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Rada Naczelna P.P.S. Ciężkie walki na froncie baskijskim
Wczoraj Rada Naczelna powołała swoje Prezydium i nowy C.K.W.

B IL B A O . (P A T .) Baskijska ra
da obrony kom unikuje, że na od
cinku Berm eo odbywają się cięż
kie w alki z nacierającymi po
wstańcami, wspieranymi przez ar
tości Partii, fakt, ujawniony i w tylerię i lotnictwo. W ojska rządo
toku dyskusji i w głosowaniach.
we pow strzym ują natarcie. Na od
**
cinkach Rigodia i Ejbar trwa
*
Uchwały Rady Naczelnej ogłosi strzelanina. Na froncie Alavn woj
my jutro.
ska rządowe rozproszyły koncen
trację przeciw nika.

Uchwały w sprawie sytuacji bieżącej kraju
.Wczoraj zaraz po godz. 10 rano
tow. Wilhelm Topinek otworzył
obrady Rady Naczelnej PPS, powo
łanej na Kongresie Radomskim.
Tow . Topinek scharakteryzował
w przemówieniu wstępnym położę
nie polityczne Polski w chwili o becnej. Podniósł w agę wystąpień
masowych w dn. 1 Maja. Podniósł
znaczenie decydujące pracy nad
utworzeniem w ielkiego frontu ro
botników, chłopów i pracowników
um ysłowych. Złożył hołd pamięci
naszych zmarłych w ciągu tygod
ni minionych tow . tow . Kazimie
rza Kaczanowskiego, Teodora Toe
plitza i Zbigniewa Zapasiewicza.
Rada Naczelna przez powstanie i
chwilę milczenia uczciła pamięć
zmarłych.
**•
Przewodnictwo naczelnej insty
tucji PPS powierzono uchwałą je.
dnomyślną
TOW . ZYGMUNTOWI
ŻUŁAWSKIEMU.

TOW . HENRYKA BARONA,
jednego z najwybitniejszych dzia
łaczy Organizacji Bojowej PPS.,
poległego na szubienicy właśnie
trzydzieści lat temu, w dn. 9 maja
1907 r., poległego na szubienicy za
Socjalizm i za Niepodległość. Ra
da Naczelna wysłuchała stojąc
tych serdecznych słów o Henryku
Baronie.

*
Tow . St. W oszczyńska, zamyka
Na wice - przewodniczących po
jąc obrady, podkreśliła fakt zwar
wołano również jednomyślnie tow.
tow.:
J. GRZECZN ARO W SKIEGO,
WŁ. UZIEMBŁĘ
i ST. WOSZCZYŃSKĄ.
Tow. Z. żuław ski objął — wśród
burzliwych oklasków — przewod
nictwo i udzielił głosu referentowi
z ramienia C. K. W . tow. T. Arci
szewskiemu.
SYTUACJA POLITYCZNA.
Tow . Tom asz Arciszewski przed
stawił w dłuższym referacie te
przeobrażenia, które zaszły w ży
ciu wewnętrznym Polski od czasu,
gdy obradował Kongres Radomski
M ówił o koncepcji O. Z. N., o pró
bach porozumienia pewnych kół
„sanacyjnych" z obozem „narodo
wym", o pracy twórczej na lew i
cy społeczeństwa polskiego. Przed
łożył projekt rezolucji, która jest
niejako „dalszym ciągiem" uchwał
Kongresu Radomskiego.

strowi spraw wewnętrznych, aby
usunął w jaknajkrótszym czasie
posterunki na granicach, szosach
i w portach, które nie będą bez
kat: celem uniknięcia możliwości pośrednio podlegały jego władzy.
powtórzenia się tego rodzaju w y Rząd wyraża nadzieję, że wszyst
padków, zostanie przeprowadzo
ne śledztwo, celem ukarania z ca
łą surowością prawa występnych
czynów, których się dopuszczono.
Całkowite rozbrojenie ludności na
tyłach zostanie energicznie prze
BILBA O . Zaw inęły tu statk i
prowadzone. R ząd uprzedza, że
zastosuje najsurowsze represje fra n c u sk ie : „C arim are", „C ha
wobec tych, którzy odmówią w y te a u M argaux" i „C hateau E l
dania broni. Rząd polecił mini- m e r". S tatk i przy jm ą n a po k ład

Havas donosi z Madrytu, że woj
ska rządowe ponownie zajęły M.
Arges, utracone w piątek a znajdu
jące się w odległości 9 kim. od To
ledo.
Pomimo kontrakcji powstań
krążow ink
(p a n ce rn ik )
„B re
ców,
wojska
rządowe utrzymały
tagne", krążow nik „E m ile Bertin “ , k o n trto rp ed o w iec „ T errib le" sw e stanowiska.
Havai. donosi z M adrytu: Na
i awiso „Som m e" o d p ły n ęły r. St.
ew akuow ane dzieci i niezw łocznie Je a n de Luz i b ę d ą patrolow ały odcinku Jarama wojska rządowe
przeszły do natarcia pod Perales
od p ły n ą do F ran c ji.
zatokę B iskajską.
del Rio, A kcja trwała około 9 go
4 francuskie ok ręty w o je n n e :

We Francji skazu ją za to

(Od n a sz e g o k o re s p o n d e n ta lo n d y ń sk ieg o )

do czego zmuszają w Niemczech i we Włoszech

W edług tego dokumentu, Mus
solini był w ów czas gotów poprzeć
zamach monarchistyczny przy po.
mocy 20 tys. karabinów, 20 fys.
granatów ręcznych, 200 karabi
nów maszynowych i pokaźnych
sum pieniędzy.
Dokument znaleziono podczas
rewizji w lokalu partii monarchistycznej, a autentyczność jego ma
być bezsporna.
A. E.

TULUZA. T utejszy try b u n a ł
skazał n a 40 d n i w ięzienia za
przekroczenie ustaw y o n ie in te r
w encji 29-ciu cudzoziem ców , aresztow anych w kw ietn iu w chw i

P rzy ul. Okopowej 53 w W arsza.
wie mieszkał od 27-miu lat, z żoną
h an d lark ą n a pl. K azim ierza W iel
kiego, Józefą, 64-letni Wacław Kożuchowski, b. g arb arz przez 24 lata
pracujący w fabryce „Tem ler i Szwe
de‘‘. Kożuchowski ju ż od kilku lat
pozostawał bez pracy. Chciał praco
wać n a robotach publicznych, lecz ze
względu n a wiek, nie przyjęto go. —
K rytyczne w arunki życiowe z każ
dym dniem pogarszały się. Kożuchow
ski zaległ ju ż w opłacie komornego
za 3 miesiące.

tą d je d n a k nie m a decyzji o fic jal
nej. K p t. S ch iller dodaje, że za
kłady w F ried rich sh a fen nie po
sia d a ją dostatecznej ilości helu,
trze b a więc będzie oczekiw ać aż
n a d ejd z ie tra n sp o rt tego gazu z
A m e ry k i.
W ypełnienie h elem „Z ep p eli
W ub. sobotę znaleziono Kożuchow
n a " w ym agać będzie pewnych
skiego na podłodze, n a m arynarce,
przeróbek technicznych.

Import narzędzi

li, gdy usiłow ali n ielegalnie prze
kroczyć granicę francusko - hisz
pańską, w celu zaciągnięcia się do
Sowiety rozpoczęły masowy im port
w ojsk rządow ych w H iszpanii.
do Polski narzędzi dla przemysłu me

sowieckich do Polski

talurgieznego. Szczególnie przywożo
ne są w dużych ilościach pilniki dla
rzemiosła ślusarskiego i t. p. Sowiec
kie narzędzia sprzedaw ane są po ce
nach konkurencyjnych o 15 do 20%
niższych od cen narzędzi pochodzenia
pełniony w czw artej części krw ią. Z angielskiego i niemieckiego.
oględzin okazało się, że Kożuchowski
(P ID ).
ogolił się, umył, włożył czystą bieli
znę, po czym brzytw ą przeciął sobie
mięśnie lewego przegubu łokciowego.
Rękę trzym ał nad kubłem, do które
go spływ ała krew'. Brzytew położył
n a kredensie kuchennym. Gdy despe
Stołeczna Rada A dw okacka skre
r a t był bliski omdlenia, położył się
śliła z listy palestry apl. adw . M a
na' podłodze i skonał. N a kredensie
urycego Kotlickiego. N astąpiło to
znaleziono k artk ę tej treści: „P rzy
wskutek w yroku Sądu D yscyplinar
kro mi od was odchodzić kochani żo.
nego.
(PID.).
no i dzieci. Ale nie mam w arunków
do życia, które mi przeto obrzydło".
Lekarz Pogotowia stw ierdził śmierć,
k tó ra n astąp iła przed kilku godzina
mi. Oprócz żony, denat pozostawił
— B yły am basador w T u rc ji K atro je dorosłych dzieci.

Wydalenie aplikanta

z palestry

Drobne wiadomości

0 p3byt curzozieimów 12 podróży z Gdyni
no wystawę paryską
w Polsce

nikow , k tó ry zdefraudow ał 145
Posiedzenie polskiej akademii lite
tys. ru b li, został skazany n a k a rę ra tu ry poświęcone były załatw ieniu
W skutek w ejścia w życie no
śm ierci przez ro zstrzelanie, a 5-iu szeregu spraw bieżących oraz wybo
in n y ch oskarżonych skazano na rom nowego akadem ika literatu ry .— wych przepisów o ochronie k ra jo 
k a ry o d 2 do 5 lat.
wego ry n k u pracy, w ładze ad m i
Po przedstaw ieniu k an d y d atu r przez
nistra cy jn e p o d d a ją rew izji ze
poszczególnych akademików lite ra tu 
zw olenia p o b y tu dla cudzoziem 
ry , przeprowadzono 2 kolejne głoso
ców. O byw atelom obcym , lu b bez
w ania,. przewidziane w p ar. 23 regupaństw ow com ,
tru d n ią cy m
się
laminu.
p racą zarobkow ą, zezw olenia p o 
Ponieważ żadna k an d y d atu ra nie b y tu w ydaw ane są obecnie tylko
lacje w odociągow e. Stan ten nie uzyskała wym aganej regulam inem n a k ró tk ie term in y . W ielu cudzo
rokuje szybkiej popraw y, gdyż w większości / i głosów obecnych, w y bo ziem com sprolongow ano zezwole
chwili obecnej budują się w odocią ry odroczono n a 1 miesiąc.
nia po b v tu do dnia 1 lip ca r. b.
gi zaledw ie w 17 m iastach. (PIO).
(P ID .).

Tylko 135 miast posiada wodociągi
O głoszono niezw ykle
ciekaw ą
^ aty sty k ę, dotyczącą sieci w odoc'3gow ej w Polsce. O kazuje się, iż
603 m iasta tylko 135 m a in sta

Znowu nie udało się
wybrać akademika

dzin. W ojska rządowe, wspierane
przez czołgi, zm usiły powstańców
do cofnięcia się na przestrzeni około kilometra.

Im i samobójcza M iM m i garbarza

przy k ry ty zaś był kożuchem, pod gło
w ą m iał koszyk. Obok stał kubeł na.

Defraudacje w Rosji

A kcja pow stańców z północy
zm ierza do szybkiego zdobycia
B ilbao, k tó re jest doskonałą bazą
dla floty i m oże zapew nić dosta
wę b u n k ra .

Na innych frontach

gotował przewrót w Hiszpanii

W dyskusji zabierali głos tow.
tow .: K. Pużak, K. Czapiński, W.
W edług in fo rm a c ji agencji H aKęmpczyński, A. Ciołkosz, J. Stań vasa, k o m e n d a n t sterow ca „G raf
czyk, K. Rusinek, E. Chodyński, A. Z e p p e lin ", k a p ita n S ch iller m iał
W achowicz, A. W alczak, A. Zda oświadczyć, że n ie p o d ejm ie on
nowski, Z. Zaremba I inni.
n ow ej podró ży p rzez A tlan ty k , o
Tow . Arciszewski zakończył de ile sterow iec n ie będzie w ypełnio
batę krótkim przemówieniem, o- n y h elem . A zatym przew idziany
statnie zaś słow a poświęcił parnię w m a ju sta rt z F ra n k fu rtu do Kio
ci
*de Ja n e iro n ie odbędzie się. Do-

P rz e d sądem m iejsk im w Mo
skw ie toczyła się sprawa grupy
pracowników tru s tu budow y dróg
'v re jo n ie kiro w sk im , oskarżo
nych o d e fra u d a cję 200.000 ru b li.
Główny b u c h a lte r tru s tu Połkow -

kie organizacje polityczne i zawo
dowe udzielą mu pom ocy w dzie
le wykonania tych zarządzeń, ma
jących na celu zapewnienie spo
koju i porządku na tyłach.

Ewakuacja dzieci z Bilbao

Mussolini już w r. 1934

„Daily Herald" zamieszcza" w
numerze dzisiejszym (8 b. m.) foto
grafię dokumentu, którą hiszpańs
ki min. spr. zagr. Del Vayo ma
przedstawić Lidze Narodów.
Dokument, pochodzący z r. 1934
jest protokułem rokowań, które od
bywały się 31-go marca ow ego ro
ku między Mussolinim i marsz. Bal
bo z jednej, a czterema monarchi
stami hiszpańskimi z drugiej stro
ny.

naw iązać łączność z oddziałam i
n acierający m i od strony D urango.
W ojska rządow e staw iły silny opó r. A kcja w ciągu d n ia wczo
rajszego ograniczyła się do silne
go ognia b ro n i ręcznej i m aszyno
w ej oraz p o jed y n k u a rty le ry jsk ie
go. N a północ od B ilbao n a wyso
kości Sollube pow stańcy rów nież
nacierali n a stanow iska w ojsk rz ą
dowych, używ ając d u żej ilości m a
te ria łu w ojennego. Lotnictw o b ra 
ło czynny u d z ia ł w o p erac ja ch .

Straty w ojsk rządowych są nie
znaczne w porównaniu do strat
powstańców,
którzy atakowali
w ielkim i masami wojsk.

W końcu Rada Naczelna w pra
w ie jednomyślnym glosowaniu kart
W ALEN C JA. (P A T .) Rada mikami powołała nowy Centralny Ko nistróic obradowała nad sytuacją
mitet W ykonawczy Partii. Wybra- w Katalonii. Po posiedzeniu opu
ni zostali tow. tow.:
blikowano następujący kom uni
Tom asz Arciszewski,
Aleksy
Bień, Adam Ciołkosz, Kazimierz
Czapiński, Dorota Kluszyńska, Adam KuryioiVicz, Jan Kwapiński,
M ieczysław Niedziałkowski, Kazi
mierz Pużak, Jan Stańczyk, Anto
ni Szczerkowski, Wilhelm Topinek
i Zygmunt Zaremba.

N a od cin k u B erm eo pow stańcy
p o d ję li w czoraj szereg gwałtow
nych ataków . A tak i skierow ane
były n a południow o-zachód, w
k ie ru n k u M urguia, będącego w a
żnym p u n k tem , węzłem k o m u n i
k acyjnym , położonym o 15 kim .
od B ilbao. Jednocześnie pow stań
cy rozpoczęli atak n a R ig o itia i
E uba n a od cin k u G uernica. Od
działy pow stańcze sta ra ją się tu

rach an , k tó ry pow rócił do M o
skwy, nie otrzym ał żadnego p rzy 
działu przy ludow ym k o m isa ria 
cie do spraw zagranicznych. W e
dle in fo rm ac ji z kół dobrze p o in 
form ow anych, K a ra c h a n m a pójść
n a em er 3rtu rę.
— W czoraj w yjechał do L on
dynu n a uroczystości k o ro n acy jn e
gen. G am elin. W yjazd n a stą p ił o
dzień w cześniej p rze d resztą dele
gacji fran cu sk ie j, poniew aż gen.
G am elin m a ju tro wziąć u d z ia ł w
przy jęciu , w ydanym przez b ry ty j
skiego m in istra w ojny.

W d ru g iej połow ie b. m. w yru
szyć m ają z G dyni pierw sze stat
k i do francuskiego p o rtu H avre,
dla przew ożenia tu rystów z P o l
ski, udających się n a m iędzynaro
dową wystawę w P ary żu . W ciągu
trw an ia wystawy odbyć się m a 12
tak ic h podróży. K o m u n ik ację okrętow ą z F ra n c ją utrzym yw ać
— M inister spraw zagranicznych
m a ją statk i S/S K ościuszko, M/S
B ato ry i fran c u sk i o k rę t „Colom- Borges oświadczył, że rząd republik*.
V enezuela postanowił b rać udział w
bie". VP1D.).
pracach L igi Narodów.

Ignacego Matuszewskiego „Próby Syntez"

Myśli, które miały przetrwać próbę czasu
P. Ignacy Matuszewski jest bez
wątpienia zdolnym publicystą. —
Sposób wyrażania się lekki, fra
pujący, miejscami — błyskotli
wy. Skłonność do^-formułowania
zawiłych nawet problemów w for
mie łatwej, przejrzystej. Są to za
lety niepoślednie!
Tylko, że inne są zadania popu
laryzatora zawiłych zagadnień, a
inne publicysty - polityka - męża
stanu, który stawia sobie za zada
nie kreślenie, jeśli nie programów
' i szlaków wytycznych, których
trzymać się ma na długi, długi okres czasu — Państwo i Naród, to
w każdym razie — prób takich
syntez programowych.
„Próbami syntez" nazwał p. Ignacy Matuszewski ogłoszony nie
dawno cykl swoich artykułów*).
W przedmowie wyjaśnia nam, że
przezwyciężył w sobie wątpliwo
ści, czy należy ogłaszać raz jesz
cze drukiem artykuły publicystycz
ne. Czy myśli publicysty, związa
ne z momentem, w którym zosta
ły wypowiedziane, nie tracą donio
słości po za tym momentem?
Otóż p. Matuszewski wyjaśnia:
„Niekiedy jednak i w publicy
styce wychodzi się poza dana chwi
lę. Ubocznie niejako wypowiada się
pewne założenia ogólne, tworzy
syntezy... ■
Są to (ogłoszone artykuły przyp.
red.) po prostu myśli, które prze
trwały jako tako pierwszą próbę
każdej myśli — próbę czasu"...
M yśli, które
przetrw ały próbę
czasu!.. Tak, jest to w gruncie rze
czy ostateczny spraw dzian słu sz
ności w yw od ów ...

CZY ISTOTNIE PRZETRWAŁY?
Już jednak o parę zdań dalej na
potyka czytelnik na zdanie, które
pozostaje w dość wyraźnej sprze
czności z powyższym sformułowa
niem. P. Matuszewski bowiem pi«ze:
„Po śmierci Józefa Piłsudskiego,
Polska nie odnalazła jeszcze no
wego oblicza. N ie łatwo i nie pręd
ko zapewne je odnajdzie. Wątpli
we jest, ozy mogło się to stać bez
wysiłków, cierpień i walk". '

Jakżeto? P. Ignacy Matuszews
ki w imieniu bądź swoim, bądź
całego obozu wypowiadał myśli,
które „przetrwały jako tako ...probę czasu..." Myśli, dotyczące pro
blemów kapitalnych, podstawo
wych. Myśli, które stały się pra
wem ujęte w zasady nowej Kon
stytucji. Autor jest nawet skłonny
uważać te rozstrzygnięcia za wzo
rowc. I zastanawia się poważnie
nad następującym problemem:
„Postanowienia nowej konstytu
cji Rzplitej są tak proste, tak na
turalne, tak logiczne, że mimo wo
li, rodzi się pytanie — czemu gdzie

indziej nie rozwiązano
problemu? (str. 108).

tak tego być brakiem zasad... Bez

Czemu — pyta p. Matuszewski,
„obrońca demokracji — ustroje
„demokratyczne" (Francja np. jest
jak się zdaje, dla p. Matuszewskie
go, „demokracją" — w cudzysło
wie) tak straszliwie zakłamywaty
się, skazując zawsze demokrację
na słabość?
Jeśli — zatym — stworzono w
Polsce ustrój wzorowy, demokra
cję lepszą, doskonalszą, to czemu
„Polska nie odnalazła jeszcze no
wego oblicza"?... Czy same wy
siłki „konsolidacyjne", tworzenie
nowego obozu politycznego, sięga
nie po inne ideologie (nacjona
lizm) nie potwierdza tego stwier
dzenia? A zarazem nie przeczy
twierdzeniu,
jakoby osiągnięte
„syntezy" ustrojowe stanowiły do
stateczne ramy instytucyjne i ide
ologiczne...
„NOWY CZŁOWIEK".
P. Matuszewski nie myli się, —
twierdząc, że najtrudniejsze zada
nie nowego ustroju — to „zadanie
stworzenia nowego człowieka i
nowego społeczeństwa przez wy
dobycie tych cnót, przytłumienie
tych wad, jakie zawiera w sobie
psychika polska..."
Tej roli wychowawczej prawa
nie można nigdy zbyt silnie pod
kreślać. Tylko, że odbiegliśmy od
czasów, gdy panująca jednostka
czy grupa, stanowiąca prawa
przyjmowała rolę wychowawcy re
szty społeczeństwa. Dziś, gdy mo
w a o „elicie" odrazu w yrasta
problem, a kto będzie wychowy
wał elitę? Kto będzie ją egzami
nował i wystawiał świadectwo na
uczyciela - wychowawcy?
O te problemy nieustannie ocie
ra się p. Matuszewski... Powiada
np., że Sejm — to nie tylko insty
tucja, ale ludzie... Cóż będzie, jeś
li ludzie ci nie poczną działać w e
dle nakazów sumienia? A cóż bę
dzie, jeśli ci, co, dowied/i przez
próbę życia, iż w ich postępowa
niu interes ogólny góruje nad in
teresem własnym — okażą w
swej nowej roli zgoła odwrotne
usposobienie?
Tych problemów nie rozstrzyg
nie żadna, najzręczniejsza koncep
cja elitarna. Sprawę wychowania
nowego człowieka rozstrzygnąć
może jedynie demokracja — pra
wdziwa.

„REALIZM".
P. Matuszewski uważa siebie i
kierunek,
który
reprezentował
przez tyle lat za... wcielenie reali
zmu. Z wyższością mówi o tych,
którzy „odtrącają ze wspaniałą po
gardą każdego, kto pragnie przy
szłość kształtować jedyną dostęp
ną drogą po przez zanurzenie rąk
w glinie teraźniejszości..." (str.
*) Instytut Wydawniczy Bibliote. 28).
ka Polska 1937 r., str. 366.
Realizm męża stanu nie może

W acław Tokarz
historyk powstań polskich
Prof. Tokarz zm arł w całej peł
n i sił twórczych. To jest moment,
k tó ry w tej śmierci najbardziej
może wzrusza, to uzmysławia do
piero ogrom straty. Jest to nie
tylko czysto ludzka strata warto
ściowego człowieka, jest to strata
dzieł, które m iały wszelkie wa
ru n k i powstania, a które światła
ju ż nie ujrzą. W tym leży nieraz
tragedia, kiedy schorzały fizycz
n ie organizm zabija i zabiera z
sobą umysł młody, silny, pełen energii twórczej. Ostatnie dzieła,
które pozostawił po sobie prof.
Tokarz, są w ielkiej wartości, są
może najlepszym i dziełam i jego
życia.
Tokarz to nie tylko historyk, to
również wybitny działacz ideowy.
Poświęcony głównie nauce, która
była zasadniczą treścią jego ży cia,
w ważnych m om entach nie cofał
się przed zabraniem głc a w ży
ciu publicznym . On, historyk
walk o niepodległość — w ostat
niej walce o niepodległość był
sam uczestnikiem . Jego linia poli
tyczna nie jest linią naszego obo
zu ideowego, w pewnych tylko
m om entach z nią się stykała, n a j
częściej od n iej się oddalała. Ale
|e d n ą rzecz należy stwierdzić, bez

względu na dzielące nas różnice,
Tokarz był to człowiek wielkiego
charakteru. To nie był człowiek
giętki, tak częsty typ we współ
czesnej Polsce.
P rof. Tokarz kończył szkołę
średnią w Częstochowie i tam uczestniczył w tajn ej robocie kół
kowej, o czym zostawił krótkie
wspomnienie. Za czasu swych stu
diów
uniwersyteckich — na
wszechnicy Jagiellońskiej — brał
przez pewien czas udziel w ruchu
socjalistycznymi i udzielał się na
w et agitacji w okręgu krakow 
skim. Był to w jego życiu raczej
m om ent epizodyczny. Praca nau
kowa pochłonęła go szybko całko
wicie. W K rakowie był po tym
kolejno docentem i profesorem uniwersytetu. W zrastający w okre
sie przedw ojennym ruch niepo
dległościowy znów wciąga go na
arenę życia publicznego. Udziela
swego poparcia organizującym się
w K rakow ie Drużynom Strzelec
kim , staje się ich duchowym kie
rownikiem . Gdy wybucha wojna,
rzuca katedrę i pracę naukow ą i
staje w szeregach legionowych.
I tam zn ajd u je wkrótce przydział
odpowiadający jego wartościom,
zostaje w D epartam encie .Wojsko

zasad
mamy conajwyżej gracza politycz
nego. Realizm polegać musi na
przystosowaniu zasad ogólnych
do potrzeb żyda.
I dlatego nie starczą piękne
sformułowania ogólnikowe jakich
nie brak w artykułach p. M atu
szewskiego... „Naród jest na de*
wszystko wspólnotą działania" —•
„Państwo jest tą formą istnienia
narodu, która.... wspólną wolę, —rozsianą wśród milionów konkre
tyzuje".
A ta wola narodu?
Pięknie się p. Matuszewski wy
raża:
„Naród rodzi się z podświadomej
woli milionów i raz zrodzony z ko
lei wolę tę w milionach budzi, ar.
ganizuje 1 jedyny — nazewnąfcrz
ją dziejom przejawia"...

Jakimi jednak drogami w ołana
rodu ma się przejawiać? W jaki
sposób miliony strumyków zbie
rać się mają w jedno łożysko? Ustrój totalny pragnie masy urabiać
jak glinę, narzucać jej kierunek
pragnień i dążeń. Jego metodą
wychowawczą jest bezwzględny
przymus... Ustrój demokratyczny
stara się stworzyć kanały, który
mi wola milionów zbiegać się bę
dzie harmonijnie, tworzyć całość
składową, realizującą ideały sprawiedliwości społecznej i sprzyja
jącą rozwojowi jednostki ludzkiej.
Swoboda osobista, swoboda zrze
szeń, wolne wybory do parlamen-,
tów i samorządów, demokratycz
na kontrola w Państwie i samorzą
dzie — to wszystko są podstawy
samowychowania społeczeństwa.
Te zasady w istocie wytrzymały
próbę życia.
L. WINTEROK.

Zmiana kierownictwa związku powiatów
Z k ół samorządowych otrzymuje- leji społecznej ,jaką z natury rze- w kierowanym przez siebie dobro
m y uwagi następujące:
czy jest Związek Powiatów w je wolnym Związku (stoimy na grun

(R ) W tych dniach ustąpił ze
Związku Powiatów R. P. p. Fi.
Branny, znany działacz samorzą.
dowy, długoletni dyt. tego Związku.
Stanowisko to objął p. Fr. Grella, b. pracownik tego Związku, a
ostatnio inspektor Związku Rewizyjnego Samorządu Terytorialne
go.
Według naszych informacyj —
nieoficjalnym, a istotnym powo
dem dymisji p. Brannego mają
być trudności, jakie w działalno
ści Związku Powiatów ostatnio
wyraźnie się zaznaczyły w następ
stwie połączenia w osobie p. M.
Jaroszyńskiego .urzędnika w czyn
nej służbie państwowej, prezesur:
Związku Powiatów, Związku Rewizyjnego i Centralnej Komisji
Oszczędnościowo - Oddłużeniowej
przy min. skarbu.
Z wielu względów niepołączalność tych stanowisk jest niewąt
pliwa. Chodzi bynajmniej nie o
pretensje co do hamowania ja 
kiejś światoburczej działalności
Związku Powiatów (bo nie ma —
zdaje się — takiej potrzeby w ogóle), ale chodzi o niezależny sąd
w sprawach publicznych. W obec
nym zaś stanie rzeczy wręcz nie
możliwa jest poważniejsza rola
pod tym względem tej dobrowol
nej organizacji ,ongiś ruchliwej,
dziś raczej niemej, skoro w publi
kacjach p. Jaroszyńskiego, zwła
szcza z r. b. .trudno jest dopatrzeć się jakiejś linii przekonań,
jakiegoś zdecydowanego stanowiska i wyraźnej opinii, zapewne
zagubionej w pośpiechu za ko
niunkturą polityczną.
Pozbawienie poważnej instytu.

czno

go działalności najistotniejszej ce
chy, niezależności opinii w zagad
nieniach, dotyczących samorządu,
nie jest chyba bagatelką w nale
życie pojętym życiu zorganizowa
nego społeczeństwa.
To też tej sprawie z obowiązku
publicystycznego poświęcamy nie
co więcej uwagi.
Innymi kolizjami, wynikający
mi z połączenia wspomnianych
trzech prezesur, niech się kto in
ny martwi, np. fikcją, jeżeli cho
dzi o fizyczną możliwość podoła
nia tym trzem obowiązkom z pel
nym poczuciem odpowiedzialności za nie, następnie ,że połączęnie tych stanowisk prowadzi do
szkodliwego
dla
normalnego
kształtowania się stosunków w
życiu publicznym przerostu wpły
wów jednej osoby niekiedy może
ponad głowę czynników, które
formalnie są właściwe do decydo
wania i odpowiedzialności za ca
łość spraw samorządu.
Wytworzyła się paradoksalna
sytuacja ,tylko w obecnych cza
sach możliwa. P. Jaroszyński w
stosunku do powiatowych związ
ków samorządowych, zrzeszonych

Samobiczowanie

Jednego dnia, ja k gdyby za
obopólnym porozumieniem się,
prasa sowiecka oraz „W arszaw
ski Dziennik Narodowy“ dokona
ły aktu samobiczowania się.
W Związku Radzieckim okazję
do tego publicznego chłostania się
była 25 rocznka założenia „Pra
wdy". Wielomilionowa masa czy
telników prasy sowieckiej prze
żyła niewątpliwie stan oszołomienia, gdy dowiedziała się, że dzień
niki, których głos miał być dla
niej ewangelią i przykazaniem, żc
dzienniki „wypełnione są beztreściwą frazeologią i lizusos
twem", że w „Izwiestiach" wro
gowie ludu, „cały konglomerat
zdrajców i łajdaków jeszcze tak
niedawno uwił gniazdo ós" i t. d.
1 tego samego dnia „W arszaw
ski Dziennik Narodowy" zupełnie
bez okazji ,lecz z łaski i na ucie
chę czytelników, przypomina, jak
to endecy w 1905 r. łamali strajk
powszechny, proklamowany przez
PP S, a skierowany przeciw cara
towi, a nawet strzelali do polskich
robotników i bojowców z PPS.
Prostym ludzkim rozumem nie
podobna pojąć, po co endecy wy
ciągają na pokaz publiczny swą
hańbę. Widocznie ta sama mąd
rość stanu i dojrzałość politycz
na, które nakazywały endecji iv
r. 1905 strzelać do robotników
polskich oraz zwalczać bojkoi
szkoły rosyjskiej, w roku 1937
każe jej przechwalać się tymi

Min. Propagandy Rzeszy Goebbels
zarządził w granicach suojego resor
tu, że każdy w yższy urzędnik ma
przez dwa miesiące oderwać się od
biurka swego urzędu i pracować ja 
ko siła pomocnicza przy robotach —
wymagających
znacznego wysiłku
fizycznego.
Dnia 5 b. m. pierwsza partia, akia
dająca się z l i wyższych urzędników
ja k radcy ministerialni, radcy rządo
wi, kierownik izby film ow ej i t. p.
zostawili swe wygodne fotele i biur.
ka i poszli pracować fizycznie przy
budowie autostrad, p rzy ładowaniu
węgla na statkach, p rzy robotach w
polu lub jako kamieniarze i ceglarze.
Urzędnicy ci przez te dwa miesią
ce otrzym ują ten sam zarobek, jaki
pobiera każdy inny robotnik wykony
w ający tę samą robotę i nie korzy
sta ją z żadnych ulg ani przyjcilejóic.
Zarządzenie to oficjalnie ma na
celu związanie w yższej biurokracji ze
światem pracy oraz zaznajomieniem

umysłowych pracowników z robotą
fizyczną na wszelki wypadek, który
może się zdarzyć; w rzeczywistości
jednak okazuje się szykaną w stosun
ku do urzędników, którzy ośmielili
się mieć swoje odrębne zdanie w pc.
wnych zagadnieniach natury ogólnej
lub odważyli się na krytykę.
P. Goebbels naśladuje poprostu
„maniery" bolszewickie z roku 1918.
Położył tym manierom kres Lenin,
określając je bardzo drastycznie, ja 
ko... „socjalizm orangutangów".

wym N. K. N. kierownikiem wyIziału historycznego. W polityce
legionowej jest po stronie kierun
ku pułk. Sikorskiego. Nie prze
szkadza m u to jednak popaść w
konflikt z władzami okupacyjny
mi. Zostaje aresztowany i dopie
ro energiczna interw encja socjali
sty Aleksandra Dębskiego przy
wraca m u wolność.
Po odzyskaniu niepodległości
pozostaje w arm ii w stopniu puł
kownika i obejm uje kierow ni
ctwo Wojskowego Instytutu Naukowo-Wydawniczego. Popada je
dnak w konflikt z Piłsudskim , co
zmusi go w przyszłości do ustąpie
nia ze swego stanowiska w armii.
Poświęca się całkowicie pracy
naukow ej na powierzonej mu w
Warszawie katedrze nowożytnej
historii Polski. W życiu politycz
nym nie bierze czynnego udziału.
Ale w okresie narastającej fali
antyparlam entam ej i antydem o
kratycznej nie w aha się przeciw
stawiać zakusom dyktatorskim .
Wchodzi w skład organizowanego
w r. 1930 Związku LegionistówDemokratów. Bierze czynny i ży
wy udział w proteście brzeskim.
Zajm uje zawsze stanowisko zde
cydowano i nieprzejednane, co
naraża go nieraz na konflikty ze
światem, ale uw alnia go od kon
fliktów z własnym sumieniem.
Można się godzić lub nie godzić z
jego lin ią ideową, ale nie sposób
odmówić m u szacunku.

Obszerniejsze i gruntowne dzie
Prof. Tokarz należy' do rzędu
najwybitniejszych historyków pol ło poświęcił Tokarz dziejom t.zw.
skich. Był jednym z pionierów Zachodniej Galicji w epoce Józe
prac naukowych nad dziejam i po- fińskiej (sandomierskie, lubelrozbiorowymi. Jego specjalnością szczyzna), na podstawie raportów
są dzieje powstań. Pozostawił w gubernatora tej prowincji Margeswej spuóciźnie naukowej szereg lika.
W odniesieniu do dalszych eprac n ad dziejam i powstania Ko
ściuszkowskiego. Zajął się może pok powstańczych prof. Tokarz
najciekawszym zagadnieniem z tej interesował się bardziej ich stro
epoki, zagadnieniem dziejów re ną m ilitarną. Szereg jego prac od
wolucyjnej Warszawy'. Pisał n aj nosi się do epoki powstania listo
pierw o losach Warszawy przed padowego. W stępem do tych prac
wybuchem powstania, po tym o jest książka o arm ii Królestwa
rządach R ady Zastępczej, a wresz Polskiego (1815—1830). Pisał da
cie w ostatniej swej książce dał lej o kilku epizodach powstania,
obraz insurekcji warszawskiej w o sprzy'siężeniu Wysockiego i No
dniach 17 i 18 kw ietnia 1794 r. cy Listopadowej, o bitwie pod OWydobył na wierzch całą dynam i strołęką. Ukoronowaniem tych
kę rew olucyjną tego okresu, od prac jest obszerne dzieło prof.
malował tło społeczne tych walk. Tokarza o wojnie polsko-rosyj
p o trafił odtworzyć ich napięcie i skiej 1830 i 1831 r. Jest to dziś
rozmach. Dzięki Tokarzowi do najlepsza z prac o powstaniu li
najgruntowniejszy
piero powstanie Kościuszkowskie stopadowym,
wystąpiło w barw ach żyrcia. Na obraz z działań wojennych, o p ar
stępnie Tokarz poświęcił jedną ze ty na dokładnej analizie cało
swych poważniejszych prac n aj kształtu warunków. Teza zasadni
ciekawszej postaci te j epoki, H u cza prof. Tokarza w sprawie przy
gonowi Kołłątajowi.
W ydobył czyn wewnętrznych klęski po
prawdę dziejową o tym „ojcu wstańczej brzm i: „b rak wiary i
dem okracji polskiej", którego m ocnej woli zwycięstwa u góry
współcześni obrzucili błotem o- powstania, b rak nacisku żywioło
skarżeń. Sprowadził zarzuty do wego patriotyzm u od dołu“.
odpow iedniej m iary i podkreślił! Wreszcie pracow ał prof. To
jego istotne wartości. A na rnargi-1 karz również nad dziejam i po
nesie tego życia dał ciekawy o - 1wstania styczniowego. Ubogą lite
braz kierunków ideowych po u - ! ratu rę nankową do tego okresu
padku powstania Kościuszków-1 wzbogacił cennym, dwutomowym
skiego.
» dziełem o K rakow ie w począt

X . K . O,
Z g o d a Nr. 7
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Gmach własny

Oszczędności I f A B I T A V f f 11/ pewna
d r o b n y c h i I trll 11Mł-UW lokata
pupilarnej gwarancji. Obrót roczny
163 miliony zł. Wkłady: 27.200.000 zł.
Godziny czynności: od 814 r. do 19 HKsiążeczki: na okaziciela, imienne,
za hasłem. Tajemnica wkładów.
Skarbonki gratis.

cie formalnym), występuje w charakterze urzędowym, jako prezes
Związku Rewizyjnego ,a jako pre
zes Centralnej Komisji Oszczędnościowo - Oddłużeniowej w du
żym stopniu decyduje w sprawie
ich oddłużenia.
Chyba w tych warunkach nie
trudno o najróżnorodniejsze koli
zje na tle tej skomplikowanej zależności i zazębień interesów, a
już najłatwiej wynika z tego
wniosek, dlaczego Związek P o
wiatów traci swój charakter, zaś
jego ostatnie zjazdy stają się zebraniami — akademiami.
Zamianowanie na stanowisko
dyrektora Związku p. Grelli, urlo
powanego urzędnika Związku Re
wizyjnego, podwójnie więc za
leżnego od p. Jaroszyńskiego, jest
bardzo
charakterystyczne
dla
„niezależnego" 1 „samorządowe
go“ charakteru Związku Powia
tów, właściwie... „związku sta ro 
stów". Nic dziwnego zatem, że w
tych warunkach żaden starosta
nie odważy się na wypowiedzenie
niezależnego sądu nie tylko w
sprawach natury ogólnej, ale i co
do działalności Związku.

strzałami do robotników oraz za
kłócać normalny bieg wykładów
w uczelniach polskich.
Po 32 latach endecji na głowę
nic nie lepiej...
Wracając wszelako do aktu sa
mobiczowania jednego dnia pra
sy sowieckiej i endecji, nie chce
się wierzyć, by to miało być śle
pym trafem lub zbiegiem okolicz
ności. Raczej gotowiśmy uwierzyć
temu, co prasa endecka od d łu ż
szego czasu pisze, a mianowicie,
o przenikaniu jaczejek komuni
stycznych do wszystkich or goni zacyj ,a to zgodnie z uchwałami
„VIII-go Kominternu".
. Niechaj „W . D. N .“ przetrzęsie
swą redakcję, czy nie ma tam uwitej jaczejki, która spowodowa
ła ten jednoczesny z komunista
mi akt kajania się.
X . Y. Z.

MOWE FOHOPLAJTYCZNE
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Przyjmujemy Pożyczki Państw ow a

kach powstania styczniowego i o
wyprawie na Miechów.
Pragniem y jeszcze zwrócić uwagę na pewne charakterystyczne
momenty w twórczości prof. To
karza. Aczkolwiek nie hołduje on
zasadom m aterializm u historycz
nego, to jednak częstokroć stara
się ustalić tło ekonomiczne wyda
rzeń dziejowych. Obserwujemy to
zwłaszcza tam , gdzie ustala on tło
i przyczyny insurekcji kw ietnio
wej w Warszawie 1794 r. i nocy li
stopadowej 1830 r.
A następnie prof. Tokarz był
pierwszym historykiem , który ocenił należycie wielką rolę dzie
jową i zasługi prądów radykal
nych i dem okratycznych w P ol
sce. Bzuca on należyte światło na
t.. zw. kuźnicę Kołłątajowską, na
Jakobinów polskich, na republi
kanów polskich, na te różne kieru n k i ideowe, które starano się
zohydzić i poniżyć, jako objawy
warcholstwa. Tokarz d o p atru je
się w nich źródeł energii narodo
wej, widzi w nich czynniki walki
i zapału, pierw iastki dynamiczne
polskich ruchów powstańczych.
W Tokarzu traci Polska histo
ryka niepospolitej m iary, uczci
wego, bezstronnego i gruntowne
go badacza historii polskich walk
wyzwoleńczych i rewolucyjnych.
ADAM PRÓCHNIK.

S tr. 3

prasowa
Straik autobusów Wofna
Włoch z Anglią
Wezwanie

w Londynie

W ciągu całej soboty toczy,
ły się w M inisterium P racy kon
ferencje, celem doprow adzenia do
W przyszłości będziemy przyj porozum ienia stron w strajku auRedakcja „Robotnika Poznań
sko - Pomorskiego" zwraca się mowali do druku tylko kores busów w Londynie. N aiady te nie
do wszystkich Komitetów Miej pondencje, podpisane przez wy zostały w godzinach wieczornych

scowych P. P. S. i Zarządów
Zw. Klas. o wyznaczenie koręspondentów miejscowych. Na
zwiska korespondentów prosi
my podać odwrotnie do redak
cji: POZNAN, UL. STROMA
Nr. 24.

Kinoteatry

jeszcze zakończone. Stanowisko
dyrekcji transportu pasażerskiego
uległo wyraźnemu złagodzeniu i
jest on gotów obecnie podjąć ze
związkami zawodowym i pracow
ników transportowych rokowania.

znaczone osoby, względnie za
ich pośrednictwem.
Miejscowości, które nie na
desłały jeszcze sprawozdań z
uroczystości 1 maja, proszone
są o nadesłanie ich do dnia 10
Piątkow e przemówienie prem ie stw o oczekuje od Rządu czynów.
maja.
P ra sa praw icow a zw raca głów 
ra Bluma przyjęte zostało d o d at

W parlamencie francuskim

nie uw agę na kategoryczne w y
stąpienie Prem iera przeciw żąd a
niom G eneralnej Konfederacji P ra 
cy co do 10 m iliardow ej pożyczki
na roboty publiczne i na rzecz utrzym ania porządku publicznego.
W debacie, która po przem ów ie
K ac ik r a d i o w y
niu Prem iera nastąpiła, brak było
m om entów bardziej interesujących,
„WARSZAWA WCZORAJSZA
I DZISIEJSZA"
poniew aż przem ów ienie Prem iera
Polskie Radiio wprowadza cyfcl od w yczerpało niejako zagadnienie,
czytów poświęcony Warszawie. O- stojące na porządku dziennym.

nio przez całą niemal prasę. N a
w et praw ica ustosunkow uje się do
WTOREK, 11 maja
7.10 Program. 7.35 Parę informacji. treści przem ów ienia pozytywnie,
Ostrej 7.40 Koncert poranny (płyty). 12.03 zaznaczając tylko, że są to jedynie
Z muzyki włoskiej. Instr. Ravela słow a, gdy tymczasem społeczeń-

APOLLO — „Ty, oo w
świecisz Bramie".
CORSO — „Sing - Sing" i „Czer
wona dama".
GLORIA — „Mayerling”.
GWIAZDA — „Don Bosko".

(Ork. sym f.) 12.50 Skrzynka rolni
cza. 13.00 Koncert rozrywkowy. P ły
ty. 13.55 Przegląd giełdowy. 15.15 Z
muzyki operetkowej (płyty). 15.30 2y
cie kulturalne i społeczne Poznanfa.
15.35 Tańce i piosenki (płyty). 18.20
METROPOLIS— „Ty, co w Osbrej Koncert koła śpiewaczego „Dzwon"
z Szamotuł, pod dyr. C. Skorupskie 
świecisiz Bramie".
OŚWIATOWE T. C. L, — „Mały go. 22.40 Muzyka z płyt.
mówione w nim będą dzieje Warsza
wy od czasów, gdy stała się^ stolicą
buntownik".
Polski, aż do chwili obecnej. Cykl roz
RENAISSANCE — „Bohater".
pocznie prof. Stanisław Arnold, któ
SŁOŃCE — „Jej wysokość tań
ry dn. 10.V o godz. 17.00 wygłosi
PONIEDZIAŁEK, 10 MAJA
czy walca".
1.10 Parę informacji. 7.36 Muz. odczyt p. t. „Warszawa w czasach
SFINKS
„Wacuś".
(płyty) (z Warsz.). 13.00 Koncert przedrozbiorowych".
rozrywkowy
(płyty). 15.15 Ork. tan.
DRAMAT IBSENA
ŚWIT — „Legia Zatraceńców".
Roberta Renarda i chór Dana (pły
„MAŁY EYOŁF"
TĘCZA - ŁAZARZ — „Będzie le ty ). 15.35 Pog, społ. 15.40 Walce ar
Dn. 10.V. o godiz. 21.00 nadany zo
piej".
tystyczne (płyty). 16.00 Skrzynka stanie fragment „Małego Eyolfa" —
TĘCZA - WILDA — „Rozwód z rolnicza. 18.20 Pog. aktu. 18.30 Na dramat H. Ibsena w opracowaniu «r.
gitarach hawajskich (płyty). 18.45 Tymona Terleckiego. Dzieło to napi
przeszkodami".
Program. 21.30 Trzej słowni dyrygen sał dramaturg norweski, mając już
WILSONA — „Trędowata".
ci jazzowi (płyty) z Warsz.
prawie 70 lat. Jest to tragedia troj
ga ludni, której osią jest los dziecka
WTOREK, 11 maja
kaleki.
7.10 Parę informacji. 7.35 Muzyka
(płyty). 12.03 Muzyka operowa (pły
ty ). 12.50 Pomorska gazetka rolnicza.
PONIEDZIAŁEK, 10 MAJA
13.00 Melodie, które wszyscy znają
PONIEDZIAŁEK, 10 MAJA
7.10 Program. 7.35 „Parę infor (płyty). 15.15 Imperio Argentine i
macji". 7.40 Koncert poranny (pły Lucierme Boyer (płyty). 15.35 życie
6.30 Pieśń. 6.33 Gimnastyka. 6.50
ty ). 13.00 Koncert życzeń z płyty. kulturalne na Pomorzu. 15.40 Muzy Muz. (płyty). 7.00 Dzień. por. 7.10
13.55 Przegląd giełdowy. 15.35 Mu ka salonowa (płyty). 16.00 „Pod Parę informacji‘‘. 7.15 Aud. dla po
zyka ludowa (płyty). 15.30 Zycie ziemne ganki Bydgoszczy" — felieton borowych. 7.35 Myz. (płyty). 8.00
kulturalne i społeczne Poznania. 13.35 w opr. dr. Brandowskiego. 13.20 Z Aud. dla szkół: „W Bułgarskiej szko
Koncert z płyt. 18.20 Skrzynka ogćl sonat Beethovena (płyty). 18.45 Pro le wiejskiej" — op. Jana Wiktora (z
na. 18.30 Arie i pieśni w wyk. R. Pe gram. 22.40 Tańce i piosenki (płyty). Krakowa). 11.30 Aud. dla szkół.
12.00 Hejnał. 12.03 Koncert ork.
tera, tenor. Przy fortep. W. Racz
kowski. 21.30 Muzyka lekka (płyty).
wojsk, pod dyr. Z. Drohockiego (ze
Lwowa). 12.30 „Od warsztatu do
warsztatu" — aud. poświęcona rze
miosłu zegarmistrzowskiemu. 12.50
Dzień, połud. 15.00 Wiad. gospodar.
15.15 Pieśni holenderskie (płyty)
15.55 „Wszystkiego po trochu" —
aud. dla dzieci. 16.15 „Skrzynka ję
zykowa". 16.30 Kwartet salonowy
Rozgłośni Krakowskiej. 17.00 „War
szawa w czasach przedrozbiorowych"
W fabryce „Iskra — K arm ań- okupow ali fabrykę. W późnych — odczyt — wygł. St. Arnold, prof.
ski‘‘, w ybuchł strajk „polski", spo godzinach wieczornych w padła na U. J. F, 17.15 „Neoromantycy nie
w odow any przez niew łaściw e p o  teren fabryki bojów ka „Pracy Pol mieccy". Wyk. Ń. Krasnosielska —
fortepian, Cz. Perenson — śpiew,
stępow anie p. dyrektora Chyźew- skiej" i pobiła kilku robotników. prof. L. Urstcin — aakompaniamemt.
skiego, który w czasie p ertrak ta- Robotnicy, m ieszkający w pobliżu 17.50 „O grubym żuku i cienkim ro
cyj w ypow iedział pracę
w szyst przyszli z pom ocą strajkującym i baku" — pog. przyrodiznicza -— Axel
kim robotnikom i nie chciał roko w spólnym i siłami odparto napad Stjerny. 18.00 Pog. ałct. 18.10 Wiad.
w ać z delegacją robotniczą. Cho endeków a wielu z nich — potur sportowe. 18.20 „Chwilka MickeyMouse*' — melodie z filmów. 18.45
dziło o umowę zbiorow ą.
bow ano.
Program. 18.50 „Pasieka w maju".
W odpow iedzi na to robotnicy
19.00 Aud. żołnierska. 19.30 Ork. T.
Seredyńskiego (ze Lwowa). 20.15
Rec. wiolonczelowy D. Danczowskie
go (z Poznania). 20.45 Dzień, wiecz.
20.55 Pog, akt. 21.00 „Mały Eyolf"
—
fragm ent słuchowiska z dramatu
P o zakończeniu blokady Domu
W krótce jednak
150 endeków Henryka
Ibsena w opr. dr. T. Ter
Akadem ickiego Nr. 1 w Krakowie przybyło pod Dom Akademicki z leckiego. Jil.30 Trzej popularni dy
endecki Z arząd w ypow iedział mie zam iarem usunięcia studentów z rygenci jazzowi (płyty). 22.00 Kon
cert wieczorny. Wyk.: Ork. P. R.
szkanie tym studentom , którzy w m ieszkań.
pod dyr. C. Lewickiego i I. Faryadniu 1 M aja , w czasie m anifesta
W obronie własnej studenci
szewska — śpiew,
cji, wywiesili czerw oną chorągiew zam knęli dom i zwrócili się o po
WARSZAWA II
n a gm achu.
moc do kolegów. W idząc znaczną

Radio-Toruń

Radio-Poznań

Radio warszawskie

Kronika krakowska
Odparta napaść huliganów

„Bohaterski" napad endecki

W ostatnich
przem ówieniach
zw racał uw agę blady ton w ystą
pień deputow anych kom unistycz
nych i odw rotnie Ostry ton w krót
kim przem ówieniu przew odniczące
go radykalnej grupy parlam entar
nej dep. Campinchi. Dep. Campinchi, zapow iadając kategorycznie,
że radykali dotrzym ują słow a Rzą
dowi tak długo, jak długo Rząd im
słow a dotrzym yw ać będzie, rów 
nież energicznie w ystąpił przeciw
kam panii kom unistów .i C. G. T.,
m. in. w spraw ie 10 m iliardow ej
pożyczki, zastrzegał się przeciw
prow adzeniu na zew nątrz Izby po
lityki sprzecznej z um ow am i na te
renie m iędzypartyjnym i pro testo 
w ał przeciwko metodom w ym usza
nia przez zw iązki zaw odow e ustępstw przy pom ocy groźby stra j
ków.
W zakończeniu swego przem ó
wienia Campinchi ośw iadczył: żą
damy, aby Rząd, który przemówił
mocno w czoraj, okazał jutro istot
nie silę i autorytet. (PAT.).

Votum zaufania
Izba Deputowanych
przyjęła
wniosek o votum zaufania dla Rzą
du 380 głosami przeciw ko 199.

W Niemczech
WALKA Z ŻYDAMI.
Min. ośw iaty w porozumieniu z
zastępcą partyjnym
Kanclerza,
Min. spraw w ew n. i Min. spr. zagr.
wydał dekret, zakazujący żydom,
posiadającym niemiecką przynależ
ność państw ow ą ubiegania się na
przyszłość o dyplomy doktorskie
Rzeszy. D oktoram i wyższych uczel
ni niemieckich m ogą być natom iast
mieszańcy żydowscy. W w ypad
kach w ątpliw ych rozstrzyga mini
sterium ośw iaty.

Repertuar

Radio krakow skie

178-25.

por. (płyty). 13.00 Pieśni majowe z
Wieży Mariackiej. 14.00 Lok. wiad.
Co grają w kinoteatrach gospod. 14.05 Koncert popularny
(płyty). 15.15 Sławni śpiewacy (ply
ADRIA „Cowboy - bohater".
ty). 15.55 And. dla dzieci: Opow.
ATLANTIC: „Będzie lepiej1’.
Anny Wajdowej: „Kościół Mariacki".
KINO MUZEUM wyświetla dziś 18.20 Koncert muzyki lekkiej (pły
dwa filmy p. t. „Biała parada’ ty ). 18.45 Program. 21.30 Wesoła
muzyka (płyty).
(John Boles i Loretta Young) oraz
WTOREK, 11 maja
’•Małżeństwo z ogłoszenia" (Buster
7.10
Kilka
informacji. 7.35 Muz.
Beaton).
poranna (płyty). 12.03 Gershwin —
ŁOM ŻOŁNIERZA: „Baron cy twórca muzyki jazzowo - symf. 12.50
gański".
Prosimy do mikrofonu... 13.00 Pleśni
PROMIEŃ: „Tajemnica starego majowe z Wieży Marjackiej. 14.00
Koncert popularny (płyty). 15.15 Mu
^mku".
zyka lekka (płyty). 16.30 Czy wiecie,
STELLA: „Ave Maria" j „Nie że... 15.50 Muzyka operowa (płyty).
m n ie oskarżony".
16.00 Odczyt n. t.: „Literatura pol
ska wśród obcych" dr. M. Brahmera
ŚWIT: „Moskwa — Szanghaj".
ŁCIECHA: „Dorożkarz Nr. 13". prof. U. J. P. 18.20 Muzyka operowa
(płyty). 18.45 Program. 22.40 Muz
^ A N D A : „Pani minister tańczy"! tan. (płyty).

Czytajcie i popierajcie
prasę socjalistyczną!

Skrzynka P. K. O. 16.30 Pieśni góral
skie i śląskie. 17.00 „Dni powszednie
państwa Kowalskch" — poweść mó
wiona. 17.15 Wileńska Ork. P. Ii
pod dyr. Wł. Szczepańskiego. 17.50
„Jak pozbyłem się upiora" — mono
log Wł. Jastrzębiec - Zalewskiego.
18.00 Pog. akt. 18.10 „Sport". 18.20
Organy Wurlitzora i ksylofon (pły
ty ). 18.45 Program. 18.50 Pog. akt.
19.00 „Problemy współczesnego w y
chowania" — dyskusję zagai T. Wojeński, 19.20 Rec. śpiewaczy Fiorenza. Przy fort. prof. Urstein. 19 50
Rozmowa muzyka ze słuchaczami.
20.05 Mów do mnie jeszcze — nud.
w oprać. St. Wasylewskiego. 20.45
Dzień, wiecz. 20.55 Pog. akt 21.00
Muzyka salonowa w wyk. Małej Ork.
P. R. pod dyr. Górzyńskiego. 21.45
W stulecie śmierci Johna Fielda
zwiastuna Chopina. 22.25 Od Robin
sona do Sieroszewskiego — szkic li
teracki wygł. K. Czachowski (Kra
ków) 22.40 Muzyka salonowa (płyty)
WARSZAWA II: 13.10 Puccini:
„Cyganeria" — opera w wyk. zesp.
opery „La Scala" w Mediolanie (pły
ty ). 15.05 Wiad. z życia stolicy. 15.10
Muz. rozrywkowa
(płyty). 28.05
Muzyka salonowa (p łyty).

Koła włoskie podkreślają ponadto,
że dzienniki angielskie, którym ode
brano debit w e W łoszech, nigdy
nie um ieszczały sprostow ań, n ad 
syłanych im ze Strony włoskiej, a
niepraw dziw e (?) w iadom ości, ogłaszane w wielkiej p rasie brytyj.
skiej były po tym wyzyskiwane dla
interpelacyj w parlam encie. W z a 
granicznych
kołach prasow ych
zw racają uw agę na okoliczność, że
dziennikarze włoscy w skutek o d 
w ołania z Londynu, nie będą obe
cni na uroczystościach koronacyj
nych, które miną w prasie w łos
kiej bez echa. F akt ten nie powiDLACZEGO WOJNA
nien jednak pociągnąć za sobą kon
WYBUCHŁA?
sekwencyj dyplom atycznych, ponie
Jak donoszą z Włoch, powodem
w aż urzędowym przedstawicielem
decyzji jest kampania antywłoska W łoch na koronacji króla Jerzego
prasy brytyjskiej z okazji zamachu VI jest am basador Grandi.
na wicekróla Abisynii, marsz. Gra(P A T .).
ziani, oraz z powodu ostatnich
działań wojennych w Hiszpanii.

0 porozumienie miedzy W.Brytanio
a Stanami Zjednoczonymi
Specjalny w ysłannik Prezyden
ta Roosevelta, N orm an Davis, który
w sobotę odpłynął z Londynu do
Ameryki, udzielił przedstaw icielo
wi „M orning P ost" przed w y jaz
dem następującego w yw iadu:
Uspokojenie polityczne Europy
nie może nastąpić bez odbudow y
gospodarczej. Porozum ienie poli
tyczne, naw et gdyby było możliwe, nie utrzym ałoby się, o ile jed 
nocześnie nie nastąpiłoby ożyw ie
nie handlu
m iędzynarodow ego.
Kontrola dew izow a, ograniczenia
im portow e i wszelkie bariery, uniem ożliwiające sw obodną w ym ia
nę tow arów działają ham ująco na
siły gospodarcze krajów . Rezulta
tem tego jest zwiększenie zbrojeń
i wywozu m ateriału wojennego.
Zdaniem N orm ana Davisa — fakt
ten coraz bardziej uśw iadam iają
sobie zarów no w Ameryce, jak i
w Brytanii. Aczkolwiek Norman
Davis przyznał, że zw ołanie świa-

tow ej konferencji
ekonomicznej
przedstaw iałoby bardzo
wielkie
trudności, to jednak nie uw aża,
aby Rząd brytyjski ociągał się, gdy
by istniała realna możliwość osią
gnięcia konstrukcyjnych rezulta
tów. Pierwszym krokiem winno
być zaw arcie bezpośredniego poro
zumienia handlow ego między W .
Brytanią a Stanam i Zjednoczony
mi. Spraw a ta jest obecnie pow aż
nie rozw ażana przez obie stronw
Gdyby te dw a najbogatsze p a ń 
stw a mogły dojść do porozum ienia,
stanow iłoby to początek szerzej za
krojonych rokow ań. „Dziś już
w szyscy musimy zdać sobie sp ra
wę z tego — ośw iadczył Norman
Davis na zakończenie — że nie mo
żerny sobie pomóc przez to, iż szko
dzimy innym. Na dłuższą metę mo
że nam się dobrze pow odzić tylko
•wówczas, jeżeli sobie wzajemnie
pom agam y".

«(

dla Rzą?fu tow. Bluma

WALKA Z KOŚCIOŁEM.
13.10 litw ory Jana Sibeliusa (pły
G rupa endeków usiłow ała prze liczbę innych akademików, „boN a tle walki z kościołem w Niem
m ocą usunąć studentów z zajmo- haterscy" endecy — wycofali się ty ). 14.35 Wiad. ż życia stolicy. 14.40
Muz. rozrywkowa (płyty). 23.05 Muw anych pokojów . Ci jednak prze z pola walki.
zuka tan. z dane. „Cafó-Club" w czech w ydarzył się w Eichstaedt
ciw stawili się i endecy uciekli.
następujący znamienny incydent:
Warszawie.
Kanonik katedralny Kapituły w
WTOREK, 11 maja
6.30 Pieśń. 6.33 Gimnastyka. 6.50 E ichstaedt w ygłosił kazanie, w któ
TOW ODZENIE REW II
Muzyka (płyty). 7.00 Dzień. por. 7.10 rym potępił kam panię prasy n aro 
W „BAGATELI".
Parę informacji. 7.15 Aud. dla pobo dowo - socjalistycznej przeciw ko
Dnia 10 m aja — noc:
rowych. 7.35 Muz. (płyty). 8.00 Aud. ściolowi. W następstw ie kanonik
Sukcesm „Bagateli" jest obecny
Ploszowski Ignacy — Starowiślna
dla szkół: „Kukiełki śląskie" (z Kaprogram rewiowy. Dziś w dalszym tpwic). 12.00 Hejnał. 12.03 G. Gersh otrzym ał od tajnej policji państw o
17, tel. 188-00.
ciągu
powtórzenie programu.
win — twórca muzyki jazzowo-symf. wej (Gestapo) nakaz w ydalający
Redo Aleksander — Zamojskiego
(płyty). 12.40 Dzień, połudn. 12.50 go z Eichstaedt. Obecnie biskup
29, tel. 182.57.
Skrzynka rolnicza. 13.00 Wiad. gosp. ośw iadczył z ambony, iż jako b is
Sokołowski Adam — Basztowa 24,
15.15 Konc. muz. operowej. Wyk.
Ork. P. R. pod dyr. M. Mierzejewskie kup i rzeczyw isty przełożony kano
tel. 142-04.
PONIEDZIAŁEK, 10 MAJA
go
i M. Zabejda - Sumicki — tenor. nika zakazuje mu opuszczania die
Steim Natan — Stradom 27, tel.
7.10 Kilka informacji. 7.35 Muz. 16.00 Stolica i jej sprawy. 16.15 cezji.

Dyżury lekarskie

WYDALENIE KORESPONDEN
TÓW.
A gencja Reutera donosi z Rzy
mu, iż w edle obiegających tam po
głosek po zakazie dzienników an
gielskich nastąpić ma w ydalenie
korespondentów
angielskich
z
W łoch.
W iadom ość o odebraniu debitu
dziennikom angielskim została opublikow ana w prasie krótko i
bez specjalnego jej uw ydatniania.
Koła włoskie oczekują obecnie czy
Rząd angielski w yda zarządzenia
natury represyjnej.

Aresztowania wTokio
A resztow ano 30 delegatów zwią
zku zaw odow ego
pracow ników
transportu publicznego i w ydalono
około 100 członków tego zw iązku,
zatrudnionych w autobusach to 
kijskich. Pracow nicy autobusów
dom agają się podw yżki płac.

Strajk okupacyjny
W zakładach „Odzież Chrześci
jańska", Krawiecka s-ka z o. o.
przy uł. Czerniakowskiej 185 —
20 pracowników rozpoczęło w czo
raj powtórny strajk okupacyjny
spowodowany głodowymi zarobka
mi, nadom iar w szystkiego nie w y
płacanymi w terminie.

»»
Rozpoczęto dochodzenie w Lakehurst w spraw ie katastrofy „Hin
denburga". Dochodzenie w drożone
przez departam ent m arynarki St.
Zjedn. m a na celu ustalenie ilości
ofiar, szkód oraz odpow iedzialno
ści za katastrofę. W edle opinii je
dnego ze św iadków , byłego do
w ódcy sterow ca am erykańskiego,
lądow anie odbyło się nienormalnie.
Zwrócił on uw agę na konieczność
trzykrotnego w yrzucania balastu
Część św iadków podtrzym uje tezę,

że na pokładzie sterowca wybuch
ła bom ba autom atyczna.

Min. Goebbels
w Gdańsku
Do Gdańska przybył Min. pro
pagandy Rzeszy dr. Goebbels, ab)’
wziąć udział w zjeździć kultural
nym, który się w niedzielę rozpo
czął w Gdańsku.

Projekt ustawy uposażeniowej
dla sędziów
Zrzeszenie Sędziów i P ro k u ra 
torów R . P . opracow ało p ro je k t
now ej ustaw y uposażeniow ej, k tó 
ry zgłoszony będzie M inist. S p ra
w iedliw ości. M agistratura sądowa
wysuwa p la n w prow adzenia a u to 
m atycznych awansów w okresach
p ięcio letn ich , oraz
specjalnych
dodatków służbowych dla wszyst-

kich sędziów i p ro k u rato ró w po
5 lata ch służby sądow ej, za p e ł
nienie fu nkcyj kierow niczych, oraz dodatków rodzinnych i lo k a l
nych.
W edług tego p ro je k tu
pierw szy prezes S ądu N ajw yższe
go otrzym yw ać m a uposażenie
rów ne uposażeniu m in istra.

(P1D.).

Zuchwały napad rabunkowy
na cm entarzu
62-letnia Helena
Hoffmanowa,
(śródborów ), w sobotę w południe
podjęła w W arszaw ie z książeczki
oszczędnościow ej PKO 600 zł., po
czym pojechała tram w ajem na
cm entarz Bródnowski, na grób
swej rodziny. Od czasu w yjścia z
gm achu P. K. O. Hoffmanowa była
obserw ow ana przez 2-ch niezna
nych mężczyzn. Po odejściu od gro
bu, Hoffm anowa udała się po kup
no kw iatów . Nie m ogąc znaleźć
odpowiednich kw iatów , H. skiero
w ała się ku głównej bram ie od
strony ul. św. W incentego.
W odległości 50 mtr. od bram y
staruszka została znienacka napad
nięta przez 2-ch drabów , którzy
powalili ją na ziemię. H offm ano
w a, nie tracąc zimnej krw i, mimo
kilkukrotnych uderzeń łomem w
głow ę, trzym aną torebkę podrzuci
ła pod siebie, ja k rów nież i czap
kę - cyklistów kę jasn ą, k tó rą zer-

wala z głowy jednem u z drabów .
N a krzyk nieszczęśliwej, nadbiegli
przechodnie. Rabusie obaw iając
się w padnięcia w pułapkę, rzucili
się do ucieczki, nie zdoław szy nic
zrabow ać. Pierw szy na pom oc nad
biegł właściciel zakładu kam ieniar
skiego Niedziałek, który przy po
mocy dozorców cm entarza, prze
niósł staruszkę do kancelarii cmen
tarza. Poniew aż rany na głow ie sil
nie krw aw iły, zranione m iejsca pro
wizorycznie opatrzono, po czym
ofiarę zuchw ałego napadu p rze 
wieziono pryw atnym autem do
szpitala Przem ienienia Pańskiego.
Zuchw ali bandyci, korzystając z
zam ieszania, uciekli w głąb cmen
ta rz a przez p arkan, lub — zapaso
w e w yjście od strony ul. O drow ą
ża. Policja 24-go komis, i urząd ,
śledczy wszczęli w tej spraw ie energiczne śledztwo.
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S Z T A F E T A R O B O T N IC Z A
Święto sportu robotniczego w Warszawie
T

Święto
Sportu 'R obotniczego,
które odbyło się w czw artek,
zgrom adziło ponad 500 sportow 
ców. Program św ię ta nie był, nie
stety, całkowicie w ykonany. P a
dający po południu deszcz prze
szkodził bokserom i ciężkoatletom.
Ring, zainstalow any na boisku,
zmoczony, był nie do użytku.
DEFILADA.
O godz. 10 są już wszyscy na
boisku. Przedstaw iciele WRSKO
robią zbiórkę i długi, barw ny w ąż
w pływ a na boisko. Za sztan d a
rem ZRSS-u idzie duża grupa
dziew cząt, za nimi kobiety, a d a
lej klub za klubem. W oczy rzu 
ca się liczna, blisko 100-osobowa
grup a m łodzików do lat 16.- W i
dać, źe sport robotniczy napraw dę
interesuje się najmłodszymi. O ka
zale w yglądają lekkoatleci Skry.
Defilada, po odsalutow aniu pod
niesionymi pięściam i czerw onego
sztandaru, zajm uje miejsce na
środku boiska. Gęsto ustaw ione
czw órki zajm ują całą długość bo
iska. B arw na ta arm ia zam iera
na chwilę. T ow . Janiak, jako
przedstaw iciel WRSKO, m elduje
zebranych tow. Hermanowi, któ
ry reprezentuje ZRSS.
Tow . Herman w kilku słowach
podkreśla znaczenie podobnego
przeglądu sił i stanu liczebnego.
Po okrzykach na cześć Socjaliz
mu i Sportu Robotniczego, spor
tow cy rozchodzą się do swych
konkurencji.
DRUKARZ I WYGRYWA
TURNIEJ PIŁKARSKI.
Od godz. 8 rano trw ał turniej
piłkarski, w którym wzięły udział
23 drużyny. W licznych meczach
przepadli tacy faworyci na zw y
cięzcę, jak : Znicz, Gwiazda, Skra,
M arym ont. Do finału doszły: Dru

'

karz I, S arm ata I, Skra III i TUR
W isła.
N ajładniejszym meczem finało
wym była rozgryw ka D rukarza ze
Skrą III, która skończyła się re
misowo. Drużyny, mimo całodzien
nej orki, grały szybko, z sercem.
P ierw szą bram kę strzela dla Skry
Jętkow ski. D rukarz w odpowiedzi
szeregiem
energicznych ataków
zbliża się niebezpiecznie pod bram
ką Skry. Jeden z takich ataków
kończy się
bram ką, strzeloną
przez D yjasa. Publiczność, mimo
ulew nego deszczu, w ytrw ale przyglądała się meczowi. W ynik 1:1.
Inne wyniki finałowe:
D rukarz — S arm ata 0:0
D rukarz — TUR W isła 1:0
S arm ata — Skra III 0:0
S arm ata — TUR W isła 1:0.
Skra III — TUR W isła 0:0.
O stateczna kolejność w finale:
1) D rukarz I, 2) Sarm ata I, 3)
Skra III, 4) TUR W isła.
Z innych drużyn wyróżnił się
Ż ar i, niestety, złym zachowaniem
kibice TUR W isły. Z zaw odników
podobali się: bram karz Droru,
D yjas z D rukarza, Celejewski i
K om endarczyk ze Skry.
Wenclórwna skacze 5.09.
9.34,8 na 3 km. robi Lisowski.
Lekkoatleci staw ili się bardzo
licznie na starcie. 150 uczestników
jest liczbą n astrajającą optymisstycznie. Na 100 m. startow ało
20 szprinterów . Bieg ten w ygrał
„w eteran" Skarżyński. Na 3 km.
rozegrała się w alka między trze
m a długodystansow cam i Skry. Pro
w adzenie zmieniało się co chwilę,
pierw sze 1500 czołówka przebiega
w 4.40, na drugim kilom etrze od
pada M ichalski, na przedostatnim
okrążeniu dochodzi jednak Lisow
skiego i U rbańskiego; zdaje się,
że ma już w ygrany bieg. Lisow-

nsasB

Pracująca Warszawa
dla pracującej Gdyni
Jeszcze są m iejsca na pociąg po
pularny organizow any na Zielone
św iątk i przez Rob. Tow . T urysty
czne „Przyjaciele Przyrody".
W yjazd z D w orca Gdańskiego

15 m aja godz. 21, powrót 18 m aja
godz. 5.55.
Z apisy: W arecka 7, I p. godz.
12 — 15 i źolibórz, Krasińskiego
10 m. 81 godz. 19 — 21.

Mistrzostwa juniorów
w leKKiej a t l e t y c e
Na starcie stanęło 90 juniorów i
juniorek ze Skry, Hapoelu-Fal i
Gwiazdy. Skandalem był brak orga
nizatorów z WRSKO.
Chłopcy do lat 16.
60 m. 1) Markiewicz (S) 8,8 2)
Celejewski (S) 9,2 300 m. 1) Zylbersztajn (G) 44,9 2) Meier (H. Fal)

45,8, w dal 1) Meier (H. Fal) 5,43,
2) Piluch (S) 4,73, kula 4 kg. 1) Meje r 10,80, 2) Celejewski (S) 8,70.
Dziewczęta.
60 m. 1) Dwornikówna (S) 9,8, 2)
Redo (5) 10,4.
wdał 1) Dwornikówna 4,11, 2) Byozotówna 3,61.

Warszawa-Łódź
Dnia 23 m aja r. b. odbędą się
zaw ody m iędzym iastow e reprezer.tacji robotniczych we wszystkich
konkurencjach.
Z aw ody pozw olą zorientow ać
się w naszych m ożliwościach Olimpijskich, na starcie zobaczym y
dw a najsilniejsze, obok ślą sk a okręgi.
W program ie mecz piłkarski,

Hazena
R. K. S. Skra Grażyna 10:5.
Pierwszy mecz o mistrzostwo War
sza wy w hazenie łatwo wygrany
przez drużynę robotniczą, która wy
kazała niezłą już kondycję fizyczną.
Bramkami podzieliły się: Wenclów
na I, 6, Bałajówna 3 i w racająca na
boisko Wenclówna II — 1.
Obok tych zawodniczek wyróżni
ła się Malarska.

Bieg kolarski

boks, szczypiorniak, koszykówka,
siatków ka,
kolarstw o,
zapasy,
ping - pong i wreszcie eliminacyj
ny popis kobiecych grup plastyki.
W ram ach tej imprezy wezm ą udział lekkoatleci Ł. K. S-su
K w aśniew ską na czele.

Polonia-Skra
Zawody w lekkiej - atletyce odbyły
się w niedzielę. Mecz nie był punkto
wany.
Ciekawsze konkurencje:
400 m. 1) Zabierzawski (Pol) 55,7
2) Lefler (S) 59.6.
1500 m. 1) Mulak (S) 4.22,6 2) Wi
neoki (P) 4.24, 3) Lisowski (S) 4.26
4 X 100 Polonia i Skra po 49,2.
Kula 1) Alluchna (S) 12,34, 2)
Kajewski (S) 11,44.
Oszczep 1) Glinka Pol 41,61.
Dysk 1) Alluchna (S) 37.44,
2)
Czerniawski (S) 33,74.
Tyczka Prus i Kaczmarczyk obaj
ze Skry po 2,80.

N a otw arcie plaży RKS. Skry
odbył się drużynowy bieg kolar
ski na dystansie 50 km., w którym
Dnia 15 m aja upływa termin zgło
pierwsze m iejsce zajęła drużyna
szeń drużyn piłkarskich juniorów o
Elektryczności przed Skrą.
mistrzostwo R. P. A.

Juniorzy na s ta rt

Redaktor odpowiedzialny: LUDWIK VVINTEROK.

ski długim 300 m. finiszem zapew 
nia sobie zwycięstwo.
Sztafeta olimpijska nie do star
czyła wiele emocji; za duża róż
nica była między pierw szą, drugą
a trzecią. Kobiety, jak zwykle, na
swym wysokim poziomie. „Lokal
ną" niespodzianką było pierwsze
miejsce W enclów ny w rzucie kulą.
N adzw yczaj gorąco przez publicz
ność został przyjęty w ystęp dziewcząt; uzyskały one nadspodziew a
nie dobre wyniki 4.08, uzyskane
przez 15-letnią dziewczynę, i to

3) Urbański, (S) 9.50
3) Pest II (S) 1.40.
4) Olejniczak (N. Br.).
DZIEWCZĘTA do la t 16-tu.
60 m.
Sztafeta olimpijska.
WYNIKI ZAWODÓW MĘŻCZYZN.
1) Skra I (Mulak, Mleczko, Kacz
1) Dwornikówna (S) 9.4!
100 m.
2) Piotrowska (S) 10.
marczyk, Wojewoda) 3.48,6.
1) Skarżyński (Sarm.) 12.
3) Redo (S) 10.4.
2) Skra II 4.00,6.
2) Kaczmarczyk (S) 12,1.
Wdal.
3) Gwiazda.
3) Dobrowolski (Gw.) 12,2
1) Dwornikówna (S) 4.0C
Skok w dal.
4) Kajewski (S) 12,2.
2) Piotrowska (S) 3.51
1) Dobrowolski (Gw.) 551
W przedbiegach Kaczmarczyk m‘ał
3) Wnukówna (S 3.30.
2) Kaczmarczyk (S) 551
11.8. Skarżyński 11.9.
Drukarz wygrywa również turniej
3) Wojewoda (S) 550.
3000 m.
siatkówki.
4) Salwa (S) 545.
1) Lisowski (S) 9.34,8
Kula.
Turniej siatkówki zgromadził 8
2) Michalski (S) 9.37,1
drużyn. Pierwsze miejsce zajął Dru.
1) Alluchna (S) 12.25
karz, wygrywając ze Zniczem, Skrą,
2) Kajewski (S) 11.31
Hapoelem i Gwiazdą.
3) Renczarski (S) 9.73.
Drukarz grał w składzie: Szwed,
KOBIETY.
Jakubowski, Michałowski, Rozbiew60 cm.
ski, Szymański.
1) Wenclówna (S) 8.4.
Drugie miejsce zajęła drużyna F a 
2) Malarska (S) 9-2
i w ystaw a św ialow a).
leni cy, złożona z graczy: Hapoelu i
, 3) Sawicka (S) 9.5.
Skry. Trzecie Znicz.
i w ystaw y św iatow ej. W yjazd z
500 m.
4
Wyróżniły się mecze: Drukarz —
P ary ża nastąpiłby 7.VIII, pow rót
1) Zwirlicz (S) 1.36,8
Znicz 2:1 (15:13 14:16 15:12). Dru.
8.VIII.
2) Piećkówna (S) 1.39,3.
karz—Skra 2:1 (15:11 14:16 15:12).
P o dając powyższe terminy do
W dal.
Turniej koszykówki nie doszedł do
wiadomości,
prosimy wszystkie
1) Wenclówna (S) 5.09.
skutku
z powodu deszczu.
organizacje robotnicze do nadsy
2) Bromberg (Gw.) 4.20
łania — nie obow iązujących na
CIĘŻKO ATLECI DŹWIGALI.
3) Malarska (S) 4.17.
razie — zgłoszeń, gdyż Gł. KorniWyniki trójboju:
Wwyi.
tet Olimpijski pragnie w n ajb liż
Waga kogucia Zawadzki (E) 185 kg.
1) Wenclówna (S) 1.37.
szym czasie zorientow ać się co
„ lekka Lenartowicz (E) 222,5 kg.
2) Zwir licz (S) 1.22
do przewidywanej liczby uczest„ średnia Orłowski (E) 255 kg.
3-4) Halpem (Gw.) i Zychowska
ników. Koszty w ynoszą około 300 (S) po 1.20.
„ półciężka Sadowski (E) 285 kg.
zł. bez kosztów paszportowych.
Orłowski i Sadowski startow ali w
Kula.
wyżsizych o kategorię wagach. Wyni
1) Wenclówna (S) 8.90
ki są bardzo dobre.
2) Bałajówna (S) 8,74
O rganizacja zaw odów sprawna.
3) Sawicka (S) 8,35.
Gładko uporano się z turniejem
JUNIORZY.
piłkarskim. Za dużo tylko na bo
1500 m.
isku było działaczy, nie biorących
1) Zylbersztajn (Gw.) 5.05,8
udziału w organizacji zawodów.
m ogą być pominięte przy ustala
2) Wajcer.
Kontrolow ać przebieg można by
niu reprezentacji.
W wyż.
ło przecież z poza bariery. A tak
Korespondencję w tych sp ra
1) Szewczyk (Mar.) 1.45
zasłaniało się tylko w idok pu
wach kierować bezpośrednio do
2) Salwa (S) 1.45
bliczności.
Głównego Technika Z. R. S. S. —
W acław Zatke, Łódź, ul. Cegielniana 104.
boso, w skazują, gdzie i jak nale
ży szukać nowych zaw odników.

Antwerpla-Paryż
(O lim piada Robotnicza
W dniu 21 kwietnia odbyło się
drugie posiedzenie Głównego Komitetu Olim pijskiego. Ustalono,
że w yjazd uczestników nastąpi
(z W arszaw y) dnia 27 lipca (we
w torek) wieczorem, przyjazd do
Antwerpii w nocy z 28 na 29 lip
ca. Pobyt w Antwerpii potrw a 4
dni (29.VII— 1.VIII). Dnia 2.VIII
zam ierzony je st pobyt w m. Lens,
środowisku em igracji polskiej we
Francji. W dniach 3—7 VIII projektow ane jest zwiedzenie Paryża

Baczność!

W sprawie przygotowań do udziału w Olimpiadzie
Główny W ydział Techniczny
Z. R. S. S. wzywa w szystkie okręgi i kluby do niezwłocznego
w ykonania okólników Gł. W ydz.
Techn. w spraw ie udziału w Olimpiadzie.
O rganizacje, które nie zastosu
ją się do wydanych okólników,

Wiadomości sportowe ogólne

Z

d n ia

Sobkowi ąk pokonał dobrego Irland.
czyka Roaly'ego, Czortek, osłabiony
nieco stałym robieniem wagi wygrał
13 OGÓLNOPOLSKI ZJAZD
PRASY SPORTOWEJ W OBRO nieznacznie, ale zasłużenie z Niem
cem Wilkem. W wadze piórkowej Po
NIE WOLNOŚCI PRASY.
lus po zaciętej walce pokonał obda
W Poznaniu odbył się 13-ty walny rzonego silnym ciosem Estończyka
Nasza bratnia organizacja w Łaźniach, zdobyw ając tam zasz
zjazd prasy sportowej, na który zje- Freymutha, Chmielewski wygrał ze
Czechosłowacji, stow, ośw iatow o- czytne miejsca. Również „Siła" j chali się przedstawiciele wszystkich Szwajcarem Flurym, a Szymura sto
gim nastyczne
młodzieży polskiej w yśle drużynę na Olimpiadę w I oddziałów Zw. Dziennikarzy Sporto. czył najlepszą walkę dnia, bijąc zde.
cydowanie Szweda Andersena, który
„Siła“ w Karwinie odbyła w dniach Antwerpii, choć zapew ne nieliczną wych.
Na zjeździe uchwalono następujące kilkakrotnie odpoczywał na deskach.
24 i 25 kw ietnia swój doroczny ze względu na trudności finanso rezolucje:
DRUGA RUNDA WALK
we.
Zjazd w Trzyńcu na Śląsku.
1) walny zjazd Związku Dzienni
O PUCHAR DA VISA.
Prócz licznej rzeszy delegatów
karzy
Sportowych
R.
P.
stwierdza,
Mimo trudnych warunków p ra 
W Monachium rozpoczął się mecz
m iejscowych kół „Siły" zjazd go cy organizacja „Siły" trw a i roz- że polskie zrzeszone dziennikarstwo
sportowe jako naczelny punkt swo tenisowy o puchar Davisa pomiędzy
ścił przedstaw icieli
wszystkich w ija się. W lecie roku bież. „Si- jej
ideologii uważa konstrukcyjną Niemcami a Austrią. Pierwszego dnia
miejscowych bratnich organizacji ła “ obchodzić będzie 30-lecie swe- pracę dla dobra i chwały polskiego Niemcy odnieśli dwa zwycięstwa i
polskich oraz przedstaw icieli socja go istnienia, na uroczystości te sportu.
prowadzą 2:0.
2) walny zjazd Zw. Dziennikarzy
Mecz tenisowy o puchar Davisa Ju
listycznych sportow ych i m łodzie nasi tow arzysze zakordonowi za
Sportowych R. P. nie może uznać
— Rumunia, odbywający
żowych organizacji czechosłow ac p rasza ją gorąco sportowców poi- podziału na prase „dobrą" i „złą", gosławia
się w Zagrzebiu przyniósł pierwsze
kich i niemieckich z Mor. O stra
skich. Również przy okazji Zjaz lecz uważa, że dziennikarze sportowi, go dnia dwa łatwe zwycięstwa Jugo
zrzeszeni w Związku Dziennikarzy j sławii, która prowadzi 2:0.
wy. Z Polski przybyli na Zjazd
du om awiany był projekt zorga- Sportowych R. P. propagują kulturę
Ogółem do półfinałów zakwalifiko
tow. Reger z Cieszyna oraz tow.
nizow ania latem r. b. wycieczek fizyczną i są naturalnymi sprzymie. wato się aż sześciu Polaków: Sobko
Domosławski jako reprezentant Z.
ze Śląska do Krakowa i do G dy rzeńcami polskich organizacji sp°rto- wiak. Czortek, Polus, Sipiński, Chmie
R. S. S. Przem ów ienia obu to w a
lewski i Szumura, co jest dużym suk
ni, jak również najbliższej zim y-- towych.
3) walny zjazd Związku Dzienni cesem.
rzyszy w itane były entuzjastycz
wycieczki narciarskiej z Polski karzy Sportowych R. P. stwierdza,
LOU AMBERS POZOSTAŁ
nie.
że prasa sportowa moee spełniać swo
do Trzyńca i Jabłonkow a.
MISTRZEM ŚWIATA.
Sportow ców robotniczych zainte
je zadania i stać na usługach opinii
Niew ątpliwie tego rodzaju wy publicznej tylko wtedy, jeżeli i ej dzia
W Nowym Jorku odbył się mea.
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Zjazd „Siły" w Trzyńtu

Przed Olimpiadą
T r e n in g i

Sarmata-Gwiazda 0:0
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Odbito w drukarni Sp. Nakładowo W ydawniczej „Robotnik", W arszawa, Warecka 7 .

