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„ROBOTNIK RADOMSKI" Radom, ul. Kelles-Krauza 1. „ROBOTNIK LUBELSKI" Lublin, ul. Bychawska 24.
C e n y o g ł o s s e f t i Za wiersz wysokości 1 m ilim etra w tekście gr. 50, zwyczajne 40, nekrologi do 60 mm. gr, 20, powyżej 60 mm. gr. 30,drobne za wyraz 20 gr. Poszukiwanie i zaofiarow anie pracy bezpłatnie
Ogłoszenia tabelaryczne o 50 proc. drożej. Układ ogłoszeń tekstowych i zwyczajnych 6-szpaltow y, Za treśl ogłoszeń Redakcja nie odpow iada
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Częściowa ewakuacja Toleda

Echa straszoei katastrofy w sztoie estońskiej

Krwawa bitwa nad brzegami Manzanaresu
OGÓLNA SYTUACJA
NA FRONCIE
Komunikat Rady Obrony stolicy
donosi: na odcinku armii środko
wej w ciągu ostatnich 24 godzin
nic godnego uwagi nie zanotowa
no. Działalność artylerii trwa.
Lotnictwo powstańcze bom bardo
wało nocy ubiegłej Alcala de Henares. Wybuchy bomb zabiły wie
le osób z pośród ludności cywil
nej, w tem kobiety 1 dzieci, 6 żoł
nierzy powstańczych przeszło na
naszą stronę.
Na froncie Huesca trwa wymiana strzałów.
Na froncie południowym patrol
wojsk republikańskich
dokona!
brawurowego I niebezpiecznego
wywiadu w głębi terytorium po
wstańczego I wysadził most na Rio
Jltoca. Pociąg, wiozący oddziały
powstańcze 1 m ateriał wojenny,
idący do Teru!, wykoleił się.
Na tym odcinku wielu włościan
i żołnierzy częściowo t bronią
przeszło na naszą stronę.
Na froncie Euzcadi artyleria na
sza ostrzeliwała dwa okręty pow '
stańcze, zmuszając je do oddalę,
nfa się od wybrzeża. Na odcinku
Eibar wojska nasze odparły ataki
oddziałów' powstańczych, zmusza
jąc ich do odwrotu i zadając im
poważne straty.
Na froncie asfuryjskim stanowi
ska powstańców pod Monte Ote
ro i Guilero były skutecznie bom
bardowane przez naszą artylerię,
okopy
nieprzyjacielskie zostały
zniszczone.
Na froncie Santander przeszli
na naszą stronę dezerterzy z od
działów powstańczych, podobnie
jak i na froncie asturyjskim.

EWAKUACJA TOLEDO.
Spokój, jaki panował ostatnio
na froncie madryckim, w dniu
wczorajszym został przerwany.
Na atak powstańców na odcinku
Usera wojska rządowe odpowie
działy natychmiastowym kontra
takiem. W godzinach popołudnio
wych oddziały rządowe umacnia
ły swoje pozycje. Powstańcy usiłowali
napróżno
dwukrotnie
przejść przez rzekę Manzanares
na krańcach miasta uniwersytec
kiego. Za każdym jednak razem
powstrzymani zostali ogniem Ka
rabinów maszynowych i moździe
rzy. W ówczas powstańcy spróbowali przebyć rzekę na wielbłądach
w celu zaopatrzenia się w żyw
ność, lecz i ta próba została uda.
remniona przez wojska rządowe.
Na odcinku południowym pod
Toledo artyleria rządowa w dal
szym ciągu burzy ośrodek wojsko
wy miasta. Stwierdzono, iż woj
ska powstańcze przeprowadzają
częściową ewakuację Toledo, co
zdaniem korespondenta Havasa —
świadczy o trudnej sytuacji, w ja
kiej znaleźli się powstańcy na sku
tek ostatnich operacyj armii rzą
dowej.
FASZYŚCI MORDUJĄ KOBIETY
I DZIECI.
W wyniku wczorajszego bom
bardowania Madrytu przez artyle
rię powstańczą, padło wczoraj 8
zabitych i 45 rannych, z tego 14
bardzo ciężko. Między ciężko ran
nymi znajduje się 8 kobiet i 3 dzie
ci.
Gen. Miaja przyjął dziennikarzy
i zakomunikował im, że Rada Obrony Madrytu wydała zarządze
nie, aby ludność cywilna ściśle sto

sowała się do szczegółowych prze
pisów, dotyczących zachowania
się na ulicach w czasie bombardo
wania.
ZGON BOHATERSKIEGO
DOWÓDCY AWIACJI
BASKIJSKIEJ
Z Bilbao donoszą, że w walce
powietrznej z powstańczym samo.
lotem bombowym zginął dowódca
awiacji baskijskiej kpt. del Rio, któ
ry w ciągu obecnych walk strącił
7 samolotów powstańczych.
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wyskoczyła z okna i zaalarmowała straż ogniową
Podaliśmy wczoraj o strasznej
katastrofie eksplozji filmu w
szkole estońskiej w Killngi,
Według ostatnich doniesień,
ilość zmarłych dzieci ofiar eks
plozji
WZROSŁA DO 12.
48 dzieci znajdujących się w
szpitalu, jest ciężko poparzo
nych i istnieją obawy, że
ILOŚĆ WYPADKÓW ŚMIERCI

-lii

„Komunikat Informacyjny" Stow. Dowborczyków w W arszawie po
daje pod datą 17 kwietnia, że Walny Zjazd Stow. Dowborczyków
uchwalił: nadać Krzyż I Polskiego Korpusu Wschodniego generało
wi Franco, „Naczelnemu Wodzowi Hiszpanii Narodowej".
Tego jeszcze nie było.
Krzyż zasługi formacji POLSKIEJ ma zdobić pierś człowieka,
który w POROZUMIENIU Z OBCEMI PAŃSTWAMI podjął bunt
przeciw własnej Ojczyźnie i zalewa ją od miesięcy potokami krwi!

Ostra akcia Partii Pracy w spraw ie bezrobotnych
Iżba Gmin obraduje już od czw artku rano, W czasie dyskusji
szczegółowej nad projektem ustawy, dotyczącej okręgów szczegól
nie dotkri.ętych bezrobociem, P artia Pracy zastosow ała obstrukcję,
dom agając się wydatnej pomocy dla bezrobotnych, wobec czego
Rząd o godz. 3.30 nad ranem zażądał zamknięcia dyskusji. Wywoła
ło to burzliwe sceny. Członek Labour Party Bevan usunięty ziostał z
sali obrad na 4 posiedzenia 119 głosami przeciwko 43.
Posiedzenie zakończyło się dopiero w piątek o godz. 11.28. Projekt
ustawy został ostatecznie uchwalony w redakcji rządowej.
Posiedzenie obecne jest najdłuższe od r. 1936, kiedy to w Upcu Izba
Gmin obradowała przez 34 godziny.

Wizyta p. Becka w Rumunii

Pogrzeb Kazimierza Kaczanowskiego

Najbliższa rodzina za trumna

Król rumuński Karol przyjął
wczoraj w południe
ministra
spraw zagranicznych Józefa Becka
na dłuższej audiencji.
Po audiencji król Karol podejmo
wał min. Becka z małżonką śnia
daniem w pałacu królewskim na
Calea Victoriei
Po śniadaniu odbył się cercie,
podczas którego król Karol prowa
dził ożywione rozmowy z członka
mi delegacji polskiej. Następnie gó

POWAŻNIE SIĘ POWIĘKSZY.
Między popalonymi i rannymi
dziećmi znajdują się
PRZEWAŻNIE DZIEWCZYNKI
ze względu na to, że miały na
sobie lekkie i łatwo zapalne ubranie. Popalenia są tali poważ
ne, że
DZIECI, KTÓRE WYJDĄ ZE
SZPITALA, NA CAŁE ŻYCIE
BĘDĄ ZESZPECONE.
Co do przebiegu katastrofy
donoszą obecnie niektóre szcze
góły. Tak np. straż pożarną zaa
larmowała 5-letnia dziewczyn
ka, która

W

dra.
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Z PALĄCYMI SIĘ WŁOSAMI
WYSKOCZYŁA Z OKNA
i pobiegła do komendy straży.
Nauczyciel, który wyświetlał
film,
USIŁOWAŁ POPEŁNIĆ
SAMOBÓJSTWO,
lecz został w ostatniej chwili od
cięty z linki, na której chciał
się powiesić.
Pogrzeb ofiar odbędzie się na
koszt państwa.
Na miejsce katastrofy w y je
chał minister spraw wewnętrz
nych Estonii i władze śledcze.

m a ja —

Święto Ludowe
W dniu 21 b. m. obradowało
Prezydium Naczelnego Komitetu
W ykonawczego Stronnictwa Ludo
wego w sprawie tegorocznego
św ięta Ludowego. Postanowiono
urządzić święto w dniu 16 maja we

wszystkich miastach powiatowych
oraz wezwać ogół chłopów do tłu
mnego wzięcia udziału, jak rów
nież szczególnie uroczystego ułote
nia programów uroczystości.

Spadek obiegu pienionego
w

P o ls c e

Druga dekaua kwietnia przy
niosła spadek olńegu pieniężnego
w Polsce o 44,1 do 1,351,7 milio
nów złotych w banknotach i bilo
nie. Obieg banknotów zmniejszył
się o 24,5 i wyniós1 w dniu 20
kwietnia 949,3 mil., a obieg bilo
nu spadł o 19,6 do 402,4 milionów

złotych.
Bilans B anku Polskiego za dni-r dekadę kwietnia wykazuje
wzrost stanu pieniędzy zagranicz
nych i dewiz o 0,2 do 35,8 milio
nów złotych.
Pokrycie złotem wzrosło i wy
niosło 37,08%.

Pogrzeb Kazimierza Kaczanowskiego

Przyjaciele wynoszą trumną

ście zwiedzali pałac królewski, po
czym min. Beck odjechał do swo
ich apartamentów, odprowadzony
przez marszałka dworu z honora
mi wojskowymi.
Komunikat wymienia dokładnie
wszystkie
szczegóły śniadania,
wszystkie ruchy króla Karola, licz
bę j nazwiska osób biorących udział w śniadaniu, ale n'e podaje
rezultatu rozmów, ani jakie spra
wy były poruszone w roamowach.

Śmierć w płonącym balonie
Piorun u derzył w baton w ojskow y
„Le M atiń’ donosi z Vitry te
Francois (Francja), iż w czasie
ćwiczeń wojskowych piorun ude
rzył w balon obserwacyjny nr.
b. d. 3095, należący do 51 bryga
dy. Od uderzenia piorunu zapalił
się wodór, wypełniający balon
„
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Dwóch oficerów, znajdujących się
w gondoli nie zdołało na czas wyskoczyć tak, iż jeden z oficerow
poniósł śmierć w płomieniach, dru
giego zaś, ciężko poparzonego,
przewieziono do szpitala, w bez
nadziejnym stanie.
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Ze świata Kultury
„KOMENTARZE
DO KORONACJI".
.Sensację w Londynie w yw ołała
książka D ennisa „K om entarze do
koronacji".
A dw okat księcia W indsoru Al
len natychm iast po ukazaniu się
książki zażądał, by w ydaw ca ksią
żki wycofał ją z obiegm Dennis
bowiem w książce tej ostro k ry ty 
kuje b. króla E dw arda 8. A dw okat
Allen oskarża D ennisa o zniesła
wienie i zapow iada, że jeżeli ksią
żka nie zostanie w ycofana z h an 
dlu, to podejm ie kroki praw ne w
stosunku do au to ra i w ydaw cy.—
Dennis jest pisarzem dość znanym
a przed niedawnym czasem był
w spółpracow nikiem
sekretariatu
Ligi N arodów .

działu inform acyjnego, skorow idza
organizacji polskich, przew odnika
handlow o • przem ysłowego etc.
POLSCY ARTYŚCI ZAANGAŻO
WANI DO HOLLYWOOD.

W stolicy przemysłu filmowego
— H ollywood, baw i obecnie piani
sta polski Ignacy Hilsberg, były
profesor „Juillard School of Mu
sic" w New Yorku. Rodak nasz
zaang ażo w an y został do kompo
now ania tekstów muzycznych do
scen nastrojow ych w
obrazach
dźw iękow ych. Ponadto były czło
nek „M etropolitan O pera H ouse"
w New Yorku, w ybitny tenor pol
ski — M arek W indheim, znany do
brze w kołach Polonii, przeniósł
się do Hollywood, gdzie mu się uODZYSKANE PRZEZ HISZPANIĘ dało podpisać kontrakt ze znaną
w ytw órnią RKO. W jednym z ob
LUDOWĄ DZIELĄ SZTUKI.
Policja barcelońska zdołała o d  razów w y stąp i on w raz z Ginger
zyskać dzieła sztuki, w yw iezione Rogers i Fred Astaire.
przez pachołków faszystow skich ZAKAZ KOLPORTAŻU JEDYNE
potajem nie z Hiszpanii. M iędzy in GO WYDAWNICTWA DOLNOnymi odzyskano słynny obraz ■
ŁUŻYCKIEGO.
p rzed staw iający C hrystusa, a zn aj
Jak w iadom o, jedyny periodyk
dujący się przed wywiezieniem w
w
języku dolnołużyckiin, „Serbski
miejscowości Ilivia. O braz ten o.
ceniony był przez ekspertów na C asnik”, p rzestał przed kilku laty
milion peset. O dzyskane skarby się ukazyw ać. Jedynie co roku w
oddane zostały do dyspozycji Rzą Budziszynie w ydaw any jest kalen
darz dolnołużycki „P ratyja". Kol
du katalońskiego.
p ortaż jednak tego kalendarza na
UCZONY CHIŃSKI W POLSCE.
rok 1937 został przez urząd gmin
W celu zapoznania się z rolni ny w B orów kach zakazany.
W
ctwem, m etodam i i sposobam i rezultacie całe Dolne Łużyce, zda
krzew ienia ośw iaty rolniczej oraz
ne na niemieckie czasopism a i k a 
organizacją rolnictw a
odw iedził lendarze, w ystaw ione są w yłącz
Polskę chiński uczony, były pro
nie na w pływ y ducha niemieckie
fesor „College Y ale" a obecnie d y 
go.
rektor urzędu studiów rolniczych
w Chinach p. Fu-Liang-Chang.
PAUL MORAND O ANGIELSKIEJ
NOWELI.
NAJSTARSZA GAZETA ŚWIATA
PRZESTAŁA WYCHODZIĆ.
Głośny powieściopisarz francus
W ydawana w Pekinie najstarsza ki Paul Morand ogłosił przedmowę
gazeta świata, „Peiping Bao", or do zbioru angielskich nowel p. t.
gan chińskiej opozycji przestała „Union Jack". Jak wiadomo, Uwychodzić. Pierwszy numer tej nion Jack jest popularną narwą
Morand
gazety, którą założył Su-Kung, — angielskiego sztandaru.
twierdzi,
że
Anglicy
celują
zarów
wynalazca chińskiej sztuki drukar
sklej, ukazała się w roku 402, zaś no w powieści Jak noweli 1 wymię
od roku 802 była to gazeta, w y  nla jako pierwszych nowelistów,
autorów t. zw. „chort stories",
dawana jako tygodnik.
Stevensona, Georga Meredith, Kip
POLSKA KSIĄŻKA TELEFONICZ
linga, Georga Moore, Katarzynę
NA W CHICAGO.
Mansfield I współczesnych jak La
W „stolicy wychodźtwa" w Chi wrence, Huxley i t. d. Zdaniem Mo
cago ilość Polaków je st tak w iel randa, nowela jest typową formą
ka, że rok rocznie od roku 1929 współczesnego wypowiedzenia się
w ydaw ana jest Polska Książka Te przez pisarzy XIX wieku i nie ma
lefoniczna na m. Chicago. W yda żadnego prawdziwie wielkiego na
nie na rok 1937 zostało znacznie rodu, któryby nie posiadał jej w
pow iększone przez w prow adzenie swojej literaturze.

S U K N IE ---------------PŁASZCZE
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Przegląd prasy

DOM NA KRAŃCU ŚWIATA.
P rasa francuska om aw ia z wiel
kim zainteresow aniem debiut mło
dego a u to ra Jean Guirec w pow ie
ści p. t.: „La m aison au bord du
m onde" (Dom na krańcu św iata).
Guirec ogłosił copraw da kilkana
ście lat temu kilka książek, ale nie
posiadały one żadnej w artości li
terackiej i dopiero obecnie po dłuż
szej przerw ie „zadebiutow ał" nie
jako sw oją now ą książką uznaną
odrazu przez w szystkich.

pasta

ROCZNICA KONSTYTUCJI.
W czoraj m inęła 2-ga rocznica
uchwalenia kwietniow ej konstytu
cji. P rasa sanacyjna umieszcza
odpow iednio nam aszczone artyku
ły. Ale trzeba przyznać, pisze bez
wielkiego entuzjazmu.
Nie będziemy naturalnie przy tej
sposobności analizowali kwietnio
wej konstytucji. Nasze walki i na
sze stanowisko są znane.
Jedno
tylko chcemy jeszcze raz podkre
ślić, dla uniknięcia nieporozumień.
Prasa sanacyjna wciąż pisze, że
w Polsce w szystkie odłamy spo-

odnawia buciki

Tragiczna walka górników
na kopalni „Mościcki"

S trajk głodow y n a kopalni „M o
ścicki" trw a i przybiera form y tr a 
gicznej w alki górników z francus
kim kapitałem .
S tanow isko kapitalistów , a zw ła
szcza gen. dyrektora M ichelsa jest
nieustępliw e. Nie chce on uw zglę
dnić żądań, aczkolw iek w śród po
stulatów górniczych są żądania
przestrzegania
ustanow ionych
przez w ładze górnicze przepisów ,
dotyczących bezpieczeństw a p ra 
cy, załoga od kilku tygodni d are
mnie kołatała o ich zastosow anie.
T erenu kopalni strzeże policja.
Pochód kobiet i dzieci nie został
dopuszczony do kopalni.
Górnicy w liczbie 300 z ab a ry k a 
dowali się na dole kopalni. Są to
praw ie sam i ojcow ie rodzin.
Usiłowania dojścia do porozu
mienia nie dały rezultatu. Komi
sarz demoblllzacyjny oświadczył,

że nic zrobić w obecnej sytuacji
nie może.
Na
kopalni
„Siem ianowice"
strajk głodow y trw a dalej, są jednak pew ne w idoki porozum ienia.
Z ram ienia robotników prow adzi
rokow ania C. Z. G., pozostając w
ścisłym kontakcie ze strajkujący
mi. Część postulatów już uzgod
niono.
*

Pracow nicy huty „L aura", „Fitz
ner" i fabryka szkła „Helios", so
lidaryzując się z w alczącym i gór
nikami, ogłosili 2 godz. strajk soli
darnpściow y. Robotnicy huty „Lau
ra" zorganizow ali
zbiórkę
na
rzecz strajkujących.
Na kopalni „M ościcki" został
porażony prądem górnik Jan Kem
pny. Liczba chorych w śród straj
kujących górników jest znaczna i
wciąż rośnie.

Uroczyste odsłonięcie portretu

tow.Dr.nied. J. BUDZIŃSKIEJ-TYLICKIEJ
w lokalu Poradni Świadomego Macierzyństwa, ul. Leszno 23.
W n iedzielę d nia 25 b, m. o godz. 12 w południe, odbędzie się
odsłonięcie p o rtre tu Zasłużone! i N iestrudzone) D ziałaczki Społecznej
Z ałożycielki i K ierow niczki P oradni Świadomego M acierzyństw a przy
ul. L tszn o 23.
Z aproszenia n a U roczystość otrzym ać można w S ek retariacie
R. T. S. S., p rzy ul. Leszno 23 w godzinach urzpdow ania P oradni.

imim

W pow iecie łańcuckim trw a od
dłuższego czasu stra jk chłopski,
polegający n a tym , że c h ło p i nie
wywożą drzew a z lasów o rd y n acji
h r. P oto ck ich w Ł ańcucie. Maso
wy w yrąb drzew a w te j o rd y n acji
grozi zupełnym w yniszczeniem la 
sów’, istn ieje obaw a, że po k ilk u
la ta c h dew astacyjnej gospodarki
uboga ludność w pow iecie nie bę
dzie m ogła d o k u p ić się drzew a

nie tylko n a budow ę, ale naw et
n a opał.
N a odbytym z e b ra n iu chłopów
z pow iatów Ł ańcut, Przew orsk,
Jarosław , Rzeszów i K olbuszow a
uchw alono zw rócić się do m in.
Poniatow skiego z m em oriałem ,
przedstaw iającym stosunki p a n u 
jące w lasach o rd y n ac ji łańcuc
k ie j. (P R E S S ).

Zjadliwa wielce agencja „Press” P rzeb ra ł sią za kobietą

Ag. Press donosi:
Na ratu szu w arszaw sk im zw ró 
cono uw agę, że kom isaryczny pre
zydent m. st. W arszaw y, p. Stefan
Starzyński, już od dłuższego cza
su nie prow adzi agend m iasta. Z
chwilą objęcia kierow nictw a sekto
ra miejskiego OZN, prezydent Sta
rzyński przekazał swoim zastęp 
com czynności w zarządzie miej
skim.
W
kołach poinform owanych
utw ierdza się przekonanie, że jest
to stopniow e w ycofyw anie się p.
Starzyńskiego ze stanow iska ko
m isarycznego prezydenta m. st.
W arszaw y, co łączone jest w du
żym stopniu z ciężką sytuacją fi-

nansow ą, w jakiej znalazła się
W arszaw a po 3 latach rządów ko
m isarycznych.
Przejście prez. Starzyńskiego do
w yłącznej pracy politycznej w yda
je się mało praw dopodobne, św iad
czą o tym św ieże nom inacje szta
bow ców w OZN., które obniżają
dotychczasow y szczebel hierarchi
czny prez. Starzyńskiego oraz nie
w ątpliw e jego chęci do odegrania
kierow niczej roli przy org an izo 
w aniu i przeprow adzaniu planu
w iceprem iera K w iatkow skiego w'
zakresie uprzem ysłow ienia kraju.
Chodzi tu głów nie, ja k się zdaje
o zajęcie kierow niczego stanow is
ka przy realizow aniu sandom iers
kiego centrum przem ysłow ego —
W ładze decydujące zachow ują je 
dnakże daleko posuniętą w strze 
m ięźliw ość przy
decydowaniu
WZNOWIENIE ZAJĘĆ NA UNIW.
spraw personalnych, zw iązanych z
J . PIŁ S U D S K IE G O
4-letnim planem gospodarczym .
Jak podaje P. A. T., z dniem 26
*
b. m. wznowione zostaną zajęcia w
Jeżeli p. Starzyński PRZEKAZAŁ
pracowniach i seminariach wydziału — jak twierdzi agencja Press.
teologii, weterynarii i lekarskiego.
—swoim zastępcom w komisarycz
NA S. G. II.
nym zarządzie miejskim swoje
W czwartek, około godz. 10 rano> funkcje, — to niewątpliwie /rzeki
oojówkarze O. N. Ił-u rzucili petardę się i pensji, otrzymywanej z tytu
w holu S. G. H. (Szkoła Główna Han łu owych funkcyj.
dlowa). Wyleciało parę szyb. ! i~‘“T o chyba jasne?

Na francie akademickim

i oblał żonę kwasem solnym

W czoraj sąd okręgow y w Czę
stochow ie rozpoznaw ał jedyną w
swoim rodzaju spraw ę. P rzed są
dem stanął 30-1. W ł. Kotliński, oskarżony o to, że m ając jakieś po
rachunki ze sw ą żoną W ładysła
wą, przebrał się za kobietę i zacza
iwszy się na rogu ulicy w chwili
gdy ta o godz. 5 rano szła do
pracy, oblał jej tw arz kwasem

solnym, usifując w ypalić jej oczy ,lecz na szczęście oczy o cala
ły a skończyło się na dotkliwym
poparzeniu. K otlińska w mroku
wczesnego poranku zimowego po
ruchach w ow ej kobiecie - m ści
cielu rozpoznała m ęża. S ąd s k a 
zał Kotlińskiego na 2 lata wię
zienia.

Od dwuch miesięcy pod wodą

łeczeństwa pogodziły się z tą kon
stytucją i zastrzeżeń nie mają. —
Tak np. wczorajszy „Kur. Porań,
ny" pisze:
„Uznanie znaczenia i wartości
konstytucji jest dziś powszechne.
Walka, jaka dokoła niej mę toczy
ła, poszła w zapomnienie. Dziś na
konstytucję chętnie powołują się
nawet ci, którzy niedawno namięt
nie ją zwalczali..."
W podobny sposób „Słowo" nie
dawno pisało, że konstytucja jest
uznana przez wszystkich i zastrze
żeń nie budzi. W podobny też spo
sób — dość naiwnie — „Gazeta
Polska" pisała niedawno o „Ro
botniku" i „Polonii", że nie mają
zastrzeżeń, skoro powołały się raz
na konstytucję...
Otóż są to twierdzenia bezpod
stawne. W olno się powoływać na
obowiązującą literę prawa, ale to
wcale nie znaczy, że nie ma się
zastrzeżeń! W szak dziecko to ro
zumie!
Przyznajemy, że w t. zw . „Dekalogu" (pierwsze 10 artykułów)
są rzeczy także piękne. Np. w art.
1 czytamy: „Państwo Polskie jest
wspólnym dobrem wszystkich obywateli". Bardzo ładnie. Nieste
ty, istniejąca ordynacja wyborcza
uniemożliwia udział w wyborach
ogromnym masom ludu wiejskiego
i miejskiego.
PRZESUNIĘCIA.
Wileński postępowy
„Kurier
Powszechny" z 21 b. m. poświęca
artykuł wstępny ciekawym prze
sunięciom ideologicznym w obozie
polskiego klerykalizmu — pod
wpływem hitlerowskiej walki z ko
ściołem katolickim ! antyhitlerowskiej encykliki. Taki „Mały Dzien
nik — powiada — przepowiada
już krach hitleryzmu i „odkrył"
liczną niemiecką emigrację demo
kratyczną w Pradze i Paryżu. Go
tów jest nawet współdziałać z tą
emigracją, w której przecież nie są
sami Żydzi... Ale „Mały Dziennik"
i Inne podobne pisma, zająwszy
raz stanowisko reakcyjne, nie mo
gą jakoś się zasadniczo przefasonować. Nie chcą widzieć, że kato
licy w e Francji nie zwalczają rzą
dów Bluma, a prymas Belgii w y
stąpił przeciw Degrelle'owl.
W
każdym razie polityczny katoli
cyzm polski — stopniowo 1 lękli
w ie — zaczyna przesuwać się ku
obozow i antyhitlerowskiemu.
Czy zostaną
atoli wyciągnięte
wnioski w polityce zagranicznej?
I co na to wszystko „katoliccy"
endecy, coraz bardziej zerkający
ku hitleryzmowi?!
„WRAŻENIA" W BYTOMIU...
Hitlerowski „Beobachter" z 22
b. m. podaje wrażenia sw ego ko
respondenta p. Fuchsa z Bytomia
na niemieckim Górnym Śląsku. —
Ciekawe to „wrażenia"... Cały czas
korespondent skarży się na obec
ne granice. Nie powiada dosłow
nie, że trzeba je zmienić, bo w ia
domo, że „Beobachter" zagranicą
jest uważnie czytany. Ale ta ko
nieczność zmiany wynika, jako logiczny wniosek. O granicach ko
respondent powiada: „Wjeżdżamy
w taką wązką kiszkę, która tylko
na zachodzie jest otwarta. Można
by ją nazwać Wersalskim lub Ge
newskim ślepym zaułkiem"...
I
tak dalej w tym samym stylu. Na
końcu korespondencji „otucha* dla
Niemców - górnoślązaków: „górnoślązak ma zaufanie do hitlerow
skiego kierownictwa w państwie"
i t. p.
Warto sobie przeczytać taką jedną korespondencję (w tym w y
padku wyjątkowo ostrożnie ułożo
ną), aby zdał sobie sprawę z na
strojów hitlerowskich (i zamia
rów!) ita G. Śląsku.
MANEWRY HITLERA.
Wizyta Lansbury'ego u Hitlera
nie wzbudziła w prasie Zachodu

Gdy wojskowy samochód

zderza się z policyjnym motocyklem

Fizjognom ia polityczna OZON-u
w dalszym ciągu jest niejasna. A
po ostatnich „w yjaśnieniach" w,
W ilnie i W arszaw ie zam gliła się
do reszty.
|
Przede w szystkim niew iadom o,
jaki jest PROGRAM. G ada się wie
le o „konsolidacji", a społeczeńst
w o się dalej rozłupuje. O rdynacja?
może... Żydzi? O negdaj p. Kow a
lewski m usiał n a now o w yjaśniać
swe „w yjaśnienia". Poza tym ?
„w erbalizm "
(puste słowa), jak
słusznie tym razem pisze onegdajszy „Dziennik N arodow y". A np,
kartele i ceny? Czy obóz idzie z
„Kur. Porannym " czy „C zasem "?
Nic nie w iadom o.
D ruga kw estia — stosunek do
Rządu. „Słow o" chciałoby użyć
OZON-u dla rozgrywki z Rządem
I usunięcia niektórych ministrów.
Ale i „wyjaśnienia" samego O. Z,
O. N-u są dwuznaczne... Zaczyna
wyglądać tak, że rządowa partia
OZON — poniekąd — Jak gdyby
— trochę — znajduje się w opory
cy} w obec rządu... Czy tak?? T o
dopiero paradoksy — konsolida
cji!
A poza tym włdać niezdecydo
wanie I niepowodzenie. Skąd to
niepowodzenie zaraz na wstępie?
Zastanawia się nad tym „Glos Na
rodu" i widzi przyczyny niepow o
dzenia nie tyle w rozbieżnościach
z polityką Rządu, ile w ogólniko.
w ości stanow iska. Społeczeństwo
nic nie rozumie — n a czym w ła
ściwie polega program OZON-u.
A pozatym — kończy „Głos N a
rodu" — winni są „źli doradcy"—
pp. MiedzinskS, Starzyński, Gali
ca. O pow iadają o „entuzjazm ie w
kraju", którego (entuzjazmu) nie
ma. „Jest to złudzenie i pomyłka".
Praw da.
„W yjaśnienia" zam ąciły sytua
cję...
K. C.

W s p im e zb orni
1-szo Majowej
Zgłoszenia kwestarzy I kwestarek na zbiórkę 1-Majową będą
przyjmowane TYLKO DO PONIE
DZIAŁKU 26 KWIETNIA WŁĄCZ
NIE, gdyż formalności, związane
ze zgłaszaniem w Komis. Rządu legitymacyj, muszą potrwać parę
dni.
Zgłaszać należy imiona, nazw i
ska i adresy kwestarzy i kwestarek.
Biuro TUR. jest czynne codzien
nie (oprócz niedziel) w godzinach
od 7 do 9 wiecz. w lokalu Zarzą
du Głównego TUR. (Czerwonego
Krzyża 20, IV p .). O terminie od
bioru legitymacyj, znaczków, ko
kardek i Ł d. nastąpi w tych dniach
zawiadomienie.

użyciem
ar

legły zupełnemu zniszczeniu a
wiosenne prace nie mogły być roz
poczęte. Ludność wspomnianych
gmin znalazła się w rozpaczliwej
Do Gdyni przybyło statkiem
sytuacji i grozi jej zupełna ruina
„M arieholm " 5-ciu członków par
gospodarcza.
lam entu szwedzkiego, którzy o d 
byw ają podróż po portach bałtyc
kich dla studiowania życia, warun
ków socjalnych, kulturalnych i
pracy marynarzy. Goście szwedz
cy, którzy zatrzym ali się w domu
W miejscowości G rossjedler- z dwoma policjantam i. Policjanci m arynarza szw edzkiego w Gdyni,
sdorf w pobliżu W iednia w ojsko zostali ciężko ranni, a z pośród zwiedzili dokładnie port gdyński,
wy sam ochód ciążarow y zarzucił pasażerów sam ochodu w ojskow e oraz odbyli przejażdżkę autem po
na mokrej szosie i przewracając go 19 żołnierzy odniosło lżejsze okolicach Gdyni. Wieczorem po
- - —
— „ jechali do Gdańska, gdzie zwie*
się, przygniótł policyjny piotocykl obrażenia, — ■ '
W powiecie M alackim w Słow a
cji 16 gmin, leżących nad rzeką
M oraw a, zostało nawiedzonych
k a ta stro faln ą pow odzią i już od
dwóch miesięcy zn ajd u je się pod
wodą. W skutek tego oziminy u-

szczególnego zainteresow ania. —
Francuskie
dzienniki
zjadliw ie
przypom inają, że jeszcze niedaw 
no słow a H itlera w yw ierały w Eu
ropie wielkie w rażenie i wywoły-i
w ały pow szechne zainteresow a
nie. Obecnie inaczej... D laczego?
Czy dlatego, że E uropa w ie o go
spodarczych
trudnościach Hitlerii? czy może dlatego, że Anglia
rozpoczęła olbrzym ie zbrojenia?
W każdym razie hitlerow ski pro
jekt wielkiej m iędzynarodow ej kon
ferencji nie w zbudził zainteresow a
nia. O co H itlerowi chodzi?—pyta
p rasa — czy o to, by w zbudzić w
Anglii now e pokojow e złudzenia i
w ten sposób zaham ow ać angiel
skie zbrojenia?
Zaszło jakieś przesunięcie w Europie na niekorzyść H itlera: ści
sła w spółpraca Francji z Anglią,
klęska D egrelle'a, tarcie w łosko niemieckie etc.
KONSOLIDACJA CZY ROZGRYW
KA? PARADOKSY POLSKIEJ
RZECZYWISTOŚCI

dzili now ow ybudowany kościół
m arynarzy szwedzkich.
Goście
szwedzcy pozostają w Gdyni do
soboty.

Centr. Wydz. Kobiecy PPS
W sobotę, dn. 8 m aja, o godz.
4-ej po poł., przed posiedzeniem
Rady Naczelnej, odbędzie się po
siedzenie Centr. W ydziału Kobie
cego P. P. S„ s t lokalu Trzeciega
Maja 2 m. 68.

Bohaterowie walki podziemnej Z przemian w ZSSR
Patriotyzm i tolerancja religijna

w N ie m c z e c H
W ostatnim numerze organu
socjalistów niemieckich na emi.
gracji „Neuor Vorwarts'" czyta
my:
Dzieje partii socjalistycznej w
Berlinie zaliczą kiedyś, gdy akta
sądowe będą mogły być ujawnio
ne opinii publicznej, proces prze
ciw Markwitzowi i tow. do wielkici. procesów historycznych, jak
te z bohaterskiego okresu ustawy
wyjątkowej przeciw socjalistom
(okres walki Bismarcka z socjali
stami. — Przyp. nasz), a oskarżo
nych towarzyszów, wśród nich
zaś Hirschberga, czcić się będzie
jako męczenników walki nielegal
nej.
Markwitza aresztowano w mar
cu 1935 roku. Gestapo podejrze
wała w nim przywódcę nielegalnej
S. P. D. (socjalistów niemieckich)
w Berlinie, jako że już w r. 1933
przebył 8 miesięcy więzienia za
zdradę stanu. Markwitz milczał,
mimo okrutne tortury nie podał ani nazwisk ani adresów. Jego, starego żołnierza frontowego i socja
listę, nie można było ani nastra
szyć, ani zachwiać w przekona
niach. Gestapo pieniła się ze zło
ści, zwłaszcza, że musiała p r z y
znać, iż rozpowszechnianie litera
tury nielegalnej odbywa się nie
przerwanie. Po upływie dwóch
miesięcy los się jej nareszcie uś
miechnął.
Dzięki
przypadkowi
wpadła na trop Lftfflera i dr. Hirachberga, których
aresztowała
wraz z 20 innymi socjalistami. —
Znaleziono jednak mało materiału
obciążającego -nr nieco numerów
„Neuer Vorwarts" i „Sozialistische Aktlon“, aczkolwiek w Ber.
Hnie kursowały tysiące egzempla
rzy tych pism. Urzędnicy Gestapo
zmobilizowali wszystko, by w y
kryć całą organizację. Aresztowa
nych rzucono do „Domu Colum
bia", gdzie Ich poddano torturom,
by wydrzeć od nich zeznania usi
łowano przez fałszywe zeznania
świadków obudzić nieufność wśród
tow arzyszów i wygrywać Ich wza
Jcmnłe przeciw sobie; ofiarowano
wolność za składanie zeznań. —
W szystko nadaremnie. Spokojne,
nieugięte zachowanie się Markwi
tza w śledztwie, jego oskarżenie
systemu tortur, jego apel do prawa
samoobrony prześladowanych prze
konań politycznych, zdecydowały
o zachowaniu się wszystkich aresztowanych.
Ale u jednego z nich Gestapo
spodziewała się powodzenia, mia
nowicie u Hirschberga. Był to in
teligent, funkcjonariusz partyjny,
mały, słabowity, niedożywiony ł
w dodatku żyd, urodzony w Ro.
*J1. aczkolwiek walczył na froncie

ZSRR przechodzi bardzo głębo
jako Niemiec. Przeciw niemu skie. lazła go w nastroju pełnym otu
kie
przeobrażenia soejalne, p o li
chy,
optymizmu
i
wiary
w
przysz
rowało się całe bestialstwo S. 5.
(sztafet ochronnych). Storturowa- łość. W kilka dni później otrzyma tyczne, ideologiczne. Jednym ze
no go w najokropniejszy sposób, łą wiadomość o „nagłej śmierci" źródeł, z których wciąż w ytryska
a on oświadczył, te odmawia ze męża. W niedzielę palmową, trum t. zw. „trockizm ", są w łaśnie tc
znań, te jest socjalistą i socjalistą' tię, której nie wolno było otw o. przeobrażenia. Stopniow o duehowy „k lim at" R osji sow ieckiej
zostanie! Wspófaresztowani krzy rzyć, oddano w Berlinie płomie
zm ienia się całkowicie. Ma to oknęli z przerażenia, gdy go zoba niom. W iele setek przyjaciół było
czywiśęie ogrom ne znaczenie dla
czyli pobitego do niepoznania »j obecnych przy tym, głęboko wzru
perspektyw przyszłości.
byli dumni z niego, z jego mężne szonych losem tego bohatera i
W ym ienim y dziś dwa hasła,
zdecydowanych
prowadzić
dalej
go zachowania się.
któ
re może nie są całkiem nowe,
jego
dzieło,
aż
do
zwycięstwa.
W październiku 1936, po 1 i pół
rocznym pełnym udręki więzieniu
śledczym, doszło do procesu przed
„trybunałem ludowym" w Berli
nie. Proces odbył się przy drzwiach
zamkniętych.
Markwitz przemawiał dwa razy,
mówił razem 5 godzin. W ygłosił
akt oskarżenia pod adresem sy
stemu rządów, prowadzącego n a 
ród niemiecki do zguby. Po nieu
„
P o c z ą te k 3 - d a p o poi*
niknionej katastrofie, socjaliści bę
dą powołani dor atowania Nie
miec. On, Markwitz, z dumą przy
znaje się do przynależności do
partii socjalistycznej. Współoskar
żeni nie są winni, winien w zna
czeniu aktu oskarżenia jest tylko
on, Markwitz; prawdziwie win
nym jest jednak system ze swymi
metodami tortur.
W szyscy inni oskarżeni zezna
wali podobnie jak Markwitz, u si
łując wziąć na siebie całą odpowie
dzialność i odciążyć towarzy
szów.
Ostatni przemawiał Hlrschberg,
W roku 1921 wstąpił z najgłębsze
go przekonania do partii socjalis
tycznej, Często podejrzewano go,
że uczynił to dla kariery, co go nie
zmiemie bolało. Nareszcie w roku
1933 nadarzyła się sposobność, że
będzie mógł składać dowody wiar
ności dla swych przekonań, powo
łano go mianowicie do pracy nie
legalnej. „Byłem oczywiście dum’
ny z tak zaszczytnego dla mnie
polecenia l robiłem wszystko, co
mogłem".
Skazano: Markwitza na 6 lat,
Lófflera na 8 lat, Hirschberga na
3 ł pół lata ciężkiego więzienia;
Inni otrzymali mniejsze kary. W
motywach wyroku podkreślono, że
oskarżeni działali z przekonania,
że nie było możności zawrócić Ich
z obranej drogi i DLA TEGO na
leży Ich ukarać przykładnie.
Skazani przyjęli wyrok milczą,
co. jedynie Hlrschberg oświadczył,
że uważa to umotywowanie wyrO
ku za honor dla siebie.
Hirschberga zawieziono do wię
zlenla w Brandenburgu, gdzie mu.
siał wykonywać ciężką robotę fi
zyczną, w marcu zaś przewieziono
go do Brunświku. Ną krótko przed
Wielkanocą, pozwolono mu poraź
pierwszy widzieć się z żoną. Zna

Przygotowując

Uroczystość Święta Majowego
pamiętajmy o naszym długu wdzięczności dla wielkich zasług W o
dza polskiego Socjalizmu —

IGNACEGO DASZYŃSKIEGO

©
I dlatego, rozpowszechniajmy masowo Znaczek z Jego podobizną wykonany w miedzi i srebrze, wśród mas pracujących całePolski.
Niech wszyscy uczestnicy naszych Obchodów l-o Majowych od
znaką I. Daszyńskiego zamanifestują swoje przywiązanie ] wier
ność dla P. P. S.
**
*
Cena znaczka wykonanego w miedzi, średnica 20 mm. (rozmiar
znaczka 1-szo majowego) — wynosi — 50 gr. za sztukę.
O rganizacjom partyjnym, zaw odow ym i kulturalno - ośw iatow ym ,
oddajemy w cenie 40 gr. za sztukę.

Taki sam znaczek wykonany w srebrze na zakrętkę — 1 zł. 50 gr.
— oddajemy w cenie 1 zł. 30 gr. za sztukę.
Zam ów ienia w raz z gotów ką należy nadsyłać na adres Sekreta
riatu G eneralnego C. K. W. W arszaw a, ul. Warecka 7, lub za po
średnictw em PKO. Nr. 3.174.
CENTRALNY KOMITET WYKONAWCZY P. P. S.

I

I

OTWARCIE
SEZONU WIOSENNEGO
dnia 25 kw ietnia 1937 r.

m

P isaliśm y a tow. K aczanowskim ,
jako o działaczu, społeczniku i pu
blicyście, Chciałabym dorzucić ze
sw ej strony kilka słów o tem, ja
kim był K azim ierz Kaczanowski,
JAKO C ZŁO W IEK.
W szyscy, którzy mieli możność
stykać się z N im w codziennej
pracy redakcyjne), którzy poznali
Go, ja kę kolegę < przyjaciela —
nie zapom ną nigdy Jego dobroci,
prawości charakteru i prostoty,
połączonej z nieugiętością prze
konań. W K aczanow skim pod po
zorną nieraz szorstkością kryla
się w yjątkow a w prost dobroć,
wrażliwość na każdą ludzką krzy
wdę. N ie m ógłby przejść obojęt
nie koło żadnego cierpiącego czło
wieka.
U rodzony agitator, obdarzony
gorącym temperamentem, siłą cha
rakteru i bystrością sądu — zro
biony z tego kruszcu, z którego
tw orzą się wodzow ie —- był jedno
cześnie naturą głęboko uczuciową.
Cichy i trzym ający się na ubo
czu, z usposobienia raczej samot

tiik, chodzący w łasnym i drogami,
obcy w szelkiej reklamie— umiał jed
n a k te narzucić sw oje zdanie mów
czas, gdy uw ażał to za koniecz
ne dla dobra spraw y —- i daleki
był od ow ej fa łszyw ej skrom no
ści, która sprawia, iż człowiek
świadom ie obniża sw oją wartość.
K aczanow ski należał do ludzi,
którzy um ieją decydować i braC
na siebie odpowiedzialność — to
też nie zabrakło Qo nigdy w ża d 
nym w ażnym momencie, g d y je
go rozum ny głos mógł zaw ażyć
na szali.
W ruchu robotniczym śmierć
Kaczanow skiego uczyniła boles ■
ną lukę, — ale specjalnie bolesną
je s t pustka, ja ką zostaw ił po so
bie w gronie najbliższych kole
gów i przyjaciół.
M ogą przyjść inni ludzie, nie
m niejszą obdarzeni wiedzą, o nie
m niejszych wartościach moral
nych i um ysłow ych, ale miejsce
K aczanow skiego pozostanie n ie
zastąpione.
B.

ale rozlegają się ostatnio coraz to z ostatnich p a ru d ni. P rzed nami
siln ie j: patriotyzm sowiecki i to m oskiew ska „ P ra w d a " z 15 kw iet
n ia b. r. A rty k u ł wodza „komsolerancję religijną.
H asła m iędzynarodow e coraz m ołu" (m łodzieży kom unistycz
rzadziej są rzucane ze szpalt n e j) K osariow a p. t. „A ntyreligij„P raw dy" i ,Jz w icstij“ - N ato na pro p ag an d a a zadania Komsom iast coraz częściej, już niem al m ołu". K osariow żali się, że ru ch
co dzień, niem al w każdym a rty  bezbożnicki p o d u p a d a ; że cer
ku le czytam y ta k ie słowa, ja k kw ie są coraz b ard z ie j p e łn e ; że
„nasza kochana w ielka ojczyzna", kom som olska ( !) m łodzież coraz
„nasza sław na arm ia" i t. p . „R O  częściej nie tylko do cerkw i cho
D IN A !" (ojczyzna) jest to zasad dzi, ale i sakram entów p rzestrze
niczy m otyw całej sow ieckiej p u  ga ; że k le r odgryw a coraz w iększą
rolę... „O bserw ujem y — pisze —
blicystyki.
A skoro tak — zm ienia się sto wszystkie oznaki ożywienia cer
sunek do przeszłości, do dziejów kiew nej i sekciarskiej rea k c ji". A
ojczystych. Przeszłości nie szar teraz poszczególne fakty, przyto
gać, nie w ykpiw ać! Całe „ n a sta  czone przez K osariow a. Oto w
w ienie" wobec przeszłości się P enzie i U lianow sku stu d en ci
zm ienia. S tare książki i podręcz szkół technicznych śpiew ają w
n ik i ju ż się n ie n ad ają . Szkoła chórze cerkiew nym . „Czy ta k ie
(k ieru n ek ) sowieckiego h istoryka fak ty są pojedyncze, odosobnio
Pokrow skiego
(„pokrowszczyz- n e? N iestety, n ie !"
W eźm iem y jeszcze tak ie cyfry.
n a ") zostaje w yklęta.
W okręgu kujbyszew skim ogrom 
T o samo z religią. Rozlega się n ie w zrasta liczba delegatów m ie j
hasło to le ra n cji relig ijn ej. „Bez skich i w iejskich („ch odoków "),
bożnictw o" starego ty p u („w ódz" starających się o otw arcie zam 
Jarosław ski) przestaje być m o k n ięty ch niegdyś cerkw i. W ro k u
dne. Nowa konstytucja p ro k la m u  1935 ta k ich „chodoków " było 60,
je wolność k u ltu (co praw da obok a w r. 1936 — 336 ( ! ) . Jeszcze p a 
wolności pro p ag an d y an ty relig ij rę cyfr K osariow a: W e wsi Sann c j). N ie daw no czytaliśm y w so skoje w kołchozie im . S talin.. (!)
w ieckiej prasie p o tępienie władz na 26 ślubów w ciągu pierw szych
lokalnych, k tó re gdzieś wyrzuciły 4 m iesięcy 1936 r. było cerkiew 
z posady nauczycielkę za n a d 
nych aż J l ...
m iern ą religijność; „trzeba zro
K osariow pisze: „Z now u roz
zum ieć — pisze p rasa cen traln a— poczęły się pielgrzym ki pobożne,
że wierzący człow iek b y n ajm n iej
zaczęły się cuda z ikonam i (świę
nie jest w rogiem sow ieckiej w ła tym i o b ra za m i), rozpoczęło się
dcy".
cudow ne uzdraw ianie
chorych
T akie są te dwa prądy. A teraz i t. d."
dwie ilustracje.
A u to r pow iada, że popi sp ry t
Oto p rzed nam i broszura „P rz e nie u m ieją się przystosow ywać do
ciw falsyfikacji przeszłości lu d u " sytuacji i w swych k azan iach za

(1937), wydana przez „związko
wy komitet w sprawie sztuki".
Gwałtownie potępia znanego poe
tę Derajana Biednyja za wykpiwania chrztu Rosji (przed tysią
cem lat). Pisze (str. 12), że Demjan przedstawia ten chrzest, ja
ko „pijany aabat zwariowanych
durniów". Tak nłe wolno! Nie
wolno „opluwać przeszłości lu
du" 1 Trzeba pamiętać, że chrzest
zbliżył Słowian z Bizancjum i z
zachodnią kulturą. A wiadomo
także (str. 13), że K LER( il) zna
cznie dopomógł w rozpowszech
nianiu nauki w Kijowskiej Rusi;
tłomaczył książki (nawet świec
kie) i t. d. Krótko mówiąc, oma
wiana tu książka Demjana jest
„wykoślawieniem historii, przy
kładem antymarkaowskiego (!) >

pewniają, że władza sowiecka
„pochodzi od Pana Boga". Co z
takimi popami robić? Kosariow
je6t w rozpaczy i żąda od „bez
bożników" energicznej, systema
tycznej, głębokiej kontr-akcji.
Ale o czem Kosariow milczy —
bez TOLERANCJI ze strony,
władz przytoczone fakty nie były
by możliwe. Widocznie Stalin
wkroczył na drogę p o lity k i tole
rancyjnej i udzielił odpowiednich
dyrektyw. Przeciw Stalinowi, na
turalnie, Kosariow ani słówka nie
piśnie. To też przeciw samej za
sadzie tolerancji nic nie mówi...
Sytuacja więc jasna. Patrio
tyzm i tolerancja religijna roz
kwitają coraz bardziej. A gdzie
program „Komintemu", stojący
przecież na gruncie walki z reli
naw et zw yczajnie lekkom yślnego gią? T a walka sprowadza się
stosunku do dziejów ".
stopniowo do „swobody propa
A le nie dość na tym . D em jan gandy antyreligijnej".

w ykpiw a daw nych (z zam ierzch
łego, jeszcze „kijow skiego" o k re
su dziejów ) „bohaterów " rosyj
skich w ro d zaju I lji M urom ca.
Otóż nie wolno rzucać oszczerstw
na tych bohaterów ! Przedstaw iać
ich jak o tchórzów i pijaków — to
znaczy „m iotać oszczerstwa na ro 
syjski lu d , na jego przeszłość h i
storyczną" (str. 11).
A teraz dam y drugą ilustrację,

Nowe p rą d y , now e h asła! Są
one św iadectw em głębokich prze
mian, dokonyw ującycb się w p a ń 
stwie Stalina.
K . CZA PIŃ SK I.

pwrumva

NAJTANfZA SZKOŁA JAMOCHOW^A
WARSZAWA JEROZOUMŻKA 27

£zy nie przesada?
W Nr. 2 miesięcznika „Drogi świeżą, zdejmuje i nakłada.
Jeśli w ierzyć powyższym cy
Polski" na str. 64 czytam y:
from, Niemcy nic innego po ca
„Motoryzacja Niemiec czyni ko
łych dniach nie robią, tylko jeż
losalne postępy. W roku 1932 łą dżą samochodami, przesiadając
czna liczba pojazdów mechanicz
się z jednego pojazdu do drugie
nych wynosiła 1,6 miliarda sztuk.
W połowie 1936 cyfra ta wzrosła goAle czy to aby nie przesada r
do przeszło 3 miliardów sztuk".
Liczba napraw dę imponująca.
Jeśli zważyć, że Niemcy liczą 60
Dzls w Trzyńcu w Domu Ro
milionów ludności, to na jednego botniczym rozpoczyna się Zjazd
m ieszkańca przypada po 50 poja doroczny STOW . „SILĄ", masozdów mechanicznych.
we i organizacji polskiego ośw ia
Znacie anegdotkę o koszulkach? tow ego ruchu socjalistycznego na
W edług tej anegdotki nędzarz raz Śląsku czeskim.
Przyjaciołom i towarzyszom z
na miesiąc przebiera koszulę Urzędnik — raz na tydzień. Bogacz tamtej strony granicy przesyłamy
najserdeczniejsze I
— codziennie, a cesarz siedzi przy pozdrowienia
__
szafie, zdejmuje koszulę i iakładażyCzenia obrad pomyślnych.

Z g ł a s z a j c i e jaR n a j w c z e ś n i e j z a m ó w i e n i a

na numer nasz propagandowy
który ukaże się w dniu 1-go Maja i będzie już od wczesnego ranka wszędzie w sprzedaży
Z a m ó w ien ia przyjm uje nasza Administracja: W arszawa, Warecka 7 .

s tr. 4

Zamiast podwyższyć rentę kalece

H a Górnym Ś l ą s k u

Z.U.S. procesuje sią.

deficytowymi aKcjami
N a posiedzeniu Rady N adzor
czej „W spólnoty Interesów " uchw alono zatw ierdzić bilanse obu
spółek, wchodzących w skład te 
go koncernu za czas 1932— 1936
r. i w raz z orzeczeniem Polskiej
Spółki Powierniczej w łączyć je do
akt Rady. Poza tym pow zięto sen
sacyjną uchwałę co do sposobu
uregulow ania zaległości podatko
w ych wobec gmin śląskich: „Po
niew aż w zw iązku z przejęciem
przez
Skarb
P ań stw a akcyj
„W spólnoty Interesów'* w zam ian
za zaległości podatkow e w yłania
się spraw a ew entualnego ekw iw a
lentu dla gmin z tytułu dodatku
do podatku dochodowego, p osta
nowiono, by „W spólnota Intere
sów " zaofiarow ała gminom, tytu
łem rekom pensaty, również od
pow iednik w akcjach „W spólnoty
Interesów ". P. Karol Grzesik zo
bow iązał się, że w płynie na gmi
ny, by akcje „W spólnoty Intere
sów " przyjęły — ew entualnie umożliwi załatw ienie tej spraw y
poprzez Zw iązek Gmin".
U chw ała ta jest o tyle sensacyj
na, że poszczególne gminy u w a
żają ciągle należne od „W spólno
ty" zaległości podatkow e za real
ne i ściągalne, tym więcej obecnie
kiedy właścicielem k ornem u stał
się Skarb P aństw a — i uw zględ
niały te zaległości w swoich kal
kulacjach budżetow ych, m ając po
w ażne zadłużenia i bardzo wielkie
potrzeby. Tym czasem „W spólno
ta " chce pretensje załatw ić ofiaro
waniem odpow iednika w akcjach,
które gminom nic nie dadzą, bowiem n a dyw idendę też nie można
liczyć, skoro „Wspólnota", według
ośw iadczeń oficjalnych jej klerów
ników, ponosi na samych hu
tach 45.000 zł. strat, dziennie, a
podobnie wygląda na kopalniach.

Dyr. G arbusiński podniósł spra
wę podjęcia p rac przygotowawczych dla emisji pożyczki obliga
cyjnej i spiesznego wyjaśnienia z
grupą niemiecką treści nieuzgodnionych dotąd punktów , oraz w y
płaty za pośrednictw o hipoteczne
Bankowi G ospodarstw a Krajowe
go i „D resdner Bankowi" prow i
zji, w łącznej wysokości 1 pro
mille od będących w obiegu obligacyj .
Do rozm ów w spraw ie pożycz
ki obligacyjnej Rada upoważniła
mec. Chmielewskiego, a spraw ę
prowizji i jej wysokości ma zała
tw ić p. Przedpełski z tym, że Rada
akceptuje w zasadzie staw kę 1
pro mille. Ponadto Rada załatw i,
ła w nioski co do kwestyj fuzji obu spółek, co będzie przedłożone,
jak w iadom o, W alnem u Zebraniu
w czw artek 22 b. m.
Nie potrzebujem y dodaw ać, że
obrady te odbyw ały się poufnie
w spraw ie tego posiedzenia nie
w ydano żadnego komunikatu. Za
pow iedziano natom iast wydanie
kom unikatu oficjalnego z W alne
go Z ebrania co do uchwał w spra

wie fuzji, która jest, jak wiadomo,
kwestią i czynnością czysto for
malno - praw ną.
Jakby wynikało z przytoczonych
uchwał, „W spólnota" — obok
„znajdujących się w obiegu obli
gacji" — zam ierza em itować po
życzkę obligacyjną, którą się zaj
mie mec. Chmielewski, tylko nie
w iadom o w jakim charakterze.

Zaległości podatkowe „Wspól
noty Interesów" w gminach docho
dzą do milionowych kwot. „Współ
nota Interesów" przez cały szereg
lat potrącała urzędnikom podatki
od dochodu i komunalne, oraz dla
Zakł. Ubezp. Społ., których nie
odprowadzała do właściwych rąk,
obracając nagromadzony, millono.
wy kapitał na własne potrzeby.
Pomijamy fakt, że jest to karal
Obecnie chce „Wspólnota
spłacić owe podatki, skonsumowa
ne przez „Wspólnotę" w gotówce
w formie akcyj, nienotowanych
w ogóle na rynkach pieniężnych
jako prawie bezwartościowe.
ne.

Robotnicy popierajcie
swoje pismo

W listopadzie 1936 r. właściciel 12 kwietnia 1937 wyrzuciła tego
ka m ajątku Racichowice, Kazi robotnika wraz z żoną i trojgiem
m iera Bujwid-Rouppertowa, dzia m ałoletnich dzieci — przy użyciu
łając za pośrednictwem rządcy siły •— z mieszkania służbowego
folwarku, Skroki, wydaliła z m iej na bruk.
Nieszczęśliwy, wraz z rodziną,
sca z pracy pracownika folwarcz
nego W ojciecha Topę za to, że u- obozował pod gołym niebiem i
pom inął się o zaległe świadczenia, dopiero w ostatnich dniach został
przewidziane umową zbiorową i przygarnięty z litości przez jedne
zapowiedział oddanie sporu do go z sąsiadów, który pozwolił mu
rozstrzygnięcia Kom isji Roz jem- ■zamieszkać w stodole.
czej.
| P om ijając już, że tego rodzaju
Właścicielka, nie czekając n a ' postępowanie jest sprzeczne z uzwołanie Kom isji Rozjemczej, j stawą i winno ulec represji ze
która sprawę wyznaczyła na dzień strony m iarodajnych czynników,
29 kwietnia 1937, z pominięciem fakt ten świadczy także o tym, w
kroków przewidzianych obowią- jak swoisty sposób wyobrażają
żującymi ustawami, sama wymię- sobie obszarnicy znormalizowanie
rzyła sprawiedliwość — i w dniu *stosunków na wsi.

W ia d o m o śc i

do kostnicy, a ciężko rannego
Podczas prac, związanych z roz
Zauważyła to straż kolejowa, — Wardeka odwieziono do szpitala. kopywaniem ruin góry zamkowej
w W ilnie, odnaleziono piee do
przetapiania metalów azlachetnych. Piec położony jest nazewnątrz budynku mieszkalnego i

W walce o umową zbiorową

ścicielami o zaw arcie umowy zbio
row ej i podw yżkę płac, w ahają,
cych się od 1,80 do zł. 4.00 przy
bardzo wyciągniętej pracy w akor
dzie, o 25 do 30 proc.
W spraw ie tej odbyły się dwie
konferencje w Inspekcji Pracy w
Zawierciu. Na ostatniej konferen
cji w dniu 21 kwietnia pracodaw 
cy kategoryczmie ośw iadczyli, że
żadnej umowy nie podpiszą.

okupowania tartaku, rozumiejąc,
że tylko ostateczny środek walki
jakim jest strajk może położyć
leres wyzyskowi,
stosow anem u
przez właścicieli tartaku i unormo
w ać kwestię pracy i płacy przez
podpisanie umowy zbiorow ej, za
proponow anej przez robotników
za pośrednictwem Związku.

W arto zaznaczyć, że niektórzy
właściciele tartaków zm uszają ro
botników do pracy ponad 8 go
dzin, przyczym za pracę ponad
godziny robotnicy otrzym ują w y
nagrodzenia bez ustaw ow ych do
Po przedstaw ieniu robotnikom datków .
Robotnicy tartaku B-ci Szw ar
ośw iadczenia pracodaw ców robot
nicy tartak u B-ci Szw arców , nie ców zw racają się tą drogą do ro
w idząc możności dalszych ukła- botników innych tartaków na te 
dów z właścicielami w spraw ie za renie Zaw iercia o poparcie ich w
w arcia umowy zbiorowej, jedno w alce o podpisanie umowy zbioro
myślnie uchw alili przystąpić do wej.

Radio warszawskie

Wyrzuciła robotnika z rodziną na bruk

giel.

tartaczni w Zawierciu

Po tym wyroku Kozioł prosto z
Sądu udał się do szpitala św. Ła
zarza w Krakowie i tu musiano
mu praw ą rękę am putow ać! T e
raz kaleka wnosi ponownie prośbę do Zakładu. Ciekawi jesteśmy,
ja k się ustosunkuje Zakład do ka
leki... Czy może tylko w dalszym
ciągu będzie się z Kozłem procesow ać? I ściągać koszty sporu z
„renty"?

i

Do pociągu, w iozącego węgiel, która użyła broni, zabijając Rogo
w darli się pod Łazami na jeden z wicza na miejscu i raniąc ciężko
w ag o n ó w : niejaki Rogowicz i W ar W ardcka.
ODKRYCIE
HISTORYCZNEJ
dek, usiłując rzekomo kraść w ę
Zwłoki Rogowicza odstawiono
MENNICY W W ILNIE.

Z Zagłębia Dąbrowskiego

22-złotowej renty miesięcznej po...
2 złote!

im

**
*

Tanie jest ludzkie życie

Czy misja, jakiej podjął się p,
Grzesik, będący członkiem Rady
Nadzorczej „Wspólnoty", przej
dzie gładko, o tym należy wątpić.
Nie wszędzie bowiem są komlsa
ryczne rady gminne.
Dalszym ważnym punktem ob
Od wielu tygodni robotnicy pro
rad Rady N adzorczej była sprawa wadzili za pośrednictwem Centr.
zaległości
przednadzorow ych Zw. Rob. Przem. Budów. Drzew,
„W spólnoty" w Zakładzie U. P. U, i Pokr. Zawód., rokow ania z wła
Funduszu Pracy i Funduszu In
walidzkim , które, jak w iadom o —
m uszą być spłacone w 100 procen
tach. Spraw ę tę załatw ia p. Przed
pełski, który oświadczył, że roko
w ania z Min. Opieki Społecznej są
już na ukończeniu co do Z. U. P.
U., a w toku są również rokow a
nia co do Funduszu Pracy i Fun
duszu Inwalidzkiego. Zaległości te
„W spólnota" chce także załatw ić
w sposób „bezbolesny" dla sie
bie.

M ieszkaniec C hruszczobrodu w
powiecie Zaw ierciańskim W ładysław Kozioł, uległ 13 w rześnia
1926 roku w ypadkow i przy pracy.
Spadający kamień w kam ienioło
mie uderzył go w praw ą rękę,
gniotąc palce; odtąd Kozioł stale
odczuwał dotkliwy ból, gdy coś
brał tą rękę. Nie mogąc w takim
stanie pracow ać, wniósł podanie
podw yższenie renty. Zakład od
mówił, a w Sądzie Rozjemczym
Kozioł przegrał. Zakład mu teraz
miłosiernie strąca koszty sporu z

p r a w d o p o d o b n ie

s ta n o w ił

ccęść

dawnej mennicy. Znaleziono w
nim kawałki srebra i innych me
tali. Zakład archeologiczny U.
S. B. zajął się zbadaniem, i ja
kie okresu pochodzi piec.
RATUJĄC PIESKA, ZGINĘŁA
POD KOŁAMI LOKOMOTYWY.
Na stacji w Zim nej Wodzie
(woj. lwowskie) mieszkanka tej
miejscowości, 49-letnia Katarzyna
Bielikowa, wbiegłszy na tor, by uchronić swego ulubionego pieska
przed nadjeżdżającym pociągiem,
wpadła pod koła lokomotywy i
poniosła śmierć na miejscu. PieapL '

A pnlał

STRASZNA ŚMIERĆ DZIECKA.
Jednoroczny M arian Sobol w
Tomaszowie Maz. wpadł wskutek
nieuwagi rodziców do cebra z
wrzącymi obierzynam i i zm arł w
strasznych męczarniach.
Zakład PołożniczoGinekologiczny
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ŚMIERĆ PRZY KOPANIU
STUDNI.
Przy kopaniu studni w Belnej
pod Bieczem został zasypany, na
głębokości 6 i pół metra, J an Lignar, lat 35, z Binarowej, ponosząc
śmierć na miejscu.
ŚMIERĆ STARCA
W PŁOMIENIACH.
W Różance wyinej, pow. stryjskiego, wybuchł pożar w zabudo
waniach Matija Głuczyńca. Pożar
strawił budynek mieszkalny i go
spodarczy.
Głuczyniee, człowiek starszy,
chorujący na astmę, w czasie ra
towania dobytku, udusił się dy
mem.
MANIPULUJĄC
REWOLWEREM, ZABIŁ
KOLEGĘ.
W obozie hufców „junackich"
przy ul. Subocz w Wilnie, Aleksy
Śniaczyn wyjął z szuflady oficera
rewolwer, a udawszy się do ku
chni, zaczął nim manipulować.
Padł strzał i kida zraniła Pawła
Oksa z Kościany, który, po prze
wiezieniu do szpitala, zmarł.
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FOROBY - O P E
Pokoje pojedyńcze i w spólne.

L

Moniuszki 7, tel. 3.18.66
W A R SJE A W A

ŚMIERĆ FILANTROPA
(przekład z angielskiego

B . K o p e ló w n y )

— Tak samo, jak Raught... oczywiście — rzeki
Trent. — A teraz, jeżeli mogę o coś zapytać — pan
wie, jakiej użyto broni? Przypuszczam, że ją pan m a?
— Z czego pan to wnosi? — odparł inspektor. —
M ordercy zazwyczaj nie zostaw iają brom, praw da?
— Zazwyczaj również nie przyznają się do zbrod
ni — zauw ażył Trent, a Bligh odchrząknął ponuro.
— M yślałem tylko — ciągnął T rent — że mógł on
jak gdyby doprowadzić stopniowo do przyznania się,
nie zabierając rew olw eru.
— A jednak go nie mamy — w ybuchnął Bligh.
W iem y tylko, obejrzawszy kulę i znaki na niej: jaki
to był system i jaki kaliber — niema nic łatw iejsze
go przy tym typie rew olw eru. Jeżeli jednak chodzi
o to, gdzie on jest, to przypuszczam, że najpraw do
podobniej leży gdzieś na dnie kanału — no, ale to
tylko domysł.
— Chciałbym wiedzieć — upierał się T rent — d la 
czego ten Vebley m iałby znajdować się n a dnie bez
kresnego żywiołu, jeżeli sam m orderca się przyznał.

Inspektor raz jeszcze p otarł brodę. — No, oczywi
ście, i ja bym chciał. Ale zaraz! W yprzedzam y k o 
lejność wypadków. Jeżeli chce pan wiedzieć n a 
praw dę, co się stało, niech mi pan pozwoli opowiadać
po kolei.
Dał Trentow i krótki opis wyników swych badań
na miejscu zbrodni. Opowiedział o pustym safesie,
o śladach kradzieży dokumentów, o odciskach p a l
ców na karafce i kielichu, oraz na żyletce, znalezio
nej na podłodze, — o korku od szampana, — o b ra
kującej kartce z kalendarza - bloku w bawialni.
T rent, przysłuchujący się w uważnym milczeniu,
w tym miejscu przerw ał:
— Blok — kalendarz? A czy stał w miejscu,
gdzie mógł być łatw o dostrzeżony?
— Każdy mógł go zobaczyć. Szafeczka, na której
stał, umieszczona była na biurku, tuż przed samym
oknem. A co?
— Tylko pew ny jestem , że go tam nie było,
kiedy widziałem się ze staruszkiem w tym pokoju
o godzinie szóstej. Zauważyłem tę lilipucią szafeczkę — tak, cudowna rzecz...
— Hm. Tak. — Bligh znowu dotknął palcami
brody — to w łaśnie wydaje mi się jednym z dziw
nych szczegółów. Lokaj Raught twierdzi z całą p e 
wnością, że bloku tego nigdy nie zostaw iano na
wierzchu, — że Randolph zawsze pilnował, aby go
mieć pod kluczem. Chociaż oczywiście mógł go wy*

SOBCTA, 24 kwietnia
6.80 Pieśń. 6.33 Gimnastyka. 6.50
Melodie lasu (płyty). 7.15 Dzień. por.
7.25 Parę informacji. 7.30 Koncert
ork. wojsk, pod dyr. kpt. Maks. Chmie
lewicza (z Poznania). 8.00 Aud, dla
szkół. 11.30 Aud. dla stzkół 12.00 Hej.
nał. 12.03 Zespół Almar i Otten z
udz. 2 fortep. 12.40 Dzden. połudn.
12.50 Skrzynka rolnicza. 14.30 Aud.
dla dzieci. 15.00 Wiad. gospod. 15.15
Koncert rozrywkowy (płyty). 16.00
Nasz program. 16.10 Życie kulturalne
stolicy. 16.15 Z Wieży Mariackiej pa
trzymy na Kraków — aud. w opr. W.
Zechentera (z Krakowa). 16.15 Kon
cert popularny w wyk. ork. dętej K.
P. W. pod dyr. Gemrota (z Krako.
wa). 17.50 Przegląd wydawnictw,
18.00 Pog. akt. 18.10 Wiad. sport.
18.20 Muzyka lekka (płyty). 18.45
Program. 18.50 Kraków i Poznań w
życiu kulturalnym Polski — wygł.
Piotr Górecki, Dyr. Programów P.R.
19.00 Aud. dla Polaków za granicą.
19.30 Przy wieczornej herbatce (z Po
znania). 20.30 Nowośd literackie.
20.45 Dzień, wiecz. 20.55 Pog. akt.
21.00 Koncert (z Poznania) 21.50 P S
godziny impertynencji bez drutu.
22.80 Do tańca — gra Mała Ork. P.
R. pod dyr. Z. Górzyńskiego z udz.
„Czwórki Radiowej". 23.05 Warsz. II
daje d. c. koncertu.
“
NIEDZIELA, 25 kwietnia
8.00 Pieśń. 8.03 Audycja dla w a.
8.50 Dzień. por. 9.00 Koncert poran
ny w wyk. Ork. Br. NagujewsJdege
(z Łodzi). 9.30 Kazanie z okazji
10-lecia Rozgłośni Krakowskiej i Po
znańskiej — wygł. ks. prof. dr. Salamucha (s Krakowa). 9.45 UroczystoAci

odpustowe na św.

Wojciech*

w Gnieźnie. 12.00 Hejnał s Krakowa,
12.03 Poranek symf. Wyk. Miejska
Ork. Symf. pod dyr. Z. Latcezew.
-kiego i L Duboska (skrzypce) f i
Poznania). 14.00 Wśród wesołej har
cerskiej gromady. Tr. a Gniewa
(przez Poznań). 14.80 Kapela Lodo
wa F. Dzierżanowskiego. 15.06 „SzaJ
ne katarynka" — obrazki W. Poła w
opr. St. Broniewskiego (* Krako
wa). 15.30 Audycja dla wsi. 16.20 Z
operetek Frimla i Abrahama (płyty)
16.45 Bal, który się nie odbył — słu
chowisko J. Meissnera (z Krakowa),
37.15 Podwieczorek przy mikrofonie
— z sali hotelu „Bristol" w Warsia
wie. 19.15 Program. 19.20 Koncert
z udziałem solistów (płyty). 20.20
Wiad. sportowe. 20.40 Przegląd po
lityczny. 20.50 Dzień, wiecz. 21.00
„Awantura na Olimpiadzie" — we
sołe słuch. Zofii Nawrockiej z muzyąk Eryana (ze Lwowa). 21.30 Rec.
fort. Z. Jaroszewicz „ Hulanickiej
22.00 Chór Dana z Warez. i Kwartet
Schramm la z Krakowa. 23.05 War
szawa II Muzyka tan. (płyty),

Książki nadesłane
Włodzimierz

Słobodnik

„NIE

POKÓJ W IECZORNY". Nakładem
RACJE - PORADY
Księgarni F. Hoesicka. W arszaw a
Nowoczesne kom lortow e urządzenie 1937 r.
KS

£. C. Bentley i H. W. Allen

X-LECIE DWUCH ROZGŁOŚNI
REGIONALNYCH
Wdniach 24 i -5 b. m. Rozgłośnie
krakowska i poznańska obchodzą
swój 10.letni jubileusz.
Święto tych dwuch stacyj jest nie
tylko świętem dwuch dzielnic, lecz
zarazem świętem całej radiofonii,
która ze słuszną, dumą może poszczy
cić się dorobkiem ubiegłych lat dzie
sięciu i z uznaniem podsumować do
niosły wkład, jaki do jej programu
wnosi Kraków i Poznań.
Z okazji 10-lecia obu rozgłośni Dy
rektor Programowy Polskiego Radia
p. Piotr Górecki wygłosi dn. 24 t>. m.
o godz. 18.50 przemówienie, w któ
rym omówi udział Krakowa i Pozna
nia w życiu kulturalnym Polski.
Nadto programy ogólnopolskie i re.
gionalne zostały ułożone pod kątem
uwypuklenia święta radiowego Kra
kowa i Poznania.

jąć, albo coś spraw dzić — akurat przedtym , gdy
do niego strzelono.
— Tak jest, A potem człowiek, który przyszedł
go odwiedzić i którego nazwisko wypisane było na
bloku, zapobiegliwie wyrwał tę kartk ę i zabrał ją
z sobą, niszcząc w ten sposób bezpośredni dowód
swej obecności?
— Tak.
— A potem wyjechał i napisał zeznanie, że tam
był i że zastrzelił Randolphs. K apryśna kreatura...
Inspektor w estchnął znużony.
— Wiem, wiem. Zresztą Randolph z jakiegoś po
wodu mógł sam w yrw ać kartkę. Ale niech pan s łu 
cha. J e st jeszcze jedno, o czym nie wspomniałem.
Gdy to zobaczyłem, wydało mi się fatalnym po
ślizgnięciem ze strony m ordercy — i ta k byłoby
rzeczywiście, gdyby ten głupiec nie... no, ale wszysiko jedno. Opowiadam panu o wszystkim, co się
stało. — W tym momencie powiedział o swej ostai
niej porannej zdobyczy: o tabliczce z nazwiskiem,
znalezionym w korytarzu- Kiedy wymienił nazwi
sko, T rent zrobił gest medającego się opanować
zdumienia.
— Bryan Fairm an! — zawołaŁ
— T ak jest. To człowiek, który popełnił m order
stwo -—■dodał Bligh.
(D. c. n.).
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MIECZYSŁAWA

SZCZEPKOWSKIEGO
W dniu 22 kwietnia 1937 r. zmarł
w Warszawie ś. p. Mieczysław Szczep
kowski, N aczelni Zarządu i Pierw
szy Dyrektor Komunalnej Kasy Oszczędncści miasta st. Warszawy oraz
Prezes Związku Komunalnych Kas
Oszczędności województw
central,
nych i wschodnich.
Mieczysław Szczepkowski, urodził
się dn. 2.VIII 1862 r. w Żeleźnicy po
wiatu Rówieńskiego, średnią Szkołę
Realną ukończył w Równem, a stu
dia wyższe odbywał w Kijowie i Ka
zaniu.
Zmarły piastował następujące sta.
nowiska: Dyrektora Banku Północ
nego i Tow. Wzajemnego Kredytu w
Odesie.
Prezesa Rady Polskiego Tow. Po
życzkowo . Oszczędnościowego w
Odesie.
Radnego i Prezesa Komisji Finan
sowo - Budżetowej Rady Miejskiej
m. Odesy.
Zastępcy Dyrektora Finansowego
M agistratu m. st. Warszawy.
Ponadto Zmarły znany był jako je.
den z założycieli i długoletni Członek
Rady i Komisji Rewizyjnej Stow.
„Dom Polski" w Odesie oraz wielu
innych Stowarzyszeń Społecznych w
Odesie.
Ostatnio M. Szczepkowski był Pre
2 esem Koła Rówień3zczan.
Zmarły był prześladowany w Ro
sji za działalność polityczną i zesłany
w roku 1894—95 w drodze admini
stracyjnej do gubermi północnej.
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Na cmentarzu powązkowskim

Obustronne walki powietrzne

Kazimierzowi i aczanowskiemu

Ostatni hold oddany

O statni przem aw iał tow . FróhNa barkach przyjaciół trum na
M rok już zapadał, gdy orszak
lich,
imieniem pracow ników ZZK.
płynie
ku
mogile.
pogrzebow y ze zwłokami Kazimie
W głębokiej ciszy rozlegają się Kreśli postać Zm arłego, jako typ
rza K aczanow skiego zbliżył się do
słow a tow. Jan a Kwapińskiego, działacza społecznego, u którego
bram cmentarnych.
MADRYT (PAT.). B om bardow a ła tym razem nie tylko granaty, ale
który żegna Kazimierza K acza na pierwszym planie stała organi
nie M adrytu trw ało od godz. 5 do szrapnele i pociski zapalające. Po
Dwie orkiestry ustaw iły się u nowskiego imieniem Komisji Cen zacja, który pracy społecznej o d 
SAN SEBASTIAN (PAT.). Osiem bram y, przez którą — przy dźw ię
7 rano w czw artek. W iększość p o  godz. 17.20 naliczono 21 pociZwiązków Zawodowych. dał się bez reszty, a miał po te
cisków upadła w dzielnicy są sia  sków, które padły na Gran Via, a naście powstańczych samolotów bom kach melodyj żałobnych orszak tralnej
Raz jeszcze staje prźed oczyma u- mu w yjątkow e zalety charakteru.
dującej z kated rą San Isidro Calle 30 pocisków w okolicach Calle To bardowało silnie ufortyfikowane po w kracza n a teren cm entarny.
N astępuje chwila rozstania,
czestników smutnego obchodu peł
de T oledo. Liczba ofiar jest sto  ledo. O ddziały ratow nicze zbiera zycje wojsk rządowych pod Mondraśm
iertelne
szczątki Kazimierza
ne
trudów
,
borykań
i
walk,
ale
Nad otw artą mogiłą obszernym
sunkow o nieznaczna, gdyż m iesz ją rannych i w spółdziałają ze stra gon na linii drogi, łączącej Vittoria
Kaczanowskiego złożone być m a
zarazem
pełne
chwały
życie
Zm
ar
żą
ogniow
ą
w
gaszeniu
pożarów
.
—Vergara.
Bombardowanie
było
b.
półkolem
wznosi
się
las
sztanda
kańcy dzielnicy schronili się z chwi
ją ziemi, która niechybnie lekką
lą rozpoczęcia b o m bardow ania w Na Calle de Alcada pocisk zabił skuteczne. Wybuch jednej z bomb rów. Stoją rodzina, przyjaciele, de łego, a nade w szystko jego cha
Mu
będzie...
piw nicach. Od g. 7 do południa pa robotnika, pracującego na ruszto wysadził w powietrze skład amuni legacje. Brać kolejarska oddaje rakter.
Las
sztandarów chyli się w p o 
Tow
.
Kwapiński
podkreśla
za

w
aniu
i
ranił
2
przechodniów.
cji oraz zniszczył baterie dział rzą ostatnie pozdrowienie swemu Nau
now ał w M adrycie spokój.
kłonie. M igocą św iatła pochodni.
lety
serca
i
mózgu
Zmarłego.
U
T
ram
w
aje
kursują
po
mieście,
lecz
czycielowi...
dowych.
MADRYT (PAT.). Bom bardow a
Niego — zaw sze znaleźć można O rkiestra Kolejarska z Nowego Są
nie stolicy po kilkugodzinnej prze pasażerów jest b. niewielu. Naogół
było radę. W e wszystkich w ątpli cza gra m arsz żałobny, a potem
rw ie rozpoczęło się ponow nie o g. w mieście panuje spokój — paniki
wych, trudnych i zawiłych proble „Czerwony Sztandar".
16. A rtyleria pow stańcza stosow a- nigdzie nie było.
Tow arzysze podchw ytują pieśń.
mach ruchu zaw odow ego. On ni
gdy nie zw ątpił i nie zaw ahał się, Rozlegają się jeszcze dźwięki „Mię
w najtrudniejszych chwilach nie dzynarodów ki".
tracił nadziei, odw agi i energii.
Jest już po wszystkim. Po Kazi
MADRYT. (PAT.) Ag. H avasa cje i zdobyw ając okopy, które by
Najlepszy hołd oddać Mu moż mierzu Kaczanowskim pozostało
donosi: W e wczesnych godzinach ły punktem w yjścia do ataku po
HELSINGFORS (PAT.). Po za-1 re w ykazałyby zainteresow anie w na, ślubując wierność ideałom, w wspomnienie, pamięć Jego czynów
rannych pow stańcy przeszli do w stańczego. Gen. M iaja, zapytany
kończeniu
konferencji ministrów ] przystąpieniu do tego rodzaju kon które w ierzył niezachwianie.
przez
dziennikarzy
o
tę
operację,
i chlubnie przezeń zapisana k arta
gw ałtow nego ataku na odcinku
Spraw
Zagranicznych
państw skan wencji. Przedmiotem dyskusji by
potw
ierdził
w
szystkie
szczegóły
i
T ow . Piotrow ski imieniem Syn w dziejach polskiej klasy robotni
B arrio Usera. Zaskoczone niesp o 
ła również spraw a przystąpienia
dykatu Dziennikarzy W arszaw czej.
dziew anie oddziały rządow e zmu dodał, że w zdobytych pozycjach dynawskich, która trw ała od 20
do 22 b. m. w Helsinkach, ogloszo do traktatu londyńskiego, dotyczą skich oddaje hołd pamięci Kacza
znajdują
się
oddziały
techniczne,
szone zostały do cofnięcia się,
no kom unikat oficjalny,
który cego zbrojeń morskich. Przedysku nowskiego — publicysty i w spół
przeszły jednak następnie do kontr pracujące nad ich umocnieniem.
stw ierdza, że obrady poświęcone tow ano też aktualne zagadnienia redaktora „N aprzodu", redaktora
ataku, odzyskując utracone pozy
były omówieniu sytuacji międzyna ekonomiczne a w szczególności „Kolejarza Zw iązkow ca" publi
dowej, a w szczególności w spół projekty, przedłożone przez eksper cysty świetnego, którego w spół
FLENSBURG (PAT.). Z Hapracy w Lidze Narodów. Rozważa tów na konferencjach w Hadze i praca w prasie socjalistycznej by dersleben (Dania) donoszą, że w.
no możliwości, jakie m ogą się na Brukseli.
ła tak w ybitną i tak owocną i w y nocy z środy na czw artek został
Jednomyślnie uchwalono zapro
tam doszczętnie zniszczony przez
darzyć w czasie majowej sesji pre
trw ałą aż do ostatnich dni.
LONDYN (PAT.). Kilku członków kuje w Immingham na dalszy ładu zydium konferencji rozbrojeniow ej testow ać przeciw ko zatrzym yw a
Następnie żegna tow. Piotrow  pożar teatr miejski. Ogień w y
parlamentu zamierza udać się do Bil nek żywności i medykamentów war dla zaw arcia konwencji, dotyczą niu statków na wodach Hiszpanii ski Zmarłego imieniem T ow arzy buchł na chwilę po opuszczeniu
bao na pokładzie statku „Baćk- tośd 2000 funt. ang., zebranych cej kontroli zbrojeń. Ustalono jed i zw rócić się do komisji nieinter stw a Uniwersytetu Robotniczego, gmachu teatralnego przez tłumy
worth", liczącego 2480 ton poj. Sta przez różne organizacje i osobistości. nomyślnie, że rozmowy dotyczące wencji w Londynie w spraw ie sta a na zakończenie w serdecznych widzów. Budynek płonął z gw ał
tek ten zabrać ma 200 ton artyku Lloyd George ofiarował na zakup projektu zaw arcia konwencji mię nowiska, jakie należy zająć wobec słowach w spom ina
w spółpracę tow nością, w obec której okazały
dzy grupą małych krajów , ogłasza zatrzym yw ania statków , na któ w łasną a tow. Kaczanowskim się bezskutecznie w szystkie wysił
łów
żywnościowych, zakupionych tych medykamentów 250 funtów.
nia budżetów wojennych, kontroli rych pokładzie znajdują się kon przed laty 30, gdy zetknęli się na ki straży ogniowej. Szkody wyno
przez Trade Union'y, a obecnie ocze
handlu i fabrykacji broni, jak i u- trolerzy, delegowani przez komi terenie Nowego Sącza.
szą przeszło 170 tys. koron.
stalenia Instytucji wspólnej dla tet nieinterwencji.
N astępna konferencja skandy
przeprow adzenia wzajem nej kon
troli, powinny być w razie niedoj naw ska odbędzie się na zaprosze
ścfa do skutku tego rodzaju kon nie Rządu szwedzkiego jeszcze w
Zalecenia udzielane przez Rząd Rząd zawiadomił armatorów o ryzy wencji generalnej, kontynuow ane roku bieżącym w Sztokholmie.
brytyjski armatorem angielskim w ku Łeglugi w tych okolicach, tym bar z innymi małymi państw am i, któ
Sąd O kręgowy w Łodzi po dwu Baruch na 4 lata. Stan. Olszewski
sprawie Łeglugi na wodach htszpaó- dziej, ie sytuacja tam śmienia się z
dniow tj rozpraw ie w y d tł w jro k w i Feliks Balczyński po 3 lata wię
Ostatnie depesze i wiadomości na str. 1 l 2-ej
•kich wynikają z następującego u- kaidym dniem. Z tego tei powodu
procesie przeciwko sprawcom por zienia, wszyscy wymienieni na «stosunkowania s if tOynników oficjał rady Rządu brytyjskiego nie mogą
w ania syna znanego przem ysłow  tratę praw obyw atelskich na o%yeh do te j kwestii: Posiadane przez m ięt charakteru stałego. Zresztą uda
ca łódzkiego, Simona Budzynera. kres 10 lat. M ariana Szczepaniaka
Admiralicję informacje o obecnej sy dze ponawiają zapewnienia dane w
Na
mocy wyroku skazani zostali: skazano na 1 i pół noku więzienia
tuacj\ w Bilbao nie pozwalają Rsą- czasie ostatnich obrad w Izbie Gmin
Karol Bucholc na 5 lat, Henryk i utratę praw obywatelskich.
dwoi zezwalat statkom handlowym przez min. Edena, Łe angielskie etat
na zawijanie do tego portu. Co się ki handlowe będą korzystały * ochro
Ustanowienie obecnej ceny pieczy-1 dzająca, że ćhleb jest „lulksusowy"
tyczy portów W Santander i Gijon, ny marynarki angielskiej. (P A T.). wa, a nadewszystko chleba, jest wy-l jest sprzeczna z gatunkiem chleba.
zyskiwane w Warszawie przez nie. Chleba zwykłego pytlowego dość czę
uczciwych piekarzy. Przede wszyst sto brak na rynku. Bułki sprzedawa
kim pojawiło się na rynku moc „chle ne w -wielu miejscach są mniejsze
Pomorski Okręgowy' Związek Piłki
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SMĘTKÓWNA
ZOSTAŁA
JUŻ
cławiu aż do ukończenia dochodzedonosi: Powrócił z Berlina Lansłra- sądzimy jednak, że przy dobrej woli
rowo ukarani.
SMĘTKIEM.
ry. Oświadczył on, że spodziewa się trudności te będą do przezwycięże cą, aby stwierdzić, że kartka stwier
W e czw artek przed południem PRZED UTWORZENIEM LIGI
również uzyskać posłuchanie u Mus. nia". W dalszym ciągu oświadczył
w
szpitalu Dzieciątka Jezus odby" OKRĘGOWEJ W WARSZAWIE.
Lansbury,
nawiązując
do
prac
ko
soliniego.
Zdaniem Lansbury ego,
W lokalu Warsz. OZPN. odbyła
ła się operacja przem iany płci,
świadomość, jak straszną katastrofą mitetu nieinterwencji, że nie widzi
się we środę konferencja klubów kia
której
poddała
się
m
istrzyni
Pol
on
przyczyn,
dla
których
mocarstwa
dla ludzkości byłaby wojna, oddala
sy A, podczas której prezes okręgu
ski w rzucie oszczepem i m istrzy pułk. Rudolf zreferował projekty za
jej niebezpieczeństwo. .Jakkolwiek nie miałyby się zebrać dla omówienia
ni Polski w pingpongu, Zofia Smęt rządu odnoszący się do stworzenia li
kanclerz H itler i ja zdajemy sobie sprawy międzynarodowego pokoju.
ków na. Zabiegu chirurgicznego do gi okręgowej. Przedstawiciele wszyst
Właścicielka prywatnej szkoły po ły przymusowego zamknięcia lokalu
konał doc. dr. Beck w asyście kil kich 16-tu klubów, obu grup o g ó ln y c h
wszechnej pod wezwaniem św. Karo przy ul. Chłodnej 24, w którym to ku lekarzy. O peracja udała się cał wypowiedzieli się za tym projektem.
W piątek odbędzie się konferencja
la Boromeusza, o której to szkole wie lokalu Syllerowa urządziła nielegal
kowicie i Sm ętków na jest już męż klubów B i C—klasowych. Wobec
le pisano w ostatnich dniach, jak do nie nową szkołę po opieczętowaniu czyzną. Pacjent pozostanie w szpi p r z y c h y ln e g o s ta n o w is k a klubów7 A
wiadujemy się, nie zrezygnowała z poprzednio zajmowanego lokalu. Spra talu do końca przyszłego tygod klasowych wniosek zarządu, który
przedstawiony będzie na nau ^wy
siwej
pedagogicznej
działalności. wa ta jest skierowana na drogę po
czaj nem walnera zebraniu W OórN
nia.
stępowania
kamo
administracyjne,
p
rzy
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przez
p.
w
icem
inistra
UWskutek
otrzymanych
informacyj,
P o upływ ie m iesiąca b lo k ad y
24 b. m. przypuszczalnie będzie przy
LOSY PIŁKARZY
jęty. Kluby robotniczego podokręgu
m ieszkańcy I D om u A kadem ic jejskiego, k tó ry całkow icie po władze starostwa północnego dokona go.
I LEKKOATLETÓW LEGII.
znajdują się nadal w opozycji, nato
kiego w K rakow ie u rząd zili ob dzielił pogląd b lo k u jący ch o nie
Sprawa dalszych losów piłkarzy miast podokręgi radomski i zachodni
m
ożności
rów
noczesnego
należe
chód. N a zeb ran iu , k tó re się w
WKS. Legia nie jest jeszcze jasną. są przychylne projektowi.
Z jednej strony mówi się o przejściu
tym celu odbyło, p rzem aw iali n ia do dw u B ratniaków i tym sa
MISTRZOSTWA PIŁKARSKIE
kilkunastu graczy do CWS, dalej o
dw aj mówcy z pośród b lo k u ją  m ym u zn ał nielegalność zapisu do
ŁODZI JUNIORÓW.
przejściu
czołowych
piłkarzy
Legii
cych, oraz przedstaw iciele postę B ra tn ia k a przeszło 500 kleryków
do Warszawianki (kilku graczy z
W
pierwszych
dniach m aja rozpopow ych organizacyj
akadem ie- i m edyków , d zięki k tó ry m endecy
Nocy wczorajszej pod mostem Po związku z wykryciem nadużyć na te M artyną na czele trenowało już r a  czynają się w Łodzi mistrzostwa pfl
Jdch. P oza tym przemawiam b. „zw yciężyli" p rzy w yborach. To niatowskiego w Warszawie wystrza renie tej instytucji zwierzchnik R. zem z drużyną W arszawianki), ale karskie juniorów. Mistrzostwa te wy
d w ukrotn y przes B ra tn ia k a p. ośw iadczenie p . w icem inistra U- łem z rewolweru pozbawił się życia Partak oekarżył swego podwładnego krążą także pogłoski, jakoby miano wołały ogromne _ ^ i n t e r ^ a n i e o
czym świadczy wielka ilość zgłoszo
oddzielny klub.
■Wawrzoń, oraz zaproszeni p rzed  jejskiego je st zapow iedzią zwy 50-lefcni Lucjan Ragniewioz (Gęsia o malwersacje. Proces, toczy się już stworzyć
Co do lekkoatletów Legii, to rów nych zespołów.
cięskiego
zakończenia
blokady.
staw iciele organizacyj
ro b o tn i
od kilku lat.
nież narazie sytuacja nie jest wiado
95).
■u
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czych: tow. Ciołkosz im . T U R ‘a i
Zmarły tragiczną śmiercią osiero
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2
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Jeden
do
K ilka słów musimy poświęcić uwa
szemu esł.że lekkoatleci Legii przenio
tow . B ato r im . R ad y Związków
żony, drugi do prokuratora. W liście są się do Polonii, ale nie jest wyklu- JAK BELGIJSKI Z W . TENISOWY.
gom „Głosu Narodu" i „Czasu" o na cił żonę i dwoje dzieci.
Zawodow ych w K rakow ie.
Jak się okazało, R. przez ostatnie do prokuratora pisze, że w toczącej czonem, że wstąpią do AZS-u lub CHCIAŁ ZAROBIĆ NA POLA-.
N e zeb ran iu panow ał podniosły szych poprzednich artykułach w spra dwa lata był zatrudniony jako ka
się przeciwko niemu sprawie z os Warszawianki. Zawodnik Gąssowski
KACH 15.000 FRANKÓW.
wystąpił ostatnio z Legii definityw.
n a stró j; wszyscy mówcy podnosili wie blokady. Gazety te zauważają, że sjer zarządu firmy „Fr. Puls", dekarżenia Partaka, posądzony jest
Projektowany na koniec m aja
znaczenie anty en d eck iej w alki o- pismo nasze jest jedynym krakowskim
siząc się wśród zwierzchników i kole niewinnie, żadnych bowiem nadużyć
PPŁK. PIWNICKI
mecz tenisowy Polska — Belgia nie
gółu niezam ożnej m łodzieży p ro  pismem, wyłamującym się z solidarnego
gów jak najlepszą opinią.
nie popełnił. Prosi, aby o jego zgo KIEROWNIKIEM OKRĘGOWEGO dojdzie do skutku. Jak się dowiadu
antyblokadowego
frontu
prasy
krakow
w incjonaln ej. Z eb ran ie zakończy
jemy, Belgijski Związek Lawn-TePoprzednio pracował w nadleśnic nie zawiadomić sędziego Lorenca w URZĘDU W . F. W WARSZAWIE. nisowy zwrócił się do honorowego
ło się odśpiew aniem pieśn i „G dy skiej. Jest to praw da: niezamożna m ło
Kowlu,
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W prasie ukazały się wiadomości konsula R. P. w Brukseli p. Vaxedzież akademicka przekona się, na ko twie państwowym na kresach, W
naró d do b o ju “.
o mianowaniu ppłk. Klementowskie- laire z dziwnym żądaniem udzielenia
N azaju trz po zeb ran iu odbyła go może liczyć - swej walce. Mniej
go kierownikiem okręgowego urzędu mu na zorganizowanie tego meczu
się K onferencja Zarządów K laso prawdziwe są skierowane pod naszym aW. F. i P. W. przy DOK. I. Jak nam subsydium w wysokości 15 tys. fra n
komunikuje Państwowy Urząd^ Wy ków. Ponieważ Polacy domagali się
wych Związków Zawodowych w dresem zarzuty „nieścisłego" informo
chowania Fizycznego wiadomości te jedynie zwrotu biletów kolejowych
K rakow ie, na k tó re j m. i. uchw a wania o blokadzie. Informujemy czytel
nie odpowiadają prawdzie. Kierow Paryż — Warszawa w drodze powro
ników
o
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przebiegu
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lono rezolucję, w yrażającą soli
W czw artek w godzinach ran  szczący farbiarnię, wykończalnię nikiem Okręgowego Urzędu W. F., w tnej z mistrzostw międzynarodowych
darność k rakow skiej klasy ro b o t dy, a nie o takim, jakim by go chcieli nych w ybuchł w Zgierzu wielki tow arów wełnianych oraz biura 1 Warszawie mianowany został ppłk. Francji, oraz kosztów pobytu w Bruk
niczej z b lokującym i. Jest to n a j widzieć endecy i to widocznie wystar pożar, który straw ił całkowicie m agazyny, w których znajdow ało Zygmunt Piwnicki.
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Na zawodach piłkarskich o mipalnych. W ciągu pół godziny mi tys. zł. 120 robotników, którzy pra strzostwo Pomorza w Inowrocławiu jąc postępowanie Związku Belgij.
wa.
W
tym
stanie
rzeczy
śm
iesznym
oskiego za niepoważne, odmówił jakie
klasow ych
zw iązkach zawodo
cowali do ostatniej chwili w fabry
kazuje się twierdzenie „C zasu", jakoby mo akcji ratunkow ej oddziałów
doszło ostatnio do aw antur i pobicia gokolwiek swego udziału w organize
wych!
ce,
pozostało
bez
w
arsztatu
pracy.
straży pożarnej z Łodzi i miejsco
sędziego zawodów p. Konczala z Byd cji meczu. Belgijski Związek posta
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Bombardowanie Madrytu

Wiadomości ze źródeł

Odparty atak rebeliantów

Zakończenie konferencji

rebelianckicfi

państw skandynawskich

P o ż a r te a tr u

Parlamentarzyści angielscy
jadą do Bilbao

Mylne informacje

Wyrok w sprawie porywaczy

Admiralicji angielskiej

Chleb „luksusowy”

^ a a d o m o ś c i ^ p a r lo w e

Człowiek żyjący w świecie ułud

Szyllerowa założyła nielegalna
s z k o łę

Szósty tydzień blokady
I. Domu Akademickiego w Krakowie
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Śmierć pod kołami samochodu Przychówek warszawskiego Zoo
. zwolnionej z

R o z p a c z liw a w a lk a z d e s p e r a tk ą
Terenem tragicznego wypadku
był dom przy ul. Złotej 47. W do.
mu tym pracowała od 2-ch lat, w
charakterze pracownicy domowej
i ekspedientki w sklepie spożyw
czym Leokadii Wojdalskiej, 22-letnia Czesława Wołoszówną.
Przed kilku dniami między Woj.
dalską a W ołoszówną wynikło nie
porozumienie. W ojdalska wymó
wiła z miejsca pracę Wołoszównie, każąc jej usunąć się niezwło
cznie, jednak 2-tygodniowego od
szkodowania nie wypłaciła, a tyl
ko należność i pensję urlopową.
Zrozpaczona W ołoszówną udała
się do siostry swej, Eugenii (Sieńna 31) gdzie spędziła noc. Naza
jutrz silnie zdenerwowana, wyszła
na miasto, kupiła esencji octowej,
zmieszała ją z zielonym na robaki
proszkiem i udała się na klatkę
schodową 4-go piętra przy ulicy
Złotej 47, gdzie mieszka W ojdal
ska. W chwili gdy na klatkę scho

dową wyszła Maria śmietankówna, pracująca w tymże domu, Wotoszówna zbliżyła się do parapetu
otwartego okna i zamierzała wy
skoczyć. śmietankówna wszczęła
alarm, na który wybiegła z miesz
kania inna z lokatorek. Obie ko
biety musiały stoczyć zaciekłą wal
kę, ażeby udaremnić Wołoszów
nie skok z okna. Słaniającą się
dziewczynę, przeprowadzono do
mieszkania siostry. Odwieziona do
szpitala Wolskiego, mimo usilnych
zabiegów lekarzy, Wołoszówną
zmarła, w strasznych męczarniach
W ojdalska tłomaczy się, że tragi
cznie zmarła dziewczyna miała wy
mówioną pracę już przed miesią
cem i, że powodem samobójstwa
był rzekomo zawód miłosny. Po
licja 8-go komis, sporządziła protokuł. Należy spodziewać się, że
okoliczności śmierci
nieszczęśli
wej dziewczyny, będą gruntownie
wyświetlone.

Krwawy dramat miłosny

Na szosie Krakowskiej, w lesie
Sękocińskim, 38-letni Moszek Rotszyld, rzeźnik (Nowe Miasto, ul.
Szeroka 15), widząc nadjeżdżają
cy samochód ciężarowy Nr. 71109,
prowadzony przez kierowcę Józe
fa Boryckiego (Kielce, Jasna 5),
zeskoczył z furm anki, usiłując

mat miłosny. Jakiś mężczyzna
strzelił w nocy do kobiety, którabrocząc krwią, zwaliła się na cho
dnik. Gdy nadbiegł posterunko
wy, sprawca strzałów strzelił so
bie w usta. Lekarz Pogotowia
stwierdził u kobiety 2 rany po
strzałowe klatki piersiowej, u
mężczyzny zaś ranę prawego po
liczka. Po udzieleniu pomocy, ko
bietę w stanie bardzo ciężkim,
przewieziono do szpitala Dz. Je
zus, mężczyznę zaś — do szpitala
Iw. Ducha, gdzie dokonano zeszy
cia rany, a następnie przewiezio

sprawcą krwawego dram atu był
29-letni Jan M ichalski, posterun
kowy P. P. z wojew. Poleskiego.
O fiarą była jego narzeczona,
23-letnia Bronisława Kosowska
(Krzyckiego 3), ekspedientka w
składzie „B-ci Pakulskich41. Mi
chalski przed tygodniem przyje
chał do Warszawy na urlop.
Kosowska wyznała narzeczone
mu, iż kocha innego, przeto m u
szą zerwać ze sobą. Wówczas
zrozpaczony M ichalski popełnił
morderstwo, po czym usiłował odebrać sobie życie.

Samobójstwo chorej na raka
W Wawrzyszewie Nowym (pod
.Warszawą), w domu Zawistow
skiego, w mieszkaniu własnym,
popełniła samobójstwo 34-letnia
Janina Więchowa, żona magazy
niera tramwajów i autobusów
miejskich, która w czasie ena do
mowników powiesiła się na sznu-

rze do bielizny.
Rano desperatkę zdjęto, lecz
wszelki ratunek okazał się już
spóźniony. Przyczyną samobójstwa była przewlekła chorob - —
rak i nieporozumienia z mężem.
Denatka pozostawiła czworo dzie'
ci.

Znowu defraudacja
W Sądzie Okręgowym w War
szawie rozpoczął się wczoraj pro
ces 4 członków zarządu Związku
niższych funkcjonariuszy poczto
wych, oskarżonych o zdefraudowanie 7H tyj. zł. z funduszów
Związku. Oskarżoiymi są Stefan

grają

Fik, Władysław Melon, Wacław
Perzyna i Michał Osiński. Oskar
żeni tłomaczyli się, że pieniądze
zostały zużyte na cele organiza
cyjne, gdyż musieli wydawać „ n a
reprezentację44.
IK.

w

P rzy ul. Stawki 79, na posesji
Golda i Wrońskiego, wybuchł po
żar w wytwórni perfum i wyro
bów kosmetycznych B-ci Klajm an, gdzie paliło się urządzenie.
Następnie pożar rozszerzył się na
sąsiednią garbarnię, należącą do
Moryca i Pinkusa Strzeżewskich,
gdzie w szprycowni, zapaliła się

Kronika Organizacyjna
KOMITET DZIELNICY STARÓW
KA wzywa wszystkich członków Dziel
nicy Starówka do stawienia się w nie
dzielę, t. j. 25 b. m. o godz. 9-ej rano
na Skrę (ni. Okopowa).

Akademia Koła Kobiet

Bismark powiedział kiedyś o
Polakach, te rozmnażajq się ja!
króliki. Może jest w tem przesa
da, ale w każdym razie nie wiel
ka. N asz roczny przyrost nału
ralny ,wynoszący 450 tys. potwier
dza do pewnego stopnia powie
dzenie Bismarka.

Czemu przypisać to błogosła
wieństwo boże? Widocznie powie
trze polskie działa tak dobroczyn
nie, bo nawet egzotyczne zwie
podłoga. Na miejsce przybył na- rzęta, nie mające zw yczaju ro z
lewkowski oddział straży ognio
mnażać się w niewoli, tv polskim
wej, który po dwugodzinnej bli
klimacie mają liczne potomstwo.
sko akcji, pożar ugasił. Pomimo
Tak było naprz. ze lwami. W
utrudnionego dostępu do źródła
ognia, wskutek zamknięcia drzwi, warszawskim Zoo, chociaż fr e k 
dzielni strażacy zdołali stłumić o- wencja publiczności jest dość wici
gień w zarodku, nie dopuszczając ka, królowie pustyni czuli się jak
do katastrofalnego pożaru, wsku na pustyni, za nic sobie mieli
tek nagromadzenia, szczególnie w P. T. publiczność i doczekali się
pierwszej wytwórni, większej ilo tak licznego potomstwa, że dy
ści łatwopalnego m ateriału. Przy rekcja Zoo zaczęła uprawiać han
czyna pożaru — nieustalona.
del żyw ym towarem, ściślej mó
wiąc handel kompensacyjny, wy
mienny, wymieniając lwy na h i
popotamy, króliki na myszy, a
myszy na mysikróliki, pom naża
jąc w ten sposób swój stan po
siadania.
Odbyło się doroczne walne zgro
Ostatnio para słoni, stanowiąca
madzenie członków Stów, restau
jedną z chlub warszawskiego Zoo,
ratorów w Warszawie, na którym
porzuciła stan apatii, tv jakiem
postanowiono wystąpić z projek
od dłuższego czasu trwała, pomy
tem reformy t. zw. podatku od sie
ślała sobie, że raz się tylko żyje,
dzenia, pobieranego po godz. 12
zatrąbiła na odwrót od celibatu
w nocy w zakładach gastronomicz
nych w tym kierunku, aby oma
wiane opłaty były pobierane od
rachunków od 10 zł. wzwyż w po
staci 10-groszowych nalepek, na
klejanych na rachunki.

Reforma podatku

od s ie d z e n ia

W niedzielę, dnia 25 b. m. orga
nizuje dzielnica Rakowiec (Prusz
kowska 6) Akadem ię, na której
rozwinięty zostanie sztandar Koła
K obiet PPS. Dzielnicy Rakowiec
im. tow. Budzińskiej-Tylickiej.
Przemawiać będą tow. tow. Do
rota Kłuszyńska i Tomasz Arci
szewski.
W najbliższych dniach Stow,
B ratnie organizacje proszone są wystosuje odpowiedni
memoriał
0 przybycie ze sztandaramido min. opieki społecznej, zawiera
Początek o godz. 16.
jący szczegółowy projekt tej re
formy.

Do mieszkańców
M iasteczka-Powązki

W niedzielę dnia 25 b. m. o g.
3 p. p. przy ul. Sybilli 13 odbę
dzie się
ZGROMADZENIE PUBLICZNE
dla ludnośd pracującej Powązek
1 okolic.

Komitet Dz. ŹoUborz-Marymont

Otwarcie wystawy „Nasze Lasy"
urządzonej w gmachu Dyrekcji Na.
czelnej Lasów Państwowych przy ut.
5RŁBRNA 1.4 Tt
Wawleakiej nr. 54 (wejście od uL
Reja 6) staraniem Głównego Komi
tetu „Dnia Lasu" z okazji V-go ob.
chodu, nastąpi w dniu 24 b. m. o
godiz. 18-ej.
Wystawa czynna będzie codziennie
od godz. 10-ej do 17-ej i potrwa do
Na Nowym Świecie, wprost
dnia 1.VI r. b.
gmachu Min. Spraw Wewnętrz

ZAWISZA

Rowerzysta przejechał
policjanta

11-letnia Em ilia Łącka, uczen
TEATR ATENEUM . Ostatnie dni
TEATR „8.16“ gra codziennie okomedii „Ludzie na krze“ ze S tefa peretkę Abrahama „Wiktoria i jej nica (Łomżyńska 16), będąc w
mieszkaniu koleża :k przy ul.
nem Jaraczem.
huzar".
TEATR WIELKI: Dziś w sobotę o
TEATR „13 RZĘDÓW": Ostatnie Łomżyńskiej 30 i wyglądając ogodz.
3.S0
„Cyrulik
sewilski" dni „Szopka polityczna 1937”.
knem, straciła równowagę i wypa
(wszystkie bilety sprzedane). Wie
WIELKA
REWIA:
Codziennie
re
dła z n i-g o piętra na bruk po
czorem „Markiza" (wyst. gość. E.
wia „To warto zobaczyć".
dwórza. Lekarz Pogotowia stwier
Bandrowskiej - Turskiej).
STOŁECZNA TEATR POWSZE dził pęknięcie podstawy czaszki,
W niedzielę o godz. 3.30 „Straszny
Dwór", wieczorem „Borys Godunow" CHNY. Dziś przy ul. Młynarskiej 2 złam anie praw ej nogi i ogólne po
„Złoty wieniec".
(wyst. gośc. T. Szalapina).
tłuczenie.
TEATR NARODOWY: Dziś w so
ŻYDOWSKI TEATR REPREZENPo udzieleniu pomocy, Łącką w.
botę „Pan Jowialski".
TACYJNY (Nowości Bielańska 5):
W niedzielę o 3.30 pop. „Cyganeria Dziś „Na warszawskim jarmarku". r tanie ciężkim przewieziono do
Warszawska". O godz. 8 w. „Hor.
ROSYJSKIE STUDIO DRAMA. szpitala przy ul. K opernika.
sztyński".
TYCZNE (Nowy św iat 19). Kome
TEATR POLSKI. Do poniedziałku dia Gogola „Ożenek", grana w piąt
występy świetnych artystów wiedeń ki, sobofcv i niedziele o godz. 8 wiecz.
WARSZTAT TEATRALNY P. I.
skich, z Liii Darvas, Hansem Ja ra yem, Joanną Tervin i Kurtem von S. T-u: wystawia w niedzielę 25 b.m.
„CYGANERIA WARSZAWSKA"
Lessen na czele, w komedii Bus.Fe- w Teatrze Narodowym o godz. 12 w
w niedzielę popołudniu
ketego „Jean".
poł. „Pluskwę", Włodzimierza Maja.
W niedzielę o g. 3-ej po poi. „We kowskiego.
TEATR NARODOWY w niedzielę
sele Figara" w obsadzie premierowej.
Z FILHARMONII. W niedzielnym
p. 3.30 gra komedię satyryczną
TEATR NOWY: Dziś komedia Ma poranku wezmą udział miejskie ko Nowaczyńskiego, „Cyganeria W ar
rii Pawlikowskiej „Nagroda litera ła śpiewacze w liczbie 600 osób, któ szawską".
cka".
re wykonają z orkiestrą „Grajka wę
„JUTRO NIEDZIELA"
TEATR MAŁY: Dziś ukaże się drownego" Noskowskiego i finał sym
popołudniu w niedzielę
doskonała komedia G. B. Shaw'a fonii „Wiosna" Każury. Dyrygować
„Żołnierz i Bohater" w reżyserii A. będzie artystka operowa Lucyna
Komedia ,J u tro niedziela" ukaże
Węgierki.
Szczepańska.
się w niedzielę o godz. 4 p. p. w tea
TEATR LETNI. Dziś komedia
BAJ KUKIEŁKOWY TEATR DLA trze letnim z Brzezińską, Fertnerem,
„Adam i Ewa".
DZIECI w sali Konserwatorium (O.
W niedzielę pop. o g. 4 „Jutro nie kólniik 1) w niedzielę dn. 25 b. m. o Grabowskim i Warneckm na czele.
dziela".
PREMIERY W TEATRACH
godz. 16-ej widowisko p. t. „Cfeary
POLSKIM I MAŁYM
TEATR KAMERALNY: Dziś sztu nie czary".
ka Jana Vaszary „Małżeństwo".
TEATR DLA DZIECI T. ORTYW riffiiu 27 b. m., t. j. we wtorek
TEATR MALICKIEJ daje dziś S. MA (Kredytowa 14). W niedzielę o
odbędzie się w
Donata „Mala K itty i wielka polity- 12 i 4 p. p. zamknięcie sezonu. O- Teatrze Polskim premiera głośnej
statnie przedstaw ieni przed wyjaz. sztuki znakomitego pisarza rosyjskie
. W niedzielę 2 przedstawienia „Ma. dem teatru na gościnne występy. go A. Czechowa „Wiśniowy Sad".
iej W
o 4-ej ppł. i 8-ej wiecz.
„Murzynek i małpka" sztuka T. OrRównież we wtorek dn. 27 b. m. od
CYRLLIK WARSZAWSKI: Dziś tyma.
będzie się w Teatrze Małym premiefarsa satyryczno - groteskowa „Wie!
CYRK STANIEWSKICH, codzien ra nowej komedii w 3 aktach A.
ki bałagan".
nie dalszy ciąg walk amerykańskich Cwojdzińskiego
„Freuda
Teoria
TEATR ROZMAITOŚCI: Dziś „We „catch as catch can". Pocz. progra _Snów" z J. Romanówną i M. Maszyń
soły Emil*'.
mu 8.15, walk — 9.30.
śkim w rolach głównych.

Z teatrów TKKT.

nych, jadący z nadm ierną szybko
ścią rowerzysta, potrącił 29-letniego Bolesława Kulę, posterunko
wego, który doznał potłuczenia le
wej nogi. Opatrzony w am bulato
rium P o g o to .ia.

BOLACH
© ŁO W Y
P R O S Z K I DLA

DOROSLVCM

Zt znakiem fabrycznym •

OLKA
06Ł05ZEMIA PRÓBNE
BIŻUTERIĘ, brylanty, KWITY
lom oaraow e
ceny.

kupuje,

płaci

wysokie

żelazne z siatkam i, niklowane,
m aterace różnych systemów, wóz
tki óżka
dziecinne, piece stałopalne niklo
wane system u am erykańskiego sprze
daje detalicznie po cenach h u rto 
wych. Fabryka I. Neufeld, P raga,
Brukowa 4.

starą, nowoczesną
kryształy, marmu
reperuje, dorabia
brakujące części bez śladu, „Diana*,
Jasna 22 — 7, tel. 6-94-45.

PORCELANĘ
ry, majoliki i t .

ROW ERY

79

balonow e
Dogodne warunki.

„ E R r e m - ż o n 1*

Podwórze.

Z początku dyrekcja Zoo miała
dużo kramu z karmieniem niemo
wlęcia, gdyż nie mogło ono sięg
nąć do sutek okazałej i postaw
nej matki, ale wreszcie zagadnie
nie zostało rozwiązane ku obopól
nemu zadowoleniu. ,JK.asia" karmi
córkę własną piersią, a dyrekcji
Zoo spadł z głowy kłopot szuka
nia dla ,JDwunastki“ mamki z
świeżym pokarmem, co w Europie
byłoby rzeczą niełatwą. W „kul
turalnej" bowiem Europie nie
brak dzikich, drapieżnych potwo
rów, ale nie ma porządnych, ucz
ciwych zwierząt w rodzaju słoniów.
BEZROBOTNA prosi o palto dla
swej 17.1etniej dziewczynki.
Prosimy o złożanie ofiary w Admi
nistracji „Robotnika", Warecka 7.

O co chodzi 7

Otrzymaliśmy biuletyn prassowy
agencji prasowej „Era", w którym
wyczytaliśmy oburzenie na to, ie w
pobliżu szkoły im. Osuchowskiego
przy uL Ż&roińej Nr. P mieści się
ŻYDO W SKI dom publiczny.
Zgadzamy się g tym, ie jeśli mają
jiti byś tolerowane lupanary, to nie
powinny mieścić się w pobliżu szkół.
Ale agencji prasowej ,J2ra" — jak
wynika * całego tenoru informacji
— nie o to chodzi, łe w pobliiu szfco

ly mieści się LU P A N AR, lecz ie mie
ści się lupanar ŻYDOWSKI.
Agencja proponuje oddanie nalew
kowslcim gejszom jakiejś ulicy, mało
uczęszczanej, w dzielnicy północnej.
A eo uezyniś z gejszami nismaiewkowskimi? Czy agencja prasowa ,J!ra" nie uważa, ie należałoby i w tej
dziedzinie wprowadzić „numerus d a
usus" dla nalewkowekich gejezT Po.
wiedzmy 10 proe , a moie mniej t
Pięć procentt!

ADRIA: „Napiętnowana".
APOLLO: „Dyplomatyczna ż o n a " ,
ANTINEA: „Panowie w cylindrach"
i „Oczy czarne".
AMOR: „Skandale milionerów" i męż
czyźni wolą mężatki".
ACRON; „Maria Stuart".
AS: „Ada, to nie wypada".
ATI,ANTIC: „Pan redaktor szaleje".
BAŁTYK: „Dama kameliowa".
RAJ: „Pan Twardowski".
BIS: „Za chwilę szczęścia" i „Nowe
przygody Tarzana".
CZARY: „Mayerling".
CAPITOL: „Ordynat Michorowski".
CASINO: „Sonata księżycowa" z Pa
derewskim.
COLOSSEUM: „Droga do sławy".
ELITE: „Mayerling" i „Zmiana wer
ty".
EUROPA: „Bez świadków".
FAMA: „Teodora robi karierę" 1
dodatki.
FLORIDA: „Pasteur" i „Cyrk na
okręcie".
FORUM: „żółty skarb".
FILHARMONIA: „Moskwa — Szang
haj“ z Połą Negri.
GDYNIA: „Tajemnice starego zam
ku".
GLORIA: „Bolek i Lolek".
HOLLYWOOD: „Piętro wyżej".
HELIOS: „Pani minister tańczy".
ITALIA: „Blond Carmen" z M
Eggerth.
IMPERIAL: „New-Jork - San Frańcisco".
KOMETA: „Biały anioł" j rewia.

MAJESTIC: „Nicpoń"

M A JE ST IC p. 4

NICPOŃ

D A N IE L L E D A R R IE I6 X
HENRY G A RA T
BALKON
PARTER

7 5 sr.

1 zł.

D o z w o l, o d 14 la t

NOWA TOMBOLA: „Nie zapomnij o
mnie" i „Prawo do szczęścia".
MUCHA: „Bohaterowie Sybiru".
MIEJSKI: „Jego złota rybka".
M

I E J S K I I:św
” ięta
" ^4-6-8-10
- 13
44

J o a n HarGow
f t y r n a L oy
W illiam P o w e ll

PAN: „Dorożkarz nr. 13".
PETIT TRIANON: „Motria** i „Ma
ły lord".
POPULARNY: „Ostatni poganin" i
rewia.
PRASKIE OKO: „Robinrod z Eldora
do" 1 „Głos serca".
PROMIEŃ: Judei gra na skrzyp.
cach‘‘.
ut Chłodna 49, tel. 6.48-51.
PRAGA: „Barbara Radziwiłłówna**.
RAJ: „Ostatnie dni Pompei".
R1ALTO: „Nie utaj mężczyźnie",
RENA: „Ostatnie dni Pompei".
jako ta, która z dotychczasowych
KIV1ERA: „Piekło Chin".
rozpustnic - sanitariuszek uczy ROMA: .Tańczący pirat".
niła prawdziwe siostry miłosier
ROXY: „Będzie lepiej" ze Szczepdzia.
kiem i Tońkiem.
SOKÓŁ: „Madame Lenox" i „Słońce
w butelce".
SORRENTO: „Mazur" i „Cyrk Sarana*.
Ma s c e n ie a e W i a
STYLOWY: „Jedna na milion".
Ś W IT : „Zapomniana symfonia".
LOS: „Nowe przygody Tarzana".
STUDIO: „Zwyciężyły kobiety".
MASKA: „Generał Sutter" i „Ręce SFINKS: „Piętro wyżej".
na stole".
TON: „Będzie lepiej".
METRO i „Złuf i jezioro" i rewia.
UCIECHA: „Suzy".
MEWA: „Re oieta bez maski** i UNIA: „Przygody człowieka bez na
„Grzesznik mimowoli".
zwiska" | „Anthony Adverse*'.

■ SS KOMETA —

Helen. M iodowa 2

Patefony.

i w wyniku tej zmiany nastroju
pryszło na świat słoniątko.
Młoda latorośl przyszła w sa
mą porę na świat. Jest ono dwuna
stym
słoniątkeim,
zrodzonym
tv niewoli i
dlatego
otrzy
mała piękne imię „Dwunastki
Gdyby się było spóźniło z p rzyj
ściem na świat, może u Hagenbecka w Hamburgu lub w innym
Zoo wyprzedziłoby je inne sło
niątko i córce ,J<asi" i „Jasio"
przypadłoby fatalne imię „Trzy
nastki".

Co wyświetlają Rina?

VYTVtf»?N

Wystawa „Nasze Lasy"

te a tr a c h ? Upadek z III-go piętra

Redaktor odpowiedzialny: LUDWIK W1NTEHOK.

przebiec przez szosę. Rotszyld po
tknął się, u p adł i dostał się pod
koła samochodu, ponosząc śmierć
na miejscu.
Zwłoki przewieziono do pro
sektorium . Kierowcę zatrzymano
na posterunku policji w Sękocinie.

Pożar zabudowań fabrycznych

K om itet dzielnicy JStarówka“ odbę
dzie się w dniu 24 b. m. o godz. 5.30
Na rogu ul. Raszyńskiej i Dan- no go do kom isariatu. Z przepro w lokalu Starówka, ul. Długa 21,
tyszka rozegrał się krwawy dra wadzonego śledztwa wynika, że
Stawiennictwo obowiązkowe.

Co

NR. 119 « * « *

M arszałk o w sk a 137.

Kay Francis

BIAŁY ANIOŁ

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

