jawor
ski (Pomorze), Berg (Lublin).
waga półśrednia: Kolczyński (War
ssaw a), Mieczysławski (Kraków),
Sipiński (Poznań) i Kulczycki (Lu
blin).
waga średnia: Pisarski (Warsza
w a), Bartosiak (Łódź), Majchrzycki
(Poznań) i Wosiek (Lublin),
waga półciężka: Doroba (Warsza
w a), Pietrzak (Łódź), Szymura (Poz
nań), Franczak (Lublin),
waga ciężka: Mizerski (Warsza
w a), Piłat (Śląsk), Klimecki (Poz
nań) i Kowalski (Lublin).
Ogółem startować będzie 7 zawód
ników z Warszawy, 5 z Poznania, 3
ze śląska, 3 z Łodzi, 2 z Krakowa,
2 z Pomorza, 1 z Białegostoku oraz
ośmiu z Lublina, którzy wchodzą do
finałów walkowerami wobec nie sta
wienia się pięściarzy Lwowa i Wo
łynia na eliminację w Lublinie.
Tytułów mistrzów Polski bronić_bę
dą jedynie Chrostek, Woźniakiewiez,
Sipiński, Szymura i Piłat. Pozosta
li trzej mistrzostwie z roku ubiegłe
go ( Sobkowiak. Wirski. Chmielew
ski (nie startują).

N a r c ia r stw o
OSTATNIE W SEZONIE
ZAWODY NARCIARSKIE.
W ZAKOPANEM.
W Zakopanem rozegrano w niedzie
lę zawody narciarskie w kombinacji
alpejskiej o memoriał im. Wójcickie
go.
Zwyciężył Schindler (W isła)
255. 2) Róhrl (Austria) 255. 3) Zajonc (SNPTT) 258.
W klasyfikacji drużynowej wygra
ła Wisła I 841 przed Wisłą II 924,
Sokołem 968 i SNPTT.
Kombinację alpejską dla juniorów
wygrał Kula St. (SNPTT) 121.

6r«r s o o r t o w MIMO ZAKAZU NACZELNYCH
WŁADZ SPORTOWYCH
FRANCJI.

W niedzielę rozegrany został w
Rzymie mecz koszykówki pomiędzy
reprezentacjami Francji i Włoch.
FINALIŚCI BOKSERSKICH
Zwyciężyli Włosi w stosunku 44:35.
MISTRZOSTW POLSKI.
Nadmieniamy, że drużyna francu
Po niedzielnych bokserskich ro z-. ska wyjechała do Włoch mimo zakagrywkach eliminacyjnych do finałów >zu naczelnych władz sportowych
o mistrzostwo Polski, które odędą się Francji. Francuski Związek Związ
24 — 25 b. m. w Poznaniu zakwali ków Sportowych zapowiedział wycią
fikowali się zawodnicy następujący: gnięcde z tego faktu konsekwencji.
waga musza: Rundstein (Warsza-
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Nasz KonKurs

Potroimy liczbę stałych prenumeratorów
Przeprow adzona na jesieni ub.
roku akcja obniżenia w jednostko
tyej sprzedaży, ceny egzem plarza
„R obotnika" i ^ N ap rzo d u ' do 10
groszy dała dodatnie W yniki i przy
czyniła się do znacznego rozszerżenia zasięgu naszych pism w
Sprzedaży kolportażow ej.
Nie należy jednak zapom inać,
że , również i 1 ce n a prenum eraty
obydw óch wym ieniónych wyżej
naszych
dzienników *■ partyjnych
uległa w ydajnej zniżce; w ynosi bo
wiem obecnie

Zł. 2 gr. 50

nictw a prasow ego, a zw łaszcza
dziennika, są stali odbiorcy, opła
cający regularnie prenumeratę.
N asza akcja propagandow a, po
łączona z rozpowszechnianiem te
gorocznego numeru pierw szom a
jow ego „Robotnika" i „N aprzo
du", oprócz dalszego rozszerzenia
granic zbytu naszych dzienników,
staw ia sobie również za zadanie
potrojenie liczby stałych
prenumeratorów.

Zw racam y się tedy do w szyst
kich organizacyj, jak również do
wszystkich T ow arzyszy i Przyja
ciół z prośbą o dołożenie starań,
aby w okresie, dzielącym nas od
i-go m aja energicznie w erbow ali
nowych prenum eratorów' „Robotnika" i „N aprzodu".

W aru n R i K o n k u rs u
l:i D aszyńskiego", „Dzieje Ruchu
S ocjalistycznego" Rosa i „Księga
jub ileu szo w a PPS.". 3-cia trzy opraw ione p ortrety: K. M arksa,
Boi. Lim anow skiego i Ign. Daszyn
skiego, oraz 30 innych nagród w
postaci kom pletu książek dla bi
bliotek.
6) Pierw szą nagrodę otrzym a
uczestnik m ający conajm niej 200
punktów .
Akcja jednostkowa:
Do konkursu przystąpić m ogą
rów nież poszczególni tow arzysze,
delegaci, m ężow ie zaufania i dzia
łacze robotniczy.
W arunki takie sam e jak przy
akcji zbiorow ej, z tą różnicą, że
pierw szą nagrodę otrzym a tow arzysz, który zdobędzie conajmniej
i 00 punktów .
Pierw sza nagroda — w yjazd na
O lim piadę Robotniczą w Antwerpii
(Belgia) w lipcu r. b. 2-ga kupon
na g arn itu r lub kostium. 3-cia goiów ką zł. 25.— , oraz 60 innych
nagród w postaci artykułów co
dziennego użytku i książek.

iw

Dz. „W ola — Czyste". Dziś o godz.
6.30 p. p. odbędzie się posiedzenie
K om itetu Dzielnicy.
O. K. R.
W ARSZAWA - POD
M IE JSK A . W niedzielę, dnia 18 b.
m., o godz. 10 przy ul. W areckiej 7,
II p., odbędzie DOROCZNA KON
F E R E N C JA OKRĘGOWA i wybory
do nowego OKR. Delegaci i członko
wie OKR oraz Komisji Rew., p ro 
szeni są o punktualne przybycie.
Spóźnieni nie zostaną w czasie obrad
wpuszczeni na salę.

M łodreż P.P.S.

Z a m a ch y s a m o b ó jc z e
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Śm iertelny upadek
ze schodów

Śmierć pod kałami
samocnodu

grają w teatrach?

liów tęchńięząych .Z am ieszaj" na po
południówlti me będzie, grany. W pią
te k te a tr nieczynny z powodu próby
CBięralnęj. W spbotę prem iera poli
tyczno - satyrycznej komedii St. Do
pada .„M ała K itty \ wielka polityka"
reżyserii Z. Ssw ana z M aria Malicką
r.a czele. A *
I •
GYRULlK W ARSZAW SKI: Dziś
farsa satyryczno - groteskow a „Wiel
ki b a ła g a n "................ TEATR ROZMAITOŚCI: Dziś „We
soły Einil**.
TEATR „8.15|". O peretka „Taniec
szczęścia" z Szczepańską.
T E A TR 1.3 RZĘDÓW (Cafe Club).
Błdś „Szopka p o lity etfa 1937 r." pió
sa-* Karpińskiego j Minkiewicza.
W IELKA REWIA (K arow ą 18): Co
z baletem P arnella, Ziińińską, K ru
kowskim, Strońciem i Sempolińskim.
STOŁECZNY TEATR POW SZE
CHNY: Dziś we środę przy ul. N ar-

Dz. „M arymont - Żoliborz" — K ra
sińsldego N r, 10 — zwykłe posiedze
nie K om itetu Dzieln. godz. 7 wiecz.
*

Przystąpienie do Konkursu nale
ży zgłosić, pod adresem : Admini
stracja „R obotnika" lub „NaprzoDziś o godz. 7-ej wiecz. odbędą się
g u ‘‘ W arszaw a - śródm ieście, ul.
zebrania: Wola — ul. W olska 44,
W arecka 7. Niezbędne druki, for- ref. tow. Stanisław Malinowski, Sta
mularze etc. A dm inistracja wysy. lów ka — ul. Długa 21, ref. tow.
>a na żądanie odw rotną pocztą.
W anda Bartosiewicz. P ra g a — ul.
Numer 1-szo m ajow y można bę. Brukowa 35, ref. tow Szysko. Żoli
dzie kolportow ać w ciągu 3-ch dni borz — ul. K rasińskiego 10, ref. tow.
— 1, 2 i 3-go m aja, poniew aż uka- Zygm unt Ładkowski. Jerozolima —
że się on w nocy z dn. 30 b. m. na ul. Chłodna 30, ref. tow. Stanisław
m aja, następny zaś numer na- Gajewski.
szych pism w yjdzie dopiero i.go
W czw artek dnia 15-go b. m. odbęm aja. Numer propagandow y w y , dąsię zebrania: Ochota — ul. Gródany będzie w objętości 12 stron; j ietk a 94, wieczór dyskusyjny, śródzaw ierać on będzie tteść obfitą j | mieście i Mokotów — ul. W arecka 7,
urozm aiconą.
j ref. tow. R afał P raga. Rak«wiee —
Nie w ątpim y, że akcja propa- ! v<l. Pruszkowska 6. Koło Powiśle —
gandovva oraz Konkurs zyskają '» i, Czerwonego K rzyża 20, ref. tcw.
poparcie szerokich m as robotni- i Ldw ard Subczyński.
czych i pracow niczych i zachęcą
do szlachetnego w spółzaw odnic
tw a w pracy dla m asow ego werbow ania nowych czytelników i
prenum eratorów codziennej prasy
22-letnia Anna jab ło ń sk a (N o
socjalistycznej.
wolipki 21), z powodu zawodu m i
WYDAWNICTWO
łosnego, napita się esencji octo
„ROBOTNIKA" 1 „NAPRZODU". wej. D esperatkę przewiozło Pogo
towie do szpitala na Czystem.

Na terenie Żydow skiego Domu go już czasu dziw ne stosunki. T ak
Akadem ickiego panują od dłuższe- np. prow adzona na terenie Domu
Ak. kuchnia, jest tak postaw iona,
DLA DOROSCYCH i DZIECI
DZ I AKA S M U T E C Z r t / E
że ceny produktów są wysokie,
I KAGOOfilĘ
choć jakość — niska. W okresie
i
r
p
o
j
e
d yn c zyc h P u o tu a .M c n
św iąt kuchnia była zam knięta i
Z N A P I S E M .. D R M T I M - l U Z : t S K I '
dotychczas jej jeszcze nie otw o
Jan MĄżur, robotnik iRembćr- rzono, bo „niem a na to fundu
tó.w, ul. k s .. Skorupki 62), będąc szów ". Gdy dnia 10 b. m. miesz
pijanyj spa,dł ze schodów w ty m  kańcy Domu zebrali się, celem za
że domu, doznając pęknięcia pod łożenia protestu i w ysunięcia p o 
staw y . czaszki.
Nieszczęśliwego stulatów — sprow adziło kierow
Na dziesiątym kim. traktu g d a ń 
przyw ieziono do szpitala Przem ie nictw o policję.
skiego, w Młocinach, jakiś sam o
nienia* Pańskiego, gdzie zmarł.
chód przejechał nocy ub. 31-letn.
Stanisław a M agdalińskiego, garb a
rza (Młociny). Ogólnie potłuczone
go i z pękniętą podstaw ą czaszki
T E A T R 'A T E N E U M : Dziś korne butta. 14 i ju tro w czw artek przy ul. M agdalińskiego przywieziono do
d ią ,.\V T W
WeVnera
ernera „Ludzie na krze". Otwockiej 3 o godz. 7 wiecz. „Trójka
granicy m iasta. N astępnie lekarz
TEATR
W IELK
jrl w
i e l — I: Dziś „T ravtata‘ llllltfl Ićlfll**
gośc. ‘.ET Bańdrowsldej - TUrŻYDOWSKI TEATR R EPREZEN  Pogotow ia udzielił pomocy i um ie
(
1).
TACYJNY (Nowości Bielańska 5 ): ścił M agdalińskiego w szpitalu Dz.
‘ czw artek, ,,Bal m askow y1 (wyst. Dziś „N a w arszaw skim jarm arku".
Jezus, gdzie w krótce zmarł.

TEATR MAŁY: g ra J . Iw aszkie
wicza „ L a to .% N ohant".
T E A T R L E T N I: Dziś komedia
wiedeńska p:* t. .J u tr o niedziela".
TEATR KAM ERALNY: Dziś sztu
k a Ja n a tjaszary „Małżeństwo

„śródm ieście" dn. 14 bm. godz. 7
wiecz. W arecka 7.

tylko czytać i kupować, lecz rOw„Mokotów" dn. 15 bm. godz. 7.30
nież stale prenumerować* .
wiecz.

konkurs propagandowy prasy socjalistycznej

goić. D. Badęhęu i S. Ta3iana, art.
Opery Królewskiej w Bukareszcie).
fnąfek „Noc w W enecji" J.
Straussa.
• ■>'
TEATR NARODOWY — d z iś „Hor
sztyiiski" 'Słowackiego.
T E A T R POLSKI gfti komedię G.
B. Shaw‘a „Pyirrnnlion**.
TEATR NOWY: Dziś komedia Ma
rjO few Iikow ski^j „N agroda litera-

Posiedzenia Komitetów 1-szo M a
jo w y c h odbędą się na Dzielnicach:

„Ochota" dn. 14 bm. godz. 7 wiecz.
P rasow ą akcję propagandow ą
miesięcznie w raz z przesyłką lub
Grójecka
94.
odnoszeniem do domu (w W arsza będziemy tedy rozw ijali pod ha
„Jerozolim
a" dn. 15 bm, godz. 7
słem:
wie i Krakowie).
P o d staw ą bytu każdego w ydaw
wiecz.
Chłodna
30.
„Prasę socjalistyczną należy nie

Ogłaszamy zarazem

Akcja zbiorowa: 1) do konkursu
przystąpić m ogą oddzielnie Kornitety PPS., O ddziały Klasowych
Związjtów Z aw odow ych, Oddziały
1 UR, i Robotnicze Kluby Sportow e lub łącznie, tw orząc Koła Przy
jąciół Prasy Socjalistycznej. ,
2) K onkurs, trw ać będzie od 15
kw ietnia do dnia 15 m aja r. b.
3) Kolejność miejsc w konkursie
ustalona b ę d z ie ;w zależności od
tięzby zdobytych przez uczestni
ków*, punktów .
i, ••
4) Punkty będą liczone w sposób następujący; za zdobycie now ego prenum eratora, który optaci
zgóry -należność miesięczną, i
pitflkt, z o płatą dwum iesięczną 2
punkty, z opłatą 3 miesięczną 3
punkty i t. d., licząc za każdy mre
siąć 1 punkt. Z a każde sprzedane
30 egz. numeru pierw szom ajow e
go 1„R o b o tn ik a'1 lub „Naprzodu'*
1 punkt.
,
5) hfagrody: 1-sza nagroda ap a
ra t 3 lam pow y i, jedna prostow ni
cza „Telefunjęen" typu „Premier*',
2-ga kom plet książek: „Pam iętni-

NR. 1 0 8

Z FILH A RM O N II: W nadchodzą
Spraw ca przejechania zwiększył
c y piątek usłyszymy na koncercie
symfonicznym
świetnego pianistę szybkość i zbiegł.
W ebstera, który w ykona z orkie
strą koncert fortepianow y d-moll
Brahm sa.
CYRK STANIEW SKICH, codzien
nie dalszy ciąg walk am erykańskich
COLOSSEUM:
„catch as catch can'1. Pocz. p ro g ra
„Teodora robi karierę*.
mu 8.15, w alk — 9.30.
Film y o podkładzie satyrycznym
zawsze m a ją powodzenie, to też nic
II
dziwnego, że „Teodora", będąca ty 
Sensacyjna „Ju tro niedziela" ścią powym film em tego typu, „idzie" już
g a codziennie tłum y publiczności do
te a tru letniego. Zainteresow anie w i czas dłuższy i to przy wypełnionej
downi w zrasta ż każdym obrazem, a sali. S aty ra dotyczy małomiasteczko
humor, reprezentow any przez m i wej kołtunerii, wśród której zjaw ia
strza F ertn era, przep lata żywą i peł się buntownicza młoda osoba — T e
n ą nastroju akcję. Komedia t a od odora. Znakom ite sytuacje, tempo
m iesiąca cieszy się niesłabnącym po
braw urow e, niespodziewane rozwi
wodzeniem.
kłania skomplikowanych konll'ktow,
a przede wszystkim szczery, niewy
DYPLOMOWANY nauczyciel gim 
muszony hum or czynią, iż obraz je st
nazjalny udziela lekcji, uczy doro.
przem iłą rozryw ką dla każdego.
słych. Zakres gimnazjum. Tanio! TeD la ludzi, szukających w rażeń a r 
lefo 5-96101.
tystycznych dla wzroku, dodać trz e 
ba, że mamy w film ie przepiękne
w nętrza, o których poprostu trudno
zapomnieć każdemu, kto je st w rażli
wy n a ten dział sztuki.

24-letnia M ichalina Gasikowa,
przy mężu (wieś Ugory, gm. B ró
dno), napiła się esencji octowej
D esperatkę umieszczono w szpita
lu Przem ienienia Pańskiego.

F łszyw a
tb u tiziesto g r o sz M i
Zwraca się uwagę, iż w różnych
miejscowościach pojawiły się o stat
nio fałszywe monety dwudziestogroszowe. Są to właściwie posrebrzane
monety pięciogroszowe, które na
pierwszy rau t oka mogą wprowadzić
w błąd. J a k wiadomo, pięciogroszówki i dwudziestogroszówki są jednako
wej wielkości.

Rattaktor - odpowtedzlalnv: LUDWIK W1NTEROK.

BOLACH
GŁOWY
PROSZKI DLA

DOROSLVCM
Z E Z N A K IE M F A B O V C Z N Y M *

OLKA

w W a rsza w ie
Dnia 10 bm. odbył się w Domu
Akademickim przy ul. Sierakówskiego wiec robotników mięsnych
w spraw ie zaw arcia umowy zbio
rowej.
Robotnicy dom agają się niezwło
cznego zaw arcia umowy zbioro
wej oraz w yrażają gotow ość do
w alki, gdyby ich postulaty zostały
zbagatelizow ane przez w ładze ma
gistrackie.

OL LA
ODM

Ponadto robotnicy napiętnow ali
kierow nictw o BBS-u, które wyła
mało się z ogólnej akcji, raz jesz
cze dając w yraz w rogiego nasta
wienia w stosunku do robotników .

Wypadek m otocyklowy

Na ul. Raszyńskiej, wskutek
nadm iernie szybkiej jazdy, w y 
wrócił się motocykl na mokrym
asfalcie. Jadący: 27-Ietni Tadeusz
Koral, szlifierz i b ra t jego, 25-letni Józef, kontroler (obaj zam. u',.
W ronia 2 ), spadli, doznając potłu
czenia rąk, nóg, giowy i tw arzy.
przewieziono
W e wtorek, 13 b. m., we w szyst Poszw ankow anych
na
opatrunek
do
am
bulatorium
kich kom isariatach P .P ., pod ogól
filii
Pogotow
ia.
nym kierunkiem starostów g ro d z
kich i przy udziale urzędników,
delegowanych przez Kom isariat
Rządu, oraz przydzielonych funkcjonariuszów P .P ., odbyła się g e
neralna lustracja, m ająca na ćeiu O STR Z/
ustalenie, czy są przestrzegane
przepisy o ujaw nianiu cen na a r
tykuły pierw szej potrzeby i czy
nie są pobierane ceny wyższe od VYTV0PN
ujawnionych.
CHRZEŚCIJAŃSKIE
Ogółem na terenie całej W arsza
wy lustrację przeprow adziło około
100 komisyj. Sporządzono szereg
protokufów. W yniki lustracji są
obecnie szczegółowo badane.
AWĄ $REBR

Lustracja
pobieranych cen

r f« 8 jja r

1

Co w yśw ietlają Kina?
M EW A: „Blond Carmen" i „Jej
A D RIA: „W ielka miłość" Beetliovena
Wysokość całuje".
APOLLO: „D yplom atyczna żona'*.
A N TIN EA : „T rędow ata".
M A JESTIC: „Nicpoń".
AMOR: „P ani z milionami" oraz „Me
tropolitan".
ACRON; „M aria S tu art".
A S: „Robin Hood z Eldorado".
ATLANTIC: „Penny".
BAŁTYK: „D am a kameliowa".
R A J: „P an Twardowski".
B IS: „Sztandar".
D A N IE L L E D A R R I E U X
HENRY K A R A T
CZARY: „Rok 2000".
BALKON
PARTER
CAPITOL: „O rdynat Michorowski".

n A M S rn

p. 4

NICPOŃ

C A

P

I T

O

L

poci. 4. W niedzielę i święta
o g 12 i 2 P O R A N K I

B R O D N IE W IC Z
W ISZ N IE W SK A
cała o b s a d a film u „TRĘDOWATA1'
w dram acie m iłosnym

0

rtiynat
Reżyseria-. HENRYK SZARO

7 5

gr.

1 ił.

D o z w o l . o d T4 >at
MOWA

t'O ir iJ iu L iA :

„ A rm ia

Lw y"

i „P eter Ibetson".
MUCHA: „Bohaterowie Sybiru".
M IE JSK I: „Romeo i Ju lia".

M iiJS iC J• święta
pocz6-8-10
4-6-8-10

ROMEO
i JULIA

LASINO: „Sonata księżycowa**.
COLOSSEUM: „Teodora robi ka
n erę ".
B ile ty u lg o w e w a ż n e
E L IT E : „M ayerling" i „Zmiana w ar
ty4*.
o d 5 k w ie tn ia
EU RO PA : „Ziemny sygnał*.
FA M A : „Weseli biedacy".
FLORIDA: „B ohaterska B rygada" i PAN: „Ogród Allacha"
„Grzesznik mimowoli".
FORUM :
„M oja gwiazedczka" i
Sk
w nissR. i święta
tr Bk i « P. 4 012 12 PORANKI
„Czarny anioł".
FILHARM ONIA: „Moskwa — Szang
M A ii L E N A D I E T R I C H
h aj" z Połą Negri.
c h a h l e *
b o y e r
GDYNIA:
„F uria" (Jestem n ie
w inny").
w wielkim iiimic kolorowym
GLORIA: „Nowe przygody Tarsem a"
i „Wesoła Noc".
HOLLYWOOD: „Piętro wyżej".

HOLLYW OOD

Hoża 23

JilOl) ILŁICir
HLŁ R tilA R il

Pocz. 6, 8 10

E, BODO
« . GROSSÓW NA
j . O R W IO
w filmie

Z e k ra n u

Jutro niedziela"

Robotnicy Rzeźni Miejskiej

PET IT TRIA N O N : „K aprys M arki
zy pom padur" i „Dzisiejsze czasy"
z Chaplinem. *
P O P U L A R N I: „ S z y fr 77" i rew ia.

PRASKIE OKO: „Ada to nie wypa
da** i „Reklam a czyni cuda".
PROM IEŃ: Judei g ra n a skrzyp
cach*'.
BALKON: O .T 5 gr.
PRAGA: „Mój Pan mąż" i rewia.
RAJ: „Jadzia".
P A R T E R : zł 1 —
R I A L T O : „Nie ufaj mężczyźnie**.
H E L IO S: „P ani m inister tańczy". RENA: „Potępieniec**.
RIVIERA: „Piekło Chin“.
ITA LIA : „Zem sta Johna Elm ana".
ROMA: „Tańczący pirat**.
IM PER IA L: „N ew -jork - San F ra n 
UOXY: „W ierna rzeka**.
cisco".
SOKÓŁ: „Papa się żeni* i „Miki na
KOMETA: „Zapomniana symfonia" i
koncercie**.
rewia.
SORRENTO: „Adieu* i „Kryjówka
szczęścia**.
STYLOWY: „Jedna na m ilion".
ŚWIT- „Będzie lepiej"
ul. C hłodna 49, tel. 6.48-51.
S FIN K S : „Piętro wyżej".
Nie było ta k silnego dram atu
filmowego od lat!
TO N : „W ierna rzeka".
JE A N HERSHOLT
w dramacie, o którym mówi dziś
cały św iat
Kino
Teatr

„PIĘTRO WYŻEJ"

| 06Ł0SZENIA DROBNE |
BIŻUTERIĘ,
KWITY
b r y la n ty ,

lombardowe kupuje,
ceny.

płaci

wysokie

Helen. Miodowa 2

GARNITURY

Płaszcze m ę sic i e,
damskie i kostiumy

od IQ zł. ^ z tn e d ra "

LESZNO27, - K KOMETA —

żelazne z siatkam i, niklowane,
m aterace różnych systemów, wóz
tki óżksi
dziecinne, piece stałopalne niklo
wane system u am erykańskiego sprze
daje detalicznie po cenach h u rto 
wych. F ab ry k a I. Neufeld, P raga,
Brukowa 4.
g o w ery balonowe, wyżymaczki, pa■Ił tefony.
Spłaty długoterminowe
Zielna 48 „Polonia" w Podwórzu.
narzędziowy, r u t y n o w a n y
Ślusarz
z praktyką przy tłoczeniu blachy,

„Zapomniana Symfonia

Role główne: DON AM ECHE
i A LLEN JE NKI NS
Reżyseria:
G. RA TO FF i O. BROWER
N a s c e n i e H >: w i 6

,f

TON

P u ła w sk a 39
DZIŚ

Wierna rzeka

ti

LOS: S yrk S arana" z P a t i PataPocz, godz. 5, 7, 9.
N ad program znakomita groteska. p o s z u k i w a n y do natychmiastowego
chon.
IKA. * objęcia pracy. Zgłoszenia pisemne do MASKA: „Jasnow idz" i „Dodek na UCIECHA: „B uffalo Bill".
biura ogłoszeń „Par" Kraków, Rynek
froncie"
M ETRO; „B rygada śm iałych" i re U N IA : „T ajn a brygada" i rew ia.
46 pod nr. „452".
wia.

Odbito w drukarni Sp. N a k la d o w o - W ydawniczej „Robotnik", W arszawa, Warecka 7.

