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Pocztowe Przekazy Rozrachunkowe
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PROLETARJUSZE WSZYSTKICH KRA1ÓW ŁĄCZCIE S IĘ !
W ydaw ca i Rada Naczelna P. P. S.

Cena num eru 1 0 groszy

2.20-13

a d m in is t r a c j a

Cena num eru

10 groszy

„ „ „ „ u , o r c n u m e r a t v i w W irsuw li i odnosTenlem miesięcznie ił. 2.50, bel odnoszenia ił. 2.20 na prowincji miesięcznie zł. 2.50, zagranicą i l 5.(0. Za zmiang adresu 50 gr.
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i .
BAZETA ROBOTNICZA" Katowice, ul. Teatralna 12.
„ŁODZIANIN** Łódź, Al. KoJcIuszkl 29. „ROBOTNIK PIOTRKOWSKI" Piotrków Tryb. ul Piłsudskiego 54
„NAPRZÓD" Kraków, ul. Sw. Tomasza H *a r „ 6AZE1A
1. „ROBOTNIK LUBELSKI" Lubiło, u l Bych.wska 24.
gr. Poszukiwanie I zaofiarowanie pracy oezpłatnle
z* wiersz wysokości 1 milimetra w tekście gr. 50, zwyczajne 40, nekrologi do 60 mm. gr. 20, powytej 60 mm. gr. 30,drobne za wyraz 21
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Svtuacia na froncie

Walki na przedmieściachToledO
Atak w ojsk rządowych na odcinku Carabanchel

Krytyka i samokrytyka M OłOtOW a
„W kadrach kierowników partyjnych panoszy sią złodziejstwo"
„Obce agentury wodzą za nos działaczy gospodarczych Z.S.S.R.“
Cała p ra sa sowiecka opubliko
w ała wczoraj sensacyjny artykuł
przew odniczącego Rady Komisa
rzy Ludowych Z. S. R. R. Mołotowa p. t. ,f la s z e zadania w walce
z trockistam i i innym i szkodnika
mi, dyw ersantam i i szpiegam i".
W artykule tym premier sowiec
ki poruszył trzy zasadnicze zagad
nienia: wychowanie kadr, dobór
pracowników i metody kierownic
tw a. Artykuł ten je st interpreta
cją rezolucji ostatniego plenum
C eatralnego Komitetu P artii oraz
dwuch przemówień Stalina, wy
głoszonych na tym plenum.

WSTRZYMANA OFENSYWA
WOJSKA RZĄDOWE NA PRZED działy rządowe na tym odcinku uPOWSTAŃCÓW NA BILBAO.
stawiły
tam
potężne
reflektory,
—
MIEŚCIACH TOLEDO.
K orespondent H avasa na froncie
Korespondent agencji Havasa które umożliwiają pracę żołnierzy
baskijskim donosi, że raz jeszcze
w
nocy.
donosi, i e artyleria wojsk r z ą d o 
niepom yślne w arunki atm osferycz
OGÓLNA SYTUACJA
wych ostrzeliwuje w dalszym cią
ne zatrzym ały rozpoczętą onegdaj
NA FRONCIE
gu Toledo.
Oddziały rządowe, które dotar- Oficjalny komunikat, ogłoszony wczo na froncie baskijskim ofensywę
ły do przedmieść Toledo, posuwa- raj wieczorem donosi, ie na froncie w ojsk pow stańczych. W idzialność
ją Się w dalszym ciągu naprzód. centralnym odbywała się. w ciągu - nia w skutek ciemnych chmur jest mini
wymiana strzałów. Artyleria m alna. Atak podjęty przedw czoraj
W mieście znajdują się jedynie obustronna
powstańcza ostrzeliwała Madryt, wyrzaj- n a odcinku Urqiola prow adzony
wojskowi obrońcy.
dzając szereg strat.
Na odcinku Teruel wojska rządowe był w edług tych sam ych zasad, co
NA FRONCIE MADRYCKIM.
wzmocniły pozycje ostatnio zajęte, wy- atak na V ergara, jednak obrona ze
Na froncie madryckim oddziały l znały szereg wypadów, zajmując punk strony oddziałów rządow ych była
rządowe zdobyły grupę domów na ty oporu nieprzyjaciela koło Celadas.
Liczne ataki powstańców zostały od mniej zacięta.
odcinku Carabanchel, co czyni ich
parte z powodzeniem na odcinkach:
panami wzgórza dominującego Elorie, Seguenta i Faldos de Amboto.
n a d wielką przestrzenią. Na odcin Przeciwnik poniósł ciężkie straty. Es
ku miasta uniwersyteckiego woj kadry samolotów rządowych zmusiły do
ska rządowe udaremniają nieprzy ucieczki samoloty powstańcze, z których
jeden sostV rtrącony.
•44
jacłelowl, znajdującemu się w gma
Na froncie Kordoby wojska rządowe
chach tam położonych, zaopatry zajęły nowe pozycje, biorąc do niewoli
wanie się w żywność i materia! 60 jeńców.
Na froncie Grenady zbuntowała się
99
wojenny. W akcji tej współdziałało jedna
z kompanii powstańców.
lotnictwo, bombardując pozycje po Samochody ciężarowe, przybyłe z od
wstańcze u mostu francuskiego i działem powstańców, dla uśmierzenia
buntu, zostały skutecznie ostrzelane
aa drodze do La Coruna.
przez oddziały rządowe. Powstańcy po
Strajk głodowy na kopalni „Mościcki" trwa w dalsrym ciągu.
Korespondent Havasa podaje, ie nieśli duże straty. Sześciu uciekinierów
Przed
kopalnią gromadzą się grupy kobiet 1 dzieci góralków.
kompanii przeszło na stronę oddzia
w nocy z wtorku na środę pow tej
Wczoraj doszło w Siemianowicach do demonstracji bezrofoot
łów rzędowych,
stańcom, znajdującym się w mie
nych. Demonstranci wybili szyby wystawowe w sklepie niejakiego
BOMBARDOWANIE HUESCA
lcie uniwersyteckim, udało się uKowolika a następnie towar (mięso, wędliny) rozdano bezrobot
lotyć kilka desek na części mostu Minislerium marynarki i lotnictwa
nym.
Oddziały policji rozproszyły demonstrantów.
lotnicy rządowi skutecznie
który łączył ich z powstańcami w komunikuje:
Strajk w kopalni „Siemianowice" wie został dotychczas zlikwidobombardowali dwukrotnie Huesca, zrzu
Casa del Campo. Pomimo tegoak cając bomby zapalające. R aio samoloty wany. Tow. Jania zwrócił się do Naazetnej Dyrekcji „Wspólnoty In
tu bohaterstwa, który kosztował rządowe obrzuciły bombami dworzec w
teresów" o uwzględnienie żądań strajkujących i likwidację tą drogą
wiele ofiar, powstańcy nie mogą Valladolid. Pociski adły na 2 pociągi. strajku, jak dotychczas bez wyniku.
powstańcze aparaty myśliwskie ukorzystać z tego mostu. Jest on Trzy
Wczoraj rozpoczęły się rokowania ze „Skarbofermem" w sprawie
siłowały przeszkodzić tej akcji. Po sto
bowiem stale pod ogniem karabi czonej walce jeden z tych samolotów zo załatwienia postulatów robotniczych.
nów maszynowych wojsk rządo stał strącony.
wych, otaczających miasto uni Na froncie baskijskim rządowa eska
dra wywiadowcza natknęła się na grupę
wersyteckie.
samolotów powstańczych. W walce, jaka
Wczoraj rano baterie rządowe się wywiązała, jeden aparat powstańczy
zniszczyły całkowicie m ost
Od został poważnie uszkodzony.

Walki górników na Sląsvu

Demonstracje bezrobotnych w S m anow.cach

mm\

1DSI1I IBM PHI
na żydowskie 1 arabskie okręgi autonomiczne
W zw iązku z krążącym i pogło
skam i o zam ierzonym podziale
Palestyny na okręg żydow ski i arabski, wzgl. o kantonizacji kraju,
oo spotkało się ze stanow czym
sprzeciwem ta k ze strony żydow 
skiej, jak i arabskiej, p rasa palestyńska podaje nowy projekt, po
chodzący rzekom o z Londynu, —
w edług którego P alestyna, jako
całość, tw orzyłaby jedno p a ń st
wo, podzielone jednak na szereg
okręgów autonom icznych, żydow 
skich i arabskich, przy czym mniej
szóści narodow e w odnośnych okręgach były reprezentow ane w
lokalnych sam orządach. Każdy okręg miałby sw ego przedstaw icie
la w radzie naczelnej, rządzącej
całą Palestyną, a pozostającej pod
kontrolą w ładzy m andatow ej. —

P rasa nadm ienia, że niektórzy
przyw ódcy arabscy przyjęli by ten
projekt jako podstaw ę do dysku
sji.

[jityczi

cych do Rządu, wobec czego nie
obecność ich uniem ożliwiałaby
dyskusję nad sytuacją polityczną
na kongresie socjalistycznym. W
związku z tym komisja postano
wiła odroczyć kongres narodowy
partii do 10 lipca. Miejsce kon
gresu nie zostało jeszcze ustalone.

Sprawa zatargu
w przemyśle budowlanym
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Ging górnicy
W skutek obsunięcia się ziem i w
k o p a ln i węgla w B rodsw orth (A n
g lia) zasypanych zostało 7 g órni
ków . W ydobyto ich w krótce, lecz
jed e n z nich sm arł. P o zo stali odn ieśli ran y .

Stała komisja administracyjna
francuskiej partii socjalistycznej
na zebraniu odbytym wczoraj
wieczorem stwierdziła, iż zamie
rzona zmiana daty otwarcia wy
stawy międzynarodowej zatrzyma
w Paryżu na w ięcej, niż tydzień
czasu członków partii wchodzą

MAPKA PALESTYNY.

PAT donosi:
M inister opieki społecznej p.
Zyndram Kościałkowski powołał
3 nadzwyczajne kom isje rozjem
cze dlr przemysłu budowlanego
we Lwowie, Łodzi i Krakowie.
K om isjom przewodniczyć bę
dzie naczelnik wydziału rozjemstwa i polityki pracy w ministc-

rium opieki społecznej p. W. Pre*
nier. Kom isje rozjemcze, które obradować będą kolejno w 3 wy
m ienionych ośrodkach, U6talą wa
runki pracy i płacy robotników
budowlanych na okres od 1-go
kwietnia r. b. do 1 kwietnia 1938
roku.

Dużo to pomoże Abisynii
Beznadziejny apel do Ligi Narodów
Do sekretarza generalnego Ligi
Narodów Avenola wysłano pismo,
domagające się od instytucji ge
newskiej wywarcia nacisku na
Rząd włoski w celu uzyskania
„bardziej ludzkiego traktowania"
jeńców wojny abisyńskiej. Odpisy
tego listu, podpisanego przez k il

dało pożądanych rezultatów . K ie
rownictwo gospodarcze stanęło na
tym stanow isku, że za dobór lu 
dzi odpowiedzialne jest kierownic
;wo partyjne i usiłuje zwalić swe
niepowodzenie na karb szkodnic
tw a. K am pania prow adzona obec
nie na rzecz krytyki i sam okryiy
ki — pisze M ołotow — również
nie daje pożądanych rezultatów ,
albowiem iv wielu w ypadkach wy
korzystyw ana je st jako okazja do
porachunków osobistych.
Procesy trockistów , ja k w ynika
artykułu M ołotowa, nie tylko
nic podniosły produkcji, lecz ją
jeszcze obniżyły. Św iadczy ró w 
nież o tym skromne oświadczenie
prem iera sowieckiego, że zadanie
dopędzenia i prześcignięcia przo
dujących w- dziedzinie techniki
państw kapitalistycznych nic zo
stało zrealizowane.
N a specjalne podkreślenie za
sługują pewne fakty, ujaw nione w
artukule M ołotowa, a św iadczące
o obniżeniu produkcji i chaosie or
ganizacyjnym .
m o ł o to w ,
Autor wymienił szereg nazwisk
PRZEWODNICZĄCY RADY
„szkodników" m. in. A sinow skija,
KOMISARZY LUDOWYCH ZSSR. technicznego dyrektora azotowotukowego kom binatu w Gorlówce,
mysłu do 28 proc. oraz mimo że kilku członków organizacji kontr
scwieckle wyższe zakłady nauko
rewolucyjnej w tymże kombinacie,
we w ciągu ostatnich 6 lat w ypu Kuczkowa starszego inżyniera kon
ściły specjalistów o 50 proc. wię struktora, który pracow ał w tru 
cej, a % robotników ukończyło ście miedzi na Uralu i innycn
różne kursy techniczne. Poza tym członków organizacji kontrrewolu
liczni kierow nicy w przem yśle po cyjnej w wymienionym wyżej tr u 
zostali w tyle w swoim rozwoju ście, B itkera kierownika grupy
politycznym, co doprow adziło do kontrrew olucyjnej w przemyśle gu
tego, te trockiści i agenci obcych mowym w Jarosław iu i wielu in
agentur wodzili za nos działaczy nych Jako praw icow ych „szkod
gospodarczych. Lekarstw o na te ników" Mołotow wymienia Jakobraki Mołotow widzi w krytyce i wlewa, naczelnika elektrom etalui
samokrytyce, lecz krytyka ta po gicznego kom binatu w Serafińsku,
winna być przeprow adzana tak, oraz inż. K obardina z tegoż kom
aby nie podryw ała za sady kiero
binatu.
wnictwa indywidualnego.
Mołotow przem ilczał czy prze
P isząc o kadrach kierown. stępcy których on wymienia, a są
czych, Mołotow piętnuje panoszą w śród nich ludzie, zajm ujący dosc
ce się wśród n k h złodziejstw o i wysokie stanow iska, zostali pociąg
oszukiw anie państw a, w czym nięct do odpowiedzialności i czy
brali udział i kierownicy partyjni, zostali odpowiednio ukarani.
na co przytacza szereg p rzykła 
(P A T ).
dów. U jaw nienie szkodnictw a nie

Prem ier sowiecki stw ierdza zu
pełnie w yraźnie, i e kadry kiero
wnicze nie sto ją na wysokości za
dania, mimo że w okresie od 1933
roku do 1936 r. liczba komunistów
w śród personelu inżynieryjnego i
technicznego w zrosła z 9 do 24
proc. a w niektórych działach prze

Budżet Wielkiej Brytanii
Budżet W . B rytanii jest now ą o- j
znaką „pom yślności", jak ą przeży |
w a AngUa. W budżecie za r. 1936
_ 37 ujaw nił się ogrom ny w zrost
dochodów z ceł, akcyz, z p o d at
ków pośrednich. Kanclerz skarbu
przew iduje dalszy w zrost dochodów P aństw a. D ochody na r. 1937
_ 38 wynieść m ają 847.950 tys.
funtów , a w ydatki
862.848 tys.
j T en deficyt, w yw ołany zw ię
kszeniem
w ydatków ,
przede.wszystkiem na zbrojenia ma bypokryty przez zw iększenie podałku dochodowego oraz przez dam
nę od firm, korzystających na ak 
cji zbrojeniowej.

ku parlamentarzystów i dzieka
nów Canterbury, Rochester i Win
chester mają być przesłane królo
wi, prem ierowi, ks. Gloucester,
arcybiskupom Canterbury i Yor
W idzimy więc, że Rząd angiel
ku oraz ministrom spraw zagra
ski
opiera rów now agę budżetu
nicznych wszystkich państw —
n
a
w
zroście produkcji i obrotów .
członków Ligi Narodów.

KANCLERZ SKARBU
N. CHAMBERLAIN.

Str. 2

Wczoraj Świat Pracy stolicy
odprowadził na miejsce wiecznego spoczynku

zwłoki Kazimierza Kaczanowskiego
Na długo przed w yznaczoną go
dziną zbierać się poczęły przed
Domem Z. Z. K. w W arszaw ie li
czne delegacje kolejarskie z całe
go kraju, przedstaw iciele organizacyj robotniczych stoticy oraz
liczne grupy przyjaciół i znajo
mych Zm arłego.
Z nadejściem godziny 16-tej —
w spółtow arzysze pracy wynieśli
na sw ych barkach z holu Domu
Z. Z. K., zam ienionego na kaplicę
żałobną,
trum nę,
zaw ierającą
zwłoki Kazim ierza K aczanow skie
go. Trum nę okryw a czerwony
sztandar.
Gdy trum na
ukazała się u
drzwi gm achu — rozległ się w er
bel i zadźw ięczały tony m arsza
żałobnego.
Z progu gm achu, w którym tyle
lat pracow ał Zm arły, żegna Go
prezes Zarz. Głównego ZZK. tow.
Adam Kuryłowicz. W serdecznych
słow ach, przez które przebija ból,
kreśli tow. Kuryłowicz chlubny
żyw ot tow . K aczanow skiego; udział od lat najw cześniejszych w
ruchu socjalistycznym , tw orzenie
ruchu kolejarskiego na terenie M a
łopolski; dalej — w ysiłek w cza
sie wojny, zm ierzający do tego,
by ocalał ta b o r i m ajątek kolejo
w y dla Polski Niepodległej, W re 
szcie — pracę nad umocnieniem i
pogłębieniem ideologicznym ru
chu klasow ego kolejarzy w P ols
ce Niepodległej.
Tow . K aczanow ski padł na po
sterunku — w ykonyw ując swą
pracę redaktorską.
To, co m ożna dzisiaj zrobić, by
oddać hołd Jego pamięci, to mo?
że być p raca dla zw ycięstw a —
tych ideałów, którym K aczanow 
ski pośw ięcił w ysiłek swego p ra
cowitego żyw ota.
Następnie,
Imieniem Polskiej
Partii Socjalistycznej przem aw ia
w krótkich słow ach tow. Mieczy
sław Niedziałkowski, dając w yraz
uczuciu głębokiego smutku, jaki
cała P artia żywi po zgonie tow.
Kazimierza Kaczanowskiego.
„W szystko, co m ożem y mu dać
za tyle lat pełnej pośw ięcenia i
trudu p racy — to słow a w dzięcz
ności i zapew nienia, że pam ięć o
Nim żyć będzie w myśli i w ser
cach ludu polskiego".
ORSZAK RUSZA.
Przem ów ienia dobiegły końca.
Jeszcze chwila, a trum na jest już
um ocow ana na karaw anie. Kazi
m ierz K aczanow ski rozpoczyna ostatn ią sw ą w ędrów kę...
O rszak żałobny rozw ija się na
długiej przestrzeni. T rzy orkiestry
kolejarskie (ze Lw ow a, z W arsza
w y i Nowego Sącza — w strojach
góralskich) g rają na przem ian
marsze żałobne.
Tuż za orkiestrą kolejarzy lwów
skich podążają delegacje organizacyj partyjnych P. P. S. i zaw o

dow ych W arszaw y z 14 sztan d a
rami. Kroczy też delegacja O.R.K.
P.P.S. z Bydgoszczy, również ze
sztandarem .
W ieńców niosą 12: od Z a
rządu Głównego Z. Z. K., od W y
działu W ykonaw czego Z. Z. K.,
od Głównej Komisji Rewizyjnej, od
zarządów okręgow ych Z. Z. K., od
Zw iązku
M aszynistów
Kolejo
w ych; od pracow ników Z. Z. K.
i t. d.
DELEGACJE KÓŁ Z. Z. K.
D ługą w stęg ą rozw ijają się d e 
legacje Kół Z. Z. K. Jest ich sześć
dziesiąt z całego kraju, z najodle
glejszych nawet i najmniejszych
miejscowości.

STARE METODY.
POPIERAJMY „SWOICH".

Ciągle się mówi o „konsolida
cji". Im więcej się mówi, tym bar
dziej się społeczeństw o dekonsoK araw an otoczą 8 sztandarów liduje, bo faktycznie trw a stara
kolejarskich. N a trum nie, pokrytej reguła — zaiste „partyjnicka":
czeiw onym sztandarem spoczyw a popierajm y tylko swoich! Pisze
ją wieńce, m. in. wieniec od Syn na ten tem at p. Str-ski w „Polonii*
dykatu Dziennikarzy
W arszaw cytując zresztą sanacyjny „Kurier
skich z w stęgam i o barw ach n a
rodowych.
Za karaw anem idzie Rodzina,
idą członkowie Z arządu Główne
go Z. Z. K., w spółtow arzysze p ra 
cy, przyjaciele, liczne grupy tow a
rzyszów partyjnych i zw iązko
wych.
według katalogów i ogłoszeń Roju,
* *
Gebethnera i Wolffa,
*
Naszej Księgami i innych.
Ulicami m iasia, T am ką, K ra
kowskim Przedmieściem podążył
NOWY ŚWIAT 35
orszak w stronę cm entarza Pow ąz W A R S Z A W A
kowskiego.
K A TA LO G I BEZPŁATNIE

n o w e okazje
M.ARCT

DEBIUT
POWIEŚCIOWY MA- dzie to podręęznik potrzebny do
pracy dziennikarzow i lub publicy
RIANA CZUCHNOWSKIEGO.
ście ,adw okatow i lub lekarzow i, po
Jak się dowiadujemy, Marian
Utykowi a naw et przem ysłow com ,
Czuchnowski, znany poeta młode
którzy bez specjalnych, ja k dotąd
go pokolenia, autor „Poranka Go
trudności, będą mogli na poczeka
ryczy", napisał powieść pod tytu'
niu zaczerpnąć interesujących ich
łem „Cynk". Cynk w kluczu w ię
szczegółów o danym człowieku.
ziennym oznacza znak, wiadomość
ostrzeżenie. Jest to powieść o pro
NOWA POLSKA KSIĄŻKA
wincjonalnym areszcie, obrazująca
PODRÓŻNICZA.
życie w łóczęgów , złodziei, sza
Do bogatej literatu ry podróżni
rych rzezimieszków, oraz perype
czej, jak a w o statnich łatach po ja
tie ludzi uczciwych związanych z
wiła się na półkach księgarskich,
nimi surowym losem. Powieść jest
dojdzie w niedługim czasie jeszcze
oparta na ścisłych studiach gw a
jedna ciekaw a p raca dr. R. W ojturowych, i daje m. in. próby języka
siaka p. t. „W sercu K aukazu",
złodziejskiego w kluczu więzien
która
kreśli dzieje ostatniej w y p ra
nym. Mamy w ięc pierwszą tego ro
w
y
polskiej
w nieznane i trudno
dzaju powieść, pisaną przez facho
dostępne
okolice
najdzikszego p a
w ego literata, językiem prostym
lapidarnym, ciekawie skompono sm a europejskich gór, uwieńczonej
waną o oryiginalnej akcji dwuto zresztą zasłużonym sukcesem P o 
rowej, pełną niefałszowanego hu laków . K siążka dr. W ojtusiaka umoru, nie silącą się na żadne efek każe sią nakładem w yd. K siążnicaty, jak np. nieporadna książka zło Atlas.
dziejsldego snoba Urke-Nahalnika
Powieść interesuje tym więcej, że
oświetla mało znany wycinek rze
czywistości i pozbawiona jak za
pewnia autor wszelkich akcentów
politycznych, daje jasny artystycz
Podaw aliśm y swego czasu b a r 
nie, czysty moralnie i uczciwy spo dzo ciekawe i znamienne opinie
łecznie przekrój tragedyj ludzi po p rasy hitlerowskiej w związku z
zbawionych wolności. — „Cynk" ogłoszeniem deklaracji p. pułk.
jest pierwszą powieścią młodego Koca. Obecnie, jeden z n ajw ięk
autora „Powodzi i śmierci". Miej szych dzienników hitlerowskichmy nadzieję, że ukaże się nieba „Berliner T ag eb latt" próbuje usta
wem w druku.
lić dotychczasowy bilans akcji obozu p. Koca.
CZY WIESZ KTO TO JEST?
„Berliner Tageblatt*
omawia
P od pow yższym tytułem ukaże przedew szystkienr mowę p. P re 
się na jesieni b. r. ciekaw a encykló zydenta Rzplitej w ygłoszoną w dn.
pedia, zaw ierająca krótkie życio 19 m arca b. r. i stw ierdza,, że
rysy 6000 żyjących Polaków . Ency przemówienie to — wbrew pier
klopedia ta, która ukaże się nakła wotnym przypuszczeniom — ozna
dem Głównej K sięgarni W ojskow ej cza ,iż najw yższe czynniki w P a ń 
w W arszaw ie, pom yślana jest w stwie ang ażu ją się po stronie no
głów nych zarysach podobnie jak wego obozu. Z jednej strony zwię
słynne angielsko - am erykańskie ksza to jego szanse polityczne, z
dzieło „W ho is W ho", a więc bę- drugiej jednak zw iększa i ryzyko
Rądu, który „postaw ił na jedną
kartę". Program płk Koca nazywa

Głodowy strajk protestu

W ileński", który też skarży się na
m etody rządzenia, m ające charak
ter negatyw ny („Rozwiązał— z a 
wiesił — zak azał’’...) i zarazem po
pierające tylko „sw oich". „Polo
nia” pisze:
„Również i przedsięwzięcie p.
płk. Koca zupełnie widocznie omi
ja tę rzeczywiście prostą zasadę
życia zbiorowego (równy stosunek
do wszystkich). Także i w tym
przedsięwzięciu widać, ja k n a dło
ni, że nadal mają byS tylko swoi
powołani do kieroivnictwa, a inni
mają... zgłaszać akcesy, jako luź
ny piasek, podatny do podmuchów
woli kierowników z własnego po.
wolanta i własnego dobrego o so
bie mniemania. Ten wygląd przed
sięwzięcia p. płk. Koca zarysowa?
się już niespornie.
Raz jeszcze i nadal dla dogodno
śd własnej (co jest rysem ludz
kim, ach, jakże ludzkim, obrzydli
wie ludzkim) i dla utrzymania
przywileju kierownictwa
(mimo
obdążenia go w dąg u lat ostat
nich odpowiedzi alnośdami ogrom
nymi za niepomyślny stan rzeczy)
udaremnia się prawdziwe, rzetel
ne i skuteczne zjednoczenie naro
dowe i tkwi się w smutnym trzęsą
wisku... rozwiązań, zawieszeń, zaikazów".
A więc now a organizacja a sta
re metody.

KSIĄŻKA O KRYZYSIE
MAŁŻEŃSTWA.
N akładem w yd. „Rój" ukaże się
w najbliższym czasie pow ieść bel
gijskiego p isarza C harlesa Plisniera p. t. „M ałżeństw a", która głębią
ujęcia, śm iałością spojrzenia, bez
kom prom isow ym sięganiem aż do
OŚWIATA POZASZKOLNA.
dna zagadnienia da się porów nać
tylko z „M ałżeństw em i m oralnoś
„Czas" słusznie podnosi znacze
cią" B. Russela. Staw ia ona sp ra  nie prywatnych stow arzyszeń o ś
wę t. zw. „Kryzysu m ałżeństw a" w w iaty pozaszkolnej i pisze:
całej rozciągłości, poddając z a sa d 
„Do pracy na frondę oświaty
niczej rewizji całą dzisiejszą m o
pozaszkolnej winny stanąć i ko
ralność m ieszczańską, oczyszcza
rzystać z jednakowej pomocy oraz
jąc’ jej atm osferę ze w szystkich azaufania władz szkolnych— wszyst
fektow anych naleciałości literac
kie rzetelne organizacje społeczne.
kich. Książka Plisniera w yw ołała
Nauczyciel musi posiadać absolut
sw ego czasu w e Francji silne echo,
ną pewność, że ma prawo, bez o.
a krytyka jednogłośnie w skazyw a
ba wy jalkichkolwieik niepożądanych
ła n a to dzieło, jako jedynie godne
komsekiwencyj, współpracować z
tegorocznej n ag rody im. Goncourdobrowolnie przez siebie wybraną
tów . Tylko fakt, że Plisnier jest
organizacją".
Belgiem, uniem ożliwił przyznanie
Bardzo dobrze. Ale „Czas" za
mu tej nagrody.
pew ne ma na myśli klerykalne I t.

Hitlerowcy o „OZON-ie**
dziennik berliński „kursem ś ro d 
kowym"; na wybór takiego w ła 
śnie kursu wpłynęły trudności,
pochodzące zarów no z zewnętrznej
ja k i wew nętrznej sytuacji Polski.
Korespondent
„Berliner
T ag e b lattu" w skazuje m. in. na „sła
bość obozu rządow ego", co u jaw 
niło się podczas „w yborów " w r.
1935 ,oraz na w zrost sił obu odła
mów opozycji ,czego dowodem sa
morządowe wybory w Łodzi. Aby
zapobiec
ewentualności starcia
między opozycyjnemi krańcowościami, czynniki decydujące opo
w iedziały się w yraźnie za środko
wym, raczej kompromisowym i
pojednawczym kursem nowego
stronnictw a.
N a zbiorowe „akcesy" do O. Z.
N. — „Berliner T ag eb latt", nie bez
racji ,zapatruje się bardzo kry-

Konferencja za konferencją
W eszliśmy w okres ożywienia
rokowań gospodarczych. A więc—
dopiero w ubiegłą sobotę zakoń
czyła sw e obrady konferencja
państw północnych, na której roz
ważano m ożliwości „uwolnienia
handlu międzynarodowego z krę
pujących go więzów". W W aszyn
gtonie obraduje konferencja w łó
kiennicza, na której dość obszernie
omawiane są również problemy so
cjalne (40 godz. tydzień roboczy).
Na konferencji cukrowej biedzą się
delegaci nad regulacją produkcji,
komtygentów w yw ozow ych i Ł p.
W czerwcu (14— 19 czerwca) od
będzie się m iędzynarodowa kon

W fabryce pluszów B eck era w | szyli się z podjęciem rokow ań.
B ia łym sto ku , k tó re j w łaścicielem D opiero dw a d n i tem u p rzy jech a
jest p. G eyer, ro b o tn icy zastrajko- ła do W arszaw y delegacja ro b o t
w ali 19-go lutego i obsadzili fa  ników w liczbie 8-iu, k tó rzy w to 
brykę. S tra jk u ją c y w liczbie 85 w arzystw ie dw óch delegatów Zw.
w ysunęli ż ą d a n ia : zaw arcia um o R ob. W łók. u d a li się n a k o n fe re n 
wy zbiorow ej i u regulow ania cen cję do M in. O p. Społ.
W B iałym stoku oświadczono
n ik a, soboty angielskiej i t. d. Do
dać należy, że w r. 1935 p. G eyer ro b o tn ik o m , że do W arszaw y
n a w łasną rę k ę obniżył płace, przy b ęd zie n a rokow ania tak że p.
prze k re śla jąc tym cen n ik z 1932. G cyer. T ym czasem w łaściciel fa 
R obotnicy o trzy m u ją płace n ie  b ry k i n ie raczył przybyć, d ając
zm iernie niskie, praw dziw ie gło znać, że raczej u n ieru ch o m i fa
b ry k ę, an iżeli zgodzi się n a żąda
dowe.
n ia robotników .
M im o, że s tra jk przeciąg ał się,
W obec tego rokow ania u n a 
an i w łaściciel an i w ładze n ie śpieczelnika D e p a rta m e n tu p. P reniera spełzły n a niczym .
S tra jk trw a d alej. R obotnicy i
ro b o tn ice, rozgoryczeni bezczyn
nością w ładz, u rzą d zili 21-go b.m .
24-godz. stra jk głodow y na zn a k
protestu.
Dwa am erykańskie tow arzystw a
D otychczas stra jk m a przebieg
lotnicze czynią przygotow ania do spokojny. A le stra jk u jąc y , wy
P rz e d sądem okręgow ym ro zpo
otw arcia stałej k o m u n ik a c ji p o  cieńczeni głodem , ob u rzen i p ro  częła się w czoraj spraw a dziesię
w ietrzn ej przez A tla n ty k p rzy p o  w okacyjnym zachow aniem się p. ciu oskarżonych fu n k cjo n arju szy
m ocy sterowców. W tym celu to  G eyera, m ogą stracić cierpliwość. składnicy K o m itetu O byw atelw arzystw a te p rz y stę p u ją do b u 
W zyw am y w ładze, b y u k ró ciły skiego P om ocy Z im ow ej, oskarżodow y trz e c h w ielkich sterowców. sam ow olę p . G eyera!
u y c h o przyw łaszczanie odzieży,

przez Atlantyk

Przegląd prasy

Ze świata kultury

i ijgidil

Siała komunikacja

a

ferencja naftowa. Zjadą się przed
stawiciele wielkich koncernów naf
towych. Tematem rozmów ma być
nafta azjatycka, zw łaszcza produk
cja nafty na sąsiadującej z Persją
w yspie Bahrein, gdzie produkcja
nafty daje ok. 1 miliona ton rocz
nie a ma dojść do 3 milionów. Ek
sploatację prowadzi Standard Oil
of California, związana z Standard
Oil z New Jersey. P o za tym na te
renach azjatyckich: w Indiach, na
Sumatrze, Borneo, Jawie, N. Gwi
nei czynią się gorączkowe poszuki
waniia. Rywalizacja wielkich kon
cernów trwa i rozszerza się na no
w e tereny.

Kulisy Pomocy Zimowej

p rzed sąd em

pochodzącej ze zbiórek. Głównym
hersztem b a n d y , że ru ją cej n a n ę 
dzy bezrobotnych by ła Ja n in a
Olasek. Z defraudow ano odzieży
n a sum ę 3 tys. zł.
IK .

tycznie. Stw ierdza też, że nadzie
je tw órców obozu na przycią
gnięcie m łodzieży „narodow o - ra
dykalnej" narazie zaw iodły. Co
się tyczy sektora wiejskiego, n a
potka on na silną i zdecydow aną
opozycję Stronnictw a Ludowego,
które z niesłabnącą energią doma
g a się zm iany obecnej ordynacji
wyborczej i udziału w rządach.
Szanse O. Z. N. na terenie robot
niczym ocenia korespondent ber
lińskiego dziennika
nieco le 
piej (? ), uw aża bowiem, że grupy
rozłamowe z Z. Z. Z. m ogą się
stać podstaw ą akcji org an izacy j
nej płk. Koca w śród robotników.
(N adzieje te, naszem zdaniem, są
najzupełniej zaw odne jeśli chodzi
o „akcję organizacyjną" w szer
szym zakresie — Red.) „Berliner
T ag eb latt" podkreśla też ustępy
deklaracji .poświęcone Kościoło
wi katolickiem u i w y raża opinię,
że w zajem na życzliwość ducho
w ieństw a stanow i jeden z pow aż
niejszych atutów nowego obozu.
Jak wynika z powyższego stre 
szczenia, korespodent w a rsza w 
ski „Berliner T ag eb lattu " orien
tuje się — naogół biorąc — nie
najgorzej.
*•

p. organizacje. Tym czasem '-TIR,
organizacja robotniczej ośw iaty
pozaszkolnej, bardzo często spo
tyka się z w yraźnym przeciwdziałaniem w ładz adm inistracyjnych i
właśnie szkolnych. T o też nauczy
ciele nieraz boją się pracow ać w
TURze. N atom iast nie słyszeliś
my o w ypadkach, by w ładze
(szkolne) przeszkadzały lub zgoła
zabraniały pracow ać w organiza
cjach klerykalnych.
W HITLERII.
W spaniały m ateriał o stosun
kach w Hitlerii zaw ierają obszer
ne litografow ane miesięczniki —
„Deutschland — Berichte", w y
daw ane przez socjalną dem okra
cję Niemiec, oczywiście na emi
gracji.
Są bardzo pow ściągliw e,
ostrożne w ocenach sytuacji, dalekie od przedw czesnego optym iz
mu. W łaśnie ukazał się zeszyt
3-ci za b. r. (około 200 stronic).
T e „spraw ozdania" na podsta
w ie szczegółowych doniesień z
kraju stw ierdzają niepraw dopodo
bny brak surowców w szelkiego
rodzaju (niedarmo Schacht poje
chał do Belgii!). B rak dosłownie
w szystkiego — żelaza, ołowiu,
miedzi (dla Instalacyj elektrycz
nych, dla zbrojeń!), m osiądzu,
naw et papieru i drzew a. W pływ
tego braku jest niezmiernie głębo
ki — na całe życie gospodarcze.
D ruga ciekaw a rzecz — w ładze
w obec rosnących opozycyjnych na
strojów uznały za konieczne do
puścić pew ną dozę — „krytyki".
Naturalnie, nie tej pow ażnej, rze
czywistej, lecz w formie lekkiej sa
tyry kabaretow ej. W idać to w ła
śnie w kabaretach, gdzie np. konferensjer opow iada, że „w szędzie
w idzi tylko te 2 procent, zaś 98
procent ludności się gdzieś scho
w ało..." M ow a o ostatnim głoso
waniu, kiedy to 98 proc. pono
„głosow ało" za Hitlerem. W ten
sposób w ład za sam a organizuje
„krytykę" w e własnym zarządzie.
Bardzo ciekawe są zestawienia
porównawcze płac roboczych na
końcu zeszytu, pokazujące w wykresach, jak dyktatura przerzuca
dężary na barki robotnicze.
SŁUŻĄCA — MINISTREM.
Takie
zestaw ienie
(służąca
— ministrem)
niejedną
naszą
jaśniew ielm ożną paniusię może
z rów now agi w ytrącić. A tym cza
sem w Finlandii służąca tow. Sillanpaa, była ministrem przez sze
reg lat. Piszący te słow a poznał
ją podczas swych podróży po Fin
landii. Była to niestrudzona o rg a 
nizatorka służby domowej, która
pokryła całą Finlandię siecią o gnisk dla służących, przew ażnie
w e w łasnych domach.
T ej tow . Sillanpaa pośw ięca
sym patyczny art. tow . Gyomai w
„Populaire" z 19 b. m. Ministrem
została w roku 1920 i trw ała na
tym posterunku, jako m inister opieki społecznej, przez 7 lat. W ie
le zrobiła dla służących i robotnic
Finlandii.
Obecnie, po zw ycięstw ie nad fa
szyzmem tow . S. jest posłanką.
O drzuciła ofiarow aną
ponow nie
tekę (jedną z 5 socjalistycznych) i
pośw ięciła się redagow aniu pism a
dla młodzieży.
Pozdrow ienia dla dzielnej to w a
rzyszki. W Polsce — niestety —
sp raw a organizacji służby domo
w ej w naszych szeregach poczyni
ła postępy tylko w kilku miejsco
w ościach.
K. C.

Wizyta rumuńska min. Becka
P ra sa zagraniczna śledzi p iln ie
w izytę m in istra spraw zagranicz
ny ch B ecka w R u m u n ii. D zienni
k i niem ieckie tra k tu ją tę podróż
dość życzliw ie, n ato m iast prasa
czeskosłow acka u jaw n ia w ielką
pow śćiągliw ość w w ypow iadaniu

w łasnej o p in ii o ru m u ń sk ie j podróży m in. B ecka.
D zienniki czeskie p rz e d ru k o 
w u ją za to obficie głosy prasy
fran cu sk iej, k tó ra ocenia op ty m i
stycznie w izytę m in. B ecka w B u
kareszcie. (P R E S S ).

Samowystarczalność
Otwarcie przemówiło w łoskie pi
sm o „M essaggero", twierdząc, że
W łochy nie zrezygnują z „usamo
dzielnienia się ekonom icznego od
zagranicy" (czytaj — z gospodarki
wojennej) j w obec tego... pokój go
soodarczy i redukcja ceł są to spra

w y dalekiej przyszłości. Co najwy
żej trzeba, by Stany Zjednoczone
zrewidowały sprawę długów w o
jennych.
Słowem, m isja V an Z eelanda nie
znajduje wśród faszystów entuzja
stów .
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P. „szef sztabu" O. Z. N. płk.
Kowalewski był łaskaw zako
munikować wczoraj opinii pub
licznej za pośrednictwem urzę
dowej Polskiej Agencji Telegra
ficznej „szkic" poglądów kiero
wnictwa O. Z. N. na sprawę ży
dowską. Wyjaśnień szczegóło
wych p. płk. Kowalewski udzie
li w przyszłości. Narazie dowie
dzieliśmy się:
1) że niektórzy obywatele
Rzeczypospolitej Polskiej pocho
dzenia żydowskiego mogą być
ewentualnie przyjęci do O. Z. N.,
w wyjątkowych wypadkach,
pnzyczem będą musieli nie tylko
„przyznać się" do narodowoś
ci polskiej ale i wykazać się ofiarą krwi lub innemi „dowoda
mi ofiar, składanych na ołtarzu
ojczyzny", względnie wykazać
się „czynem całego życia, świad
czącym o rzeczywistej przynale
żności do narodu polskiego";
2) natomiast Żydzi — uczest
nicy walk o Niepodległość, jeże
li przyznają się do narodowości
żydowskiej, nie mogą już być
przyjętymi do O. Z. N., chociaż
p.p. Koc i Kowalewski odnoszą
się do tych ludzi z całym sza
cunkiem.
**

*

swoich szeregów „bez kłopotu"
i Żydów, i Ukraińców i... kogo
chcecie. Słuchaliśmy wszak z
trybuny Sejmu poprzedniego ka
zań rabina Lewina, wygłasza
nych imieniem B. B. W. R. W
tym punkcie istnieje w samej
rzeczy różnica pomiędzy kon
cepcją O. Z. N. a koncepcją B.
B. W. .

nie — p. dyr, Barański blaguje
poczciwym Wilnianom?
Słynny szkocki pastor Knox
(w dobie Marii Stuart) mawiał z
namaszczeniem, ale słusznie:
„dziecię nie powinno nigdy
wypierać się macierzy".
Tak! tak!
Nawet wtedy, gdy zacne dzie
ciątko spodziewa się, że spadek
Ale różnica istnieje tylko w będzie powiększony, skoro ma
cierz zostanie kopnięta parę ra
tym punkcie.
zy pod stołem.
Bo p. dyr. Barański z Wilna
M. NIEDZIAŁKOWSKI.
informował poczciwych Wilnian
na wileńskiej konferencji praso
wej bardzo a bardzo niedokład
nie. Bądźmy szczerzy, moi pano
Brzydkie
wie 1 Przecie Wy wszyscy, kie
rownicy O. Z. N„ byliście w
zabarw ienie zębów
mniejszym czy większym stop
niu działaczami B. B. W. R., by
liście uczestnikami systemu w można zupełnie usunąć w krót
kim stosunkowo czasie, za po
rolach, oczywiście, rozmaitych,
mocą p a s t y d o z ę b ó w
z reguły — istotnych. Wszak i p. C H L O R O D O N T W tym
Adam Koc nie jest „człowiekiem celu >należy wycisnąć na suchą
nowym". Już nie mówię o latach szczoteczkę odrobinę pasty do
P. O. W. i o służbie wojskowej; zębów C H L O R O D O N T
w okresie właśnie B. B. W. R. p. i szczotkować zęby we wszyst
Adam Koc pełnił funkcje kiero kich kierunkach. Dzięki temu
wnicze w sensie państwowym; zęby zyskują szlachetny połysk
był wice-ministrem skarbu i pre kości słoniowej, a miłe uczucie
zesem Banku Polskiego. Więc czystości i świeżości pozostaje
poco — prezpraszam za wyrażę na długo w jamie ustnej.

o polskiej wsi
Maria Dąbrowska. Rozdroze. siała autorka po drodze zburzyć
Warszawa, J. Mortkowicz, 1937; niejedną m iłą legendę, obalić nie
jedno kłamstewko historyczne.
str. 210.
M. in. rozpraw ia się Dąbrowska z
Głęboka troska obywatelska, chętnie rozpowszechnianym przez
nacechowana dobrą wolą, dobrą wiadome sfery poglądem, jakoby
wiarą i surowem uczuciem po dawniej tylko szlachta broniła
winności patriotycznej, podykto k ra ju i wszystkich jego m ieszkań
wała znakom itej pisarce tę uczci ców przed wrogiem zewnętrznym.
wą, śmiałą i rozum ną książkę o W świetle niepodejrzanych (choć
najpilniejszych i najważniejszych przeważnie ukrywanych) doku
zagadnieniach współczesnej wsi mentów i źródeł historycznych opolskiej. Lektura „Idei Polski"— kaznje się przecież, że chłopi z
Wł. Grabskiego i „W alki o nową dawien dawna obowiązani byli do
Polskę"—St. Miłkowskiego przy obrony k ra ju i właśnie piechota
czyniła się w dużej mierze — jak chłopska, t. zw. łanowa, stanowiła
mówi autorka w przedmowie—do pierwszy zawiązek arm ii stałej i
wzrostu je j zainteresowań spra o partej na poborze. Ta piechota
wami agrarnym i, co z kolei m u chłopska — jak podkreśla autor
siało znaleźć wyraz w publikacji ka — ma tę wyższość dziejową
własnej, tern bardziej, że „prawda nad szlachtą, że nie uciekała z po
życia jest bardziej alarm ująca, la bitwy, ani też nie urządzała ro
niż sądy o niej Grabskiego i Mił koszów, „co się szlachcie nie rzad
kowskiego".
ko zdarzało".
Osią rozważań Dąbrowskiej
Historia stosunków społecznych
jest, oczywiście, kwestia reform y w Polsce przedrozbiorowej jest w
rolnej, zarówno w retrospektyw znacznej części historią ucisku i
nym, jak
aktualnym ujęciu. wyzysku chłopa, historią egoizmu,
Książka dzieli się też na dwie sobkostwa i prywaty szlacheckiej.
równe niem al części: jedna, to Jej interes klasowy górował po
„W czoraj", druga — to „Dzisiaj". nad wszystkim, zwłaszcza, gdy
Pragnąc przedstawić uczciwie i szlachta uznała cynicznie pracę
prawdziwie stosunki między wsią chłopów „za największą in tratę w
a dworem w dawnej Polsce, mu- Polsce" i wyciągała tę in tratę nie

Mam wrażenie, że streściłem
dokładnie powikłane niepomie
mie sformułowania komunikatu
p. płk. Kowalewskiego w PAT.
Zupełnie nie umiem zrozumieć,
dlaczego „nowocześni" politycy
z pod znaków O. Z. N. uważają
za konieczne opisywać rzeczy
proste w sposób możliwie mało
zrozumiały dla czytelnika.
P. płk. Kowalewski, jako puł
kownik, zna, oczywiście, algieStarosta Grodzki śródmiejsko - nas ustęp drugi pisma p. Starosty sensie działalność jej była apoli
brę. Dlatego przytoczę przykład
W
arszawski zawiadomił Zarząd inkryminujący oddziałom prowin tyczna, zmierzała jedynie do ugrun
algiebraiczny.
Ligi Obrony Praw Człowieka 10- cjonalnym Ligi „działalność w towania u nas poszanowania dla

Po zawieszaniu Ligi Otsrouy Praw Człowieka i Obywatela

raiiSiiuFimiiii

do Komisariatu Rządu na m. st. Warszawą

Proszę:

bywatela o zawieszeniu działalno
ści Ligi. Jako -fflótyw tej decyzji,
pismo podaje ogólnikowe twier
dzenie, iż
„działalność stowarzyszenia wy.
kraesa przeciwko obowiązującemu
prawu, ustalonemu dla stowarzy
**
mania zakresowi 1 sposobom dzla
*
łałnośd oraz zagraża porządkowi i
Politycznie powiem jedno: ko
bezpieczeństwu publicznemu".
munikat p. płk. Kowalewskiego
W kolejnym ustępie pisma p.
jest oczywistem zaprzeczeniem
Starosta zawiadamia,

a 4 -b *= c;
a + m — nH- b — m ^ n —
k + k •= c.
Obie formuły wyrażają to sa
mo. Ale ta druga jest całk iem
zbyteczna.
Nieprawdaż?

całej pracy Józefa Piłsudskiego,
jako Naczelnika Państwa w la
tach 1918 — 1922. 0 ten sam —
nie o inny — problem toczyła
się walka w dniach wyboru Ga
briela Narutowicza na stanowi
sko Prezydenta Rzeczypospoli
tej. Ulica Matejki 3 w W arsza
wie (siedziba O. Z. N.) powiewa
białą chorągwią w kierunku
tych ówczesnych akademików,
którzy wtedy, w r. 1922, „oku
powali" dojście do gmachu Sej
mu, by powołany wolą Zgroma
dzenia Narodowego Prezydent
Rzeczypospolitej nie mógł zło
żyć ślubowania, jako że głoso
wali za jego kandydaturą obok
Polaków także Ukraińcy, Żydzi
i Białorusini.
Notuję zatem triumf koncep
cji,... Romana Dmowskiego.
**

B. B. W. R. przyjmował

„ie w toku likwidacji oddziałów
ujawniono szereg materiałów ob
ciążających, m. in. świadczących o
działalności w kierunku wspiera,
nia finansowego osób skazanych
prawomocnymi wyrokami sądowy
mi za działalność wywrotową 1
wspierania finansowego osób osadzonych w miejscu odosobnienia
za działalność wywrotową’.

Zacytowaliśmy dosłownie dwa
urywki z pisma p. Starosty Śródmiejsko - Warszawskiego, aby
stwierdzić, że na pierwszy zarzut,
ogólnikowy i niczym nie uzasad
niony, trudno jest cokolwiek od
powiedzieć, gdyż nie popierają go
żadne konkretne fakty. W swej
działalności Liga ściśle przestrze
gała norm, ustalonych w zatwierdzonym przez władze statucie.
Jeżeli zaś niepowiązany z ustędo pem pierwszym, przytoczony przez

Dramat w Radomiu
Podaliśmy

osobno

komunikat

Równolegle grupa bezrobotnych
Nie byli
to, rzecz prosta, nasi towarzysze.
Tu do żadnych zajść nie doszło
DZIĘKI POSTAWIE I TAKTOWI
SOCJALISTYCZNEGO MAGISTRA
TU. W e środę późnym wieczorem
„okupujący” opuścili Magistrat
BEZ
JAKICHK0LWIEKBĄD2
STARĆ.
Tu musimy NAPIĘTNOWAĆ
sposób przedstawiania
sprawy
przez niektóre pisma typu O.N.R. z
„Gońcem W arszawskim” na czele.
„Goniec W arszawski” chcla*t>y
zademonstrować swoim czytelni
kom, że akurat M agistrat socjali
styczny w Radomiu jest „winowa j
cą“ krwawych zajść. „Chwyt” jest
BARDZO BRZYDKI. Takich „chwy
tów“ lepiej nie używać w walce
politycznej. Nieużywanie ich by
łoby bardzo zdrowe dla polskiego
życia publicznego. „Goniec” napi
sał szereg KŁAMSTW.
Stwierdzenie
FAKTU KŁAM
STWA wystarczy.

P. A. T. o krwawym zajściu środo „okupowała” M agistrat.
wym w Radomiu. Demonstrował
przed lokalem „Funduszu Pracy”
tłum bezrobotnych. Tłum wybił w
lokalu szyby; przypadkowo wybi
to szyby i w sąsiednich lokalach
instytucyj dobroczynnych. W resz
cie padły strzały. Zginął Walenty
Kwietniewski, członek Z. Z. Z.
Zmarł już w szpitalu.
♦*
*
Pogrzeb odbył się wczoraj około
5 rano bez zawiadomienia przyja
ciół 1 znajomych zabitego. Doprawdy, trzeba ustalić nazwisko le
karza, który zezwolił na pochowa
nie w TAK BŁYSKAWICZNYM
TEMPIE zwłok człowieka zabitego. Czyż mogła być w ciągu paru
godzin zaledwie przeprowadzona
obdukcja zwłok? Dlaczego nie po
zwolono przyjaciołom 1 znajomym
odprowadzić Walentego Kwietniew
skiego na miejsce wiecznego spo
czynku?
*
**

kierunku wspierania finansowego
Osób skazanych prawomocnymi
wyrokami sądowymi za działal
ność wywrotową i wspierania fi
nansowego osób osadzonych w
miejscu odosobnienia za działałność wywrotową” ma stanowić
skonkretyzowanie zarzutu wykra
czania przez Ligę przeciwko obo
wiązującemu prawu oraz uprawia
nia działalności, zagrażającej po
rządkowi i bezpieczeństwu publi
cznemu, to należy przypuszczać,
iż p. Starosta ma tu na myśli dzia
łalność oddziałów Ligi w r. 1036,
polegającą na udzielaniu pomocy
amnestjonowanym więźniom poli
tycznym. Zanim sprawi ej tej po
święcimy kilka słów, pozwolimy
sobie nadmienić, że zarzut „wspie
rania finansowego osób, osadzo
nych w miejscu odosobnienia za
działalność wywrotow ą” nie od
powiada rzeczywistości, chociaż
by dlatego, że, jak wiadomo, jaka
kolwiek postać udzielania pomocy
tym osobom jest zupełnie niemożliwa.

tak doniosłych wartości moral
nych, jak prawa człowieka | oby.
watela. W każdym wypadku, gdy
Liga uważała, że praw a te naraź®
ne są na szwank, zabierała publłcz
nie głos, kołatała do władz, skła
dała memoriały, słowem działała,

uciekając się do przewidzianych w
statucie środków. Liga kierowała
się głębokim przeświadczeniem, że
tylko Państwo, posiadające świa
domych swych praw obywateli,—
szanujących swą wolność oraz go
dność ludzką I obywatelską, mo
że liczyć na spełnianie przez nich
obowiązków wobec społeczeńst.
wa i Państwa, że tylko takie Pań
stwo, stanowiące zespół ludzi —

pełnych poczucia obywatelskiego,
może być silnym i zdrowym orga
nizmem społecznym. Albowiem
ludzie, działający tylko na rozkaz
z góry, ludzie, za których kto in
ny myśli, oni zaś wykonywają tyl
ko cudze rozkazy, są niewątpliwie
najgorszym materiałem
społecz
nym.

k rępując się nikim i niczym.
I dzisiejszy Związek Ziemian —
pisze Dąbrowska — „jest tylko
wskrzeszeniem i umocowaniem na
nowo... odwiecznie klasowej, b ar
dzo jnż w XVI wieku mocnej or
ganizacji ziemiaństwa"...
Stosunek warstwy ziem iańskiej
do słusznych żądań chłopów, czy
też do nawoływań i przestróg umysłów światlejszych z pośród
szlachty, był zawsze — bez wzglę
du na koleje historyczne kraju *—
oporny i niechętny. Nawet i zwo
lennicy reform — podkreśla to
nieraz autorka—pozostawali dość
daleko w tyle poza potrzebami i
wymaganiami żyda. Dopiero na
emigracji, po powstaniu listopadowem, szlachta — nic nie mając
do ofiarowania — gotowa była
dać chłopom wszystko. Reformy i
ulgi dla chłopów, pochodzące ze
strony rządów zaborczych spoty
kały się zresztą nadal z oporem i
przeciwdziałaniem szlachty. To
też gdy Rząd Narodowy w r. 1863
oddał w swym manifeście ziemię
chłopom darmo („gdyby ogłoszo
ny był dziś, uznanoby go za „boiszewizm" — pisze Dąbrowska),
chłop zachował się mimo to obo
jętnie (jeśli nie wrogo), nie wie
rzył bo w hojność i dobrą wolę
„panów".

Ostateczny wniosek co
do
„W czoraj" brzm i w spokojnym
sfomułowaniu autorki bardzo je
dnak dla szlachty potępiająco:
„Ogół szlachty ziem iańskiej — p i
sze Dąbrowska — nie wykazał w
ciągu dziejów dostatecznej kwali
Cała działalność Ligi miała na fikacji do właściwego urządzania
Co się tyczy zarzutu udzielania celu wychowanie dla wolnej Pol
pomocy amnestionowanym więź ski wolnego, świadomego swej go
niom politycznym, to — o ile nam dności ludzkiej, obywatela.
wiadomo — wspieranie finansowe
Dlatego też, odpierając stanów
takich osób nigdzie w tistawodaw
czo
zarzut rozwijania akcji, sprze
stwie polskim nie jest kwalifiko
cznej
z istniejącymi ustawami i
wane, jako czynność karygodna i
przepisami, Zarząd Ligi nie w ąt
„zagrażająca porządkowi i bezpie
pi, że decyzja p. Starosty śró d 
czeństwu publicznemu". Akeię uW uzupełnieniu naszej notatki
dzielania pomocy amnestionowa miejsko - W arszawskiego, zawie
nym więźniom politycznym Liga szająca działalność Ligi Obrony wczorajszej o uchwale Rady Na
rozwijała w istocie przez pewien Praw Człowieka i Obywatela, zo rodowej (Naczelnej), zatwierdza
czas, począwszy od stycznia roku stanie uchylona, o co niniejszym jącej wydalenie 22 członków or
ganizacji młodzieżowej za szko
ub., powoławszy do żyda special prosimy.
dliwą działalność, podajemy une autonomiczne Komisje Pomocy
LIGA OBRONY PRAW
Amnestionowanym Więźniom Po
CZŁOWIEKA I OBYWA stępy z rezolucji, przyjętej olbrzy
mią większością 4620 mandatów
litycznym. Rzecz oczywista, dzia
TELA W POLSCE
przeciw
25, przy 583 wstrzymują
łalność tych komisji była publicz
ZARZĄD GŁÓWNY
na, jawna 1 imprezy dochodowe,
cych się od głosu i 156 nieobec
(—) ANDRZEJ STRUG. nych.
urządzane przez nie, uzyskiwały
aprobatę władz kompetentnych.—Po wyrażeniu zaufania i wier
Od chwili ogłoszenia aktu amne
ności dla towarzyszów, uczestni
styjnego dzieli nas kilkanaście mie
czących w Rządzie, a zwłaszcza
sięcy. Komisje Pomocy dawno już
dla tow. Bluma i Dormoy, jako
zaprzestały swej działalności, a
najbardziej aktywnych, rezolucja
Piątkowy
numer
„Monitora
Pol
niektóre z nich formalnie nawet ją
przypomina wszystkim towarzy
skiego”
z
dn.
23
kwietnia
b.
r.
za
zlikwidowały. Dlaczegóż więc do
piero teraz, po upływie dłuższego wierać będzie 3000 nazwisk osób szom,
„że jest rzeczą niedopuszczalną
czasu od faktycznego zakończenia odznaczonych krzyżem niepodle
z jakiegokolwiek punktu widzenia,
jawnej akcji udzielania pomocy głości z mieczami, krzyżem nie
by w fonie Partii istniały organiza
amnestionowanym więźniom poli podległości oraz medalem niepo
dległości.
(PA
T).
cje,
wynoszące na zew nątrz ataki
tycznym, Ligę spotyka zarzut z
publiczne przeciw aktom tow arzy
tego tytułu, pociągający za sobą
szy w Rządzie, do którego Partia
aż zawieszenie jej działalności?
ich
powołała.
Należy wziąć jeszcze pod uwa
NA ROBOTNICZE TOWARZY
gę, że całokształt działalności Li
że to jest forma niedyscypltny,
STWO PRZYJACIÓŁ DZIECI.
gi miał jedynie cele humanitarne
której nie można tolerować,
Od Molierów zł. 25 zamiast
na względzie, całkiem niezależnie
że w konsekwencji organizacje
od istniejących takich lub innych kwiatóic na grób ś. p. Kazim ierza
tego rodzaju nie powinny istnieC,
kierunków politycznych. W tym Kaczanowskiego.

i organizowania stosunków na
wsi".
Ta sama szlachta ziemiańska,
czyli obszarnicy, pragnęłaby rzą
dzić i dziś w odrodzonym P ań 
stwie, nie tracąc naturalnie nicze
go ze swych odwiecznych korzyści
i przywilejów klasowych. Czy mo
że mocą szczególnych zasług pa
triotycznych, ofiarnością, rozu
mem, szerokością horyzontów po
litycznych zyskali sobie w chwi
lach dziejowych rozstrzygnięć ty
tuł bezsporny do prym atu w życiu państwowym?... Bynajm niej.
Dąbrowska słusznie przypom ina,
jak to „ziemianie, wraz z finansjerą, przemysłem i kupiectwem ,
przeciwstawili się naszemu pierw 
szemu rządowi tylko dlatego, że
zapowiadał się jako demokratycz
ny..." „Zaufanie i wydatniejsze
poparcie finansowe okazały w ar
stwy posiadające dopiero rządom
pom ajowym " — czytamy dalej,—
„ale i wtedy i przed tym te wła
śnie warstwy największych świad
czeń od państwa zawsze dla siebie
żądały"...
Cała historia bardzo um iarko
wanej reform y w Polsce odrodzo
nej aż do dni ostatnich świadczą
— ja k udowadnia Dąbrowska —
o ciasnym klasowo-egoistyczuym
stanowisku sfer obszamiczych.
Niestety, stanowisko to nie spot
kało się bynajm niej z należytym
współdziałaniem ze strony czynni
ków m iarodajnych, które — na
ogół biorąc — „prócz uzdolnień
do funkcyj biologicznych przypisują jeszcze chłopom wysoką
zdolność do znoszenia ciężarów
państwowych".
Książka Marii Dąbrowskiej —
pomijając pewne podlegające dy
skusji materie (np. sprawa od
szkodowania za wywłaszczoną
ziemię) — pełna jest treści i zna
czenia,
pulsuje najistotniejszą
krwią rzeczywistości, zmusza do
myślenia i — działania. Warto też
zaznaczyć, że autorka wypowiada
się zdecydowanie przeciw „pano
waniu indywidualistycznego kapi
talizmu", a pewne popularyzowa
ne obecnie hasła i metody rządze
nia nazywa bez ogródek „nawro
tem ku dawno skompromitowa
nym postaciom wstecznictwa i uciska*'... Szlachetna i rozumna
wypowiedź Marii Dąbrowskiej
wzbudzi niewątpliwie zrozumiałe
zainteresowanie wśród najszer
szych sfer społecznych.
BOLESŁAW DUDZIŃSKI
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Sprawa dyscypliny

u socjalistów francuskich

3000 nowych orderów

Pokwitowania

że wobec tego Lewica Rewolucyj
na zostaje rozwiązana,
że Rada liczy na tych towarzy
szy którzy należeli do Lewicy Rew.,
iż poddadzą się dyscyplinie i u.
chwale niniejszej,
że w przeciwnym razie Kongres
najbliższy, lub Rada Narodowa, zo
stanie powołana do orzeczenia zgo
dnie ze statutem sankcyj i wyda
leń”,

Po uchwaleniu rezolucji powyż
szej, przywódca „Lewicy Rewolucyjnej”, Marceau Pivert, złożył
oświadczenie następujące, w swo
im i swych zwolenników imieniu:
„Stwierdzamy, że Partia nie kwe
stionuje naszej swobody oceny i
głosu wewnątrz Partii. Wobec te
go schylamy się przed decyzjami
Rady Narodowej i zobowiązujemy
się publicznie do ich przestrzegania‘‘.
W ten sposób sprawę dyscypli
ny partyjnej w Partii Francu
skiej należy uważać za wyjaśnio
ną ostatecznie.

sir. 4

12-ty dzień rokowań

Echa sądowe

napadu na Myślenice

w przemyśle naftowym
W e Lwowie odbyw ają się roko
w ania o zaw arcie nowej umowy
zbiorow ej w przem yśle n a fto 
wym.
Po w spólnych referatach obu
stron,
przeprow adzonych
w
dniach od 12 — 14.1V%b. r., przy
stąpiono do szczegółow ej dyskusj' nad projektem umowy zbio
rowej.
Przew odniczą układom
dyr.
Z. Bituchowski, prezes Izby P r a 
codaw ców w zastępstw ie chore
go prezesa p. Chłapow skiego i
dyr. P. Petkow icz.
Rokowania
trw a ją całym i dniami do późnej
nocy.
Komisje kopalniana, w a rsz ta ta
wo - m echaniczna i rafineryjna
opracow ują przydział poszcze
gólnych zaw odów do odnośnych
kategorii. P race nad przydziałem
zo stan ą ukończone przypuszczal
nie w p iątek wieczorem, dn. 23.IV
b. r.

Po załatw ieniu
powyższych
spraw rozpocznie się generalna
dyskusja nad innymi punktami
projektu umowy i nad spraw ą
podwyżki płac. Jeżeli nie dojdzie
do zerw ania układów, to podpisa
nic umowy nastąpi przypuszczal
nie około 28.IV b. r.
W rokow aniach bierze udział
45-ciu delegatów ze wszystkich
zagłębi imieniem S. Z. G., Zw.
Rob. Przem . M etalowego i Centr.
Zw. Rob. Przem . Chemicznego,
sekretarze generalni tow. tow. To
pinek i Stańczyk i sekretarze okręgow i tow . tow. Haluch, Pilch,
Florków i Jarek. Komisji prze
w odniczy tow. Haluch. Tow . tow.
T opinek i Stańczyk chwilowo wy
jechali z powodu akcji w hutach
i w w ęglu, lecz w tych dniach
w ra c a ją do Lwowa.
Pracow nicy naftow i z wielkim
zainteresow aniem śledzą bieg ro
kowań.

Sąd okręgow y w Katowicach
rozpatryw ał spraw ę byłego naczelnika gm. Kosztowy (pow. pszczyń
skiego), W ilhelm a B ednarka i je
go podw ładnego, W ojciecha Buch.
w alda. Jako trzeci oskarżony miał
również zasiąść na ław ie oskarżo
nych Augustyn Szyja, który jednak
że na rozpraw ę nie przybył, gdyż
zbiegł do Niemiec. C zw arty w ino.
w ajca przed rozpisaniem procesu
popełnił sam obójstw o.
Akt oskarżenia zarzuca w szyst
kim dokonanie na szkodę bezrobot
podpisanie umowy zbiorow ej zo nych wielkich nadużyć w kuchni
stały przez pracodaw ców odrzu dla bezrobotnych. Szkodliwe te ma
cone, w obec czego robotnicy pro nipulacje polegały na podw yższa,
klam ow ali strajk „polski*1. Tego i niu rachunków od dostaw ców , nie
sam ego dnia, o godz. 15.30, robot zgodnych z faktycznym stanem
nicy solidarnie w e w szystkich pię rzeczy. M iędzy innymi brakow ało
ciu tartak ach porzucili pracę, — również 11 kg. wędzonki, przezna
przystępując do strajjcu okupacyj czonej na pom oc w naturaliach dla

W obronie przed wyzyskiem

Robotnicy pięciu tartaków w Suchedniowie
przystąpili lio strajku

W dniu 10 kw ietnia r. b. odbyła
się konferencja pom iędzy rdbotnikam i i właścicielam i tartak ó w w
Suchedniow ie, z udziałem Inspek
to ra P racy i Sekr. Rady Zw. Z a
w odow ych z Kielc.
Na konferencji do polubow nego
porozum ienia nie doszło.
Ż ądania robotnicze: 1) podw yż nego.
N astrój w śród strajkujących jest
ka w stosunku do w zrostu droży
zny artykułów spożywczych, 2) b. dobry; strajk trw a.

Buta uprzywilejowanych
najw yżej do zajęcy — ł to jeśli po.
siada odpow iednie zezwolenie, oraz, że obow iązkiem p. Strzelca
jest pilnow ać należytej pracy w
cegielni, ale w ara mu od osobi
stych przekonań robotników .
Nie sądzim y, by p. Strzelcowi
wolno było bezkarnie w ygrażać
ciężko pracującym robotnikom dla
tego tylko, że chcą się zorganizo
w ać, by skuteczniej walczyć o
odpow iednią zapłatę za praw o do
życia.
Należy podkreślić, że z tej cegieł
ni nikt nie przybył 6 kw ietnia na
konferencję w Inspektoracie Pracy
dla zaw arcia umowy zbiorowej.
Kierownictwo „w yjaśniło", iż kon
ferencji nie obesłano z pow odu wy
jazdti p. Strzelca, tymczasem robotnicy tw ierdzą, iż p. Strzelec
nigdzie nie w yjeżdżał.
Ciekawe, czy takie postępow anie
przedstaw iciela cegielni sam orzą
du pow iatow ego Będzińskiego wy
nikło z w łasnej inicjatyw y, czy za
ap ro b atą Starosty?

E. (. Bentley i H. W. Allen

29:

ŚMIERĆ FILANTROPA
(przekład z angielskiego

B. K o p e ió w n y )

Bligh potarł brodę.
— Nie wiem — rzekł powoli. Potem dodał po pa
ru chwilach zastanowienia: — Wygląda to tak... Mam
wszelkie dowody. Powiedziałem panu ogólnikowo,
jakie. Ale mimo to, w sprawie tej są pewne dziwne
szczegóły i moglibyśmy porozmawiać o nich.
— Właśnie tego bym pragnął. Pan wie, że ze mną
bezpiecznie jest rozmawiać.
— Gdyby było inaczej, nie znajdowałby się pan tu
taj. — Zmięta kamizelka Bligha zatrzęsła się od chi
chotu. — No, czytał pan oczywiście te nieliczne
szczegóły, które podały pisma?
— Rozumie się. Rzeczywiście są one nieliczne. Czy
może mi pan powiedzieć naprzykład to, czego nie
podały, a mianowicie — w jaki sposób Randolph zo
stał zastrzelony?
— Trafiono go w serce z tyłu; — prawdopodobnie
strzał padł od strony drzwi sypialni — w chwili, gdy
Randolph zdejmował marynarkę. Wygląda na to, że
zrobił to ktoś, kto przyszedł na umówione spotkanie
i kogo wpuścił sam Randolph, gdyż lokaj wyszedł z

Polskf*

NA WOŁYNIU ODKRYTO ZŁO.
M atka nieszczęśliwych dzieci,
ŻA RUDY ŻELAZNEJ.
dow iedziaw szy się o ich losie, za
w iadom iła policję, która M atiaszy
Na W ołyniu odkryto złoża rudy
ka
aresztow ała.
N ieszczęśliwe
żelaznej najw yższego z pośród
dzieci odwieziono do szpitala.
znanych dotychcza; w Polsce g a 
tunku. Złoża rudy odkryto w WYKOPALISKA W CZELADZI.
powiecie rówieńskim w okolicy
Robotnicy, zajęci w ydobyw a
wsi żeleżnice. B adania lab o rato  niem w ęgla z szybiku koło Cze
ryjne w ykazały, że w ydobyta ruda ladzi na terenie T o w arzystw a
zaw iera około 52 procent żelaza „S aturn", natknęli się na kości
i ponadto około 70 proc. m anga zw ierzęcia bardzo daw nego po.
nu. Jednocześnie prow adzone są chodzenia.
b adania składu rudy, odkrytej w
Zaw iadom ione o znaleziskach
okolicach Rzeszowa w bezpośred muzeum geologiczne w D ąbrow ie
nim sąsiedztw ie okręgu centralne Górniczej, w ydelegow ało do Cze
go Sandomierz.
ladzi asystenta muzeum, p. Ciuka,

nia policyjnego z lokalu posterun
ku P. P. w M yślenicach.
24 osób stoi pod zarzutem zni
szczenia tow aru w sklepach ży
dow skich; trzech
zdem olowania
m ieszkania starosty pow iatow ego,
Antoniego B asary; 21 oskarżo
nych jest o rozbrojenie i w yw ie
zienie poza Myślenice strażników
miejskich, 45 osób pozostaje pod
zarzutem strzelania do policji, ce
lem zm uszenia jej do zaniechania
pościgu, a reszta z pośród osk ar
żonych — pod zarzutem strzelania
do funkcjonariuszów straży grani
cznej.
NAPADY BANDYCKIE W POW . który stwierdził, że znalezione ko
ści należą do formacji dyluwialPODHAJECKIM.
nej. Praw dopodobnie w tym sa
W pow. podhajeckim w ydarzy
mym miejscu znajdzie się w ięcej
ło się ostatnio kilka napadów ban
tego typu kości, w obec czego na
dyckich.
polecenie muzeum
poszukiw ania
najbiedniejszej ludności. W innym
W W olicy w kroczyła g rupa uznowu w ypadku Bednarek polecił zbrojonych bąndytów do karczm y będą kontynuow ane. W ielkość w y
rozchodow ać, jako w ypłaconą bez w której znajdow ało się kilku wło kopanych kości wynosi około pół
robotnym , kw otę 300 zł. jakkolw iek ścian. N apastnicy kazali gościom m etra długości i szerokości.
wypłacił tylko 200 zł. W szystkie za i szynkarzow i położyć się tw arza
rzuty potwierdzili w zupełności do podłogi, poczym zdemolowali NAJTAKBZA SZKOŁA SAMOCHOOWł/A
przesłuchani św iadkow ie i naw et karczmę, zrabow ali cały zapas
dodali, że naczelnik B ednarek po w ódek i przekąsek oraz sto kilka
lecił im kilkakrotnie udać się do dziesiąt złotych i nie zatrzym yw a W ARSZAUZA JE R O Z O L IM S K A 2 7
dostaw ców , by ci ostatni podw yż ni przez nikogo, zbiegli.
szali odpow iednio sw e rachunki.
W Hnilczu podpalono gospodar jj€g.cik rafitowy
O skarżeni całą winę zrzucają na stw o zam ieszkałego tam żyda. Ouciekiniera 1 sam obójcę, tw ierdząc gień przeniósł się na sąsiednie d o 
OPERA „MARKIZA"
że sami nie ponoszą żadnej winy, my, niszcząc je doszczętnie. Poli
Opera
„M arkiza" przyniosła kom
z drugiej strony nieścisłości zw a cja aresztow ała kilkanaście osób, pozytorowi,
Wilhelmowi Kienzlowi
lają na karb nieporządków , jakie nodejrzanych o napad.
duży rozgłos. Akcja opery (według
w tym czasie panow ały w gminie:
noweli B artscha) osnuta je st n a tle
Poniew aż na rozpraw ę nie sta  ZGON 125-LETNIEJ KOBIETY. wielkiej rewolucji.
Wilhelm Kienzel, kompozytor ope
W e wsi K rasna, gm. Szczuczyn
wił się w ezw any biegły, Sąd posta
ry, je st A ustriakiem i liczy obecnie
now ił rozpraw ę odroczyć i termin now ogr. zm arła Anna Ruckow a w już la t 80. N a uwagę zasługuje fak t,
wieku lat 123.
następnej w yznaczyć z urzędu.
że Kienzel spędził pewien okres swoZm arła do ostatniej chwili ży je g r życia w B ayreuth u W agnera.
też od W agnera
jego
cia zachow ała dobrą pamięć oraz P rzy jął
słuch. Powodem zgonu było prze technikę i szereg innych elemen
tów muzycznych. Twórca opery „M ar
ziębienie.
ki za" często zw raca się w swych

ntruNfn

Na Górnym Śląsku

Wybory do Rady Zakładowej w M e „Lanra“

Z Zagłębia Dąbrowskiego
M ogłoby się w ydaw ać, iż gdzie
ja k gdzie, ale w przedsiębior
stw ach sam orządow ych stosunek
kierow nictw a do zatrudnionych ro
botników winien być odpow iedni
i uznający w robotniku obyw atela.
Ale teoria sw oje — a życie 1
p rak ty k a swoje.
W Będzinie jest duża cegielnia
sejm iku Będzińskiego. KierownI.
kiem tej cegielni jest niejaki p.
Strzelec, którego zachow anie się
w obec robotników zasługuje na
o stre napiętnow anie. Otóż ten p.
Strzelec teroryzuje i w yrzuca z
p racy robotników , należących do
K lasow ego Zw iązku B udow lanego
i grozi że każdego ro botnika upo
m inającego się o podw yżkę — za
strzeli, a w szystkich należących do
Zw iązku w yrzuci (?!)
T akiego postępow ania nie m o
żna inaczej w ezw ać jak prow oka
cją.
Byłoby bardzo w skazane, g dy
by W ydział Pow iatow y pouczył te
go pana, iż strzelać może, ale

W pierw szych dwóch dniach
bież. tygodnia doręczył sąd okrę
gow y w Krakowie akty oskarże
nia 49-ciu w spółtow arzyszom inż.
A dam a D oboszyńskiego z jego
w ypraw y na Myślenice, 16 oskar
żonych przebyw a w więzieniu, a
33 na wolności.
Akt oskarżenia zaw iera 38 stron
pism a m aszynow ego. Tow arzysze
D oboszyńskiego oskarżeni są o udział w związku zbrojnym , utw o
rzonym przez Doboszyńskiego, —
nadto 21 oskarżonych stoi pod za
rzutem zabrania broni, amunicji i
innych przedm iotów w yekw ipow a

W ia d o m o śc i

BESTIALSKI OJCIEC.

W e Lwowie przy ul. W arszaw 
skiej 42, zam ieszkały tam robot
nik M arian M atiaszyk, nie żyjący
Zw. Rob. Przem. Metalowego uzyskał najwyższą z żoną, znęcał się nad swoimi dzie
liczbę głosów
ćmi. M. in. w yrodny ojciec zap a
lił w łosy na głow ie swemu 4-letW. dniu 17 kw ietnia 1937 roku go w Polsce, i d ają dow ody, że w nlemu synowi Ryszardowi, a na
odbyły się w ybory do Rady Zakła jego szeregach chcą w alczyć o po stępnie zm asakrow ał go, łam iąc
mu kość nosową.
dowej w hucie „L aura". U praw  lepszenie bytu klasy pracującej.
nionych do głosow ania było 682
osób; głosow ało 663, 19 kartek
było nie ważnych.
Lista I Zw iązku Robotników
Przem ysłu M etalow ego otrzym ała
291 głosów i 4 m andaty, 1 uzupeł
niający.
Lista Nr. 2. ZZZ — 129 głosów
1 m andat i 1 uzupełniający.
Lista Nr. 3 — Ch. Z. Z. — 94
głosy 1 m andat.
Lista Nr. 4 — ZZP. — 149 gło
Nadzwyczajny Komitet Pomo chleba i bez m ożności bytow ania.
sów, 2 m andaty. Zw iązek Robot
60 małych dzieci oczekuje od
cy
Pogorzelcom gm. bielickiej
ników Przem ysłu M etalow ego zy
swych
nieszczęśliwych rodziców,
przesłał
nam
kom
unikat,
który
skał 49 nowych głosów i 1 m an
codziennego posiłku i domowego
w skróceniu podajem y:
dat.
14 kwietnia część m. Bielicy, ciepła.
Nie pom ogły różne sztuczki a g i
O byw atele ziemi lidzkiej!
tacyjne przeciw ników , Zw iązek Ro a 15 kw ietnia pół wsi Falkowicze
Dajmy pomoc dotkniętych stra 
botników Przem ysłu M etalow ego gminy bielickiej, uległy całkowitej
szną klęską żywiołu. Apelujemy do
w yszedł z w yborów zwycięsko. zagładzie.
D orobek całego życia przeszło W aszych serc i uczuć.
W ynik głosow ania w ykazał niezbi
Ofiary proszę przekazyw ać na
60
rodzin — ich całe mienie padł
cie, że robotnicy huty „Laura", mi.
konto czekowe w PKO. Nr. 51846
mo wszelkich trudności, stoją nieu pastw ą nielitościwych płomieni.
Około 300 osób pozostało bez „Z arząd Gm. Bielica".
gięcie za Klasowym Związkiem
Robotników Przem ysłu M etalowe- dachu nad głow ą, bez kaw ałka

pasta

„miki" odnawia buciki

0 pomoc pogorzelcom

domu na wieczór. Kula wystrzelona została z Webley‘a 455, prawdopodobnie zaopatrzonego w tłumik.
— Aha! — Trent przyjął tę informację ze zmar
szczką zamyślenia na czole. — Tak więc to wygląda.
Powiada pan, że nikt nie wie jeszcze o tym, prócz po
licji — i, oczywiście, lekarza?
— No, przypuszczam, że wie człowiek, który po
pełnił morderstwo — zauważył inspektor.
— Tak, skłonny jestem sam to przypuszczać — po
twierdził Trent. — No, a teraz, gdy już doszliśmy do
tego punktu — któż go zamordował?
— Nie doszliśmy do tego punktu. — Jasne było, że
Bligh znajduje niewinną przyjemność w odwlekaniu
kulminacyjnego momentu.—Rozpatrzmy wszystko po
kolei. Na początku trżeba było wziąć pod uwagę to,
co nasuwało się samo.
— To znaczy służbę?
— Czytał pan w gazecie, że był tylko jeden służą
cy - lokaj, śpiący w mieszkaniu. Wyszedł na wieczór
i znalazł ciało po powrocie do domu, poczem niezwło
cznie poinformował policję. Tak mówi.
Trent skinął głową. — Tak, to Raught... znam go.
Oczywiście, wziął go pan w tryby?
— Zdaje mi się — rzekł inspektor z powątpiewa
niem — że wymaglowałem go dobrze, ale nie można
być pewnym. Opowiedział dość wiarygodną historię
o tym, że opuścił mieszkanie zaraz po pańskim odej
ściu, aby spędzić wieczór w towarzystwie jakichś
krewnych, — a nie miał żadnego widocznego moty

wu, aby popełnić morderstwo. Oświadczył, że kiedy
znalazł ciało, był zbyt wstrząśnięty, aby zdać sobie
sprawę chociażby z tego, w jaki sposób Randolph zor
stał zabity. Może to być prawdą, ale oczywiście nie
uważam sprawy za przesądzoną. Do służby należy je
szcze pani Barley, która sprzątała w mieszkaniu w
czasie nieobecności Randolpha. Badałem ją także
dziś rano — to prosta dusza. Pomyślałem sobie, że
kiep jestem, jeżeli wie ona w ogóle cośkolwiek o zbro
dni, lub o czymśkolwiek innym, o czym warto by
wspomnieć. Potem, jak panu wiadomo, widziałem se
kretarza Verney'a, który zawsze przychodził do mie
szkania Randolpha, gdy milioner był w Londynie.
Dał mi zadowalający opis swych poruszeń w wie
czór morderstwa.
— Poruszeń! — mruknął
Trent. — Doskonałe
określenie! „W dół po Primrose Hill z piersią pochy
loną, jak piorun spada ścieżyną zieloną.., Prężnymi
kroki przebiega krąg szeroki... Koło Łuku Marble i
placu Hamilton...." No, ale to nie są zbyt dobre rymy.
— Opis, jaki mi podał, był bardziej szczegółowyrzekł Bligh chłodno. — Po biegu, o którym, jak wi
dać, ma pan informacje, został on w Instytucie
Randolpha do godziny dziesiątej trzydzieści, — w
pięć minut później zaś był już w swoim mieszkaniu
koło Maida - Vale. W szystko to zostało sprawdzoneCo się zaś tyczy motywu, to, zdaje się, jedyną rze
czą, jaką mógł osiągnąć przez popełnienie zbrodni,
była utrata dobrej posady.
(D. c. n.).

dziełach do ludowości, dzięki czemu
opery jego cieszą się ogólną popular
nością.
Radiosłuchacze polscy będą mieli
sposobność usłyszenia te j mało zn«_
nej opery dzięki transm isji radiowej
z T eatru Wielkiego w W arszawie, dn.
23.IV o godz. 20.15 z udziałem Ewy
Bandrowskiej . Turskiej, Gruszczyń
skiego, Bendera i innych.

Radio warszawskie
PIĄ T E K , 23 kwietnia.
6.30 Pieśń. 6.33 Gimnastyka. 6.50
Muzyka (płyty). 7.15 Dzień, porań,
ny. 7.25 „P arę inform acji". 7.30 —
Mała Ork. P. R pod dyr. Z. Górzyń
skiego. 8.00 Aud. dla szkół.
11.80
A udycja dla dzieci starszych. 12.03
Koncert popularny
(płyty). 12.40
Dzień, połudn. 12.50 „Krzywica n a
wsi". 15.00 Wiad. gosp. 15.15 Kon
cert w wyk. Ork. Symf. P. R. pod
dyr. M. Mierzejewskiego z udz. J .
Czaplickiego. 15,55 Ja k spędzić ćwię
to. 16.00 Film, plastyka, architektu
ra. 16.10 Pog. społ. 16.15 Rozmowa
z chorymi ks. kapelana M ichała Re.
kasa (ze Lwowa). 16.30 Łódzka ork.
Salonowa pod dyr. T. Rydera. 17.00
„P rogram liceów pedagogicznych —
odczyt — wygł. Suchodolski. 17.15
K oncert w wyk. M. Jonasówny (for.
tepian) i M. Janowskiego (śpiew ).
Akomp. L. U rstein. 17,50 P ogadan
ka akt. 18.00 Wiad. sportowe. 18.20
Muzyka lekka (płyty). 18.45 P ro 
gram . 18.50 „Społeczne znaczenie
Dnia Lasu" — pogadanka. 19.00—
„N aszyjnik" radiof. nowela Ouy de
M aupassant'a. 19.20 „Z pieśnią po
kraju". 19.45 „Zwiedzamy Ośrodek
Wych. Fiz. w W arszaw ie — repor
taż. 20.05 Pogad. o operze. 20,15 —
„M arkiza" („K uhreigen" (opera w
3 aktach) W ilhelma Kienzla. T ra n .
sm isja z T eatru Wielkiego w W ar
szawie. W przerw ie 1-ej Dzień, wie
czomy i Pogadanka akt. W przerwie
2-ej Recytacja prozy: „H istoria pa.
ni Zawadzkiej" — epizod z książki
M akdaleny Samozwaniec p. t. „M a
leńkie K aro karm iła mi żona". 23.05
W arsz. Il-g a : Muz. tan. (płyty).
SOBOTA, 24 kwietnia
6.30 Pieśń. 6.33 Gimnastyka. 6.50
Melodie lasu (płyty). 7.15 Dzień. por.
7.25 P arę inform acji. 7.30 K oncert
ork. wojsk, pod dyr. kpt. Maks. Chmie
lewicza (z Poznania). 8.00 Aud. dla
szkół. 11.30 Aud. dla szkół 12.00 H ej.
nał. 12.03 Zespół A lm ar i O tten z
udz. 2 fortep. 12.40 Dzden. połudn.
12.50 Skrzynka rolnicza. 14.30 Aud.
dla dzieci. 15.00 Wiad. gospod. 15.15
K oncert rozrywkowy (p ły ty ). 16.00
N asz program . 16.10 życie kulturalne
stolicy. 16.15 Z Wieży M ariackiej p a
trzym y n a Kraków — aud. w opr. W.
Zechentera (z K rakow a). 16.15 Kon
cert popularny w wyk. ork. dętej K.
P. W. pod dyr. G em rota (z Krako
w a). 17.50 Przegląd wydawnictw.
18.00 Pog. akt. 18.10 Wiad. sport.
18.20 Muzyka lekka (płyty). 18.45
P rogram . 18.50 K raków i Poznań w
życiu kulturalnym Polski — wygł.
P io tr Górecki, Dyr. Program ów P.R.
19.00 Aud. dla Polaków za granicą.
19.30 P rzy wieczornej herbatce (z Po
znania). 20.30 Nowości literackie.
20.45 Dzień, wiecz. 20.55 Pog. akt.
21.00 K oncert (z Poznania) 21.50 Pół
godziny impertynencji bez drutu.
22.30 Do tań ca — g ra M ała Ork. P.
R. pod dyr. Z. Górzyńskiego z udz.
„Czwórki Radiowej". 23.05 W arsz. II
daje d. c. koncertu.
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Doniosłe narady w Londynie Sprawy Austrii i „oś Rzym—Berlin"
Współpraca sztabów generalnych Francji i Angiji Narady Mussoliniego z Schuschniggiem
Francuskie kola oficjalne, przy
wiązujące wielką w agę do w szel
kich objawów, potwierdzających
solidarność francusko - brytyjską,
wyrażają duże zadowolenie z po
dróży min. Daladier do Anglii.
Korespondent londyński „Infor
mation" przynosi nawet pewne da
ne, bliżej precyzujące cel politycz
ny tej podróży. Pisze on, że fakt,
iż min. Daladier będzie w Londy
nie gościem oficjalnym ambasado
ra francuskiego p. Corbina, a
przede wszystkim to, że na ban
kiet, wydany na jego cześć, zosta
li zaproszeni odpowiedzialni kie
rownicy angielskich sił zbrojnych
jak ministrowie działów obrony
narodowej, oraz szef sztabu armii,
daje niektórym kołom politycznym
podstawę do przypuszczenia, że
min. Daladier poruszy w Londy
nie
SPRAWĘ
WSPÓŁPRACY
SZTABÓW GENERALNYCH ANGLII 1 FRANCJI.
Zwracają przy tym uwagę, że
obecnie, gdy Belgia nie będzie już
brała udziału w rozmowach mię
dzy sztabami generalnymi, współ
praca sztabów francuskiego i an
gielskiego, stałaby się bardziej ści
sła i kompletna.
*

**

Francuski m inister wojny D ala
dier
w ziął
w
środę
udział
w bankiecie, w ydanym na jego
cześć przez am basadora francus
kiego Corbin. W bankiecie ucze
stniczyli ponadto lord pryw atnej
pieczęci sir T hom as Inspik, mini
ster dla koordynacji obrony Duff

Cooper, m inister wojny lord S tan
ley, sekretarz finansow y adm irali
cji Kenneth Lyndsay, lord cywilny
admiralicji m arszałek Dever Ell,
szef sztabu armii sir Robert Vansittart, kilku parlam entarzystów ,
generałów brytyjskich i wysokich
urzędników .

M ussolini w yjechał do W enecji,
gdzie spotka się z kanclerzem
Schuschniggiem.
Będzie to pierw sze spotkanie
szefów rządów Austrii i W łoęh od
czasu podpisania niemiecko - au
striackiej umowy z 11 lipca 1936
roku. W Rzymie panuje skutkiem

Oddziały rządowe u bram Toledo
Korespondent Havasa donosi,
że podobno wojska rządowe znaj
dują się o 3 kim. na południe od
Toledo. Przednie straże wojsk rzą
dowych dotarły już podobno do
przedmieść tego miasta.
Operacje wojsk rządowych na
tym froncie otoczone są ścisłą tojemnicą, zdaje się jednak nie ulegać wątpliwości, że PRZEBIEG
ICH JEST POMYŚLNY. Powstań
cy ostrzeliwani huraganowym o g 
niem artylerii zmuszeni są DO CIĄ
GŁEGO COFANIA SIĘ.
W ojska rządowe po przeprowadzeniu gw ałtow nego przygotowa
nia artyleryjskiego zajęły kilka li
nii okopów. Podczas gdy wojska

rządowe czynią metodyczne zgóry
przewidziane postępy, odnosi się
wrażenie, że POWSTAŃCY TRĄ
CĄ Z DNIEM KAŻDYM NA TYM
ODCINKU SWOBODĘ RUCHÓW.
*#

❖

Agencja Havasa donosi. Artyle
ria rządowa ponownie ostrzeliwa
ła Toledo. Trzy wytwórnie pro
chu oraz 5 składów amunicji wyle
ciało w powietrze.
NALOT NA VALLADOLID.
Rządowe samoloty bombardują
ce dotarły w czasie lotu wywiadów
czego aż do Valladolid, gdzie zrzu
ciły kilkanaście bomb na dworzec
i wojskowe koncentracje powstań
cze, znajdujące się w pobliżu mia-

Radom

Stćla

W MADRYCIE.
Liczba zabitych wskutek środo
w ego bombardowania Madrytu wy
nosi 32 osoby. Liczba rannych jest
bardzo duża. W ielu z nich grozi

niebezpieczeństwo utraty życia.
Bombardowanie trwało z przerwa
mi całe popołudnie. O godz. 17 je
den pocisk wybuchł w odległości
3 mtr. od tramwaju, raniąc około
20 osób, w tym 3 czy 4 śmiertel
nie. Inny pocisk, który padł 200
mtr. dalej, rozszarpał 2 kobiety.
Korespondent Havasa podkreśla
zimną krew mieszkańców Madry
tu.
NA FRONCIE TERUEL.
Bilans broni, zdobytej przez woj
ska rządowe pod Celedas na fron
cie Teruel, powiększył się o 3 ka
rabiny maszynowe i 400 karabi
nów ręcznych. Liczba jeńców prze
kracza 100.
Wojska rządowe rozpoczęły po
suwanie się w rejonie Cerro Blanc,
zdobywając tę miejscowość. Stra
że przednie dotarły do okolic Belmez. Powstańcy stracili 60 jeńców
i pozostawili materiał wojenny.

tego prześw iadczenie, że głównym podczas spotkania w Wenecji utem atem rozm ów weneckich b ę w zględnione będą znaczenie i w y
dzie zagadnienie funkcjonow ania niki osiągniętego ostatnio zbliże
układów austriacko - niemieckich. nia politycznego i gospodarczego
Ponadto przew idyw ać należy, że między Rzymem i Białogrodem.
om ówiony będzie również stosu
W łoskie koła polityczne podkre
nek obu państw do kwestii ew en ślają, że spotkanie w eneckie, k tó 
tualnej restauracji H absburgów , re nastąpi w ram ach protokółów
która ostatnio była przedmiotem rzymskich jest w yrazem niesłabną
polemiki n a łam ach prasy między cego zainteresow ania W łoch sp ra
narodow ej oraz spraw a ew entual wami austriackim i, które dzięki
nego zbliżenia Austrii do Czecho zbliżeniu pom iędzy W łocham i i
słowacji na tle propozycyj, poczy Rzeszą Niemiecką i dzięki lipco
nionych przez prezydenta Czecho wej umowie niemiecko - austriac
słow acji Benesza, których strona kiej nie stanow ią już przedm iotu
polityczna została ostro skrytyko- nieporozum ienia między Berlinem
a Rzymem.
w ana przez prasę włoską.
Przypuszczać również należy, że

Wyrok w sprawie z oskarżenia
p. Wojciecha Wasiutyńskiego
W e środę, dn. 21 b. m. w arszaw
ski Sąd O kręgow y w ydał w yrok
w spraw ie publicysty oenerow skiego W ojciecha W asiutynskiego przeciwko redakcjom „W alki
Ludu", „W iadom ości Literackich"
i „Szpilek". Jak w iadom o, p. W asiu
tyński obraził się o to, iż nazw a
no go w tych pism ach potomkiem
ż y d a Józefa Buchbindera.
Sąd O kręgow y oddalił skargę w
punkcie dotyczącym zniesławienia.
Sąd stanął mianowicie na stanow i
sku, iż nazw anie kogoś Żydem —
bez w zględu na to czy jest to uspraw iedliw ione czy też nie — nie
jest zniesławieniem. W odniesie
niu do rozpatryw anej spraw y sąd
stwierdził, iż przypisanie p. W asiutyńskiemu pochodzenia żydow 
skiego nie mogło go ani poniżyć
w opinii publicznej, ani narazić na
utratę zaufania, potrzebnego do
w ykonyw ania zaw odu publicysty
narodow ego, gdyż cały szereg pu
blicystów tego obozu — jak pp.
Stroński. Piasecki i t. p. jest po
chodzenia żydowskiego i jednocze
śnie cieszy się uznaniem.
W ten sposób sąd uznał za słu

szne stanow isko, reprezentow ane
na rozpraw ie przez tow . adw . Ki
sielewskiego.
W • drugiej części jednak uznał
oskarżonych redaktorów w innych
obrazy p. W asiutyńskiego przez u
życie słów „żydoendek”, pół ż y d —
pół Polak i t. p. oraz przez skarykaturow anie jego postaci w „Szpil
kach".
Sąd
skazał: redaktora
„W alki Ludu" i „Szpilek" tow .
M itznera na trzy m iesiące aresztu,
oraz p. red. „W iadom ości L iterac
kich" i tow . Gaika, red. odp.
„W alki Ludu" — na m iesiąc are
sztu z zawieszeniem na dw a lata.
Obrońcy oskarżonych zapow ia
dają apelację.

nia trzech policjantów , pełniących
Ostatnie depesze i w iadom ości na str. 1 i 2-ej
służbę przed Gmachem Funduszu,
nie odniosły skutku. Przeciw nie —
podburzony tłum natarł na nich,
obrzucając ich kamieniami. Dzia
łając w obronie w łasnej, policjan
ci zmuszeni byli użyć broni.
Jeden z nacierających napastni
ków W alenty Kwietniewski został
ciężko raniony i przewieziony do
W nocy najechał w zatoce gdafi
szpitala niebawem zmarł. Przybyły
skiej statek szwedzki na gdański
na miejsce zajścia oddział policji
kuter rybacki w
miejscowości
Po załagodzeniu konfliktu w ki- przyjętych we Francji, jako spo.
przywrócił spokój, rozpraszając ze nach, musie - hallach i teatrach sobu wynagradzania za pracę kel
Westlich - Neufaehr. Kuter został
branych i zatrzymując kilkunastu paryskich, pow stało zagadnienie nerów i zastąpienie ich stałymi za
przy tym tak silnie uszkodzony, Ut
prowodyrów.
zatonął. Załoga została uratowa
konfliktu w hotelach, restau ra robkami, zastosowania 40-godzinna przez statek szwedzki.
cjach i kaw iarniach.
nego tygodnia pracy i podwyższę
Pracow nicy
tych
przedsię nia zarobków kucharzy.
biorstw , w chodzący w skład po
• r
Federacja Pracow ników Prze
tężnej Federacji Pracow ników Prze mysłu Spożywczego w związku z
mysłu Spożywczego, dom agają się powyższymi żądaniam i zw ołała 80
pozytyw nego załatw ienia swych w ieców na terytorium całego kra
postulatów w krótkim czasie, gro ju oraz kilka zebrań w Paryżu, na
żąc w przeciwnym razie straj których ustalono taktykę działa
N arobił sie wielki hum bug w nizacyjnego i sportow ego karam bo
kiem.
D om agają się oni znie nia.
P ro k u ratu ra Sądu Okręgow ego du O kręgow ego w Krakowie.
Pcisce. Z arzad zw iązku WKS.. tak lu. To też m aia racje w ładze
zwanych
w ojskow ych
klubów W KS-ów, gdy stw ierdzają, że nie
S praw a sam ego inż. D oboszyń sienia napiwków, tak powszechnie
w K rakow ie doręczyła a k t oskarżę
sportow
ych,
rozw
iązał
te
sekcie, chodzi im o tepienie sportu cywil
skiego
będzie
przedm
iotem
osob
nia 49 w spółoskarżonym o najście
w których przew ażały osoby cy nego. który pozostaw iaia w tro s
w r. ub. inż. D oboszyńskiego w raz nej rozpraw y sądow ej przed sądem
wilne. W ten sposób dw a kluby ce i opiece klubom cvwilnvm. ale
mieszane, t. i. krakow ski „W a że pragna zaiać sie krzewieniem
z tow arzyszam i na Myślenice. Z przysięgłych w Krakowie.
wel" i w arszaw ska „Legia" stanę sportu wyłącznie w śród wojskoAkt oskarżenia pow ołuje 52
49 oskarżonych 16 pozostaje od
ły pod znakiem zapytania. Klubo- wvch. Ten stan rzeczy jest zdro
św
iadków
na
rozpraw
ę
przeciwko
czasu aresztow ania w więzieniu.
bowi krakow skiem u grozi zupełne w y i prow adzący do w łaściw ego
R ozpraw a przeciw ko wymienionym uczestnikom najścia na Myślenice.
rozbicie, gdyż w iększość zaw od celu.
ników ma w staoić do rozm aitych
ledno tylko w tei spraw ie iest
odbędzie się przed trybunałem Są
„Tim es" zam ieszcza następują Ogłoszenie wspólnej deklaracji na klubów w zależności od sympatii złe: zapóźno zabrano sie do reor
cą w iadom ość swego koresponden stąpić ma, gdy tylko trzy Rządy u lub innych w zględów osobistych. ganizacji. Ale, iak pow iada przy
pierwszy rzut oka fakt ten słowie iepiei późno, niż nigdy.
ta z Brukseli:
zgodnią jej brzmienie. Projekt, Na
spraw ia przykre i „olbrzym ie" w ra S port nic na tym nie straci, bo od
Belgijskie Minisferium Spraw przedstaw iony rządow i belgijskie żenie. lednak przy bliższei anali nośni zaw odnicy, albo utw orzą no
Zagranicznych rozpatrzyło przed mu, traktuje o kwestiach, dotyczą zie i zgłębieniu problemu, trzeba w v klub. albo przejdą do innych
staw iony przez Rządy francuski i cych francusko - brytyjskich gwa- doiść do wniosku, że obecny za klubów, gdzie beda mogli może
brytyjski projekt tekstu wspólnej rancyj niepodległości i integralno rzad związku WKS. postepuie zu naw et lepiej kultyw ow ać, sw oje
pełnie słusznie i. co pikantniejsze: ćwiczenia sportow e. Chodzi tylko
deklaracji, w której Rządy te gw a ści Belgii, przyjm uje do w iadom o zgodnie z tym. czego zadano od 0 to. bv temu „przejściu" nie tow a
Budżet Ubezpieczalni Społecz- zgłosiło się, z kredytów na kolonie rantują Belgii niepodległość, jedno ści postanow ienia Rządu belgij pierwszej chwili tw orzenia klu rzvszylv
okoliczności
tchnace
ńej w W arszaw ie na rok ubiegły i półkolonie pozostała sum a 14.554 cześnie zw alniając ją z zobow ią skiego co do przeprow adzenia za  bów wojskowych. Pam iętam y bar sprzecznością z zasadam i czysto
dzo dobrze iak to narzekano na sportow ym i. Żeby w szystko odby
przew idyw ał na akcję profilakty zł., która została zużyta na lecze zań locarneńskich. Nie jest w yłą rządzeń w ojskow ych, niezbędnych klubv
wojskowe, że ściagaia z ca w ato sie fair i bez przym usu ob o 
czną, obejm ującą w ysyłanie dzieci nie dzieci w sanatoriach Ligi Szkol czone, że Rząd belgijski mógł na dla obrony granic, oraz określa łej Polski cywilnych, najlepszych jętnie jakiego form atu. Ale nie daubezpieczonych na kolonie i półko nej Przeciw gruźliczej w Otwocku trafić na pewne punkty, w ym aga stanow isko wobec Ligi N arodów ". zaw odników . lak to w byłym 22 ie to żadnei podstaw y do sugero;
pułku piechoty w Sielcach. który w ania opinii, iakobv istniała jakaś
łonie letnie, leczenie dzieci w sa i Świdrze częściowo w 1936 roku, jące uzupełniających wyjaśnień.
naw et przez krótki czas „trzym ał" w alka pom iędzy sportem cywilnatoriach, dożywianie dzieci, p o  a częśdow o w 1937 roku. Dzięki
sie w Lidze, przebyw ali „cywile" nvm a w ojskow ym : raz dlatego,
m oc zimową, prow adzenie pływ al temu funduszowi w ysłano do sa
lub raptow nie przekształceni na że iei faktycznie nie ma. a po dru
„zaw odow ych" w ojskow ych. T y  gie dlatego, że w danvm w v p ad :
ni oraz p ropagandę w zakresie natoriów jeszcze 53 dzieci zag ro 
powym i okrzyczanym zaw odni ku chodzi o dw a lub nieco w iecei
profilaktyki — sumę 536.754 zł. żonych gruźlicą. Poza tym Ubez
kiem takim był Rusinek, daw ny klubów.
Na koloniach letnich w Heleno- pieczalnia przeznaczyła 88.527 zł.
gracz Cracovii. W szyscy w iedza,
Z resztą nikomu tak a w alka nie
Belgijska Izba D eputow anych gażow anych w spekulacyjnych o- że nie dla sym patii nagłej ku 22 iest potrzebna. W ojskow e kluby
wie, Urlach, Starej Mńłośnie, N o na dożyw ianie dzieci w szkołach
przyjęła 123 głosami przeciw 19 peracjach, zw iązanych z dew alua pułkowi „w stąpił" on do tei dru m aia do spełnienia specjalna, mi
w ym Mieście, w Lesznie k. Błonia, i 180.000 na pom oc zimową.
żyny. A. dalei pam iętam y, iak to sie. obliczona raczej na w łaściw e
projekt ustaw y, nakładającej 20- cją belgijskiego franka.
Otrzymaliśmy
powyższy
komunikat
Zofiówce, W ilhelm ówce, Małkini,
klubowi temu zarzucano publicz przysposobienie obyw ateli, a klu
R em bertow ie i Zajezierzu k. D ęb Ubezpieczalni Społecznej w Warsza procentow y podatek od sum zaan 
nie i na walnych zgrom adzeniach by cywilne, m aia sie zaiać w vłacz
PZPN. że kaperuie najlepszych nie sportow a zapraw a, k tóra w o.
lina przebyw ało w czasie od 1.6 wie, który bez zmian wydrukowaliś
graczy z całei Polski. D om agano statecznym celu zbiega sie z £ v a ”
do 31.8 — 4.030 dzieci w trzech my.
aie w tedy rozw iązania tych klu mi zapraw y w ojskow ych klubów .
Mamy wszelako dwa zapytania:
turnusach po 28 dni, które przeby
bów, a bvłv naw et głosy. bv klu Sa iedvnie dw ie różne drogi, ale
ły łącznie 112.840 dni, a na kolo 1) Z preliminowanej sumy 536.754
by te w yelim inować z PZPN . tak obie w konkluzji prow adza do te
iak to bvło w roku 1932 na w al go sam ego celu. 1 dlatego w inna
nii w Ciechocinku przebyw ało ^200 zł. wydano tylko 500.808, czyli o pra
W edług ostatnich statystycznych i dowej pomocy bezrobotnym wy nym zgrom adzeniu PZPN w K ra panow ać harm onia i w zajem na po
wie 36 tys. zł. mniej. Czyżby zabra
dzieci w ciągu 40 dni.
danych rządow ych, liczba bezro- nosi obecnie 9.773.000 w porów na kowie. na którym pow ziętą naw et moc w realizow aniu założonych
Ogólny koszt pobytu dzieci na kło w Warszawie biednych dzieci—
specjalna uchwałę. Otóż pozwoli zadań. Sport cywilny niechaj sie
botnych oraz asm ’ zatrnum onych niu z 12.838.000 w r. 1933.
tych koloniach w yniósł 207.057 zł. nadających się do wysłania na półmy sobie stwierdzić; że ten stan rozw ija odrębnie, niech ma sw oje
w różnych przedsiębiorstw ach rzą I
rzeczy bvł w ów czas nienorm alny i w ytyczne i jak najszersze ram y
N a półkolonie urządzane przez kolonie lub do leczenia sanatoryjne
w ysoce dla sportu naszego szko społeczne, a sport w ojskow y naTow . O gródków Jordanow skich i go?
dliwy. Mieścił w sobie pierw iast pew no pójdzie swoim specyncz2) Czy zł. 180.000 wydane na po
Radę Szkolną xm. st. W arszaw y
ki dem oralizacji, a idziemy dalej— nvm szlakiem. Nie m a w iec żadnei
U bezpieczalnia w ysłała 485 dzieci, moc zimową wydatkowane zostały
także zarodki zaw odostw a. Obec „w ojny" pom iędzy „cyw ilam i" a
nie w ładze WKS-ów postanow iły „w ojskow ym i" w sporcie. O na
co pociągnęło za sobą w vdatek przez Ubezpieczalnię Społeczną bez
zerw ać z tvm systemem i wydały jest niepożądana i przez nikogo
10.670 zł.
pośrednio, czy też przelane zostały
zarządzenie, które w pierw szej i nie zam ierzona. Z resztą dobrze so
Poniew aż wiele z pośród dzieci do Komitetu Pomocy Zimowej?
chwili w yw ołują . ooteżne" w raże bie zdajem y spraw ę z tego. kto ta
nie. ale które w rzeczy samej iest ka „w ojnę" m usiałby przegrać.
zakw alifikow anych na w yjazd nie
Znany badacz w ykopalisk Jo nym blokiem kamiennym, u sta  uzasadnione. Bo jakże to? Skoro Panuje w dalszym ciągu ,.pokói“ i
han G angi, b ad ając w Styrii ja  wiony był zupełnie w spółczesny sie mówi kluby w ojskow e, to m u zbieżność poglądów na w ychow a
sza one być napraw dę w ojskow e.
skinie, gdzie, jak sądził, znajdo piec, tygle oraz przyrządy do fał Nie m oga w nich bvć sekcie mie nie fizyczne, sport i przyspobieaie
w ojskow e, m aiace służyć wyższym
szow
ania
monet.
Zaw
iadom
iona
w ały się grobow ce prahistorycz
szane: połow a w ojskow ych, a dru 1 celom ogólnopaństw ow yin.
ne, dokonał niezw ykłego odkry o odkryciu policja prow adzi do ga cześć „cywile". T o nie sa w te
M. STATTER.
dy kluby w ojskow e. T u niew yraź
cia. W jednej z jaskiń, w ejście chodzenie.
na sytucja zaw sze kryła w sobie
do której zagrodzone było potęż
niebezpieczeństw o jakiegoś o rg a

PAT. donosi:
W dn. 21 kw ietnia r. b. w go
dżinach rannych przed gmachem
Funduszu P racy w Radomiu zebrał
się tłum bezrobotnych w liczbie pa
ruset osób i usiłow ał w targ n ąć siłą do gm achu, w ybiw szy uprzed
nio szyby w biurach Funduszu Pra
cy i w mieszczącym się obok to
w arzystw ie dobroczynności „Kro
pla Mleka".
W lokalu „Kropli Mleka" znaj
dowała się w ów czas większa ilość
dokarmianych przez towarzystwo
niemowląt i drobnych dzieci ubogich rodzin radomskich. W ezwa-
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domagają się zniesienia napiwków
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Doboszyński przed sądem przysięgłych

IMiadOmoścI Cportowe

Wiele hałasu o nic...

Deklaracja o neutralności Belgii

będzie jeszcze uzgadniana

Zgdrą pół miliona złotych
na profilaktykę

Podatek od zysków spekulantów
Bezrobocie w Sf. Zjednoczonych

W grobowcu prahistorycznym

wykryto fabrykę fałszywych pieniędzy

Czytajcie i popierajcie
prasę socjalistyczną I

Katastrofa
kutru rybackiego
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Kronika Organizacyjna
Zagadkowa zbrodnia na Bielanach

Nasz. K on k u rs

POSIEDZENIE KOMITETU
I-SZO MAJOWEGO
odbędzie się na Dz. „Śródmieście“ dziś
o godz. 630 p. p.
KOMITET DZIELNICY STARÓW.
KA wzywa wszystkich członków Dziel
P rasow ą akcję propagandow ą nicy Starówka do stawienia się w nie
P rzeprow adzona na jesieni ub. miesięcznie w raz z przesyłką lub
roku akcja obniżenia w. jednostko odnoszeniem do domu (w W arsza będziemy tedy rozwijali pod ha. dzielę, t. j. 25 b. m. o godz. 9-ej rano
na Skrę (ul. Okopowa).
slem:
wej sprzedaży ceny egzem plarza wie i Krakowie).

Potroimy liczbę stałych prenumeratorów

„R obotnika" i „N aprzodu ‘ do 10
groszy dała dodatnie wyniki i przy
czyniła się do znacznego rozszerżenia zasięgu naszych pism w
sprzedaży kolportażow ej.
Nie należy jednak zapom inać,
że również i cena prenum eraty
obydw óch wym ienionych wyżej
naszych
dzienników partyjnych
uległa w ydatnej zniżce, wynosi bo
wisnt obecnie

Zł. 2 gr. 50

P o d staw ą bytu każdego w ydaw
nictw a prasow ego, a zw łaszcza
dziennika, są stali odbiorcy, oplata ją c y regularnie prenum eratę.
N asza akcja propagandow a, po
łączona z rozpowszechnianiem te.
gorocznego numeru pierwszom ajowego „R obotnika" i „Naprzodu", oprócz dalszego rozszerzenia
granic zbytu naszych dzienników,
staw ia sobie również za zadanie
potrojenie liczby stałych
prenum eratorów .

„Prasę socjalistyczną należy nie
tylko czytać i kupować, lecz rów.
n iei stale prenumerować*-.
Zw racam y się tedy do w szvst.
kich organizacyj, jak również do
wszystkich T ow arzyszy i Przyja.
ciół z prośbą o dołożenie starań,
aby w okresie, dzielącym nas od
i.g o m aja energicznie w erbow ali
nowych prenum eratorów „Robot.
nik a'1 i „N aprzodu".

O głaszam y zarazem

konkurs propagandowy prasy socjalistycznej

W a ru n K i K o n k u rs u
Akcja zbiorowa: 1) do konkursu
przystąp ić m ogą oddzielnie Komi
tety PPS., O ddziały Klasowych
Zw iązków Z aw odow ych, O ddziały
TUR. i Robotnicze Kluby S porto
w e lub łącznie, tw orząc Koła Przy
jaciół Prasy Socjalistycznej.
2) Konkurs trw ać będzie od 15
kw ietnia do dnia 15 m aja r. b.
3) Kolejność miejsc w konkursie
ustalon a będzie w zależności od
liczby zdobytych przez uczestni
ków’ punktów .
4) Punkty będą liczone w spo
sób następujący: za zdobycie now ego prenum eratora, który opłaci
zgóry należność miesięczną, 1
punkt, z opłatą dw um iesięczną 2
punkty, z o płatą 3 m iesięczną 3
punkty i t. d., licząc za każdy mre
siąc 1 punkt. Z a każde sprzedane
30 egz. num eru pierw szom ajow e
go „R obotnika" lub „N aprzodu"
1 punkt.
5) N agrody: 1-sza n agroda ap a
ra t 3 lam pow y i jedna prostow nłcza „T elefunken" typu „Prem ier",
2 .g a kom plet książek: „Pam iętni-

l:i D aszyńskiego", „Dzieje Ruchu
Socjalistycznego" Resa i „Księga
jubileuszow a PPS.". 3-cia trzy opraw ione portrety: K. Maricsa,
boi. Lim anow skiego i Ign. Daszyń
skiego, oraz 30 innych nagród w
postaci kompletu książek dla bi
bliotek.
6) Pierw szą nagrodę otrzym a
uczestnik m ający conajmniej 200
punktów .
Do konkursu przystąpić m ogą
Akcja jednostkow a:
również poszczególni tow arzysze,
delegaci, m ężowie zaufania i dziaiacze robotniczy.
W arunki takie sam e jak przy
akcji zbiorow ej, z tą różnicą, że
pierw szą nagrodę otrzym a to w a
rzysz, który zdobędzie conajmniej
100 punktów .
Pierw sza n agroda — w yjazd na
Olim piadę R obotniczą w Antwerpii
[Belgia) w lipcu r. b. 2-ga kupon
na g arnitur lub kostium. 3-cia gotów ką zł. 25.— , oraz 60 innych
n agród w postaci artykułów co*
dziennego użytku i książek.

Przystąpienie do Konkursu nale
ży zgłosić pod adresem : Admini.
stracja „R obotnika" lub „N aprzo.
du" W arszaw a • śródm ieście, ul.
W arecka 7. N iezbędne druki, for.
mularze etc. A dm inistracja wysy.
<a na żądanie odw rotną pocztą.
Nie w ątpim y, że akcja propa.
gandow a oraz Konkurs zyskają
poparcie szerokich m as robotni,
czych i pracow niczych 1 zachęcą
do szlachetnego w spółzaw odnic.
tw a w pracy dla m asow ego werbow ania nowych czytelników i
prenum eratorów codziennej prasy
socjalistycznej.
W Y D AW N IC TW O
„ROBOTNIKA" I „NAPRZODU".

Nasza rubryka

PO S IE D Z E N IA K O M ITETÓ W
1-SZOMAJ TWYCH.
PIĄTEK
W piątek, dn. 23 b. m. o godz. 7 w.
na niżej podanych Dzielnicach odbędą
się Zebrania dla członków i wprowa
dzonych gości z referatami na aktualne
tematy.
Dz. „WOLA - CZYSTE", Wolska 44,
ref. tow. Zygm. Zaremba.
Dz. .JEROZOLIMA", Chłodna 30, od
będzie się Zebranie Kobiet, ref. tow.
Dorota Kłuszyńska.
Dz. „CZERNIAKÓW**, Nowosielecka
Nr. 1, ref. tow. Rafał Praga.
Dz. „POWĄZKI", Kacza 7, ref. tow.
B. Dratwa.
Dz. „RAKOWIEC", Pruszkowska 6,
Dz. „ŚRÓDMIEŚCIE", Warecka 7, g.
7.30, ref. tow. L. Winterok n. t. „Budżet
państwa na rok 1937—38“.
Dz. „PRAGA", Brukowa 35, m. 14,
ref. tow. Mantel.
D*. „MARYMONT-ŻOLIBÓRZ", Krasińskiego 10, odbędzie się Zebranie in
teligencji pracującej ze zbiorowym re
feratem.
Dz. „GROCHÓW", Dobrowoja Nr. 4,
róg ul. Modrzewiowej, ref. tow. Julian
Klejn.
Dz. „ANNOPOL - N.-BRÓDNO", Białołęcka 51, ref. tow. Antoni Podniesiński.
Dz. „OCHOTA", Grójecka 94, ref.
tow. Stanisław Malinowski.
Dz. „POWIŚLE", Czerwonego Krzyża
20, referat n. t. „Polityka zagraniczna",
wygłosi tow. Ludwik Perl.
Komitet dzielnicy ,JStaróu!ka“ odbę
dzie się w dniu 24 b. m. o godz. 5.30
w lokalu Starówka, ul. Długa 21,
Stawiennictwo obowiązkowe.

STUDENTKA udziela korepctycji. Specjalność matematyka i fran
cuskl. W iadomość do Adtn. dla
W. N.
STUDENTKA matematyki poszukuje korepetycji. W ia d o m o ś ć
do Adm. „Robotnika", sub Mate
matyka.

Dla muzyki kameralnej, wiadomo, ie
publiczność nasza ma mało zrozumie
nia. Nawet wyjątkowy pod wzglądem
wykończenia kwartet Kolisha nie wzbu
dził u nas w swoim czasie większego
zainteresowania.
Zespół kameralny pp. Rotschilda,
Kaufmana, p. Kreinet i wiolonczelisty
p, Czegka nie należy wprawdzie do wy
autobusowej do Skolimowa
jątkowych, ale zasługuje niewątpliwie
Z pow odu
przebudow y jezdni na uwagę; jest dobrze zgrany, kultural
na ul. P ru sa w Skolimowie, au to  ny, w programie różnostronny.
Kwartet Szmitta, zasłużonego wiedeń
busy PKP. będą dojeżdżały aż do
odw ołania tylko do zbiegu ul. Pru skiego pedagoga i kompozytora współ
czesnego posiada wiele tematów pięk
sa i środkow ej.
nych, choć może nie zawsze wdzięcznie
I C IM AKJŁM FABUYCZNYM *

OLKA

Skrócenie linii

C o grają w teatrach?
T E A T R A T E N E U M . O statnie dni
komedii „Ludzie na krze" ze S te fa 
nem Jaraczem .
T E A T R W IELK I. Dziś w piątek i
sobotę o godz. 8-mej wiecz. „M arki
za" (wyst. g-ośc. E. Bandrow skiej T urskaej). W sobotę o godz. 3.80 po
poł. „Cyrulik sewilski".
T E A T R NARODOWY. Dziś w
czw artek i piątek komedia Grzym a
ły . Siedleckiego „Spadkobierca *. W
sobotę „P an Jow ialski".
T E A T R POLSKI. Do poniedziałku
w ystępy świetnych artystów wiedeń
skich, z Liii D arvas, H ansem J a ra yera, Jo a n n ą T ervin i K urtem von
Lessen n a czele, w komedii Bus.Feketego „Jean".
TEATR NOW Y: Dziś komedia Ma
rii Pawlikowskiej „N agroda litera
cka".
T E A T R M A ŁY : Dziś ukaże się
doskonała komedia G. B. Shaw 'a
„Żołnierz i B ohater" w reżyserii A.
W ęgierki.
T E A T R L E T N I. Dziś komedia
„A dam i Ew a".
TEATR KAMERALNY: Dziś sztu
k a Jana V aszary „M ałżeństwo".
T E A T R M A L IC K IE J g ra kome
dię St. D onata „M ała K itty i wielka
polityka”.
CYRULIK W ARSZAWSKI: Dziś
fa rsa satyryczno - groteskow a „Wiel
kl bałagan *.
TEATR ROZMAITOŚCI: Dziś „We
»oły Emil*'.
T E A T R „8.15“ g ra codziennie operctkę A braham a „W iktoria i jej
h uzar".
TEATR „13 RZĘDÓW ": O statnie
dni „Szopka polityczna 1937".

W IELK A REW IA . Dziś przed sta
wienie zawieszone. Ju tro prem iera
„To w arto zahaczyć".
STOŁECZNA T E A T R PO W SZE
CHNY. Dziś przy ul. Otwockiej 3
„Złoty wieniec".
Ż Y D O W S K I TEATR REPREZENTACYJNY (Nowości. Bielańska 5 ):
Dziś „N a warszawskim jarm arku".
RO SY JSK IE STUDIO DRAMATYCZNE (Nowy św ia t 19). Kome
dia Gogola „Ożenek'*, g ran a w p ią t
ki, soboty i niedziele o godz. 8 wiecz.
Z FILH A RM O N II. W piątek, na
koncercie symfonicznym przypomni
się publiczności w arszaw skiej {danista włoski Carlo Zecchi, którego fe.
nom enalny talen t wirtuozowski zdo
był sobie uznanie całego św iata kul
turalnego.
CYRK STANIEW SKICH, codzien
nie dalszy ciąg walk am erykańskich
„catch as catch can *. Pocz. p ro g ra
mu 8.15, walk — 9.30.

Artyści wiedeńscy
w

T e a trz e

P o ls k im

G rupa w ybitnych aktorów wiedeń
skich ze św ietną neroiną sceniczną
Liii D arvas, popularnym am antem
teatralnym i filmowym H ansem J a rayem oraz wybornym aktorem cha
rakterystycznym K urten von Lessen
n a czele — rozpoczyna dziś w Tea.
trze Polskim szereg występów w n aj
nowszej komedii poczytnego au to ra
węgierskiego Bus-Fekełe‘go p. ty t.:
„Jean".

Redaktor odpowiedzialny: LUDWIK WINTEROK.

EM

u l. O rd yn ack a

O S T A T N I E > DNI WALK

Wóz z koniem
w kanale

ski.
Regulam in obrad: 1) P raw o gło
su decydującego mają tylko ci
członkowie, któ.zy statutow o nie
zalegają w składkach. 2) Refe
rent ma praw o przem aw iania raz
20 minut, drugi raz 10 minut. 3)
Mówca ma praw o przem aw iania
w dyskusji raz 10 minut, poraź
drugi 5 minut. 4) W szystkie w nio
ski winny być składane na piś
mie.

BEZROBOTNY, lat 25, poszu
kuje jakiejkolw iek pracy. Prosi o
w yręczenie go z ciężkiej sytuacji
przez zaofiarow anie pracy. Adres:
Józef Paw lukiewicz, Czerniakówska 72 m. 1.

C H R O Ń C IE ZD R O W IE!

Fo

lla i
G UM ..?

Co w y ś w i e t l a j ą K in a ?
M A JESTIC: „Nicpoń".

MAJESTIC p. 4

NICPOŃ

O A N IE L L K O A R R I E U X
HENRY G A R A T
BALKON
PARTER

7 5

gr-

1 a.

D o i w o l , Od 14 la t
NOWA TOMBULA: „N ie zapomnij e
mnie" i „Praw o do szczęścia".
MUCHA: „Bohaterowie Sybiru".
M IE JSK I: „Jego złota rybka".

MIEJSKI!

I św ięta 4-6-8-10

j ! n i nur

J o a n H arlo w
Myrna Loy
William P ow ali

PA N : „Dorożkarz n r. 13".
PE T IT TRIA NO N : „M otria" i „M a
ły lord".
POPULARNY: „O statni poganin** i
rewia.
PRA SK IE OKO; „Robinrod z Eldorado" i „Głos serca".
PROM IEŃ: Judei g ra na skrzyp
cach".
ul. Chłodna 49, tel. 6.4B-31.
PRAGA: „B arbara Radziwiłłówna".
R A J: „O statnie dni Pompei".
K1ALTO; „Nu- u taj mężczyźnie",
R EN A : „O statnie dni Pompei".
lUVIERA: „Piekło Chin".
jako ta , któ ra z dotychczasowych
RUM A : .Tańczący p irat".
rozpustnic - sanitariuszek uczy
ROXY: „Będzie lepiej" ze Szczepn iła praw dziwe siostry miłosier
kiem i Tońkiem.
dzia.
SOKÓŁ: „Madame Lenox" i „Słońce
w butelce".
SORRENTO: „M azur" i „Cyrk Sarana*.
STYLOWY: „Jedna na milion".
Na scenie R E W l o
ŚW IT: „Zapomniana sym fonia".
STU U lO ; „Zwyciężyły kobiety".
LOS; „Nowe przygody Tarzana".
MASKA: „G enerał S u tter" i „Ręce SFIN K S: „P iętro wyżej".
TO N; „Będzie lepiej".
na stole".
UCIECHA: „Suzy".
METRO; „Z M e jezioro" i rewia.
U N IA : „Przygody człowieka bez n a
M EW A: „Kobieta bez m aski" i
zwiska" i „Anthony Adverse".
„Grzesznik mlmowoli".

| 06Ł0SZEHIA DROBNE
- 85 KOMETA —
BIŻUTERIĘ
KWITY
brylanty.

lombardowe kupuje,
ceoy.

płaci

wysokie

Helen, Miodowa 2

Dziś w p ią tek walczą:
(wszystkie pary decydujące!) I) Leon
Grabowski — Feluś Kersica. 2) Pe
dro Nerona—Jan Stresnyak. 3) Leon
Pinecki — Abe Kapłan. 4) Arrisinay — Buli Komar. 5) Jan Skwa
rek—Ch. Ding. Pocz. programu 8.30,
walk — 9.30.

zapobieoawc

czalnle na kolonie letnie i do obo
zów letnich. N iektórzy z ubezpie
czonych b. niechętnie poddają tym
szczepieniom dzieci.
Zw ażyw szy, że szczepienia te
m ają doniosłe znaczenie zapobie
D zisiaj w lokalu Związku P rac.
gaw cze w szerzeniu i pow staw a
Kom. i Inst. U ż. Publ. w Polsce
niu chorób, w skazane jest, aby u*
W arecka 7, odbędzie się
bezpieczeni w interesie w łasnych
W ALNE DOROCZNE ZEBRANIE dzieci nie uchylali ich od tych
SPRAW OZDAW CZE
szczepień. Szczepienia w żadnym
O ddziału W arszaw a VI (tram w aje w ypadku nie m ogą szkodzić o rg a 
i a u tobusy).
nizmowi zaszczepionem u przeciw
Zebranie rozpocznie się w I te r ko płonicy lub chorobom durominie o godz. 9 rano i o godz. 17 wym i paradurow ym .
po poł., w II term inie o godz. 10
rano i o godz. 18 po poł. p raw o 
mocne bez względu na ilość człon
ków.
P orządek dzienny. 1) Z ag aje
P rzy ul. Prochow ej 18 w G ro
nie. 2) W ybór prezydium. 3) O d
czytanie protokółu z poprzednie chówie nocy ub. zerw ało się w
go W alnego Z ebrania. 4) W ybór podw órzu sklepienie cementowe,
komisji skrutacyjnej i w niosko w skutek czego w óz z koniem
wej. 5) S praw ozdania: a ) o rg a  w padł do kanału głębokiego na 2
nizacyjne, b) sekretariatu, c) k a mtr. W oźnica, 21-letni Edw ard
sowe, d)
Komisji Kulturalno- Piasczyński, w skutek upadku i
O św iatow ej, e) Klubu Sportow ego przygniecenia wozem, doznał zła
„S arm ata", f) Sądu Koleżeńskie mania lewego uda. Pogotow ie, po
go, g) Komisji Rewizyjnej. 6) W y opatrunku, przew iozło ofiarę w y
bór W ładz Związkowych. 7) Spra padku do szpitala Przem ienienia
wy organizacyjne. 8) W olne wr.io* Pańskiego.

Akademia K oła Kobiet

C Y R K

duszenia. Zwłoki ofiary zag ad k o 
wej zbrodni, która została popeł
niona przed dw om a, trzem a dn ia
mi, zabezpieczono na miejscu, do
czasu przybycia w ładz sądow o śledczych. Policja 26-go komis, i
urząd śledczy p ro w ad zą śledztw o,
celem w ykrycia spraw ców zbrod
ni.

Lekarze pediatrzy, zatrudnieni
w Ubezpieczalni Społecznej w m.
W arszaw ie, rozpoczęli szczepienie
dzieci, w ysyłanych przez Ubezpie-

UROCZYSTE ODSŁONIĘCIE POR
TRETU TOW. DR. MED. J. BUDZ3Ń
SK1EJ TY LICK IEJ W LOKALU PORADNI
ŚWIADOMEGO
MACIE.
RZYŃSTWA, UL. LESZNO 23.
W niedzielę, dnia 25 b. m. o grodz.
12 w południe, odbędzie się odsłonię
cie p o rtretu Zasłużonej i N iestm dzo.
nej Działaczki Społecznej, Założy
cielki i Kierowniczki Poradni św ia
domego M acierzyństwa przy ul. Le
szno 23.
Zaproszenia n a Uroczystość otrzy.
mać można w S ekretariacie R. T. S.
S., przy ul. Leszno 23 w godzinach
A D RIA : „N apiętnow ana".
rozłożonych na smyczki. W utwory urzędowania Poradni.
APOLLO: „D yplom atyczna żona".
Beethovena, Haydna kładzie zespół dużo
A N TIN EA : „T rędow ata".
pracy; zwłaszcza szybkie części scherAMOR: „Skandale milionerów" i mąż
zando (żartobliwe) dźwięczą dobrzeczyźni wolą m ężatlu".
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całości i stosunkowo nie duży jeszcze niznje dzielnica Rakowiec (Prusz A S: „Prom enada miłości
ATLANTIC: „Henny".
kowska
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Akademię,
na
której
stopień przygotowania poszczególnych
BAŁTYK; „D am a kameliowa".
członków zespołu, np. pierwszych skrzy rozwinięty zostanie sztandar Koła
RAJ:
„P an Twardowski".
Kobiet PPS. Dzielnicy Rakowiec
piec i altówki.
BIS:
„Za
chwilę szczęścia" i „Nowe
im.
tow.
Budzińgkiej-Tylickiej.
Z pianistów występujących ostatnio
przygody Tarzana**.
Przemawiać
będą
tow.
tow.
Do
przypomniał się Warszawie aawsze łu
CZARY: „M ayerling".
biany, p. B. Webster. Grał koncert rota Kłuszyńska i Tomasz Arci CAPITOL: „O rdynat Michorowski"
CASINO: „Sonata księżycowa" z Pa
Brahmsa pod sprawną dyrekcją p. Mie szewski.
derewskim.
Początek o godz. 16.
rzejewskiego. Prostotą, a jednocześnie
COLOSSEUM: „Droga do sławy".
oryginalnością ujęcia utworów (etiudy
E L IT E : „M ayerling" i „Zm iana w ar
Chopina) zjednywa sobie planista słu
ty ".
chaczów.
EU RO PA : „Zielony sygnał".
Laureatka konkursu p. Brucliollerie
FAM A : „Teodora robi karierę
i
na koncercie sobotnim w Konserwato
dodatki.
rium urządzonym wespół z p. Staniewi
FLO RID A : „P asteu r" i „Cyrk na
czem, potwierdziła jeszcze opinię o
okręcie".
swym nic przeciętnym uzdolnieniu,
FORUM: „Żółty skarb".
zwłaszcza jako odtwórczyni romanty VYTWAPN
FILH A RM O N IA : „Moskwa — Szang
ków.
haj" z Połą Negri.
CHRZEŚCIJAŃSKIE
GDYNIA: „Tajem nice starego zam
Z pięknym programem (Bach, Bee
ku".
thoven, Schumann) wystąpił w sali In
GLORIA: „Bolek i Lolek".
stytutu Głuchoniemych i Ociemniałych
HOLLYWOOD: „P iętro wyżej".
p. Wład. Burkath. Sonata „księżycowa**,
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cisco".
bileuszem 25-letniej pracy muzycznej
KOMETA: „Biały anioł" i rewia.
koncertanta.
E. O.

BOLACH Z m u z y R i
GŁOWY
Kwartet Rotschilda. Pianiści
PR O S Z K I DLA
DOROSŁYCH

Będący w obchodzie patrol policji 26-go komis, zauw ażył na po
lu pomiędzy Zdobyczą Robotniczą
a
M arym ontem ,
w y stającą z
plasku stopę. Po rozkopaniu zie
mi, znaleziono zwłoki mężczyzny,
lat około 28-miu, blondyna, w swe
trze i koszuli, boso. Obok leżała
reszta garderoby i obuwie.
Na
szyi denata w idniały ślady od u-

Łóżku żelazne z siatkam i, niklowane,
4- m aterace różnych systemów, wóz
ki dziecinne, piece stałopalne niklo
wane system u am erykańskiego sprze
daje detalicznie po cenach h u rto 
wych. F abryka I. Neufeld, P raga,
Brukowa 4.
P n D r C I A k lC sta rą , nowoczesną
r U n L C L M N ę kryształy, m arm u
ry, majoliki i t. d. reperuje, dorabia
brakujące części bez śladu. „D iana-*,
Ja-sna 22 — 7, tel. 6-94-45.
balonowe, wyżymaczki, paR owery
tefony.
Spłaty długoterminowe

Zielna 48 „Polonia" w Podwórzu.

Kay Francis

BIAŁY ANIOŁ

O dbito w drukarni Sp. Nakładowo W ydawniczej „Robotnik", W arszawa, Warecka 7.

