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Cena numeru

PROLETARIUSZE WSZYSTKICH KRAJÓW ŁĄCZCIE S i ę !
W ydaw ca i R ada Naczelna P. P. S.

groszy

Cena numeru 1 0 groszy

W a r u n k i p r e n u m e r a ty ! w W arszawie z odnoszeniem m iesięcznie zl. 2.50, bez odnoszenia i ł . 2.20 na prowincji m iesięcznie zł. 2 .5 0 , zagranicę zł. 5.60. Za zm ianę adresu 50 gr.
Oddziały i „NAPRZÓD" Kraków, ul. Sw. Tomasza 11-a
„6AZETA ROBOTNICZA" Katowice, ul Teatralna 12.
„ŁODZIANIN" Łódf, Al. Koicluszki 29. „ROBOTNIK PIOTRKOWSKI" Piotrków Tryb. ul. Piłsudskiego 64
„ROBOTNIK RADOMSKI" Radom, ul. Kelles-Krauza 1. „ROBOTNIK LUBELSKI'* Lublin, ul. Bychawska 24. „ROBOTNIK POZNANSKO-POMORSKI" Poznali, ul. Strom a 24
C e n y o g ł o s z ę Ac Za wiersz w ysokoicl 1 m ilim etra w tekłcie gr. 50, zwyczajne 4 0 , 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 tekstow ych I zwyczajnych 6-szpaltow y. Za tre ff ogłoszeń Redakcja nie sdpow tada

„Rozejm" polityczny we Francji

S vtuada na froncie

Marsz na Toledo

przez cały czas trwania Wystawy paryskiej
Po zakończeniu debaty parla
m entarnej w Paryżu, w której
parlam ent odroczył się do 20 m a
ja i po przem ówieniu prem iera
Bluma, cała niem al prasa francus
ka kom entuje obecną sytuację ja
ko początek prawdziwego rozejm u politycznego i społecznego,
czyli t. zw. „pauzy".

Bombardowanie Kordoby, Toledo i Bricia
OGÓLNA SYTUACJA
NA FRONCIE.
Union Radio nadało wczoraj
<lwa komunikaty urzędowe rninisterium wojny oraz młnisterium
m arynarki i lotnictwa.
Pierwszy z tych komunikatów
donosi o strzelaninie i kanonadzie
bez następstw na frontach środ
kowym, wschodnim i asturyjskim.
Na froncie północnym na odcin
ku Guipuzcoa wojska rządowe
odparty nieprzyjaciela, pomimo
silnego z jego strony nacisku. Sa
moloty powstańcze dokonały lo
tów bombardujących nad strażam i
tylnymi wojsk rządowych, jednak
bez wyniku.
Na południe od rzeki Tago woj
ska rządowe, atakując w dalszym
ciągu, wyparły nieprzyjaciela z
jego pozyeyj 1 posunęły się znacz
nie naprzód, zadając powstańcom
ciężkie straty.
Na Innych odcinkach nic szcze
gólnego. Na kilku frontach na
stronę wojsk rządowych przeszło
wielu powstańców.
Drugi komunikat podaje, że na
odcinku północnym lotnictwo rzą

dowe bombardowało Bricia i po
zycje nieprzyjacielskie na odcinku
Burgos. Na froncie środkowym
trójmotorowiec rządowy bombar
dował fabrykę broni w Toledo.
Na froncie południowym eskadra
rządowa bombardowała w godzi
nach popołudniowych koszary w
Kordobic, niszcząc je całkowicie.
Inna eskadra bombardowała fa
brykę amunicji. Trzy bomby pa
dły na linię kolejową, wyrządza,
jąc wielkie szkody.
k o m u n ik a t s z t a b u a rm ii

zajmując odcinek długości 4 kim
Lotnicy zbombardowali fabrykę
broni w Toledo, niszcząc całko,
wicie 'i budynki, a częściowo dwa.
Oddziały rządowe umocniły się na
zdobytych pozycjach.

Faszystowska „nieinterwencja"
Słynna d e p esza M ussaim śego do w o jsk w łoskich
w Hiszpanii
"-.w; ‘ 'M- . ti;,v

PÓŁNOCNEJ.
Komunikat urzędowy sztabu armii

północnej:
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Z Madrytu otrzymaliśmy depeszę, której reprodukcję zamieszcza
my. Brzmi ona w dosłownym tłoniaczeniu następująco: „ŻOŁNIERZE
WOLNOŚCI POZDRAWIAJĄ 1 MAJA CZŁONKÓW WASZEJ OR
GANIZACJI, ORAZ CAŁY LUD POLSKI".
Z depeszy usunęliśmy jedynie nazwy podpisanych brygad ze
względu na tak zw. przepisy o „nieinterwencji".

\

*

*

U

t

ł

>

,

i*

. ... ....v.-r'A;*:-,

*

•

i « *ani8»u
Jiiifeii-hntyAłlt -i*

„

:•<.••-y.y.--.: ■■ s>y.
■-

*-'S$*•>*♦»*ot

1%U*} *'-v
fli3

Prezes amerykańskich producen rzecz ich kolegów, niedostatecznie
tów filmowych Joseph Schenco za uposażonych. W związku z tym
komunikował, iż większość produ należy mieć nadzieję, że nie doj
centów godzi się na uznanie gfó dzie do strajku aktorów filmownych postulatów aktorów na wych.
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Znowu spisek w Iraku
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„El D iario" donosi, iż w dniu
wczorajszym w stanach brazylij
skich Sao Paulo, Rio Grande i Ba
hia wybuchły powstania. Liczbę
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W Bagdadzie wykryto spisek,
celem którego było wywołanie po
wstania wśród plemion, zamiesz
kujących okrąg środkowego Eu
fratu i Dlwaniyąch. Oficjalny ko
munikat opublikowany w tej spra
wie, wymienia pomiędzy współwln
nymi senatorów Alwan Yassini
i Moussen Abou Tabikh, deputo

wanego Abdul Wahid Hadz Soukkar i 2 innych członkóiw parlamen
tu. Na żądanie Rządu, parlament
uchwali! wydanie winnych, któ
rych po aresztowaniu wysłano pod
eskortą do północnego Iraku. W
okręgu Diwaniyah panuje podobno obecnie spokój.

Powstanie w 3 stanach Brazylii
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surę honorową grupy niem ieckiej
spraw ują prezydent niem ie ;kiej
akadem ii prawn m inister Rzeszy
dr. Franek i m inister sprawiedli
wości Rzeszy dr. G uertner. W za
rządzie grupy polskiej znajdują
się prof. Sułkowski, dr. Potulicki,
prof. dr. Prądzyński i radca
Dziembowski. Każda z grup skła
da się poza tym z 40 osobistości
świata prawniczego obu państw.
(PAT.).
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Rewolta plemion środkowego Eufratu

NA FRONCIE MADRYCKIM,
i Oddziały rządowe w ciągu po
południa posuwały się w dalszym
dągu wzdłuż drogi do Toledo,

Strajk w Hollywood
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„V oelkischer B eobachter" donosi, że we w torek, 11 b. m., od
będzie się w akadem ii praw a nie
mieckiego w B erlinie po kilknmiesięcznych pracach wstępnych
posiedzenie konstytucyjne , wspól
noty pracy dla polsko-niemiec
kich stosunków prawniczych". W
skład zarządu grupy niem ieckiej
wchodzą
prezydent trybunału
Rzeszy w stanie spoczynku dr. W .
Simons i prof. dr. Emge. P reze
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Na północnym froncie biskajskim,
na odcinku Sollube, wojska nasze
kontratakowały,
zajmując
kilka
wzgórz i poprawiając swe pozycje,
zajęte w dniu wczorajszym- Na od
cinku tym nieprzyjaciel atakował
bezskutecznie nasze pozycje. Na od
cinku Higoritio I E u b a atak nieprzy
jacielski, wspierany przez lotnictwo
I artylerię, został odparty. Powstańcy pozostawili na placu boju prze
szło 100 zabitych.
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Istotnie w całjm k raju nie ma niu bardziej ogólnym wybuchł
w tej chwili oznak większego ru  ponownie w zakładach lotniczych
chu strajkowego. Tylko w dwóch w Latecoera pod Tuluzą, gdzie
miejscowościach wybuchły więk niedawno skończył się długotrwa
sze konflikty: mianowicie w arse ły strajk. Robotnicy, którzy brali
nale wojskowym w Cherbourgu udział w strajku, zaczęli bojkoto
zastrajkowali robotnicy na znak wać 30 kolegów, którzy się do
protestu przeciwko krzywdzące strajku nie przyłączyli, żądając
mu ich rozdziałowi pracy. W od ich usunięcia z fabryki. Dyrekcja
powiedzi na ten strajk kom en fabryki odmówiła i zagroziła za
dant arsenału ukarał aresztem ko mknięciem fabryki. Sprawa ta ma
szarowym 12 podm ajstrzych, co znaczenie zasadnicze, ponieważ
wywołało wśród robotników po dotyczy swobody należenia lub
ważne wzburzenie. Prasa oczeku nienależenia do związków zawo
je, że incydent ten zostanie wkrót dowych, która była jednym z te
matów ostatniej debaty parlam en
ce zlikwidowany.
Poważniejszy' konflikt o znacze tarnej. (PAT.).

powstańców oceniają na 50.000 lu 
dzi. R uch ten m iał być jakoby
przygotowany w Montevideo (Urugw aj).

Strajk autobusów w Londynie
- ••
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Jak wiadomo, po bitwie pod G uadalajara zakończonej masakrą
wojsk faszystowskich, znaleziono w zajętej przez wojska rządowe
głównej kwaterze powstańców na tym froncie depeszę Mussoliniego. Fotografię tego sensacyjnego dokumentu podajemy powyżej
Dosłowny tekst dokumentu jest następujący:
DOWÓDZTWO WOJSK
Arcos, 13 marca 1937/1V.
OCHOTNICZYCH (włoskich)
GŁÓWNA KWATERA.
TREŚĆ: Depesza „Duce“ (Mussoliniego).
Komunikuję następującą depeszę, nadesłaną mi przez „Duce"
(M ussoliniego):
Otrzymuję na pokładzie okrętu „Pola", udającego się do Libii ko
munikaty o wielkiej bitwie, toczącej się na odcinku G uadalajara —
stop. — śledzę przebieg bitwy ze spokojem ducha, albowiem je
stem pewien, że braw ura i nieustępliwość naszych legionistów prze
zwycięży opór wroga. — stop—Przełamanie sil międzynarodowych
będzie sukcesem o wielkim znaczeniu również politycznym.—stop—
Proszę zakomunikować legionistom, że JA śledzę nieustannie ich
akcję, która ukoronowana będzie zwycięstwem. — stop.
(—) MUSSOLINI.
Za zgodność:
General dowodzący dywizją
(—) Mancinl.
Szef sztabu głównego
(—) Ferraris.
Komenda pierwszej dywizji ochotniczej „DIO LO VUOLE"
(„Bóg tak chce!").
Nr. 216 31 p ro t S z t Główn.
Brihuega,l 5/3/37/XV.
Do komendy 1-ej, 2-ej i 3-ej chorągwi.
Do komendy 6-ej dywizji.
Do dowódcy artylerii dywizyjnej.
Do dowódcy kompanii czołgów.
Do dowódcy BTR. 20 m/m.
Do dowódcy sekcji sanitarnej.
Do dowódcy sekcji łączności.
Do komendy kwaterm istrzostwa.
dla przekazania do wiadomości oddziałom podległym.
Pułkownik szef sztabu (—) Roberto Nasi.

W dniu wczorajszym odbyty się
zebrania strajkujących pracowni
ków autobusowych, celem zbada
nia propozycyj pracodawców. Prze
wódcy syndykatu transprtowego
podkreślają, iż ewentualne zanie
chanie strajku nie może w niczym
przesądzać wyrzeczenia się zasa
dniczych żądań pracowników auto
busowych, zwłaszcza w kwestii re

dukcji czasu pracy. Na tem at na
rad, które toczyły się w niedzielę
i kontynuowane będą w poniedzia
łek, panuje nastrój naogół mało op
tymistyczny. Ewentualność straj
ku konduktorów tramwajowych na
znak solidarności z pracownikami
autobusowymi jest wciąż jeszcze
brana pod uwagę.

Lot przez Atlantyk
Wczoraj lotnicy M erill i l.arnbie wystartowali z N. Jorku, kie
rując się do Londynu. Lotnicy za
m ierzają również odbyć drogę p*»
wrotną samolotem, zabierając na
pokładzie zdjęcia filmowe i Lito

graficzne z uroczystości korona
cyjnych dla odbiorców am erykań
skich. Z pierwszych meldunków,
napływających
od
lotników,
wnioskować należy, że lot przez
Atlantyk odbywają pomyślnie,

Zatopiona faszystowska „Hiszpania i i
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Fotografia krążownika faszystowskiego
przez lotników rządowych.

„Lspana"

zatopionego

Str. 2

Durango—miasto cierpienia Przegląd prasy
Faszyści mordują księży i ludność
niszczą kościoły'i domy
Gen. Mola
zapowiedział, że
zrówna z ziemią kraj Basków.
„Chrześcijańską** tę obietnię speł
nia on gruntownie. A raczej nie
on, gdyż siły już ihu brak, lecz
faszyści niemieccy i w łoscy. O
zbombardowaniu „św iętego miasta“ Guernica pisaliśm y już. Taki
sam los spotkał miasto Durango,
po którym zostały tylko gruzy.
Ukazała się właśnie broszura
po francusku p. t. „Durango —
miasto cierpienia**. Opisują w niej
sw e wrażenia z pobytu w tym nue
ście członkowie delegacji angiel.
skiej, reprezentującej rożne kie
runki życia religijnego w Anglii:
ksiądz
dr.
Helvette
Johnson,
(kościół Anglik.), prof. John Macmurray (Wolny Kościół), pisarz
M. D. R. Davies (Wolny Kościół),
Monika W hatley (Kościół Katolic
ki) j pisarka Bee (Kościół katol.).
2-go kwietnia pojechali oni do
Durango, dow iedziaw szy się przed
tym, że 31-go marca bombardo
wano to miasto.
Gdy zbliżamy się do Durango
— piszą delegaci — zauważyliś
my sześć bom bowców rokoszan,
otoczonych wielką ilością samolo
tów myśliwskich. Latały one nad
miastem i zrzucały bomby. Mo
gliśmy obserwować wybuch tycn
bomb. Po tym samoloty zniknęły;
wstąpiliśmy do miasta i przekona
liśmy się o wyrządzonych szko
dach. DURANGO BYŁO PRAWIE
ZUPEŁNIE ZNISZCZONE. Bom
bardowanie musiało mieć strasz
na moc. PRZEDE WSZYSTKIM
KOŚCIOŁY I KLASZTORY BYŁ i*
PRZEDMIOTEM
SPUSTOSZE
NIA;
nawet niewprawne oko
stwierdzało z absolutną pewno
ścią, że szkody mogły być wyrzą
dzone tylko przez ataki powietrz.
ne“.
Lotnicy przybyli 31-go marca w
czasie mszy.
„W chwili — czytamy dalej —
GDY PRAŁAT MOR1LLA POD
NOSIŁ KIELICH, BOMBY WAGI
50 I 100 KILO PRZEBIŁY DACH
KOŚCIOŁA ŚW. MARII. JEDNA Z
BOMB PĘKA PRZED
OŁTA
RZEM I Z POD GRUZÓW WY.
CIAGA
SIĘ PÓŹNIEJ
ZNIE
KSZTAŁCONE CIAŁO PRAŁATA
W PODARTE) KOMŻY. SKURCZONA RĘKA TRZYMA WCIĄŻ
K IELICH ". (Zdjęcie, przedstawia
jące zamordowanego, prałata, za
mieściliśmy przed kilku dniamf w
naszym piśmie. Red.).
W SZKOLE JEZUITÓW BOM
BY ROZSZARPAŁY
PODCZAS
SPOWIEDZI KS.
V1LLABEITA
WRAZ Z WSZYSTKIMI OBEC
NYMI WIERNYMI. T ego rana
zniszczono trzy kościoły, kilka ka
plic i liczne domy robotnicze. Po-

południu zjawili się znowu lotnicy
niemieccy. Bomby padają na kla
sztor augustianek i ZABIJAJĄ 15
MNISZEK.
To nie wystarcza:
Samoloty hitlerowskie przelatują nad klasztorem w niewielkiej
w ysokości i
OSTRZELIWUJĄ
Z
KARABI
NÓW MASZYNOWYCH PROCESJĘ MNISZEK NA PODWÓRZU
KLASZTORU.

Ze ś w ia t a Kultury
JAK OCALIĆ ARCYDZIEŁA
HISZPAŃSKIE?
Jednym z najbogatszych i najle
piej w yposażonych muzeów na
św iecie jest, a raczej było do nie
d aw na — P rado w M adrycie. T y
siące turystów zjeżdżało podzi
w iać nagrom adzone tam skarby
sztuki. Obecnie obrazy te zostały
pozw ijane w rulony i ukryte w okolicy W alencji. Między innymi
w yw ieziono z „Prado M enines"
V elasqueza, „W ielkanoc" El Gre
co, „La M aja deshuda" Goyi, „Ka
rola V“ T iziana, „Tryum f śmierci"
van B reugela i wiele innych arcy
dzieł. O statnio w zw iązku z cią
gle jeszcze niew yjaśnioną sytuacją
w Hiszpanii istnieje projekt, by ob razy te zaw ieźć do Londynu na
uroczystości koronacyjne, a nastę
pnie w ystaw ić w Luvrze podczas
paryskiej w ystaw y. W ten sp o 
sób udostępniłoby się obejrzenie
arcydzieł m alarstw a hiszpańskiego
szerokim m asom publiczności an 
gielskiej i francuskiej a rów nocze
śnie zabezpieczyło je od ew entual
nego zniszczenia do chwili, kiedy
sytuacja
hiszpańska w yklaruje
się. Podobno kilka sal w Louvrze
zostało już przygotow anych na
przyjęcie eksponatów z Prado.
MARSZAŁEK LYAUTEY O MAROKU.
U kazała się za w itrynam i p ary 
skich księgarń książka m arsz. Lyautey p. t. „Vers le M aroc" — lettres du Sud - O ranais, 1903 —
1906". W książce tej roztrząsa
m arsz Lyautey historyczne w ypad
ki, które zaszły na początku bież.
stulecia w Zachodniej Afryce: ob
jęcie przez au to ra dow ódtw a w oj
skow ego, spraw ę B erguenta, incy
denty graniczne i stanow isko ów 
czesnego parlam entu francuskiego
w tej spraw ie, budow ę kolei żela
znej do Bechar, penetrację w Mou
laya, oddźw ięki konferencji w Alg esiras z 1906 r. i zagrożenia ca
łego frontu w Tafilet. Zmarły
przed trzem a laty m arsz. Lyautey

Andrzej Strug prezesem
Zw. Zaw. Literatów Polskich w stolicy
Na pierwszym posiedzeniu no
wego zarządu Zawód. Zw. Litera
tów Polskich w W arszawie nowe
władze oddziału warszawskiego ukonstytuowały się, jak następuje:
Andrzej Strug— prezes, J. N . M il
ler — wiceprezes, W. Rogowicz —
skarbnik- i członkowie zarządu:
Pola Gojawiczyńska, Herm ina Naglerowa, Z. Nałkowska, J. Tuwim
i K. Wierzyński.
W dniach 29 i 30 maja odbę
dzie się w Warszawie w alny zjazd
delegatów wszystkich polskich
związków literackich, na który
oddział warszawski deleguje na
stępujących pisarzy i

Po zbombardowaniu miasta, lot
nicy „zajęli się** uciekającą ludno
ścią i OSTRZELIWALI Z KARABI
NÓW MASZYNOWYCH KOBIE
TY, STARCÓW, DZIECI.
Po trzechkrotnym bombardowaniu miasta Durango pozostały je 
dynie gruzy. 300 ZABITYCH.
2500 RANNYCH, MIASTO RUIN**.
W szelki komentarz osłabiłby tyl
ko potworną grozę tego opowia
dania naocznych świadków.

Stanisław Czosnowski, St. Ryszar Dobrowolski, W itold H ule
wicz, Karol Irzykowski, Jarosław
Iwaszkiewicz, Gabriel Karski, A l
fred Lauterbach, Aleksander Maliszewksi, Wanda Melcer, J. N.
M iller,
Stanisław Miłaszewski,
H erm inia Naglerowa, Stefan Nazierski, Jan Parandowski, Stefa
nia Podhorska-Okołów, Wacław
Rogowicz, Stanisław Rogoż, A n
drzej Strug, Elżbieta Szemplińska, Tymon Terlecki, Adam Wa
żyk, Józef Wasowski, Kazimierz
W ierzyński, Józef W itlin, W ie
sław W ohnout i Stefania Zahor
ska.

jes.t , ja k w iadom o tw órcą francu
skiej ekspansji kolonialnej w pół
nocnej Afryce i tym człowiekiem,
który ugruntow ał w niej francu
skie panow anie. W ypadki o któ
rych w spom ina książka Lyauteya,
poprzedziły przełom ow y dla F ran
cji rok 1912, gdy objęła ona pro
tektorat nad M arokiem.
RYTM HISTORII.
G aston Georgel ogłosił rozp ra
wę p. t. „Le rythm es dans l‘histoire", w której stara się wyłożyć
cykliczny rozw ój cywilizacji. Z d a
niem autora, w ypadki historyczne,
analogicznie do życia organiczne
go, podlegają pew nem u rytm owi,
tak zw. rytm ow i dziejów, który co
pewien czas po w tarza się w cy
klicznych okresach, znaczących
dzieje św iata. Georgel łączy tę
swoją rytm ikę z perturbacajm i solarnym i sta rając się przekonać
czytelnika, że cały św iat, zarów no
jego historia, ja k sztuka i rozwój
organiczny podlega tym samym
praw om pow szechnej harm onii i
rytmu kosmicznego.
ENCYKLOPEDIA... GASTRONO
MICZNA.
W najbliższym czasie ukaże się
encyklopedia gastronom iczna Laroussa, zaw ierająca historię po
traw w przekroju wieków, geo
grafię gastronom iczną z uw zględ
nieniem zw yczajów kulinarnych
różnych narodów i regionalnych
zakątków , osiem tysięcy przepi
sów kulinarnych, analizę produk
tów spożyw czych i napojów , uw a
gi o hygienie i kulturze gastro n o 
micznej, opis sprzętów kuchen
nych i zastaw y stołow ej, oraz bo
gaty dział ikonograficzny, składa
jący się z 2000 rysunków i reprodukcyj. Zdaniem P rospera M ontagne, który zajm uje się ułożeniem
tej encyklopedii, będzie to najw ię
kszy zbiór gastronom iczny w źró
dłowym, w szechstronnym opraco
w aniu. Jedzenie — jego zdaniem
— stanow i potrzebę życiow ą czło
w ieka zasługująca na baczną uw a
gę, albow iem funkcja ta nie zaspa
kaja jedynie potrzeb podniebnych,
ale w pływ a w ydatnie na psychikę
tak poszczególnych jednostek, jak
narodów całych i ras. D latego też
kulturalnego w pływ u jedzenia w
rozw ażaniach społecznych pomi
nąć dziś nie podobna. M aksym ą
jego pracy jest następujące zdanie
jednego z m yślicieli: „N aród do
brze m ieszkający, ubrany i odży
w iany jest narodem m oralnym ".

0NR się rozsypuje
Jak wiadom o, istnieją dwie grupy ONR — „ABC" (legalna) i „ ju 
tra'*. Obecnie czytam y w „ABC"
list wybitnych w spółpracow ników
„Ju tra", którzy wystąpili z redak
cji:
Szanowny; Panie Redaktorze!

„Wytłory“w Otwocku
„Wybory* burm istrza i w icebur
m istrza m. O tw ocka zarządzone
zostały na środę 12 b. m.
Z akcji, o której w krótce bliżej
poinformujemy naszych czytelni
ków, z ciekawych metod przedw y
borczych, rozw ijanych na terenie
m iasta, oraz żywego zaintereso
w ania w ładz nadzorczych kandy
daturam i: p. Gadom skiego, dotych
czasow ego nacz. w ydz. sam orząd,
w Urzędzie wojew ódzkim w War
szaw ie, na stanow isko burm istrza
oraz jako wiceburmistrza p. Czar

A w końcu — trzym ajcie się za
boki, przyjaciele — „Gazeta44 oświadcza, że pisze to wszystko, bo
chce „oddać przysługę p ra w d zi
w e j dem okracji44. „Prawdziwa44
jest także u Stalina, a napewno
„najprawdziwsza44 u H itlera. Przy
najm niej tak zapewniają stali
nowcy i hitlerowcy.
D o zobaczenia!
TOW. BA UER O „FRONCIE
LUDOWYM44.
W ostatnim „K am pfie“ tow. O.
Bauer szczegółowo analizuje tak
tykę „frontów ( i rządów) ludo
wych44 i wykazuje różnice w ze
stawieniu z rządami koalicyjny
m i starego typu. Tak np. w obu
P ie rw sz y — p o w y ż e j s c h a ra k te  wypadkach (Francja i H iszpania)
ry z o w a n y : o s ła b ie n ie p rą d ó w d e  fronty ludowe (i rządy) doszły
m o k ra ty c z n y c h p rz y p o m o c y s tr a  do skutku na skutek rozstrzygnię
sz ak a „ k o m u n y 44 .„ G a z e ta 44 pisze: cia przez większość w yborców . Na
„Pytamy się publicznie pana K. Cz., wet w razie upadku rządu ludoCIEKAWA AUDYCJA RADIOWA
gdzie i kiedy „Gazeta Polska1* stara wofrontowego w e Francji zostawi
KU CZCI BOL. PRUSA.
ła się wykorzystać uchwały plenum on po sobie znaczny i korzystny
Jak w iadom o, 19 m aja b. r. przy
Centr. Kom. KPP. przeciw demokra spadek w postaci ustawodawstwa
pada 25-ta rocznica zgonu genial
społecznego i ogromnego rozwoju
cji w Polsce?**
nego tw órcy „Lalki", Bolesława
organizacyj proletariackich. N ie
Prusa, Polskie Radio chcąc godnie
Otóż „publicznie44 (w dzienni którzy powiadają, że kom uniści
uczcić pam ięć w ielkiego p isarza, ku wogóle trudno prowadzić roz
zyskują na ludowych frontach;
postanow iło w tym okresie nadać mówki prywatne) odpowiadamy,
ale to jeszcze nie jest sprawdzo
cały szereg okolicznościowych au- że np. w sprawie zakazu Racławic. ne: we Francji organizacyjnie
dycyj, a więc recytacyj niektórych Zakaz Racławic — w ielkiego zjaz szybciej rosną kom uniści, nato
fragm entów jego prozy, specjal du ludowców — nie był chyba ak miast wybory uzupełniające (i in
nych audycyj dla dzieci i in. Jed tem „demokratycznym44; „Gaze n e) pokazują, że szybciej rosną
nakże „goździem " tych „prusow - ta44 uzasadniała go możliwością wpływ y socjalistów. Autor pod
infiltracji czy kreśla te trudności frontów ludo
skich uroczystości" będzie niew ąt komunistycznej
pliwie ciekaw e słuchow isko w o- prowokacji; a równocześnie przy wych, które w ynikały z ram go
pracow aniu W itolda H ulewicza pcm ocy artykułów o „V Plenum 44 spodarki kapitalityscznej (Fran
„Stary subiekt", a m ające charak sugerowała opinii, że przecież cja).
ter słuchow iska eksperym entalne K PP stosuje teraz nową taktykę
A le najciekawsza uwaga: Bau
go. N ow ość form y radiow ej pole i t. p. Jasne?! A na marginesie er protestuje przeciwko narzuca
ga na tym, że słuchow isko będzie „zapytamy publicznie44 „Gazetę44, niu WE WSZYSTKICH KRA
czy jest rzeczą wskazaną krzewić
jakby łańcuchem udrainatyzow az uporem m it o w ielkich w pły JACH „ludowego frontu44 francus
nych scen z „Lalki", przeplatanych
wach „komuny44. Może „Gazeta44 kiego czy hiszpańskiego typu.
czytaniem epickich ustępów po
K om intem m iał zaprzestać jed n o 
łaskawie się zastanowi?
wieści. Przew odnim motywem słu
Otóż to pierwszy cel — osłabia litych dyrektyw dla wszystkich
chow iska będzie nieśm iertelna po nie prestiżu id ei dem okratycznej, krajów, a tymczasem znowu zbo
stać starego subiekta — Rzeckie który w Polsce rośnie, a redakto czył ku jednolitości! M ożliwość
go. On to będzie centralną p o sta  rom „Gazety44 oczywiście się nie powstania frontu ludowego zależy
cią całej audycji, pom yślanej jako podoba. A drugi cel (w związku np. od radykalizmu drobnej burprzekrój trzytom ow ej „Lalki", tej z pierwszym) — to rzucenie CIE żuazji i chłopów. Jeśli drobna
niew ątpliw ie najlepszej powieści N IA N A PPS. Też chwycik do burżuazja czy chłopi są pod
polskiej. Audycja ta odbędzie się brze znany i na wszystkie strony wpływem klerykałów, tworzenie
18 m aja w obsadzie znakom itych oklepany, np. w ostatnim ,Jutrze ludowego frontu napotyka w iel
Pracy44 (obecna PPS — to n ie jest kie trudności. N ie może istnieć
aktorów stołecznych.
już stara państwowa, niepodległo jednolita ta k ty k a p r o le ta r ia c k a
40 ROCZNICA WYNALAZKU
we wszystkich krajach!
ściowa P P S .). W pierwszym arty
MARCONIEGO.
Uwaga bardzo słuszna! T . Bau
W czoraj, dnia 10 m aja upłynęło kule „Gazeta44 jeszcze n ie rozwi er zapom ina jeszcze dodać, że na
iyśli“ na ten temat.
40 lat od chwili, gdy M arconiemu n ę ła swych
tę taktykę wpływa n ie tylko so
A
le
już
tam
„Gazeta4
4 złowieszczo
udało się dokonać w Anglii do
cjalno - polityczna struktura kra
zapowiada,
że
uderza
ją
„ZADZI
św iadczenia, polegającego na n a 
ju, lecz także sytuacja m iędzyna
w iązaniu łącąności na falach ele WIAJĄCA ZBIEŻNOŚĆ uchwał rodowa i ustrój polityczny kraju.
K PP z uchwałam i pew n ych kon
ktrom agnetycznych pom iędzy dwo
PRZEŚLADOW ANIE
gresów, odbytych nie tak znów
m a punktam i, odległymi od siebie
dawno44... „Zbieżność44. W jakiej TT. MIEŃSZEWIKÓW W ZSSR.
0 5 kim. W rażenie było olbrzymie,
Ostatnio „Soc. W iestn ik1' dono
kwestii? demokracji? To n ie jest
nikt jednak nie w yobrażał sobie,
zbieżność44, lecz bankructw o do si w artykule, pełnym oburzenia,
jaki postęp uczyni radiokom unika tychczasowej antydemokratycznej że znany działacz m ieńszew icki t.
cja w ciągu 40 lat.
taktyki K PP. K P P obecnie także Jeżów (brat Martowa) i jego żona
T a k sam o 40 lat temu, bo 18.X jest bardzo „niepodległościowa44; Zacharowa już o d 15 la t są bez
1897 r. Clement Ader dokonał swe czy „Gazeta44 wobec tego sądzi, że przerwy przerzucani z sow ieckie
go pierw szego, kilom etrow ego lo „zbieżność44 tego hasła z hasłem go w ięzienia na zesłanie i z zesła
tu na samolocie, który obecnie polskich niepodległościowców rzu- nia do w ięzienia. Ostatnio zostali
aresztowani na zesłaniu ( ! ) w;
znajduje się w Muzeum Sztuki i ca cień na tych ostatnich?;
Rzemiosł w Paryżu.
W artykule drugim, poniedział wiosce K am ień na Syberii i skie
OGROMNY WZROST CZYTELNI kowym, „Gazeta Polska44 wyjaśnia rowani do w ięzienia w Nowosy
jednak (czy to już wszystko — n ie birsku. Co się zamierza z nim i
CTWA W ANGLII.
wiem
y; czekam y), że chodzi o pe zrobić — n ie wiadomo. Może wła
Jak podały ostatnie statystyki
wną
„zbieżność4
4 naszych uchwał dze zamierzają znowu trzymać ich
angielskie w roku ubiegłym uka
w w ięzieniu? a może wyślą do o*
zało się na terenie W ielkiej B ry radomskich z uchwałami K P P —
bozu koncentracyjnego?
w
sprawie
pokoju,
antyhitlerow
tanii 16.110 książek; w ypada za
Oboje rozpoczęli GŁODÓWKĘ!.
skiej
orientacji,
oparcia
się
na
znaczyć stały w zro st w ydaw nictw
Ponieważ zdrowie ich jest już bar
państwach
demokratycznych.
D
e
1 tak w 1934 — 15.628, w 1936—
dzo nadwyrężone, grozi poprostu
tylko 12.799. Na tę liczbę sk ład a mokratycznych — to pewno także
sow ieckiej R o sji? — boleje okrop katastrofa.
ją się rów nież liczne tłum aczenia i
A gdzie się podziała „najdemonie „Gazeta44. A czy „Gazecie
w ydania pow tórne. P oza tym An
wiadomo np., że nawet wczoraj kratyczniejsza44 z konstytucyj?!,
glia w ydaje 2.027 czasopism , z cze
BZDURY.
szy „Goniec44 ( ! ) w art. p. P olity
go 162 dzienników . N akłady dzień
O
posiedzeniu
Rady N aczelnej
ka wysuwa współpracę trzech deników stale w zrastają.
m okracyj (Francja, Anglia, Ame PPS. pisze „Goniec44, że „stara
ryka), jako podstawę do „ustale gwardia pepesowska zwyciężyła
nia równowagi politycznej w lew icę partyjną44. W rzeczywisto
św iecie44. Czy też podejrzana ści żadnej walki n ie było, a w ięc
„zbieżność44? Czy „Odnowa44 nie i „zwycięstwa44 nie było. W iecznie
Mosdorf, Stanisław Piasecki, J e  sarka? Czy część dawnej Sanacji to samo usiłow anie — przedstawić
rzy W alldorf, Stefania Szurle- nie pragnie zm ian w obecnej po PPS., jako organizację, targaną
lityce zagranicznej? Wszystko po wewnętrznymi sporami.
jówna.
K. CZ.
dejrzane „zbieżności44?
„ABC" o tym pisze —

(jak w iele inuych rzeczy) ende
SPRAW A KOMUNIZMU.
„WIELKA44 W YPRAW A „GAZĘ- cja, a od endecji pożyczyła kolej
no prawica sanacji. Ciekawy rów
TY POLSKIEJ44.
noległy proceder: im więcej ende
„G azeta P olska“ teraz wciąż się
cja zapożycza się u hitleryzm u,
zajmuje kwestią komunizmu w
tym w ięcej prawica sanacyjna za
Polsce. Niczym „Dziennik Naro
pożycza się u endecji. A lewica
dowy44. Cele są przejrzyste. N ie
sanacyjna dyskretnie sarka...
chodzi wcale o „komunizm44. Cho
„Gazeta Polska44 drukuje cały
dzi o znalezienie STRASZAKA;
cykl artykułów or PPS i kom uniz
o straszenie społeczeństwa; o wy
m ie. W pierwszych dwuch artyku
kazywanie, że demokracja jest ta
łach stara się nicować ostatnie
kim samym „wstępem44 do kom u
wywody niżej podpisanego na te
nizmu, jak w R osji Kiereński był
mat K PP . Poczekajmy, aż skoń
wstępem do Lenina. Tę nieskom 
czy się ten „cykl'4. A le już dziś
plikowaną
technikę
wynalazł
szlachetny CEL prześwieca po
Goebbels, od niego pożyczyła ją
przez frazesy i polem iczne wypadziki. A raczej aż dwa cele.

neckiego, b. funkcjonariusza miej
skiego w Otwocku — wynika, że
te „wybory" są pewnego rodzaju
sensacją nawet poza Otwockiem,
ze względu na niezwykłe warunki
i okoliczności, w jakich ci kandy
daci mają być wybrani.
Komplet rady miejskiej z góry
jest już zapewniony, przy tym o*
czekiwana jest duża frekwencja
publiczności — gości z delegatami
Starostwa na czele dla pilnowania
porządku.

W kołach dziennikarskich mówią,
że przyczyną ustąpienia grupy
współpracowników „Ju tra " są róż
nice zdań na tle akcji wydawni
czej, ogłoszeniowej i t. p.

U przejm ie prosim y o podanie do
publicznej wiadomości za pośred
Bardzo to niejasne. W każaym
nictwem Pańskiego pisma, że niżej razie p. W . Wasiutyński pozostał.
podpisani przestali pracować w re 
Tak rozproszkowują się ONRdakcji dziennika „Ju tro ".
ow e grupy — zapewne dla .zgody

(—) Jerzy

Andrzejewski,

Jan narodowej".

Naprężona sytuacja
w Palestynie
W okręgu Tulkaram w Palesty ści i oczekują tu rozruchów. Lud
nie panuje atmosfera niepewno- ność ogłosiła strajk generalny,
protestując przeciwko nałożonej
przez gubernatora grzywnie w
wysokości 150 funtów, jako karę
za poprzednie rozruchy. Żydzi,
przejeżdżający sam ochodami i au
tobusami przez ten okręg, odby
wają drogę, łącząc się w karawany
po kilka samochodów pod eskor
tą policji.

Do dn. 15 majaokres propagandy na rzecz prenumeraty masowej

naszego organu centralnego

Adres Administracji centralnej — Warszawa, Warecka 7
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Na m a r g in e s ie

Dyrektywy

Rady Naczelne] P.P.S

dla akcji masowej naszego ruchu
Podajemy tekst
dosłowny
u-;i
Stawiając
przed całą
Partią
i v w jW M j
-v
—- —
v
^
•
•
a
chwały zasadniczej, powziętej n a . i sprzymierzonym z nią ruchem
niedzielnym posiedzeniu R ady, zawodowym oraz pracowni
Naczelnej P. P. S. w sprawie ak czym powyższe zadanie Rada
cji masowej naszego ruchu, d y  Naczelna ogłasza, że odtąd każ
rektywy
Rady Naczelnej są de zebranie, zgromadzenie i
„wprowadzaniem w żyde“ decy. wszelkie akcje nawet najbar
dziej doraźne muszą nawiązy
zyj Kongresu Radomskiego.

Socjalistycznej i Str. Ludowe
go.
Rada Naczelna powzięła uchwałę, protestującą przeciw ko
rozw iązaniu Rady Miejskiej miOodzi, Rady powołanej głoso
waniem powszechnym najw ięk
szego m iasta przemysłowego
?olski, oraz — w sprawach o r
ganizacyjnych —
przedłużyła
term in końcowy
rejestracji
członków P artii do dnia 15-go
czerw ca r. b.

ostatnie! konfiskaty

Nasz num er niedzielny został
skonfiskowany; musimy więc
znowu przeprosić naszych czy
telników i prenum eratorów za
opóźnienie w dostarczeniu nu
meru, pow stałe nie z naszej w i

ny-

Ta konfiskata — wręcz nie
zwykła z każdego punktu w i
dzenia — wymaga jednak kilku
słów jej specjalnie pośw ięco
nych.
Zamieściliśmy
tłum aczenie
artykułu „Neuer Vorwiirts", or
ganu niemieckiej emigracji so
cjalistycznej; „Neuer V orw arts
ma debit w Polsce; jest zatem u
nas pismem najzupełniej legal
nym. A rtykuł dotyczył wyłącz
Uchwałę, dotyczącą przebiegu nie stosunków w ew nętrznych
obchodów w dn. 1 M aja, ogłosi, w „wolnem" mieście Gdańsku;
nie zaw ierał ani jednego słowa
my jutro.

krytyki pod adresem polityki
polskiej; opisywał fakty, św iad
czące o terorze, stosowanym
przez hitlerowców gdańskich
przeciw ko socjalistom, k a to lr
kom i niem iecko - narodowym
konserw atystom . Ten właśnie
opis, przytoczony przez prasę
socjalistyczną, katolicką, demo
kratyczną, konserw atyw ną ca
łego świata, przytoczony naw et
przez część prasy austriackiej i
przez część włoskiej prasy fa
szystowskiej, — uległ konfiska
cie... w Warszawie, w stolicy
Niepodległej Rzeczypospolitej
Polskiej...
To musi być tym razem w y 
jaśnione wszeikiemi środkami,
wyznaczonymi przez polskie
praw o:
Kto to zrobił?

i dlaczego to zrobił?
* **•

*

Nie sądzę, by akurat Komi
sariat Rządu na m. st. W arsza
wę wziął na siebie rolę obroń
cy hitleryzm u gdańskiego. Nici
tej konfiskaty sięgają niew ąt
pliwie do gmachu przy ul. W ierz
bowej w stolicy, do siedziby Mi
nisterium Spraw Zagranicznych.
Otóż muszą wreszcie zrozumieć
nasi dostojni dyplomaci we fra
cach, w żakietach i w elegancuch m arynarkach, że opinia
polska

Red.
wać do hasła nowych wyborów
Stojąc na gruncie uchwał w oparciu o nowe i demokraty
XXIV Kongresu Partii o sytua czne prawo głosowania.
nie ścierpi
Proklamując kampanię o pra
cji wewnętrznej i międzynaro
pew
nych
rzeczy,
nie przekroczy
dowej kraju, w szczególności wo wyborcze ludu pracującego
pewnej
granicy.
Bo
poza tą gra
zaś o zagadnieniach walki z fa w mieście i na wsi i walcząc
nicą jest już
szyzmem i reakcją w imię wol dopóty, dopóki lud nie zdobę
XVIII stulecie,
ności i prawa mas pracujących dzie swego Parlamentu — Ra
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obrony całości i Niepodległości tak, jak dotychczas, skupią się
trzne naszego własnego Pań
Polski przez hitleryzm zagrożo masy robotnicze, pracownicze i
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reakcją i klerykalizmem, zjed Stronnictwie Ludowym.
cie, rozbieżna; my widzimy n ie 
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oenerowskim i gotującymi się go obozu Chłopsko - Robotni
chwili od strony hitleryzm u; wy
do ostatecznej rozprawy nie czego i od jednoczesności i po
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„ R A D I O . GLOB"
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„Paragraf aryjski” w adwokaturze
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Niewzruszony tymi żartami, Trent dokładnie zba
dał korek; przekonał się, że jest on w doskonałym
stanie — i zanotował sobie naznaczoną na nim m ar
kę, co — jak pomyślał — było samo w sobie dość
interesujące.
— A teraz —- rzekł inspektor — czy jest nadzieja
ustalenia jakichś nowych szczegółów, jeżeli w dal
szym ciągu pomówimy o staruszku? Mówił mi pan
przecież, że wie pan o nim coś nie coś... Może zej
dziemy do bawialni i usadowimy się wygodnie?
Poprowadził Trenta do pokoju na dole, po czym
sam usiadł w rogu kanapki, koło półki z książkami —
i wyjął fajkę i tytonierkę.
— Oto jest blok kalendarza z wyrwaną kartką —
tak, jak panu powiedziałem — rzekł, pokazując faj
ką. Trent przyjrzał się z zainteresowaniem kalen
darzowi, ostrożnie przewracając wstecz kartki k o
niuszkami palców — i ze zdziwieniem spostrzegł, że
w dzień, poprzedzający zabójstwo, o godz. 4.30 po
południu, wyznaczona była wizyta Wetherilla. O ile
wiedział, istniał tylko jeden Wetherill, — a cóż on
mógł mieć wspólnego z Randolphem? Fakt ten jed
nak wydawał się bez znaczenia — i Trent przysiadł
się do Bligha na kanapce.
— Wróćmy teraz — rzekł inspektor — do tego
zdumiewającego listu Randolpha o Raught'cie. — Po
dał pismo Trentowi, który wziął je i raz jeszcze
przejrzał— Charakter Randolpha odsłania się po jego śmier
ci. jak kwiat w promieniach słońca — zauważył
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Trent. — Oto dobry uczynek, którego nikt nie po
dejrzewał. Raz przynajmniej stary zrobił coś dobre
go w tajemnicy i zarumieniłby się, gdyby wiedział,
że zdobyło to rozgłos.
— Możliwe — zgodził się Bligh.—Ale gdyby ta cu
downa historia wyszła na jaw za jego życia, rumie
niłby się daleko więcej- Zauważył pan ten ton:
„Milczenie moje go ocaliło"? Randolph nie miał
żadnych objekcji przeciwko osłanianiu przestęp
stwa.
— Pod warunkiem, że mogło to wyść na jaw do
piero po jego śmierci. Ale zdaje się, że było wiele
rzeczy, przeciwko którym Randolph nie miał ża
dnych objekcji. Naprzykład — aby mieć koło siebie
człowieka, który go się lękał i nienawidził... Nie
miał zamiaru puścić go od siebie — „tak długo, jak
długo zostanie mu wiemy" — tak pisze w liście. Na
stępnie nie miał żadnych objekcji przeciwko niszcze
niu życia młodego człowieka nauki o nieposzlakowonym charakterze dlatego tylko, że poczuł do niego
antypatię. Myślę, że mogło mu chodzić tylko
o to — o nic więcej. Fairman należy do ludzi o zaci
śniętych ustach — to znaczy, że ma taką konstruk
cję fizyczną, że trzyma usta zamknięte, o ile nie słu
żą mu one do jakiegoś celu, — oraz taką moralną
konstrukąję, że nie mówi wcale, o ile nie ma czegoś
do powiedzenia.
Może pan zauważył, że jest dużo ludzi, którzy
tego nie lubią? Szczególniej ci, którzy przyzwyczaili
się, że bliźni odnoszą się do nich jak do małych bla
szanych bożków?... Oczekują zawsze od ludzi przy
milnego wyrazu twarzy, a przynajmniej zalęknione
go szacunku... Fairman nie zdolny jest ani do jedne
go, ani do drugiego.
— Ja także nie! — rzekł inspektor tonem nie po
zbawionym obojętności, kończąc nabijanie fajki. —
Mam nadzieję przynajmniej, że tak jest.
— Tak, ale misja pańska polega na tym, że ludzie
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mają się pana raczej bać, niż kochać, a z Fairmanem jest przeciwnie. Może zresztą się mylę — może
są to tylko igraiszki imaginacji. Faktem jest, że Fair
man został wydalony niewątpliwie z nakazu Randol
pha, bez żadnego konkretnego powodu. A teraz,
kiedy Randolph nie żyje, a Fairman zwariował —
zgadzam się, że robi to takie wrażenie! — zdaje mi
się, że nie nigdy nie zdołamy dotrzeć do sedna tej hi
storii. Co się zaś tyczy osoby samego Randolpha, o
którym chciał pan ze mną pomówić, to co do tego
istnieją napewno b. różne opinie. W iększość ludzi,
zdaje się, uważała go za altruistycznego świętego w
mylącym przebraniu człowieka interesu. Rozumiem,
że takiego zdania byli ludzie .którzy znali go tylko,
jakio publicznego dobroczyńcę, — ale sekretarz
Randolpha, Verney, który, przypuszczam, stał bardzo
blisko niego — mówił o nim zupełnie tak samo. A je
dnak nie wydawało mi się w Brington, gdy malowa
łem portret Randolpha ,aby stary był wobec Verney'a sympatyczniejszy, niż wobec innych ludzi.
— Jakto?
— Przede wszystkim — rzekł Trent — gdy poraź
pierwszy zobaczyłem tam Verney'a, nie zdając sobie
jeszcze sprawy, jakie stanowisko zajmuje on w do
mu — zapytałem go, czy nie spotkaliśmy się przy
padkiem przed paru laty w Monte Carlo, gdzie pró
bowałem trochę szczęścia przy ruletce? Powiedzia
łem to w obecności Randolpha. Verney zapewnił
mnie, że się mylę i że nigdy w życiu nie był nawet
w pobliżu Monaco- Mimo to wydało mi się potem,
że Randolph był trochę obcesowy wobec Verney'a.
Później jednak doszedłem do wniosku, że prawdo
podobnie zawsze był taki, tylko przedtem nie sły
szałem go, mówiącego do swego sekretarza. W łaści
wie był on mniej lub więcej nieprzyjemny w zacho
waniu wobec wszystkich ze swego otoczenia. Nie był
również specjalnie miły w stosunkach ze mną... Zda
je mi się, że nie potrafiłby wogóle być inny.

Z a w ia d o m ie n ie
W myśl życzeń rozwijających
się obecnie coraz więcej ośrodków
kulturalno - robotniczych i istniejących albo zawiązujących się ze
społów śpiewaczych, wydany bę
dzie wkrótce
nakładem Stow,
śpiew . „Lutnia Robotnicza" w Kra
kowie zbiór kilkuhastu pieśni ro
botniczych z nutami na chór czte
rogłosowy męski, którego brak jest
powszechnie odczuwany.
Prosimy zatym zainteresowane
! chóry i organizacje robotnicze o
i możliwie rychłe nadsyłanie zamój wień, by można ustalić nakład, a
zarazem i cenę pojedynczego eg
zemplarza, która prawdopodobnie
wyniesie od 70 — 80 groszy.
Adres: Stow, śpiew . „Lutnia Ro
botnicza" w Krakowie, Rynek
Główny 12. (Ognisko Drukarzy).

ffoacś** ra ris e s w y
WSKAZÓWKI D LA POBORO.
WYCH N A D A JE W A RSZAW A II.
Polskie Radio codziennie około g.
14.35 w program ie W arszaw y II W
audycji „Wiadomości z życia stoli
cy", zamieszcza wskazówki dla pobo
rowych. Ze wskazówek tych korzy,
stać mogą w szyscy poborowi roczni
ka 1916 roku, zam ieszkujący na te 
renie stolicy.
PRO BLEM Y W SPÓŁCZESNEGO
W YCH OW ANIA.
Opinia publiczna coraz częściej
stwierdza objaw y brutalności młode,
go pokolenia inteligencji. N ie brak tu
głosów skłonnych przypisywać całko
wicie szkole odpowiedzialność za ten
stan rzeczy. Jest to jednak zarzut
niesłuszny i krzywdzący. N ajsurow 
szy, ale obiektywny krytyk współcze
snej szlcoły nie może jej zarzucić nie.
doceniania zadań wychowawczych. —
Trzeba się również liczyć z faktc-m,
że szkoła współczesna posiada n ie
współm iernie trudniejsze zadanie w y
chowawcze, niż szkoła dawma. Tem at
ten poruszony zostanie w audycji ra
diowej „Dyskutujmy" dm. 1.V o go
dzinie 19.00. D yskusję zagai dr. T e
ofil W ojeński.

RaeSio w a r s z a w s k i e
WTOREK, 11 maja
6.30 Pieśń. 6.33 Gimnastyka. 6.50
Muzyka (p ły ty ). 7.00 Dzień. por. 7.10
Parę informacji. 7.15 Aud. dla pobo
rowych. 7,35 Muz. (p ły ty ). 8.00 Aud,
dla szkół: „Kukiełki śląskie" (z Ka
tow ic). 12.00 Hejnał. 12.03 G. Gersh
win — twórca m uzyki jazzow o-sym f.
(p ły ty ). 1 2 .4 0 Dzień, połudn. 12.50
Skrzynka rolnicza. 13.00 Wiad. gosp.
15.15 Konc. muz. operowej. W yk.
Ork. P. R. pod dyr. M. Mierzejewskie
go i M. Zabejda - Sumicki — tenor.
16:00 Stolica i jej sprawy. 16.15
Skrzynka P. K. O. 16.30 Pieśni góral
skie i śląskie. 17.00 „Dni pow szednie
państwa Kowalskch" — pow eść m ó
wiona. 17.15 W ileńska Ork. P. Rpod dyr. Wł. Szczepańskiego. 17.50
„Jak pozbyłem się upiora" — m ono.
iog W ł.” Jastrzębiec - Zalewskiego.
18.00 Pog. akt. 18.10 „Sport". 18.20
O rgany W urlitzera i ksylofon (p ły
ty ). 18.45 Program. 18.50 Pog. akt,
19.00 „Problemy w spółczesnego w y
chowania" — dyskusję zagai T. W ojeński. 19.20 Rec. śpiew aczy Fiorenza. P rzy fort. prof. U rstein. 19.50
Rozmowa m uzyka ze słuchaczami.
20.05 Mów do m nie jeszcze — aud.
w oprać. St. W asylew skiego. 20.46
Dzień, wiecz. 20.55 Pog. ak t 21.00
M uzyka salonowa w w yk. Małej Ork.
P. R. pod dyr. Górzyńskiego. 21.45
W -stulecie śmierci Johna F ielda
zw iastuna Chopina. 22.25 Od Robin
sona do Sieroszew skiego — szkic li
teracki w ygł. K. Czachowski (K ra
ków ) 22.40 Muzyka salonowa (p ły ty )
W ARSZAW A II: 13.10 Puccini:
„Cyganeria" — opera w w yk. zesp.
opery „La Scala" w Mediolanie (p ły
ty ). 15.05 Wiad. z życia stolicy. 15.10
Muz. rozrywkowa
(p ły ty ).
23.05
Muzyka salonowa (p ły ty ).
ŚRODA, 12 m aja 1937 r.
6.30 Pieśń. 6.33. Gimnastyka. 6.50
Muzyka (p ły ty ). 7.00 Dzdem. poranny
7.10 Parę inform acji. 7.15 Muzyka
(p ły ty ). 10.00 Tr. z K atedry św . J a 
na w Warsu. naboż. żałobne za du
szę i - g o M arszałka Polski Józefa P ił
sudslciego. 11.30 Aud. dla szkół. —
12.03 Koncert Ork. Wojsk, (z W il
n a ). 12.40 Dzień, połudn. 12.50 „N a
służbie w m ieście” — pog. 13.00 —
Przerwa. 15.00 W iad. gospod. 15.15
Muz. (p ły ty ). W przerw ie muzyki z
p łyt — Reportaż z uroczystości ko
ronacyjnych w A nglii. 15.55 „Skrzyń
ka techniczna". 16.10 „Zagadka h i
storyczna" — aud. dla dzieci star
szych. 16.35 Muz. organow a w wyk.
Wł. W idm owskiego. 17.00 „Pam iętni
ki żołnierzy". — odczyt w ygł. pik.
R. U m istowski. 17.15 „Z niedawnej
przesizłości — pieśni w wyk. T. N o.
lier - Mazurkiewiczowej (m. sopran)
i A l. M ichałowskiego (b a s).
P rzY
fortep. prof. L. U rstein. 17.50 „Pięk
no Lwowa" — pog., w ygł. prof. Łem
picki. 18.00 Pog. akt. 18.10 Wiad.
sportowe. 18.20 M ała Ork. P. R. pod
dyr. Zdz. Górzyńskiego. 18.45 P ro
gram . 18.50 Pog. akt. 19.00 Karol L i
belt: „O m iłości Ojczyzny". 19.25 —
Muz.
(p ły ty ). 20.20
„Zwycięski
Wódz" — reportaż z pam iętnych dr.i,
1920 roku. 20.44 W erble. 20.45 Chwi
la ciszy. 20.48 Dzwony. Muzyka pol
ska w hołdzie M arszałkowi P ił
sudskiemu. W yk. Ork. Filh. W arsz,
i P. R. pod dyr. Grz. Fitelberga. W
przerw ie około godz. 21.35 — D zien
nik wiecz. 22.20 „Opowieść o Cha.
pinie".
W A R SZ A W A II.
13.10 Chopin - Moniuszko - W ia.
niaw ski (p ły ty ).
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Wspaniałe obchody 1-szo majowe w kraju
W oKręgu płockim
ŻUROMIN.
O godz. 9 rano odbyło się zgro
madzenie pod gołym niebem , na
*tórym przem awiali tow. tow. Tu*°dziecki i W. Kępczyński. Nast?pnie pochód przy dźwiękach
°rkiestry przeszedł ulicam i m ia
sta.
SIE R PC .
Już od samego rana kwestarze
b i j a l i się ze znaczkami, ą o go
dzinie 11 robotnicy i ich rodziny

zaczęli się gromadzić przed loka
lem P. P. S.
O godz. 12 olbrzymi, jak na sto
sunki sierpeckie, pochód wyruszył
na Rynek, gdzie odbyło się zgro
madzenie. Przem awiali tow. tow.
F. Tułodziecki i W. Kępczyński
oraz ze Stronnictwa Ludowego ob.
Seda i przedstawiciel m łodzieży
„W ici“. Następnie uform ował się
pochód z dwiema orkiestrami.
Na uwagę zasługuje bardzo li
czny udział kobiet z dziećmi.

Olkusz
0 godz. 11.15 w yruszył pochód
2 pod Domu Robotniczego. Pochód barw ny; dużo dziew cząt i ko
biet, oraz czerw onego harcerstw a;
na głow ach niew iast czerwone
chusteczki.
W pochodzie, prócz sztandaru
Partyjnego, niesiono sztandary Zw.
Metalowców oraz wiele transparentów z aktualnym i hasłami.
Na pół kilometra przed Olku5zem spotkał się pochód olkuski z
Pochodem z Klucz.
N ależy

zaznaczyć,

że

pochód

°ył znacznie większy, niż w roku
Pb. Z sam ych Klucz przybyło 3.000
Osób.
W pochodzie z Klucz niesiono
^atandary PPS, Zw. Chemicznego,
Stronnictw a Ludowego i TUR.

Połączony pochód wynosił 7.500
osób.
Zagaił zgrom adzenie tow . W e
ber; następnie przem aw iał tow.
J. Kwapiński. Z zachow ania się słu
chaczy, gdy tow arzysz nasz mówił
o spraw ie dem okratycznych w ybo
rów do Sejmu, w idać było, jak
wielką w agę przyw iązują robotni
cy i chłopi do tej kwestii.
O rkiestra odegrała „M iędzyna
rodów kę", poczym w imieniu Str.
Ludow ego zabrał głos prezes J.
Kański, zapew niając, że reakcja nie
zdoła rozdzielić chłopów 'i robotni
ków.
O godz. 18 odbyła się uroczysta
akadem ia, urozm aicona odegra
niem sztuki „Czerw ony W iedeń
w alczy".
W WOLBROMIE i SŁAWKOWIE
odbyły się podobne uroczystości.

Łomża

Baranowicze

> M anifestacje 1-majowe w Łom*y odbyły się w nastroju skupie
nia i powagi.
O godz. 11.10 wyruszył pochód,
Podążając w kierunku starego
*^ynku, gdzie przed gmachem Zaf*?du M iejskiego odbyło się w obecności 4.000 robotników w ielkie
Zgromadzenie. Im. P. P. S. prze*DaM ał tow. Praga, im. Bundu
° w- Brumberg, im . Poalej Sjon
tow. Sak.
Manifestacja m iała przebieg
Poważny; próba endeckiej pro
wokacji została z punktu udarem
niona.
»
W godzinach wieczorowych od
była się w serdecznym nastroju
Pierwszomajowa herbatka.

PPS., Bund i Klasowe Związki
urządziły w spólny obchód.
Pochód przeszedł ulicam i m ia
sta na Rynek, gdzie odbył się pod
gołym niebem wiec. Przew. Kom.
P . P. S., tow. Machay, wygłosił
przem ówienie. Następnie przema
w iali: im ieniem Bundu tow. Dob
kowski, oraz im ieniem Związku
Małorolnych tow. Wasiewicz. Na
wiecu było obecnych około 5000
ludzi.
W ieczorem odbyła się uroczysta
akademia w lokalu Domu Robot
niczego.
W ładze administracyjne czyni
ły przeszkody ludności w przyby
ciu w dniu 1 maja do Barano
wicz.

Przasnysz

Wyszków nad Bugiem

Odbył się pochód, a następnie
Pochód liczył ponad 2 tysiące
Wiec na Rynku przy udziale okoosób.
Przem aw iał na rynku tcw .
2.000 osób. Przem awiali: tow.
“obierajski i Jasiński. Pozdrowie Drożdż. Entuzjazm był ogromny.
W ieczorem ' odbyła się akadem ia
nia im ieniem robotników żydow®tich złożył tow. J. H alin z Bun- i zabaw a.
ńu.

Numerus d a u su s
w adw okaturze?

W sobotę i niedzielę
się w W arszaw ie zjazd Związku
adw okatów polskich, na którym
uchw alono, że spraw a „polskości
adw okatury" w ym aga w prow adze
BIAŁA POLASKA.
nia num erus clausus w stosunku
Odbył się pochód i zgrom adze do Żydów.
nie na Rynku, na którym przem a
w iał tow . Baryka.
Również odbyła się m anifestacja
w M iędzyrzecu.
ŻELECHÓW.
Starostw o zezwoliło tylko na
TULUZA, 9.5 (P A T ).
obchód w sali, poniew aż sala w
W
czasie m anifestacyj z okazji
Żelechowie jest tylko jedna, m agi
św
ięta
Joanny d ‘Arc doszło do
stracka — obchód nie m ógł się
dość pow ażnych rozruchów w kil
odbyć.
ku punktach m iasta. Padło około
20 rannych. W chwili, gdy pochód
zbliżał się do posągu Joanny d ‘Arc
tłumu zaintonow ano M arsylianw iał tow. Z asada przedstaw iciel

W Okręgu Łukowskim
RADZYŃ PODLASKI.
W przepełnionej sali kina „La.
Scala" odbyła się o godz. 15.30
Akadem ia 1-m ajow a, na której
przem aw iał tow. Załęski z Luko
wa.
HUTA „DĄBROWA".
Odbył się liczny pochód i zgro
m adzenie, na którym przem awiał
tow . Kolos.

W Okręgu

PPS. i tow . M oryc z ramienia
, Bundu".
ŁOWICZ.
W Łowiczu, gdzie od kilku lat
nie było pochodu, w tym roku pochód udał się nadspodziew anie.
Brało w nim udział ponad 3000
ludzi; przem aw iał na rynku tow.
Śliwiński.
SANNIKI.
W maleńkiej osadzie Sanniki,
dzięki przebiegłej taktyce miejsco
wego w ó jta Szafrowicza, utrudnio
no nam zorganizow anie pochodu.
W dniu tym p. w ójt rozdaw ał p ra 
cę. To też wielu robotników , wygłodzonych przez zimę, uległo
podstępow i p. w ójta i poszło do
pracy w obaw ie, aby nie utracić.
Odbyło się tylko zgrom adzenie w
lokalu, n a którym przem aw iał
tow . Szym czak z Kutna.
W szędzie przyjm ow ano jedno
myślnie rezolucję pierw szom ajo
wą.

W łosko-Brytyjski
„T ribuna", om aw iając zatarg
prasow y włosko - brytyjski pisze,
że odw ołanie dziennikarzy w łos
kich z Londynu oraz zakaz dzien
ników angielskich w e W łoszech nie
jest aktem represji, lecz gestem słu
sznej dumy. „T rib u n a" przypom i
na, że w styczniu b. r. podpisany
został między W łocham i i Anglią
układ gentlem eński, którego prze
strzeganie pow ierzone zostało nie
tylko rządom , ale przede w szyst
kim prasie obu krajów . „T ribuna"
staw ia prasie angielskiej zarzut, że
stanow isko zajęte w obec W łoch

W niedzielę, dnia 9 maja b. r. odbyło i będzie miało w PKO aparat ożywiony
się w Poznania uroczyste pośw ięcenie ambicją służenia jego potrzebom.
Po przemówieniu P. Prezes G ruber
nowego gmachu poznańskiego Oddziału
przyjął gorące życzenia dalszego pomyśl
PKO, przy Placu Wolności 3.
nego rozwoju najpotężniejszej Instytut
W uroczystości wziął udział także p.
cji oszczędnościowej i dla upam iętnienia
vicepremier inż. Kwiatkowski, który wy
uroczystości dokonał rozdania książe
W ójt gminy zbiorowej w Brze gły p. K. Bielenin nadpłacił ponad
głosił okolicznościowe przemówienie.
czek oszczędnościowych z wkładami pia
szczach, p. Kazimierz Bielenin, bez 1.000 zł.
Prezes PKO dr. H enryk G ruber w ser nieśnymi dzieciom Weteranów Wielko
'W związku z powyższymi fakuchwały Rady gm innej, w płacił bu
downiczemu, niejakiemu W ałczo tam i Starostw o w Białej zarządzi decznych słowach podziękował wszyst polskich.
Budowa tego gmachu w Poznaniu, je 
wi z Białej, wekslam i 16.000 zł. na ło kontrolę częściową Z arządu kim dostojnym gościom za zaszczycenie
pokrycie częścr należytości za bu gminnego w Brzeszczach rp a ^ tę p - uroczystości poświęcenia gmachu PKO dnego z najpiękniejszych w mieście, jest
dowę szkoły powszechnej w Brze. nie zawiesiło w urzędow aniu p. w Poznaniu. Następnie w dłuższym prze dowodem wielkiego znaczenia, jakie
szczach.
Bielenina ,oraz zastępcę w ójta, je- mówieniu podał cyfry, dotyczące wznie władze PKO przykładają do pracy In 
P. Bielenin nie miał zgody R a dnakże wyznaczonemu następcy sionego gmachu, następnie scharaktery stytucji na terenie W ielkopolski, aktem
dy gminnej na ten w ydatek, a n a nie doręczono po dziś dzień zawia zował działalność PKO, a w zakończe kontynuowania przez tę instytucję na te
w et fakt ten m iał ukryć przed w ła domienia S tarostw a (! ). Ponoć niu zaznaczył, że społeczeństwo miasta renie Wielkopolski intensywnej pracy
dzam i nadzorczymi, które dowie, ktoś z otoczenia p. Bielenina de- Poznania to społeczeństwo, które pod gospodarczej i wychowawczej oraz gorą
działy się o nim, dopiero w ówczas, zycję S tarostw a odebrał z rąk li względem zrozumienia pracy i przezor cego poparcia tej akcji przez miejsco
ności wybija się na czoło miast polskich we społeczeństwo.
gdy wydane przez p. Bielenina stonoszowi (!).

Nadużycia przy budowie szkoły
w Brzeszczach

Robotnicy fabryki „Grodzisk*1

się m a w przyszłym tygodniu.
Strajk zakończył się, w wyniku
konferencji, odbytej u inspektora
pracy w Sosnowcu, inż. W esołow 
skiego.
( 1 :0).

Bolączki robotników

Wydziału teletechnicznego w Otwocku

Niedziela w sporcie

ła ł w Krakowie olbrzymie zaintereso
wanie, gromadząc na boisku tej ostatniej
6000 widzów. Ogólnie liczono się ze
zwycięstwem Cracovii, nie przypuszcza
no jednak, że zwycięstwo to będzie tak
wielkie, iż różnica klasy dzielić będzie
obie drużyny. Warszawianka bowiem po
niosła dotkliwą klęskę w stosunku 0:5
(0:3).
POGOŃ PRZEGRYWA NA WŁASNYM
BOISKU Z A . Ł S .
W niedzielę rozegrany został we Lwo
wie mecz ligowy pomiędzy AKS z Cho
rzowa a Pogonią, zakończony zupełnie
niespodziewanym
zwycięstwem śląza
ków' w stosunku 2:0 (0:0).
WARTA REMISUJE Z RUCHEM.
W Poznaniu mecz o mistrzostwo ligi
pomiędzy Wartą a Ruchem zakończył
się wynikiem nierozstrzygniętym 1:1

*

O ile nam w iadom o, w dn. 8 ma
ja w spraw ie tej przybył do gmi
ny B rzeszcze p. prokurator.

Zakończenia strajku

Na kop. „Helena" w Niwce

W fabryce chemicznej „Gro*isk'‘ w Hajnówce, jak donosili
b y , wybuchł w dniu 17.IV strajk
°«Upacyjny.
Robotnicy strajkują nadal trw ają
W u j ą c fabrykę solidarnie na
"mich stanow iskach i trw ać bę3 aż do zw ycięstw a. Z pośród
ija jk u ją cy c h kilku zachorow aro,
fabryki opuścić nie chcą. Poj - W , że lekarz każe im leżyC w
^ 2kach w domu, leżą na posacrzW w fabryce.
Ponieważ zarząd fabryki nie oj^ W a ł się wcale, robotnicy zebrali
dn. 5.V i postanow ili od dn.
ją rozpocząć głodów kę, zam yka
ły. s<ę w jednym z oddziałów ,
^ " m z s s p. dyrektor przyszedł do
d?.°fników , żałow ał ich, powiera.(k*’ że w ‘e> s3 chorzy * t. d. i
byjżl* naw et, żeby duże zmiany
w domu, a trzecia tylko pilno
a iabryki, a najlepiej, aby... z a 

,1

częli pracow ać, a dopiero potem
zwrócili się o podw yżkę, gdyż tabryka nie ma pieniędzy, a cały do
chód kładzie w rozbudow ę i ulep
szanie. P. dyrektor zapom niał tyl
ko, że 90 proc. robotników fabryki
to są gruźlicy i m uszą się odży
wiać, a na to trzeba mieć możliwe
zarobki. Po tern p. dyrektor we
zw ał delegację do siebie, lecz i
w tedy nie pow iedział nic konkret
nego. Nie wiemy dlaczego p. In
spektor pracy nie zainteresow ał się
dotychczas naszą spraw ą.
T ak a solidarność, jaką przeja
w iają robotnicy „G rodziska" zw y
ciężyć musi. Jeden z robotników
zwolnił się tylko na sw ój ślub do
kościoła, a po ślubie w rócił do to
w arzyszy i pełni swój obow iązek,
a chorzy tow arzysze nie chcą iść
do domu, lecz m ów ią: śmierć albo
zw ycięstw o.

nie sprzeciw ia się zasadom tego układu. N ajbardziej obraźliw ym i dla
W łoch były zarzuty godzące w le
gionistów włoskich, którzy na te
renie obcej Hiszpanii bili się z im 
petem w łaściw ym włoskiej rasie
nie dla interesów m aterialnych. Opinia w łoska doprow adzona do os
tateczności postanow iła zareag o 
w ać przeciw niespraw iedliw em u
traktow aniu W łoch przez prasę
brytyjską. Mamy nadzieję, konklu
duje „T ribuna", że p rasa angielska
będzie zdolna należycie ocenić mo
ralne znaczenie tej decyzji.

Nowy gmach P. K. 0. w Poznaniu

Apelujemy do w ładz, ażeby za
rządziły lustrację i kontrolę wszy
stkich wydatków, zw iązanych z
budow ą szkoły powszechnej w
Brzeszczach, oraz gospodarkę Zarządu gminnego.
GRACOVIA DEKLASUJE
W zw iązku z wręczeniem p. W al
WARSZAWIANKĘ.
czakowi weksli, gm ina Brzeszcze
Wykazana na meczu z Wartą w Poz
narażona została na stratę w kwo naniu dobra forma Warszawianki spra
wiła, że mecz ligowy z Cracovią wywo
cie 16.000 zł.

W so lid a r n e ! w a lc e

kę a jednocześnie padły w rogie okrzyki. Pochód skierow ał się do
centrum m iasta. Przed pomnikiem
Jean Jau res‘a kontrm anlfestanci
starli się z czołem pochodu, idące
go z pod pom nika Joanny d ‘Arc.
W starciu został ranny kom isarz
policji.

Zatarg prasowy

weksle na kwotę 16.000 zł. zostały
zaprotestow ane, a budowniczy p.
W alczok popadł w niew ypłacal
ność.
N ależałoby zbadać szczegółowo
w szystkie rachunki, dotyczące bu
dowy szkoły powszechnej w Brze
szczach ,tem bardziej, że, według
ośw iadczenia w ójta, złożonego na
Radzie gm innej, p. W alczok miał
zredukow ać rachunek o kwotę 43
tys. zł. na korzyść gminy. Pierwsze
{Kor. wł.L
niedokładności pow stały już przy
Robotnicy, zatrudnieni sezono- tów . W ypłat, choć miały być re dostaw ie cegły, albowiem przy wy
w dziale teletechnicznym , zor gulow ane co miesiąc, również ję- płaceniu rachunku za zwózkę ce
ganizow ali się w Zw iązku R obot szcze nie otrzym ali.
Robotnicy p ytają W ładze N ad
ników Budow lanych.
Pomimo przyrzeczeń, iż jadą- zorcze, ja k długo jeszcze m ają cze
cyni na m ontaż robotnikom będą kać na w ypłatę swych głodowych
'W a n e bilety kolejow e, do dnia 8 zarobków , gdyż drożyzna w zrasta,
W a nie otrzym ali oni tych bile a sklepy nie chcą udzielać kredytu.

W Hajnówce

ęrunfomnie.
Chroni emalię
lebÓKr.

W dniu święta Joanny d’Arc

Kutno-Gostynin-Łowicz

KUTNO.
W pochodzie PPS. brało udział
do 2500 ludzi, w zgrom adzeniu
ponad 3000. Na zgromadzeniu
przew odniczył tow . Z asada, prze
m aw iał tow . Kułakowski.
Również na akadem ii z o r g a n i 
zow anej przez „Bund" przem awiał
tow. Kułakowski.
ŻYCHLIN.
W pochodzie brało udział po
nad 3000 ludzi. Na zgromadzeniu
oraz na akademii przewodniczył
tow .
Zomerfeld, referow ał zas
row. M. H erter z Łowicza.
GĄBIN.
W pochodzie brało udział po
nad 1000 lu d z i; w z g r o m a d z e n i u
■500 przew odniczył tow. Gadaliński — referow ał tow. Janiak. W ie
czorem odbyła się zabaw a tane
czna.
GOSTYNIN.
W Gostyninie pochodu nie zor
ganizow ano. N atom iast odbyło się
zgrom adzenie na którym przem a

D o b ra

pasta do zębówL
Czyści
ma
odbyw ał

Zakończył się trw ający od 15 dni
strajk „polski" na kop. „Helena"
w Niwce koło Sosnowca.
Robotnicy, przebyw ający w pod
ziemiach, opuścili kopalnię. Nor
m alna praca w kopalni rozpocząć

Wiadomości
OBLAŁA NAFTĄ ŚPIĄCĄ SŁU
ŻĄCĄ I — PODPALIŁA.
W domu Nr. 19 przy ul. Leśnej
we Lwow ie ■"••zegrała się niezw y
kła zbrodnia, której w yśw ietle
niem zajęła się policja.
Zam ieszkała tam Paulina Pachoł
>ka oblała naftą pogrążoną we
śnie siużącą, Julię Hrycyszyn, poczern ją podpaliła.
H rycyszynów na doznała po p a
rzeń tw arzy i rąk.
ŚMIERĆ NA ROGACH BYKA.
W Zalesiu na W ileńszczyźnie roz
juszony byk porw ał na rogi 12-letniego chłopca, Ja k ó b a Bratkiew icza i przygniótł go do ściany. Na
krzyk chłopca przybyli parobcy,
którym po dłuższej w alce z by

P olsk i ^

kiem, udało się zdjąć z rogów
zm asakrow anego chłopca.
Nie
szczęśliw y zmarł.
NAPAD RABUNKOWY.
Na szosie z Łodzi do Brzezin
na kilku kupców napadło 5 zam a
skow anych m ężczyzn, którzy g ro 
żąc rew olw eram i i nożam i, zrab o 
wali kupcom około 1000 z. B andy
ci zbiegli.
URZĘDNIK - DEFRAUDANT.
Sąd okręgow y w Poznaniu sk a 
zał na 4 lata w ięzienia urzędnika
kuratorium szkolnego, Włodzfrhierza Kozakiewicza za zdefraudow a
nie 12.000 zł. N adużycia wydały
się, pomimo, że urzędnik podpalił
biurko aby zniszczyć dow ody winy.

KLĘSKA GARBARNI W ŁODZI.
W Łodzi Ł. K. S. pokonał zdecydowa
nie G arbarnię wr stosunku 6:0 (0:0).
STAN ZAWODÓW O MISTRZOSTWO
LIGI.
Niedzielne mecze o mistrzostwo Ligi
wprowadziły duże zmiany w układzie sił
poszczególnych drużyn. Tabela przedstawna się obecnie następująco:
1) Cracovia pkt. 12:4 st. br. 25:6.
2) W arta pkt. 12:2 st. br. 17:4.
3) A. K. S. pkt. 12:2 st. br. 15:7.
4) W isła pkt. 11:3 st. br. 20:4.
5) Ruch pkt. 11:3 st. br. 17:8.
6) Warszawianka pkt. 8:8 st. br. 15:17.
7) Ł. K . S. pkt. 7:9 st. br. 18:18.
8) G arbarnia pkt. 6:8 st. br. 9:12.
9) Pogoń pkt. 5:9 st. br. 7:13.
10) Dąb pkt. 0:36 st. br. 0:54.

WIELKA REWIA LEKKOATLETYCZ
NA W KRAKOWIE.
W niedzielę na m iejskim stadionie
sportowym w Krakowie odbyły się wiel
kie zawody lekkoatletyczne, stanowiące
eliminację na trójm ecz: Grecja — Cze
chosłowacja — Polska, mający się odbyć
w Atenach w dniach 21—23 maja r. b.
Ogółem w zawodach wzię.o udział ok.
75 zawodników ze wszystkich okręgów
lekkoatletycznych Polski. Najliczniej za
wody obesłała Warszawa, następnie Po

znań, dalej Śląsk, Lwów, Pomorze, Wil
no, Białystok, Lublin, Łódź i Kraków.
Była to pierwsza tegoroczna rewia
najlepszych polskich lekkoatletótw, a za
razem od paru lat największa im preza w
tej dziedzinie sportu na terenie K rako
wa.
Ze zgłoszonych zawodników nie przy
jechali najbardziej atrakcyjni: N oji i
Kusociński. Sprawa przyjazdu Kusocińskiego nabiera cech skandalu, według oświadczeń organizatorów, którzy podali,
że Warszawianka zażądała za start Kusocińskiego kwotę 1600 zł. Sprawa ta zo
stanie niewątpliwie wyjaśniona przez
PZLA.
PÓŁFINAŁY MISTRZOSTW BOKSER
SKICH EUROPY.
W sobotę późnym wieczorem odbyły
się w Mediolanie półfinały bokserskich
mistrzostw Europy. Do tych rozgrywek,
jak wiadomo, zakwalifikowało się aż 6
Polaków.
W wadze muszej Sobkowiak natknął
się na mistrza Olimpiady Niemca Kaisera, bijąc go wysoko na punkty.
W wadze koguciej uważano zwycię
stwo Czortka nad Rumunem Ośca za
prawie pewne. Tymczasem przewidywa
nia te się nie spełniły. Polak przegrał
i został wyeliminowany.
W wadze piórkowej Polus wygrał na
punkty z Węgrem Szabo.
W wadze półśredniej Sipiński napot
kał znowu na Węgra Mandi‘ego i pono
wnie walkę z nim przegrał.
Chmielewski napotkał w półfinale
w7agi średniej na Norwega Tillera, z któ
rym przegrał na Olimpiadzie berliń
skiej ze względu na odniesione kontu
zje. Polak tym razem zrewanżował się,
bijąc Norwega zdecydowanie na punkty.
W wadze półciężkiej Szymura poko
nał Norwega Johnsona.
W finale mistrzostw bokserskich Eu
ropy walczyć będzie zatem czterech Po
laków: Sobkowiak, Polus. Chmielewski
i Szymura. Jest to niewątpliwie bardzo
duży sukces polskich bokserów.
NA BOISKACH PIŁKARSKICH
WARSZAWY.
W zawodach o mistrzostwo klasy A
okr. warszawskiego, uzyskano następują
ce ciekawsze w yniki: Polonia — F ort
Bema 2:1, CWŚ—H uragan 1:1, Warsza
wianka — PZL 1:1, Okęcie — AZS 4:1,
Skra - Czarni 8:0, D rukarz • Elektrycz
ność 4:0.
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Trzymlnutowa cisza
w dniu rccznlcy zgonu
Marszalka

A

Kom. Rządu komunikuje, iż w
środę dn. 12 b. m. w drugą roczni
cę śmierci Marszalka Józefa Pił
sudskiego od godz. 20.45 do godz.
20.48 zapanuje to całej W arszawie
trzyminutowa cisza.

'Ł

Na dany jygnał o godz. 20.43
(dzw ony kościelne, syreny fabrycz
ne i werble) ustanie cały ruch ko
łow y i pieszy. Na skrzyżowaniach
ulic podadzą znaki dyżurujący po
licjanci. Piesi przystaną na miej
scach.

Zwycięskie zakończenie strajku

D zw ony i syreny oznajmią za
kończenie chwili ciszy.

w fabryce Wajsbrema

czyści;
zoruje wszyj j g

1

Kronika Organizacyjna
DZIELNICA
P. P . S. „ŚRÓD
MIEŚCIE".
Posiedzenie Komitetu
Dzielnicy odbędzie się we wtorek dn
11 b. m. o godz. 7-ej.

j

Stan bezpieczeństwa
na cmentarzu Brótizieńskim

Po 16 dniach strajku okupacyj
1) Przyjęcie oddalonego robot
Na cm entarzu Bródzieńskim gra 62-1. Helena Hoffmanowa, żona
POSIEDZENIE KOMITETU DZ
nego robotnicy fabryki w yrobów nika,
suje
od pew nego czasu szajka ło literata i dziennikarza (zam. w
R O W E R Y b a lo n o w e
trykotow ych W ajsbrem a przy ul.
2) uznanie delegacji fabrycznej, STARÓWKA odbędzie się dn. 12
buzów, która napastuje i ograbia Śródborowie). Dzięki jedynie zi
m.
w
środę
o
godz.
7
w
lokalu
dziel
duży wybór różnych marek, za bez Polnej 16 walkę w ygrali. Fabry.
3) przyjm owanie i oddalanie ro
w oddalonych punktach cm entarza. mnej krwi i przytomności umysłu
cen stale na składzie, w znanej fir
kant
zobow
iązał
się
honorow
ać
botników
za zgodą delegacji fabr., nicy, Długa 21. Stawiennictwo obo Poszczególni członkowie szajki wy
mie. E. Oksenberg Warszawa, Nowo
napadniętej, bandyci uciekli, nie
następujące żądania robotników :
4) odpowiednie traktow anie ro wiązkowe.
lipki 2.
stępują w charakterze bezrobot zdoławszy zrabować 600 zł., jakie
botników/- bowiem m ajster Roman
SEKCJA PRACOWNIKÓW UMY nych, proponując osobom, odw ie H. miała w torebce. Ze względu
Chartan pozw alał sobie bić mło SŁOWYCH PPS. Posiedzenie Za.
dzającym cm entarz usługi swe na rozległy teern, jaki cmentarz
docianych robotników po twarzy, rządu Sekcji w środę o g.6 pop., ul
przy porządkow aniu grobów itp. Bródzicński zajmuje, byłoby wiel
5) podw yżka płac od 10 do 40%, Warecka 7, II p,
robotach, za um iarkow aną zapła ce wskazanym, w interesie bezpie
zależnie od kategorii. Najniższa
tą.
czeństwa publicznego, w ystaw ie
DZIELNICA RAKOWIEC. Posie
płaca na fabryce będzie wynosić
W
ubiegłą
sobotę
ofiarą
na
nie
posterunków policyjnych przy
dzenie Komitetu g. 7 w. w środę.
2.50.
W dniu 6 maja r. b. odbyła się miejsko - robotniczej w działalno,
szczęście nieudałego napadu padła bramach cmentarza.
WARSZ. WYDZ. KOBIECY P.P.S
Umowa została zaw arta na tew W arszawie doroczna konferen ści Zw iązku. Fakt, iż 4/5 docho
We
wtorek dn. 11 b. m. o godz. 7 w.
renie
Inspekcji
Pracy
w
obecno
cja okręgowa Spółdzielń spożyw- dów Zw iązku pokryw ają właśnie
ców okręgu warszawskiego, naj te spółdzielnie, nie znajduje o d  ści przedstaw iciela klasowego Zw. odbędzie się posiedzenie Warsz. Wydz
Kobiet P. P. S. ul. Długa 21.
poważniejszego okręgu Związku bicia w świadczeniach i trosce, zaw. włókniarzy.
Spółdzielni Spożywców „Społem" jak ą Zw iązek powinien okazywać
W dyrekcji tram w ajów i auto cielą co pl. Unii Lubelskiej. Linia
Ogólny obrót oddziału war ruchowi spółdzielczości w ośrod.
busów miejskich odbyła się kon ta będzie uruchom iona z dniem 1
szaw skiego Zwiąźku „Społemi* kach robotniczych w arszaw skiego
ferencja z udziałem przedstaw i sierpnia r. b. Uruchomienie tej li
wyniósł w r. 1936 poważną kwo- okręgu.
cieli Slow. przyjaciół Pow ązek, nii rozwiąże dotychczasow e trud
BEZROBOTNY
POD
KOŁAMI
POŻAR
W
CHŁODNI.
tę ponad 7 i pół miliona złotych.
N a zjeździe omawiany był po
PAROWOZU
Przy ul. Moniuszki 12, w chłód pośw ięcona omówieniu uspraw  ności kom unikacyjne dzielnicy Po
Wykazał w ięc wzrost w porów  nadto 3-letni plan prac i rozwoju
nienia komunikacji tram w ajow ej. wązkowskiej.
naniu z r. 1935 — 6 %.
Związku, okręgu w arszaw skiego
Na stacji kolejki M areckiej do ni, mieszczącej się w suterenie
Zarządow i Stow, przyjaciół P o
Należy z uznaniem podnieść, i poszczególnych spółdzielń. Plan stał się pod parow óz 40-letni An pod restauracją Izaaka G ertncra,
wązek udało się, po paruletnich
w
skutek
krótkiego
spięcia
zapaliło
że obroty ze spółdzielniami związ przew iduje system atyczny i ujęty toni Rakow ski, bezdomny i bezro
zabiegach, uzyskać zgodę dyrekcji
kowymi przekroczyły 85% , co w przem yślane posunięcia znacz, botny. Dzięki przytom ności uniy. się uzwojenie w silniku elektrycz tram w ajów na uruchom ienie no.
świadczy o rzeczywiście spół ny rozwój spółdzielczości spo słu maszynisty, który zdołał w po. nyni. Pogotow ie III oddziału stra  wej linii tram w ajow ej Nr. 8, łą 
Wykłady w Stowarzyszeniu b.
dzielczym charakterze tych obro żywców. D a się on osiągnąć jed rę zatrzym ać parow óz, Rakowski ży w ciągu kilkunastom inutowej czącej m iasteczko Powązki, Jasny Więźniów Politycznych (Senator
tów.. Godny jest też zanotowania nak li tylko w tym wypadku, gdy doznał jedynie lekkich obrażeń akcji pożar ugasiło.
Dwór, kolonię Kościuszkowską, ska 36-13. W czw artek 13 m aja o
ZAMACH SAMOBÓJCZY.
poważny wzrost obrotów artyku- kierownictwo i a p a ra t organiza- głowy. Przewieziony przez lekarza
Piaski,
Buraków i fort Bema z po godz. 6 w. tow. L. W interok wy
25-Ietnia Irena Kamieńska, bez
łami własnej produkcji fabryk cyjny Związku Spółdzielni „Spo Pogotow ia do am bulatorium , Ra
głosi odczyt na tem at: „Budżet
dom na, nafciarka, otruła się esen łudniowo - zachodnią.
spółdzielczych (Kielce, Włocła- łem!" będzie rzeczywiście i wy kowski skorzystał z chwilowej nie
państw a polskiego".
T
rasa
tej
linii
biec
będzie
z
mia
cją octow ą w bramie domu O gro
wek, Gdynia, Sokołów Podlaski) trw ale dążyć do naw iązania ści- uw agi personelu sanitarnego i u.
steczka
Pow
ązki
przez
dzielnicę
Posiedzenie Zarządu Warazawsltie.
dow a 25. Pogotow ie przewiozło
— wyniósł on 30% w porówna, słego kontaktu z ruchem ro b o tn i lotnił się.
hand'ow
ą:
żelazną
Bramę,
dw
o
go
Oddziału TUR. odbędzie się ¥
desperatkę do szpitala W olskiego.
niu z r. 1835.
czym, a przede wszystkim ze
rzec Główny i dochodzić będzie środę 12 b. m. o godz. 7 wiecł. w ml*
SUBLOKATOR W OPAŁACH.
N a czele odbiorców warszaw związkam i zawodowymi.
Czesław Aleksander, kierowca, ul. M arszałkow ską do pl. Zbaw i- szkaniu przy ul. Smolnej 25 m. 7.
W wyniku przeprow adzonych
skiego oddziału hurtowni „Spomieszkał w charakterze subloka
łem!“ stoją duże wlelosklepowe tajnych w yborów do Rady Okrę
tora u niejakiego W acław a T rusz
miejskie spółdzielnie spożywców, gowej zostało w ybranych 10 dele,
PIĘĆDZIESIĘCIOLECIE „LUTNI". czyńskiego G rzybow ska 53). P o
zrzeszające robotników i pracow- gatów poszczególnych spółdzielń
nieważ A. zalegał z płaceniem koPół wieku życia i trudnej pracy
tow. J. żerkow skim , dyrektorem
ników kolejowych: Krajowa Spó!
ADRIA: „Nev-York-San Francisco". MAJESTIC: „San Francisco".
mornego, gospodarz zagroził mu,
APOLLO: „Kłopoty sportowca" i
dzielnia Spożywców Kolejarzy i Krajowej Spółdzielni Spożywców artystycznej zespołu. Jakże dziś
że o ile natychm iast nie zapłaci i „Łowca przygód".
trudno parę tygodni, miesięcy u.
Powszechna Spółdzielnia Spożyw Kolejarzy, na czele.
nie w yprow adzi się — zabije go. ANTINEA: „Czarne róże"
i „Sztanców w Żyrardowie.
N a zjeździe dokonano również trzym ać jak ąś placów kę artystycz
Sublokator złożył skargę w ko
dar wolności".
O ile więc pod względem gos- wyboru kandydatów do Rady ną przy życiu, a cóż dopiero lat m isariacie, oskarżając Truszczyń
AMOR: _„Panowie w cylindrach'
podarczym rozrost spółdzielń i N adzorczej Związku Spółdzielni kilkadziesiąt w w arunkach zmien
i „Gabinet figur wojskowych".
skiego o groźby karalne.
nych,
przew
ażnie
bardzo
ciężkich.
hurtowni spółdzielczej nie ulega „Społem !". O brady trw ały przez
Nocy ubiegłej Truszczyński z żo AKRON: „Hotel Savoy 217“ i „Pat
wątpliwości i krytyka na zjeździć cały dzień w domu spółdzielczo Jednakże idea zespołu, dążenia, ną, m ając do pomocy kilku przy
i Patachon".
J. Mac Donald-Clark Gable
które w „Lutni" zaszczepił jej za
dotyczyła pod tym względem nic ści rolniczej przy ul. W areckiej.
AS: „Cyrk Sarana".
jaciół, rzucili się na A leksandra i
wielu ujemnych objawów (nad
W śród rezolucyj o charakterze służony tw órca i kierow nik Piotr pobili go dotkliwie młotkiem i że- ANTINEA: „Bohaterowie Sybiru" i
mierne koszty kredytu, w niektó ogólnym należy podkreślić dwie: M aszyński, jest o wiele silniejsza laznymi rurami.
„Na dnie morza".
rych wypadkach za wysokie ceny, jedna dotyczyła konieczności po ponad przeszkody dnia bieżącego.
BAŁTYK; „Dama kameliowa".
Z ebraw szy resztki sił, Aleksan
O o i w o l . O d 12 l a t
rozw ijać się
BIS: „Senorita w masce" i „Dzisiej
pewne niedokładności w dosta w ołania do życia istotnego samo Pozw ala chórowi
der zdołał w yrw ać się swym osze
czasy".
w ie), o tyle pod względem dzia rządu spółdzielczości w postaci i kwitnąć.
NOWA TOMBOLA: „Caranga" i
prawcom . Brocząc krw ią, w po dZARY: „Królowa dżungli".
„Fortancerka".
łalności ogólnej i społeczno-wy Izby Spółdzielczej; druga — oNiewątpliwie kwiatem działal dartym ubraniu, zjaw ił się w 6-ym
„Władca podwodnego MUCHA: „Straszny dwór".
chowawczej podnoszono na zjeż p arcia w alki z drożyzną nie na ności Stow arzyszenia „Lutni" był komis., gdzie złożył zameldowanie CAPITOL:
świata".
MIEJSKI: „Noc przed bitwą".
dzie szereg poważniejszych za środkach adm inistracyjnych, a na jej koncert w Filharmonii, zw iąza o napaści.
CASINO: „Ty co w Ostrej Bramie"
strzeżęń. Stwierdzono więc przede uzdrowieniu gospodarki surowco ny z obchodem półw iekowego ju 
COLOSSEUM: „Droga do sławy".
ELITE: „Mam 19 lat" i „Ostatni po.
wszystkim na zjeździe, iż w dal wej, kontyngentowej .celnej i t. p. bileuszu.
ganin".
Obok solistów (pp. M ariusz M a
szym ciągu zbyt mało uw zględ
EUROPA: „Zabronione szczęście".
szyński, Edw ard W ejsis), w ystąpił
niana jest waga spółdzielczości
S. /. S.
FAMA: „Nicpoń".
parokrotnie chór. Subtelne w yko
P R O S Z K I DLA
FLORIDA: „Rose Marie" i „Cowboy
D
O
R
O
S
L
V
C
M
nanie k antaty Piotra M aszyńskiebohater".
, ZC ZNAKIEM FA BRYCZNYM *
go „Ziem ia" dało słuchaczom duFORUM: „Suzy“ i „Pięcioraczid".
Lakierowanie ram
tel.
oras czyści zam ienne
dobrych wrażeń. Nie mało p ra 
FILHARMONIA: „W zamieci żela
11 - 95-54 żo
A. RY80WSKI
cy i zapału włożył w przygotow a
z a i o g n ia " .
B ile ty ulg. za w yj. premier,
sobót i świąt I miejsca 5 0 gr.
nie trudnego utw oru p. Konstanty
GDYNIA: „Kochany ł->buz".
Rogalski. Prow adził liczny zespół
GLORIA: „Bohater z Texasu".
m uzykalnie i sprawnie.
HOLLYWOOD: „Płomienne serca". OKO PRASKIE: „Załoga" i „Miło
sne niespodzianki".
W
ostatnich
czasach
w
ystąpiła
W przerw ie składano „Lutni" jej
HELIOS: „Amerykańska awantura". PAN: „Dorożkarz nr. 13".
w
postaci
m
asowej
egzem
a
na
kierownikom i członkom g ratu la
ITALIA: „Król kobiet".
PETIT TRIANON: „Ich troje" f
TEATR WIELKI — OPERA.
rewia „Słońce w Cyruliku" z H. Or cje. Nie brakow ało wieńców, kwia tw arzach i rękach wielu osób. OIMPERIAL: „Cienie przeszłości" i „Skowronek" z M. Eggerth.
Dziś „Aida“.
donówną, Lawińskim i Zniczem na
POPULARNY: „Czarny anioł" i re„Kobieta i brylant".
tów i przemówień, które jedno kazuje się, iż wzmożenie się licz
wis®
TEATR NARODOWY: Dziś ko- czele zespołu.
TEATR ROZMAITOŚCI: Dziś „We myślnie podkreślały nie tylko mu by w ypadków egzemy jest w yni KOMETA: „Płomienne serca".
PROMIEŃ:
„Pod dwiema flagami"media Shawa „Korsarz i Lady" z soły Emil1'.
zyczne, ale ogólno - kulturalne i kiem dotykania kw iatów . N iektó
PRAGA: „Piekło Chin" i „Brygada
Ćwiklińską i Węgrzynem w rolach ty
re
gatunki
kw
iatów
pow
odują
eg
TEATR „8.15" gra codziennie
śmiałych".
tułowych.
społeczne zasługi Stow arzyszenia.
peretkę „Wiktoria i jej huzar”.
zemę u niektórych osób. T ak jest
RAJ: „Czarownica".
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