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10

PROLETARIUSZE WSZYSTKICH KRAJÓW ŁĄCZCIE SIĘ 5
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Wydawca i Rada Naczelna P. P. S.

KONTO CZEKOWE W P.K.O. 175
Pocztowe Przekazy Rozrachunkowe
Orzgd Pocztowy W arszawa I K artoteka N. 1 1 7

Cena numeru

10 groszy
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P ' ® " 1" " ® ' " * ^ » Warszawie z odnoszeniem miesięcznie zł. 2.50, bez odnoszenia zł. 2.20 na prowincji m iesięcznie zł. 2.50, zagranica zł. 5.61. Za zm ianę adresu 50 n r.
_________
„NAPRZÓD" Kraków, ul. Sw. Tomasza 1 1
«»®AZETA ROBOTNICZA** Katowice, ul Teatralna 12.
„ŁODZIANIN*4 Łódź, Al. Kościuszki 29. „ROBOTNIK PIOTRKOWSKI" Piotrków Tryb ul. Piłsudskiego 64
..ROBOTNIK RADOMSKI" Radom, ul. Kelles-Krauza 1.
„ROBOTNIK POZNAnSKO-POMORSKI" Poznań, ul. Stroma 24
C e n y o g ł o s z e n i Za wiersz wysokości 1 m ilim etra w tekście gr. 50, zwyczajne 40, nekrologi do 60 mm. gr, 20, powyżej 60 mm. gr. 3 0 ,drobne za wyraz 20 gr. Poszukiwanie l zaofiarow ani* pracy b ezpłatnie
_____________________
Ogłoszenia tabelaryczne o 50 proc, drożej. Układ ogłoszeń tekstowych I zwyczajnych 6-szpaltow y. Za treść ogłoszeń Redakcja nie odpow iada
d z ia ły .
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Rrząd (hautemps'a kontynuuje politykę tow. Bluma
W obliczu doniosłych operacji finansowych
PARYŻ. (P A T .). Po całonoc
nych narad ach Rząd postanow ił w
obliczu sytuacji finansowej, jaka
się w ytw orzyła — w ystąpić do
parlam entu z żądaniem równie sze
rokich i nieograniczonych pełnom ocnistw , ja k te, których żądał w
sw oim czasie prem ier Blum, a nafwet o tyle szerszych, że z w yklu
czeniem popraw ki deput. Petiche'a,
zabraniającej Rządowi dewaluacji.
W kuluarach parlam entu w y ra
ż ają opinię, że prem ier Chautem ps spodziew a się, iż now e kie
row nictw o radykalne Rządu i oso b a min. Bonneta, cieszącego się
zaufaniem kół finansow ych, spra
w ią, że R ząd uzyska tym razem
w Senacie konieczną w iększość.
N ależy oczekiw ać, że w Izbie ko
m uniści pow strzym ają się od gło
sow ania. C hautem ps nie będzie
jednak uw ażał tego w yłam ania się
kom unistów za zm ianę podstaw
w iększości parlam entarnej Rządu.
P rojektow ana u staw a o pełno
m ocnictw ach zaw ierać będzie p o 
dobnie ja k poprzednia tylko jeden
artykuł. Zostani’e ona po od
czytaniu deklaracji rządow ej zło
żona Izbie D eputow anych, która
bez zwłoki przystąpi do obrad.
N ależy się liczyć z m ożliwością n o 
cnego posiedzenia Izby.
O LOSY

FRANKA.

Przez całą noc pom iędzy P a ry 
żem, Nowym Jorkiem , W aszy n g 
tonem j Londynem, prow adzone
były rozm ow y telefoniczne, m ają
ce na celu uzgodnienie now ych po
sunięć R ządu francuskiego z tró j
stronnym układem finansowym.
W kuluarach zapew niają, że
min. Bonnet zdołał sobie zapew nić
w spółpracę Banku Francji, jak ró
w nież wielkich banków francu
skich, które odm ów iły sw ego cza
su poparcia Blumowi. W edług
tych inform acyj R ząd będzie się
starał rato w ać franka przede w szy
stkim drogą szerokich oszczędno
ści i now ych podatków . Bieżące
potrzeby skarbu p ań stw a pokryte
być m ają nowym kredytem w Ban
ku Francji.
„Echo de P a ris" przew iduje, że
R ząd puści franka na losy w olnej
fluktuacji giełdow ej, tak aby spro
w adzić franka do p arytetu z cza
sów poprzedzających Rządy Poincarego, t. j. do 125 fr. za 1 f. szt.
i 25 fr. za 1 dolara.
PRZECIW SPEKULACJOM.
Bank francuski zaw iesił w szel
kie operacje w alutam i obcymi na

czas om aw iania projektów finan ODZEW GIEŁDY ANGIELSKIEJ.
sow ych przez parlam ent. Mimo to
LONDYN. (P A T .). Z powodu
banki będą przydzielały w aluty
decyzji Rządu francuskiego o zam
zagraniczne turystom opuszczają
tonięciu giełdy na czas opracow a
cym Francję.
nia zarządzeń, zw iązanych z kry
zysem finansow ym . Komitet ban
ZAMKNIĘCIE GIEŁD.
kierów londyńskich postanow ił aż
PARYŻ. (PAT.). Dziennik urzę
do odw ołania zaw iesić wszelkie
dow y ogłosił w e w torek dekret o
operacje opiew ające w e frankach
zam knięciu giełd francuskich, po
francuskich.
czynając od dn. 29 czerwca aż do
daty, którą ustali osobnym rozpo AMERYKA APROBUJE ZARZĄ
DZENIA.
rządzeniem m inister finansów. De
WASZYNGTON. (PA T .). Se
kret ustala również sposób regu
lacji zobow iązań, termin których kretarz stanu skarbu M orgenthau
odpow iedział na zapytanie czy sy
zapada w dn. 29 czerwca.

tuacja finansow a Francji może za
kłócić funkcjonowanie tró jstron
nego układu m onetarnego, iż układ ten będzie działał nadal bez
zmian.
M orgenthau ośw iadczył
poza tym, że nie widzi potrzeby
zwiększenia funduszu w yrów naw 
czego, tak jak to uczyniła Anglia,
poniew aż fundusz
am erykański
w ydaje mu się na razie w y star
czający.
Z OSTATNIEJ CHWILI.
PARYŻ. (P A T .). Izba po w y
słuchaniu deklaracji rządow ej uchw aliła votum zaufania 393-ma
głosam i przeciw ko 142.

Międzynarodówka
Po raz pierwszy Międzynaro
dówka Zawodowa, reprezentu
jąca 15 milionów zorganizowa
nych robotników, obradować bę
dzie w stolicy Polski. Imieniem
więc całego proletariatu Rze
czypospolitej, zorganizowanego
w klasowych związkach zawo
dowych, witamy jej przedstawi
cieli — nietylko jako miłych i
drogich gości, lecz również ja
ko wiernych współtowarzyszy
walki, posiadających wspólne z
nami cele i wspólne interesy.
A te wspólne interesy i współ
ne cele, to WYZWOLENIE SIĘ
Z WSZELKIEGO WYZYSKU I
UCISKU, — to TRWAŁY PO
KÓJ MIĘDZY NARODAMI, —
to WOLNOŚĆ I WALKA Z
WSZELKIMI DYKTATURAMI.
Zdajemy sobie sprawę, że te
wszystkie „totalizmy" i iaszyznr ie są niczym innym, jak tyl
ko NOWĄ formą STAREGO
ążenia człowieka do panowa
nia nad drugim człowiekiem—
i do możności stosowania wo
bec niego wyzysku i przemocy.
Dążeniu temu PRZECIWSTA
WIA
SIĘ
PROLETARIAT
WSZYSTKICH KRAJÓW, łą
cząc się we wspólnej organiza
cji. I kłamstwem jest to, co w
tej chwili starają się wmawiać
obłudnie w społeczeństwo lu
dzie, którzy — chcąc utrzymać
swoją władzę nad narodami i
swoje prawo wyzysku — zwal
czają ideę międzynarodowego
zbratania wszystkich robotni
ków i międzynarodową solidar
ność, jako rzekome ogranicze
nie suwerenności narodowej i
swobody urządzania się we wła
snym kraju.

W tym rozpętaniu namiętnoś Istanęła na rozdrożu. Jutro moci nacjonalistycznych i dążeniu ■że powrócić do form ustrojo
do ugruntowania dyktatorskiej wych, które umożliwią jej swo
władzy jednostek i „elit“, czy bodną walkę o wolność i spra
„górnych" klas społeczeństwa, wiedliwość, ale też jutro może
udało się niestety w poszczegól pogrążyć się zupełnie w mro
nych krajach złamać CHWILO kach „totalizmu" i nacjonaliz
WO opór przeciwko wyzysko mu, dążącego do zduszenia każ
wi, zahamować walkę o wyz dego odruchu i każdej myśli o
wolenie i wolność — i wyrwać walce o wyzwolenie z przemo
robotników ze wspólnej organi cy człowieka nad człowiekiem.
zacji międzynarodowej. Z na
Na jakiej drodze dokonywać
szych wspólnych szeregów wyr się będzie najbliższy rozwój w
wano w ten sposób pozornie ro naszym Państwie — zależy to
botników WŁOSKICH, ROSYJ przede wszystkim OD SIŁY
SKICH, NIEMIECKICH i AU POLSKIEJ KLASY ROBOTNI
STRIACKICH, ale nie wyrwano CZEJ, OD SIŁY POLSKICH
z ich SERC wiecznego pragnie CHŁOPÓW I POLSKIEJ INTE
nia wolności i sprawiedliwości LIGENCJI, którzy mają te sa
społecznej, które jest przyrodzo me interesy, co odpowiadające
nym prawem człowieka a któ im warstwy społeczne w innych
rego nie może zdusić żaden za krajach, i te same ideały, za
kaz Hitlera, Stalina czy Musso- które walczy CAŁA MIĘDZY
liniego. Tylko wczorajszą wal NARODÓWKA:
kę, jawną i otwartą, uniemoż POKÓJ, WOLNOŚĆ i SPRA
liwioną przez teror i represje, WIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNA.
To też ci wszyscy, którzy
zastąpiła w państwach dykta
torskich walka TAJNA I KON chcą przeprowadzić skuteczną
SPIRACYJNA, która toczy się walkę o te ideały, — muszą zro
i musi się toczyć dalej podzie zumieć, że jedyną drogą do omnymi nurtami, dopóki nie zo siągnięcia celu jest zjednoczenie
staną urzeczywistnione jej ce wszystkich sił we wspólnych
le: WOLNOŚĆ i ZNIESIENIE międzynarodowych szeregach.
WYZYSKU.
Polska pod tym względem
ZYGMUNT ŻUŁAWSKI.

Dziś, o godz. 10 rano, w sali „Ate
neum" przy ul. Czerwonego Krzyża 20
nastąpi otwarcie obrad

Rady Generalnej Międzynarodowej
Federacji Związków Zawodowych

W Hiszpanii
Dalsze akty tragedii

A Komitet Nieinterwencji radzi
LONDYN. (PAT.). Komitet Niein
terwencji zebrał się w e wtorek w
Foreign Office pod przewodnic
twem lorda Plym outha. A m basa
dor R ibbentropp przybył wczoraj
wieczorem samolotem ' do 'Londy
nu, celem w zięcia udziału w p o
siedzeniu podkom itetu, na które
przyjechał w jednym samochodzie
z am basadorem W łoch Grandim.
Propozycja angielsko - francu
ska, aby zastąpić w kontroli m or

W ramach wystawowych imrem muzycznych odbył się 28 b.
i. w sali teatru Pól Elizejskich
rugi z cyklu koncetrów polskich,
ył to koncert pani W andy Lanowskiej, obejm ujący swym pro•amem utw ory oparte na motyach pieśni i tańców ludowych

polskich, oraz daw nej muzyki pol
skiej.
Drugi zatem po koncercie ks.
G ieburow skiego koncert polski w
P aryżu zapoznał publiczność fran
cuską i zagraniczną z muzyką pol
ską 17 i 18 wieku. Koncert ten za
kończył się wielką ow acją publicz
ności dla wykonawczyni.

skiej okręty włoskie i niemieckie
przez okręty angielskie ł francu
skie natrafiła na sprzeciw Włoch i
Niemiec, które twierdzą, że propc zycja grozi zachwianiem równe •
wagi w wykonaniu kontroli.
Reprezentant Sowietów wypo
wiedział się na rzecz propozyj
francusko - angielskiej. Następ’ e
posiedzenie podkomitetu odbędą e
się w piątek.

w*I

wiedli! L U J .
n a B ie la n a c h
WARSZAWA. (PAT.). W e w to
rek po południu król Karol II zwie
dzał w raz z ks. Michałem C entral
ny Instytut W ychow ania Fizycz
nego na Bielanach.
Król pozostał w C.I.W.F. czas
dłuższy, żywo interesując się pra

cami instytutu, oraz systemem nau
czania.
**
*
O godz. 13,30 p. Prezydent przyj
mował śniadaniem gośoi królew
skich.

Japonia postara slą
wyzyskaC zam ieszanie w Sowietach
TOKIO. (P A T .). Agencja Domei komuniktfje, że min. spraw
zagranicznych poleciło am basado
rowi Japonii w M oskwie, Szigenitsu, aby złożył energiczny pro
test na ręce rządu sow ieckiego
przeciw ko zbrojnej okupacji przez
w ojska sowieckie w ysp Bolszoj i
Sennufa na Amurze.
Rząd M adżukuo ponow nie z a 

protestował wczoraj wobec konsu
la generalnego ZSRR. w Charóinie przeciwko okupacji tych wysp,
a także przeciwko licznym incy
dentom, które wydarzyły się osta
tnio na granicy sowiecko - man
dżurskiej.
Rząd mandżurski domaga się u
karania winnych sprowokowana*
tych incydentów.

Dalszy etap misji van ZeelandI

Prezydent Roosevelt będzie
NOWY JORK. (PAT.). Prem ier
le
belgijski van Zeeland odpływ a do dejmował van Zeelanda obiade
Europy 30 b. m. Dzień w torkow y w Białym Domu.
van Zeeland spędził w W aszyng
tonie, gdzie ma być przyjęty przez
Hulla i M orgenthan'a.
SYDNEY. (Australia). (PA T .).
WARREN. (PAT.). Został w y kilka mostów, fabryk i torów ko
Letniczka Earhardt odleciała i
dany nakaz aresztow ania Gus lejowych.
portu Darwina.
Hall‘a, jednego z przew ódców i
RZYM. (P A T .). Zaszedł w y
organizatorów
strajku.
W iado
padek
zbiorowego
zatrucia w
mość ta w yw ołała wielką sensa
szpitalu
dla
um
ysłow
o
chorych w
BAGDAD.
(P
A
T
.).
W
e
w
torek
cję w Stanach Ohio i Pensylwanii.
SZANGHAJ. (PAT.). W prow in
W edług ośw iadczenia władz aresz parafow ano układ pom iędzy Ira Loretto. 52-ch chorych przew ie
cji
Cze-Kiong gw ałtow ne deszcze
ziono
do
szpitala,
gdzie
dw
aj
zm
a
tow ano już trzy osoby, według ze nem a Irakiem, kładący kres dłu
spow odow ały pow ódź, która zato 
rli
.
Z
atrucie
nastąpiło
z
pow
odu
gotrw
ałym
sporom
granicznym
.
znań których Guss Hali opracow ał
szeroki plan sabotażow y, a m. in. Podpisanie układu nastąpi w T e  gotow ania pożywienia w niepo- piła około 20 m iast.
bielonvch naczyniach.
zam ierzał w ysadzić w pow ietrze heranie.

Koncert Wandy Landowskie] Wrzenie strajkowe w USA
w P aryżu

ich do Kartageny. Jeden z lotni
ków zmarł na skutek odniesionych
ran.
SALAMANKA. (PAT.). Kores
pondent Havasa donosi: Na fron
cie biskajskim wojska powstańcze
stanęły w odległości kilometra od
miasta Valmaseda. Wojska rządo
w e ewakuowały większość ludno
ści tego miasta. W ciągu ostatniej
nocy gwałtowna burza zniszczyła
mosty zbudowane przez saperów,
tak, że oddziały powstańcze mu
siały przebyć rzeki wbród.

WALENCJA. (PAT.). Ministerium obrony narodowej komuniku
je, że podczas poniedziałkowego ostrzeliwania portu Sagonte przez
krążownik powstańczy, nie zano
towano żadnych ofiar ludzkich,
ani też większych spustoszeń. Około południa wodnopłatowiec rzą
dowy został napadnięty podczas
lotu zwiadowczego przez wodno
płatowiec marki niemieckiej. Pod
czas walki wodnopłatowiec rzą
dowy zapalił się. Czterech ludzi
załogi spadło do morza. Uratował
ich okręt angielski, który odwiózł

Amelie Earhardt leci dale]

Masowe zatrucie

Iran a irak

20 zatopionych miast

S tr. 2
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Międzynarodówki Zawodowej
w Warszaw!®

Tow. Z. Żuławski w artykule
na str. 1 daje ocenę zasadniczą
prac
zadań Międzynarodówki
Zawodowej, której kierownict
wo obradować będzie od dzisiaj
w Warszawie. Urzędowy org-an
Międzynarodówki — „Biuletyn"
•streszcza w artykule wstępnym
plan prac na sesji warszawskiej
Zamieszczamy ten artykuł w
tłumaczeniu dosłownym.
Red

Jest to pierwszy wypadek, że
posiedzenie Rady Generalnej M ię
dzynarodów ki Zaw odow ej o d b ę
dzie się w stolicy Polski. Decy
zja o przyjęciu zaproszenia n a 
szych polskich tow arzyszów do
W arszaw y ma sym boliczny ch a
rakter: podkreśla ona znaczenie,
jakie w naprężonej sytuacji e u ro 
pejskiej przypada w udziale p a ń 
stwom wschodnio - europejskim .
Podkreśla także znaczenie, jakie
cały międzynarodowy ruch zaw o
dowy przypisuje zawodowemu,
społecznemu i gospodarczem u roz
wojowi w krajach w schodnio-euro
pejskich. Decyzja ta umożliwia
także związkom zawodowym na
W schodzie Europy i w basenie
D unaju wzięcie większego udzia
łu w obradach, aniżeli wtedy, gdy
obrady toczyły się na Zachodzie.
Tegoroczne posiedzenie Rady
Generalnej, na którym prezydium
i sekretariat złożą spraw ozdanie
z działalności za ostatnie 12 m ie
sięcy, nabiera szczególnej wagi
już przez sam ten fakt ,że cho
dzi- o okres, obfitujący w z d a rz e 
nia nictylko natury gospodarczej
i społecznej ,oraz w ynikające 2
nich konsekwencje dla ruchu z a 
wodowego, ale także o okres, k tó 
ry z. pełniły w ypadki w H iszpa
nii, k'órych skutki m ają h isto ry 
czną doniosłość.
Jak wiadomo, w kilka dni po
zakończeniu kongresu M iędzyna
rodówki Zawodowej w Londynie
w 1936 r. znalazła się H iszpania
w ogniu wojny dom owej; ta w o j
na wkrótce jednom yślnie uznana
została za pierwsze krwawe s ta r 
cie o międzynarodowym zasięgu
z faszyzmem. Praw ie rok cały
bronili się bohatersko nasi hisz
pańscy tow arzysze sk ładając niesłychane ofiary z krwi j mienia,

11

by obronić swą Republikę przed
faszyzmem. Nie raz akty prowO'
kacji i b arbarzyństw a stosowane
przez Rządy H itlera i Mussoliniego groziły podpaleniem pokoju
europejskiego.
Siły międzynarodowe ruchu ro
botniczego, a przede wszystkim
siły związków zawodowych, z o 
stały w najw yższym stopniu na
piętę, by z jednej strony przyjść
z pomocą hiszpańskim tow arzy
szom w ich ciężkiej walce, z drm
giej zaś strony, by poruszyć i ożywić „kunktatorską
politykę’
państw demokratycznych. Że to
się udało i — ja k w spraw ozda
niu z działalności sekretariatu p o 
wiedziano — „państw om faszy
stowskim przeszkodzono w o p a 
nowaniu H iszpanii i w rozbiciu
wału dem okracji i wolności, które
go sytuacja geograficzna stałaby
się kluczowym stanowiskiem w y 
mierzonym w europejskie dem o
kracje — to w dużej mierze jest
do zawdzięczenia czujności i a k 
tywności m iędzynarodowego ru 
chu zawodowego.
Dla właściwej oceny ofiarności
i solidarności klasy robotniczej
w ystarczy w skazać, że
akcja
zbiórkow a
M iędzynarodowego
Funduszu Solidarności dla H isz
panii, do końca kwietnia r. b
dała praw ie 12 milionów franków.
Położenie w Hiszpanii oraz a k 
cja pomocnicza M iędzynarodówek
zawodowej 1 socjalistycznej są
głównymi
punktam i
porządku
dziennego obrad w arszaw skich
S praw ozdaw cą będzie sekretarz
generalny M iędzynarodówki Z a 
wodowej tow. W . Schevenels.
Pomimo trudności i słabości,
jakie zechow ały politykę europej
ską, ponieważ dem okracje tylko
bardzo powoli decydowały się na
przeciw staw ienie
pogróżkom
i
bluffom
faszystów
świadomej
swych celów woli czynu ,a także
pomimo niepewności, która wfaś
nie w ostatnich tygodniach zacią
żyła nad losami Hiszpanii — po
mimo tego w szystkiego ostatnie
miesiące uwieńczone zostały d u 
żymi sukcesami w ruchu zawodo
wym.
M iędzynarodów ka
Zawodowa
ubiegły rok może uw ażać za rok
niezwykłego
wzmocnienia
się.
przede wszystkim przez rozmach,
jaki w ziął francuski ruch zaw o
dowy. Również w W. Brytanii i
krajach
skandynaw skich liczba
członków w związkach zaw odo
wych urosła. Mało je st lat w sk a 
li m iędzynarodow ej, w których
związki zawodowe m ogły w yka
zać się ta k wielkimi sukcesam*
społecznymi ,jak w roku 1936/7.

tygodniu pracy we
x Francji, Belgii i in. krajach, jak
również o spraw ie płatnych urloBpów fi postępie w dziedzinie pra
w odaw stw a pracy i t. d.
Pomimo dużych sukcesów w
skali narodow ej w dziedzinie 40-

N ow a p o w ieść

Leona Kruczkowskiego
„Sidła“ — Warszawa, Gebethner żuje właściwy kierunek i wśród
i W olff, 1037; str. 416.
sprzecznych pozornie — a zawsze
Od powieści historycznej, od ciągłych — nurtów wydarzeń nie
i^ ^ b raw przeszłości związanych z pozwala stracić orientacji.
— czy niedolą raczej— chłop
„Poezja — pisał Norwid w li
I H R ą , przeszedł Leon Kruczkowski ście do Bohdana Zaleskiego —
do aktualności najżywszej, pul która zapomina, że ona coś robić
sem spraw najpowszechniej zna powinna, zapomina przez to sa
nych bijącej. Takie przejścia, ta mo o zdrowej estetyce... jest pe
k i przeskok, pow iedziałbym , — wna proporcja utylitam ości, która
n ie zawsze wypada zwycięsko. jest warunkiem piękna"... Odno
Odmienność materiału narzuca i si się to, oczywiście, nie tylko do
odm ienność metod twórczych; poezji w jej wąskim, lirycznym
wysokie kwalifikacje twórcy po zakresie. Epika czy dramat mu
wieści historycznych mogą zawieść szą m ieć również w sobie owe ziar
w zetknięciu z współczesnością, al no zdrowej „utylitam ości", które
bo też — naodwrót — jej znako nadaje dziełu sens, smak i zna
m ity malarz i piewca zgubi się czenie, koi;, rwuje od rychlej za
nieraz bezradnie wśród akceso głady, wyznacza określoną rolę w
riów historii, wypuści z rąk jej zespole fenom enów artystycznych
istotne wątki, rzeczy błahe po danej epoki.
miesza z w ielkim i. Kruczkowskie
Nowa powieść Kruczkowskiego
mu nie grożą te niebezpieczeń powstała z gruntu społeczno-gostwa : zm ysł społeczny, znajomość I spodarczych procesów współczeanalizy socjologicznej — to jest I sności i jest wyrazem m ęskiego,
f ion jego pisarstwa, który wska-1 stanowczego i rzeczowego do tych
~

a
w
m
w
Na marginesie ostatnich wydarzeń
Głośne w ystąpienie ks. m etropo
lity Sapiehy znów postaw iło na po
rządka dziennym spraw ę kleryka
lizmu w Polsce. Uprzytomniło wie
lu w szystkie niebezpieczeństw a
starannie organizow anej klerykalnej ofensywy w Polsce. Jednym z
najciekaw szych problem ów jest
stosunek kleru i klerykalizmu do
sp ra w y społecznej.

rzędow e chrześcijaństw o zanied
bało problem socjalny. Ileż gory
czy w tej książce! Walka z komu

nizmem, pow iada, — oczyw iście!
Ale czy podobna zw alczać kom u
nizm, broniąc kapitalizm u? „C okol
wiek bądź będzie — pisze — przy
szłość należy do m as robotniczych
do ludu pracy, jest to fakt nieuni
kniony i słuszny". B ierdiajew chce
W ostatnich paru dziesiątkach z chrześcijanina w ykrzesać —•
lat, zw łaszcza w latach najostat- czyn, wielki czyn społeczny.
nŁejszych kler był zm uszony coraz
T ak więc stoi spraw a. Kler do
pow ażniej zastan aw iać się nad za piero pod naciskiem socjalizm u
gadnieniem społecznym. Przed w oj zrozum iał doniosłe znaczenie pro
ną, przed ostatnim i wielkimi ru blemu społecznego. Czy istnieją
chami społecznym i, przed silnym obecnie prąd y w tym obozie k a to 
rozwojem socjalizm u kler w ogóle lickim, które napraw dę pow ażnie
na problem socjalny uw agi nie staw iają na porządku dziennym
zw racał. Dopiero p o d p resją ruchu spraw ę przebudow y społecznej?
socjalistycznego był zm uszony nim Sądzę, że tak ; św iadectw em cho
się zająć. Jednym z objaw ów te ciażby M aritain. Ale są to prądy,
go zajęcia się była np. głośna en jeszcze nikłe, często chw iejne w
cyklika „Rerum N ovarum “ z 1891; taktyce i program ie; zresztą n a j
stoi zresztą naogół na kapitalisty częściej zw alczane przez praw icę
cznym stanow isku.
klerykalną, przez większość.
N iektórzy publicyści klerykalni—
W róćm y na chwilę raz jeszcze
przew ażnie ci mniej rozgarnięci — do cytow anego ks. Kosibowicza.
obrażają się, gdy im się mówi, że W lutym b. r. francuski katolicki
to pod presją socjalistów kler tygodnik „Sept" ogłosił artykuł zw rócił uw agę na problem społe w yw iad z Blumem na tem at stosun
czny. Ale oto w eźm y do ręki moc ku rządu ludow ego do katolików ;
no reakcyjny jezuicki „Przegląd
Blum oświadczył, że jego zdaniem
Pow szechny". W ostatnim num e dem okracja i idea przebudowy,
rze ks. Kosibowicz zastan aw ia się społecznej doskonale mogą ist
nad kw estią socjalną. P isre:
nieć w duszy katolika wraz ze

będzie tow. Jouhaux. M iędzynaro
dówka Zawodowa zagadnieniu te
mu poświęci specjalną uw agę na
przyszłych zjazdach na p o d sta 
wie
wniosków,
przedłożonych
Egzekutywie. Problem kontroT
stanow i klucz do owocnej akcji
za rozbrojeniem.
Od ostatniego kongresu M ię
dzynarodówki Zawodowej w Lon
dynie poczyniła postępy spraw a
przyciągnięcia krajow ych organizacyj zawodowych pozostających
jeszcze poza M iędzynarodów ką,
a przede wszystkim central za 
morskich. Po
przystąpieniu w
1936 r. do Międzynarodówki ce n 
tra l zawodowych w Norwegii :
Meksyku, nastąpiły ściślejsze sto
sunki z M iędzynarodówką orga
nizacji zawodowych na Nowej
Zelandii, w A ustralii, Północnej
Ameryce, Islandii, Japonii, Chile,
Brazylii i Cejlonu, W W arszaw ie
będą też omówione spraw y u ła t
wienia zam ojskim
organizacjom
zawodowym przystąpienia do Mię
dzynarodówki.
Ten pobieżny szkic w skazuje, jak
doniosłe są tegoroeżne obrady.
Będą one punktem w yjścia dla
odnowionej, wzmocnionej aktyw,
ności. Głównym zagadnieniem bę
„Nie cheesny bynajmniej prze.
dzie okazanie w nadchodzącym
czyć, że socjalizm przeprowadził
roku dalszego poparcia H iszpani5
w świecie cały szereg postulatów
oraz opanow anie grozy wybuchu
słusznych oraz sprawiedliwych, —
wojny. O bok tego celowe są d a l
JA P O Ń S K I
które idą po linii społecznej ideo
Z PUSZKIEM
sze
podboje na polu
polity
logii kościoła. Pójdziemy nawet da
ki gospodarczej, by osiągnięcia
lej i przyznamy lojalnie, iż socjaostatnich lat zagw arantow ać w
lizm wpłynął w charakterze silne,
skali międzynarodowej, myśl o
go bodźca na rozwój i ewolucję
planow ej gospodarce zbliżyć dc
ifr r ią ispołecznej doktryny kapitalizmu".
J/nieftzjfdi realizacji.
c&nets
T e słow a w arto sobie zapam ię
Jest to jedyny skuteczny śro
Z Z .i2 $
T tol& rach.
dek zapobieżenia pow tórzeniu się tać. Bez nacisku ze strony robo
ostrych form światowego kryzysu tniczego ruchu socjalistycznego,
bez w pływ u ze strony ideologii so
gospodarczego.
cjalistycznej nie byłoby poprostu
naw et tych — bardzo skrom nych
najczęściej — postulatów społe
cznych, które staw ia kler. Idźmy
dalej: jeszcze dziś, gdyby ten n a 
cisk ustał, te „postulaty" szybko
Bilbao, stolica Basków, zdoby w odległości 12 km, od morskiego by powiędły. Stałyby się głosem
ta obecnie przez powstańców, zo brzegu, otoczone pięknymi g ó ra  na puszczy.
stało założone w 1300 r. przez mi. F o rt Bilbao znajduje się u u j
Głębsi pisarze chrześcijańscy,
księcia biskajskiego Liego Lopez ścia rzeki, stanow iąc doskonały napraw dę rozum iejący i odczuw a
H aro. Jakkolwiek przez przeciąg schron dla statków . Przez Bilbao jący katastrofalną mizerię socjal
pięciu wieków było Bilbao spo przew ija się około 4,000 statków ną naszych czasów , w idzą to do
kojnym, handlowym miastem, nie rocznie. M ieszkańców liczy m iasto brze. Boli ich — ja k np. M aritaina
biorącym udziału w żadnych wo przeszło 100 tysięcy rozsiadłych —• ta nieszczerość w zględem pro
jennych
aw anturach,
królowa po obu brzegach rzeki Nervion, blemu nędzy, w yzysku, bezrobo
Izabella H iszpańska nadała mu tj. w starym i nowym mieście, po cia i t. d. A w szak chrześcijań
przydomek
„Niezwyciężonego łączonym ze sobą 5 mostam i. Bil stw o jest religią socjalną! w szak
m iasta" — ciudad invicta. Dopie bao jest centrum przemysłu żelaz głosi piękną naukę m iłośd bliźnie
ro XIX w. zaczyna poniekąd u- nego; kopalnie żelaza Somor- go! Skąd ta sprzeczność, ten rozspraw iedliw iać ten przedwcześnie rostro, ciągnące się na przestrze dźw ięk? Boli to takich napraw dę
ni 24 kim, niedaleko stolicy B as szczerych 1 głębokich chrześcijan,
nadany mu przydomek:
ków
eksploatow ane się przez k a  iak Bierdiajew. Nie tak daw no uW 1808 r. Francuzi pustoszą
pitały
belgijskie, francuskie i an  kazała się po francusku jego cie
m iasto, następnie zaś podczas
kaw a praca „Przeznaczenie czło
wojen domowych w latach 1833, gielskie.
w ieka" (dlaczego dotychczas nie
35, 36 Bilbao staje się widownią
przetłum aczona? bo antyfaszysto
walk zaciekłych. O blegają m iasto
w sk a?). Obecnie zaś w „Roju" ukarliści, pragnąc je zdobyć za
kazała się inna ciekaw a praca te 
wszelką cenę, jednakże Bilbao
goż B ierdiajew a „Problem kom u
broni się z niespotykaną gdzie
nizmu". N aturalnie, B ierdiajew jest
indziej zaw ziętością. Analogiczna
gw ałtow nym , płomiennym antyko
historia pow tarza się w roku 1873.
m unistą. Ale rmisi przyznać, że uBilbao leży nad rzeką Nervion

godzinnego
tygodia pracy, w
skali
m iędzynarodow ej
za gadnienie
to
nie
zostało
zado
w alająco załatw ione. Spraw a ta
znajduje się również na porządku
dziennynm posiedzenia Rady Ge
neralnej i po wstępnym zrefero
waniu przez tow. M ertensa dojść
ma do rozstrzygającej dyskusji.
Stanowisko delegatów robotni
czych na świeżo zakończonej
25-ej M iędzynarodowej konferen
cji Pracy w Genewie w skazuje
na to, że międzynarodowy ruch
zawodowy zdecydowany jest wy>
tężyć w szystkie siły dla osiągnię
cia ogólnej konwencji o 40-godz.
tygodniu pracy. Przy dotychcza
sowej metodzie zaw ierania kon
wencji w poszczególnych g a łę 
ziach przemysłu osiągnięto zgoła
niezadow alające wyniki i oka
zało się, że ta procedura wyma
gać będzie długich lat, zanim 0 siągnie się wynik, który będzie
możliwy do przyjęcia.
Dalszym
doniosłym punktem
porządku dziennego jest akcja
antyw ojenna i akcja przeciwko
fa szyzm o w i, która w tym roku
rozpatryw ana będzie z punktu
widzenia' zagadnienia kontroli nad
przemysłem zbrojeniowym, jakc
wstępu do rozbrojenia. Referować
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szczerą wiarą. Ten artykuł w y w o 
łał ogrom ną dyskusję. Dominikań*
skie „Vie Intellectuelle" poparło fnicjatyw ę
„Sept."
(A rcybiskup
Verdier — ja k w iadom o — bardzo*
przychylnie ustosunkow ał się do
rządu B lum a). Jezuickie „E tudes"
atoli potępiły „Sept". O tóż nasz
ks. Kosibowicz gw ałtow nie zw al
cza inicjatyw ę „Sept", dow odząc,
że socjaliści nie są bojow nikam i
praw dziw ej w o lnośd (?) i źe
w szelka w spółpraca socjalna k a
tolików z socjalistam i szybko by
się zamieniła na w spółpracę czy
sto socjalistyczną. Może tylko cza
sami w konkretnych spraw ach mo
żliwą jest taka w spółpraca. Ks.
Kosibowicz potępia stanow isko
„Sept" i ostrzega przed „niebez
piecznymi podszeptam i1.
Oto jak reakcja klerykalna zwal
cza w szelkie św iatlejsze opinie, w y
chodzące nb. z w łasnego katolic
kiego obozu. Jeśli nie wolno w spół
działać z partiam i radykalnym i f
socjalistycznym i, w ięc jak, czy
imi rękami m ają być realizow ane
postulaty przebudow y społecznej?
I jakim praw em ks. Kosibowicz wf
dzi w h iszp a ń sk ich w ypadkach
„ekspiację" za niew ykonanie sp o 
łecznych w sk a z a ń Kościoła? W ła
śnie w H iszpanii zbrakło tych'
w skazań, kler sprzym ierzył się z
feudalizmem, z reakcją.
Czy to nre pow inno być groźną'
przestrogą?
K. CZAPIŃSKI.
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Na Bogdalskim — to zrozumia
procesów stosunku. Plechanow żą z kolei jako tako sensownego by
dał od krytyki, aby „tłumaczyła tu, Bogdalski traci kontakt z rze łe — skupiła się przede wszyst
język sztuki na język socjologii", czywistym życiem , dręczy się po kim uwaga autora, który — by
aby szukała „równoważnika so czuciem własnej niepotrzebności uw ypuklić i używotnić postać „bo
cjologicznego danego dzieła lite nieproduktywności, schodzi stop hatera naszych czasów" — wpro
rackiego".
Kruczkowski
jako niowo na grząskie m anvv/ce mo wadził w tok powieści szereg dytwórca odwraca tę znaną form u ralne i — wreszcie — zamyka skusyj ideologicznych, tworzących
łę: on — język socjologii prze jałową gorzkość tej egzystencji jej podłoże myślowe i komentarz
kłada na język sztuki, a bezład zbrodnią — bezm yślną i nikom u do nie heroicznych działań tego
nym i rozproszonym zjawiskom nie potrzebną. D zieje Bogdal- bohatera. Żona Bogdalskiego —
socjologicznym nadaje
kształt skiego — to dzieje całej klasy sympatyczna i rozsądna Janka ozwięzłej i dosadnej kom pozycji Bogdalskich, wyrzuconych m ilio ra:; sublokator ich — dr. Rudny,
nami poza nawias ludzkiego ist żywy i czujący sympatyk socjaliz
literackiej.
„Sidła" — to poezja całkiem nie nienia dzisiaj, w dobie „jednego mu — to postacie niepozbawione,
zwykła w piśm iennictwie polskim. z najokrutniejszych rozdziałów mimo swej wyrazistości, pewnego
W dawnym — takie pozycje ob* historii". Tacy Bogdalscy są naj konwencjonalizm u, ale potrzebne
jektywnie w ogóle istnieć nie mo dostępniejszą klientelą wszelakich tu, a nawet niezbędne, dla całości
gły, w nowym — takich pozycyj „zbawczych" totalizm ów, które zamierzonego planu. N ie o to
przeważnie tworzyć nie chciano. wstrząsają raz po raz światem chodzi, że Bogdalski przegrywa
Protagonista powieści, bezrobotny wtaśnie potwornością zbrodni, bez również na terenie małżeńskim i
buchalter — Henryk Bogdalski myślnych i niepotrzebnych. Prze że Janka — jak to odrazu przewi
nie ma poprzedników w naszym paść moralna, w którą stacza się dywać można — rzuci się w ra
powieściopisarstwie, choć zape Bogdalski jest nie tylko jego oso m iona Rudnego. Wartość i sens
wne licznych będzie m iał następ bistym losem ; to stwierdzenie i „Sideł" tkwią nie w fabularnym
ców. Jest to typ nawskroś dzisiej przestroga pod adresem wszyst jej montażu, ale zupełnie gdzie
szy, reprezentatywny i powie kich Bogdalskiem u podobnych, indziej. Zamiarem autora było
działbym — sym boliczny. Stre którzy — jak ślepcy — błąkają zilustrować przykładem „samo
szcza on w sobie i kondensuje całą się w chaotyczuości dzisiejszego dzielnego gospodarstwa domowe
tragedię współczesnej „inteligen świata, niczego nie rozumiejąc, go" Bogdalskich istotę dziejącyc'
cji pracującej", a nawet szerzej niczego n ie widząc i nie pragnąc się spraw i przebiegów ogólnych.
— „warstw pośrednich". Wytrą nawet prawdziwie zm iany, ulgi i Chodziło o wykazanie poglądowe
cony przez fatalność gospodarczą wyzwolenia.
i dokładne, jak to konkretność
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drobnych i prywatnych kwestyjek
zahacza i zazębia o rozpędową
koła w ielkich motorów dziejo
wych, jak to koleje czysto osobi
ste, szczególiki najzupełniej in
tymne i domowe stają się —*
wbrew pozorom — nieodłączną
funkcją huczących po szerokim
świecie burz, katastrof i niepoko
jów socjalnych. Znany bohater
m olierowski nie wiedział, że m ó
wi prozą; Bogdalskiem u ani się
śniło, że jest aktorem i uczestni
kiem historycznego dramatu —
kontentował się biedak rolą wi
dza i ofiary.
Zamiar, o którym w yżej, prze
prowadził Kruczkowski konsek
wentnie, rozumnie, z talentem ,
swadą i szlachetnym uporem. N ie
ma tu łatwizn agitacyjnych, nie
ma frazeologicznych jaskrawości
— jest zato świadoma m yśl i
świadomy wysiłek twórczy, zwy
cięski w stosunku do czytelnika.
I już choćby dlatego nie m iejsce
tu na zdawkowe kom plem enty.
B o lesła w D u d ziń sk i,

Pierwsze kroki Rządu (hautemps

Mowa króla rumuńskiego w Biedrusku

Tyćzłeń bieżący będzie wielkim dług ogólnego przekonania będzie gdzie rozpoczął nieprzerwane napolitycznym tygodniem Paryża.
musiała znaleźć jakieś rozwiązanie rady z premierem. Nawet uświęeoNa pierwszy plan wysunęły się przed sobotą, na który to dzień lo- j na w Paryżu pora śniadaniowa nie
trzy zagadnienia:
kaut został wyznaczony.
j wywołała przerwy w tych obra1)
PODJĘTA PRZEZ M IN I
Głównym przedmiotem konflik- j dach, ponieważ premier zatrzymał
STRÓW I D EPUTO W A NYC H SO tu jest nie tyle sprawa samej ilo- ministra i jego głównych współCJALISTYCZNYCH
KAMPANIA ści godzin pracy w tygodniu, ile pracowników u siebie na śniada
PR ZEC IW SEN ATO W I, ZAPO raczej zagadnienie, jak tygodnio niu, aby móc ukończyć jaknajszyb
W IADAJĄCA
Z D ECYDOW ANĄ wa Ilość godzin pracy ma być roz
ciej pracę nad głównym ustępem
W A LK Ę O OGRANICZENIE PRAW łożona na 5 czy na 6 dni w tygo deklaracji rządowej.
SENATU,
dniu. Przemysł hotelarski i restau
2) ZA P O W IE D Z IA N Y NA SO racyjny stoi na stanowisku, że za
BOTĘ STRAJK HOTELARZY,
sadniczo akceptuje zasadę 40-go3) PR ZED STA W IEN IE SIĘ NO dzlnnego tygodnia pracy z pewny
W EGO RZĄDU OBU IZB O M U- mi zmianami, które znalazły swój
Skład nowych władz Związki:
S TA W O D A W C ZY M , ORAZ O . w yra* w rezolucji senatu, nato
zawodowego robotników rolnych
GŁOSZENIE NOW EGO PROGRA miast nie może się zgodzić w ża
R. P., wybranych na XI-ym ZjeźMU
PO LITYK I FINANSOWEJ den sposób na zasadę 5-dnlowcgo
dzie, przedstawia się, jak następu
RZĄDU.
tygodnia pracy.
je: Zarząd G łów ny: 1) Jan KwaZ tych trzech zagadnień, zarów
Najważniejszym Jednak proble piński (Warszawa)
prezes. 2)
no kampania przeciw senatowi, mem chwili bieżącej jest sprawa
Marian Nowicki (W arszawa) se
jak I sprawa strajku hotelarskiego, programu finansowego.
Minister krefarz. 3) Stanisław Kiełbasie
nie są brane prze* prasę I przez finansów Bonnet, który przybył w
wicz (Inowrocław). 4) Franci
koła polityczne zbyt tragicznie. poniedziałek w południe z Amery
szek Dynowski
(Miechów). 5)
Sprawa senatu Jest obecnie bardzo ki do Paryża, już w pociągu, który
Piotr Kluszczyński (Grójec). 6)
trudna, jeśli nie niemożliwa, do z Cherbourga wiózł go do Paryża,
Władysław Baranowski (Lublin).
zrealizowania.
odbywał narady z wyższymi urzę
Sprawa strajku w hotelach 1 re dnikami ministerlum skarbu, a na
stauracjach, która wywołuje pew. stępnie prosto z dworca udał się
ne zdenerwowanie w Paryżu, we- do prezydium
rady ministrów,

Po zakończeniu ćwiczeń woj
skowych' na poligonie w Biedru
sku król Karol II wyraził życzenie
udania się na teren bombardowa
ny przez samoloty i ostrzeliwany
przez artylerię.
Królowi
wspomniany
w odległości
że właśnie

przedstawiono,
że
teren położony jest
8 kim. od miejsca, z
silne armie są jego

Władze Zw. Za w. Roi). Rolnych

H t

ar

W Pradze zaaresztowano dr.
Egona Prlbrama z Frankfurtu nad
Menem, przyłapanego w jednym
z kościołów praskich przy kopio
waniu podpisu proboszcza w sta
rych księgach metrykalnych. Po
przeprowadzeniu rewizji w miesz
kaniu hotelowym, gdzie Pribram
zatrzymał się razem ze swym
wspólnikiem, znaleziono kilka fa ł
szywych pieczęci
parafialnych,
zrobionych według starych wzo
rów. Jak okazało się, areszto

zenia

wany zajmował się fabrykowa
niem metryk, mających udowod
nić jego klientom v/ Rzeszy aryj
skie pochodzenie. Do archiwów
kościelnych dostał się w ten spo
sób, że przedstawił się, jako uczony, który pracuje nad historią
starych niemieckich rodów. Fa
brykacja metryk musiała areszto.
wanemu dr. Pribramowi dawać
dobre dochody, gdyż zatrzymał
się w luksusowym hotelu.

7) Tadeusz Turek (Pułtusk). 8)
Jan Zasada (Kutno). 9) Bronisław Mikołajewski (Konin) — lu
strator.
Zastępcy: 1) Józef Kucharsk*
(W ilanów ). 2) Brunon Kirschnow
ski (Grudziądz). 3) Bronisław
Zalęski (Łuków).
Kom isja R ew izyjna: 1) Ludwik
śledziński. 2) Klemens Kakietek.
3) Zygmunt Piotrowski. 4) Jan
Źerkowski.

i
L
Próby z gazem niepalnym dla sterowców

Z Friedrichshafen donoszą: dr. | rykańskiego towarzystwa Zeppe
Eckener, po powrocie ze swej I linów. W tej sprawie usprawie
podróży do Stanów Zjednoczo dliwiony jest całkowity optymizm,
nych oświadczył, w rozmowach z
przedstawicielami prasy, iż pro
wadzone są obecnie dokładne ba
-a będziesz piękna
dania w sprawie używania nie
i zaw sze m to d a .
palnego helu przy budowie i eks
U d t> M K u ą c „
ploatacji sterowców. Już obec
nie uchodzić może za rzecz pew
ną pomyślne zakończenie tych
prac. Wyniki studiów uwzględ
nione będą przy budowie nowego
sterowca „LZ 130“. W Waszyng
tonie zapadnie wkrótce decyzja w
sprawie dostarczania helu dla no
wozałożonego niemiecko - ame-

W Z .S .S .R .
Radio-Poznań
ŚRODA, 80 czerwca.

R E N A IS S A N S E :
Dżungli".

-

Aresztowanie UaszSckta

„Królowa

W Moskwie od kilku dni krążą szefa „Czeki",
następnie zaś za
S Ł O Ń C E : „Zapomniana symfonia" pogłoski o aresztowaniu Unszlich- stępcą ludowego komisarza
dla
S F IN K S : „T a, albo żadna".
ta, członka CIK ZSSR i kandydata spraw morskich ZSSR i zastępcą
Ś W IT : „Pięć dziewczynek z Ra- na członka CK partii.
przewodniczącego „Ossoawiachinady.

13.00 M uzyka dla wsi
(p ły ty ).
13.10 Żyde kulturalne i społeczne
Poznania. 13.15 M uzyka rozrywko
wa
z udziałem solistów (p ły ty ).
j Unszlicht, stary komunista i re14.05 Przegląd
giełdowy.
14.15 Z
T Ę C Z A - Łazarz: „M aria Stuart". ^wolucjonista, członek petrogradzrozmaitych stron k ra ju — muzyka
T Ę C Z A -W ild a : „Będzie lepiej",
kiego
komitetu rewolucyjnego,
dla dzieci (p ły ty ).
14.40 Co dzied
nych ludzi".
członek kolegium „Czeki", w roku
usłyszą w radio. 18.10 Słynni śpiewcy. 19.00 F in ły symfonii i koncer.
W IL S O N A : „Porwano kobietę".
1919 był kolejno członkiem radv
tów (p ły ty ). 22.00 Rezerwa. 23.00 Z
rewolucyjnej 16-ej armii, działają
baletów Czajkowskiego (p łyty).
C Z W A R T E K , 1 L IP C A .
12,15 Skrzynka rolnicza —• omówi
Inż. Starzeński. 13,00 Żyde k u ltu ral
ne i społeczne Poznania. 13,05 O rkie
stra symfoniczna i Enrico Caruco.
P łyty . 13,50 Poradnik sport, lokalny.
13,55 Tango w wykonaniu chóru Da.
na. P łyty. 14,05 Przegląd giełdowy.
14,15 Z muzyki hiszpańskiej — płyty.
18,00 Muzyka rozrywkowa — płyty.
18,25 „Koniunktura" — skecz K. P lu 
cińskiego. 18,30 D. c. muzyki rozryw 
kowej — płyty. 18,40 Program . 18,45
Wiadomości sportowe lokalne 23,00

Radio-Toruń

ŚRO DA, 30 czerwca,
1300 Słoma jako m ateriał budo.
w lany — pog. rolmcza — Stanisław
Szydłowski. 13.10 Godzina włoskich
oper (p ły ty ).
15.40 Wiadomości 2
Pomorza. 18.10 Pog. społ. 18.15 Z
operetek P. Abrahama i R. F rim la
70
1840 I>ro^ram na ju.ro.
18.45 Wiadomości sportowe z Pomo
rza. 19.00 Bydgoszcz na naszej fa li
(z Bydgoszczy). 22.00 Rezerwa. 23.00
Koncert życzeń.
Tańce i piosenki — (płyty).
C Z W A R T E K , 1 L IP C A .
k l in a
12,15 „P»antacja truskaw ek w pow.
A P O L L O : „Świecznik królewski".
kartuskim " — pog. roln. 13,00 Orkie' ®nl'ści. 15,35 Poradnik sport.
CORSO: ,A n te k policmajster".
15.40 Wiadomości z Pomorza. 18,00G L O R IA : „Sen nocy letniej",
W moim ogródeczku — wyk. Krysie,
G W IA Z D A : „Ostatni Akord".
wieżowa — sopran, RSsler — forte,
M E T R O P O L IS : ,-Kusicielka*'.
pian, oraz recytacje (z Bydgoszczy).
O Ś W IA T O W E T C L : „M oja gwia- 18.40 Program . 18,45 W iad. sport, z
Pomorza. 23,00 Tańczymy — płyty.
Bdeczka".
Poznań.

cej

na froncie polskim,

zastępcą

Zawijaj śledzie w porłrely... Trockiego
„Izwiestia" uskarżają się, że w
Batajsku na Ukrainie sklepy spo
żywcze zawijają produkty spo
żywcze i śledzie w portrety „wzgar
dzonego wroga ludu Zinowiewa",
oraz w portrety innych „nikczem
nych wrogów ludu" i w w ydaw
nictwa z artykułami „agenta Ge

stapo Trockiego". Poza tym in
na kontrrewolucyjna literatura,
dawno wycofana z obiegu, uży
wana jest jako papier do zawija
nia. Organ oficjalny widzi w
tym nie zwykły brak papieru do
zawijania, lecz rękę wroga i do
maga się skrupulatnego śledztwa.

Van
Zeeland
o
swej
misji
Ameryka poprze Inicjatywę Anglii i Francji

Van Zeeland przemawiał w po
niedziałek na wydanym na jego
cześć bankiecie.
Premier belgijski oświadczył m.
Czesława Miłosza.
23.15 Muz. Tan. in., że stwierdził w Stanach Zjed
(płyty).
noczonych zdecydowaną wolę po
parcia każdej inicjatywy, zmierza
C Z W A R T E K , 1 L IP C A .
do ograniczenia wyścigu
6,15 Pieśń. 6,18 Gimnastyka. 6,38 jącej
Muz. (p ły ty ). 7,00 Dzień. por.. 7,10 zbrojeń oraz zniesienia trudności,
Muz. (płyty). 11,30 Pożegnanie k ró la ' na jakie napotyka międzynarodo
Rumunii. 12,00 H ejn ał. 12.15 Dzień
wa wymiana handlowa. Mówca
połudn. 12,15 „Gospodarka - kłopooświadczył
dalej, że rozmowy, ja
tarka" — pog. 12,25 Ork. rozrywko
wa. 15,45 W iad. gospod. 16,00 B a jk i kie odbył z prezydentem Roosevel-

K iplinga — recytuje dla dzieci M a
riusz Maszyński.
16,15 Chór Prac.
Kolej. 16,45 „Dzień witaminowy" —
gawęda. 17,00 Odpust i kiermasz w
Budsławiu. 17,30 Popularny koncert.
17.50 Poradnik sportowy. 18,05 Pog.
społ.. 18,10 Program . 18,15 D . c. po
W poniedziałek odbyła się w
pularnego koncertu. 18,50 Pog. akt.
Zakopanem
i na Kasprowym W ier
19.00 Słuchowisko Jerzego Ostrow
skiego i Adam a Ruczki p. t.: „Dzieło chu konferencja, której tematem
jedności i zgody". 19,40 Pogda. akt. była sprawa budowy szlaku tu
19.50 W iad. sportowe. 20,00 Koncert rystycznego z Kasprowego W ier
muzyki lekkiej. 20,45 Dzień, wiecz.
20,55 W iad. roln. 21,05 Muz. tan. chu przez szczyty i granie gór
21,45 „Ostatnie zwycięstwo"— z pow. skie do Morskiego Oka, oraz na
Ossendowskiego. 22,00 Koncert soli Czerwone Wierchy.
stów-. 22.50 Dzień, wiecz.
W konferencji wzięli udział
W A R S Z A W A II.
15,00 Koncert
rozrywkowy (p ły ty ). 14,00 Pare in. przedstawiciele ministerium spraw
form acyj i program. 14,06 Nowo jor- wewnętrznych, skarbu, spraw za
ska orkiestra. 15,00 Jak spędzić świę granicznych, komunikacji, urzędu
te. 15,10 Zespół salonowy P. Rynasa.i wojewódzkiego, władz powiato22.00 W iad. sport. 22,05 Muz. lekka
(płyty). 23,00 Reportaż z życia. 23,15] wych ‘ miejskich, Polskiego To.
M u ł ta n .
Iwarzystwa Tatrzańskiego, zarzą-

tem i kilku jego współpracownika,
mi będą mu wielce pomocne w na
łożonej nań misji. Wreszcie Van
Zeeland podkreślił, że wszelkie
a la r ^
groźby nowej wojny
nie
stanowić przeszkody na
drodze do wzmocnienia między
narodowych stosunków handlo
wych. Należy też działać możliwie
szybko w kierunku uwolnienia han
dlu od krępujących go barier, któ
re mogą go zniszczyć i doprowa
dzić świat do poważnej dywersji

Przez szczyty i granie górskie

Kasfirowego Wierchu na Czerwone Wierchy
du Lasów Państwowych, kolejki
Linowej, Ligi Popierania T ury
styki, oraz ze strony czechosło
wackiej
przedstawiciele władz
państwowych, kolejowych i tamtejszych organizacyj
turystycz
nych.
W wyniku konferencji posta
nowiono wybudować owe szlaki,
przy czym trasę tę budować bę
dzie wspólnie Polskie Towarzy
stwo Tatrzańskie i Polski Zw ią
zek Narciarski przy współpracy
organizacyj turystycznych czecho
słowackich.

• nie należy pojmować nasze braterstwo bronj i sojusz między naszy
mi dwoma krajami.
Prasa rumuńska okazuje jak
najżywsze zainteresowanie uro
czystościami warszawskimi. Ser
deczne powitanie, zgotowane kró
lowi Rumunii przez naród polski,
znalazło żywe echo w rumuńskiej
prasie ; opinii publicznej. W yra
zem tego są całe strony sprawo
zdań.
Dzienniki ze szczególną uwagą
omawiają projekt podniesienia do
rangi ambasad poselstw w W a r
szawie i Bukareszcie, oraz nada
nie królowi Karolowi szefostwa
57 p. p. Oba te momenty podkre
ślane są przez prasę rumuńską ja
ko mające specjalne znaczenie z
punktu widzenia dalszego rozwo
ju przyjaznych stosunków łączą
cych obra kraje. Komentarze rla
te tematy są bardzo obfite. Decy
zja polskich władz pocztowych
upamiętnienia wizyty rumuńskiej
w drodze wypuszczenia specjalne
go znaczka pocztowego została
także podniesiona przez prasę z
wielkim zadowoleniem i wywarła
najlepsze wrażenie.

Kronika krakowska
Radio krakowskie Dyżury lekarzy
ŚRO DA, 30 czerwca.
13»55 Kilka inform acji. 14.05 Tań.
ce w ciągu stuleci (p ły ty ), 15.05
Am elia Galli-Curci
śpiewa (p ły ty ).
15.15 Uśmiechy
Wiednia
(płyty).
1540 Lokalne wiadomości gospodar
cze (giełda). 18.10 Program.
18.15
Lekkie piosenki w wykonaniu Julii
Unickiej. P rzy fortepianie Kazim ierz
Meyerhold. 18.45 Lokalne wadomość. sportowe. 19.00 Słuchowisko Zie
mia obiecana, wg. powieści W . Sommerset-Maugham'a w przekładzie i
radiofonizacji Julii Rylskiej. Trans
misja do Lwowa. 22.00 Rezerwa.
23.00 M uzyka taneczna (p ły ty ).
C Z W A R T E K , 1 L IP C A .
12,15 Audycja dla dzieci wiejskich
w oprać. Toli Retingerowej. 13,55
„Pod słonecznym niebem Ita lii" . 15,05
Lokalny poradnik sportowy.
15,10
Sławni skrzypkowie
(p lv tv ). 15,25
„Lektura poobiednia". 15,40 Lokalne
wiadomości gospodarcze (Izba rze
mieślnicza). 18,00 K ilka inform acyj.
18,05 „Chwilka społeczna". 18,10 Pro
gram. 18,15 „Słuchamy seansu film o
wego". 18,45 Lokalne wiadomości
sportowe. 23.00 Z W arszaw y I I : Reportaż z żyda. 23.15 Z W arszawy I):
muzyka taneczna (p ły ty ).

Sowieccy „wrogowie ludu“

RADIO W A R S Z A W S K IE
Ś RO DA , 30 czerwca.
6.15 Pieśń. 6.18 Gimnastyka. 6.38
Muz. (p ły ty ). 7.00 Dzień. por. 7.10
Muz. (p ły ty ). 7.15 Aud. dla poboro.
wych. 7.35 Muz. (p ły ty ). 12.00 H e j
nał. 12.03 Dzień, połud. 12.15 Odjazd
K róla Rumunii. 12.25 Konc. popular
ny. 15.45 W iad. gospod. 16.00 Z na
szego warsztatu — szkic literacki
w ygł. Anna Kowalska.
16.15 Ork!
mandolinistów z Wełnowca (z Kato.
v.ic). 16.45 Łodzie podwodne — od
czyt. 17.00 Konc. z Krakowa. W
przerwie ok. godz. 17.20 Powitanie
K róla Rumunii w Krakowie.
17.50
Nowe pomysły w lotnictwie — pog.
18.00 Chwila Biura Studiów. 18.10
P ; ogram. 18.15 Gwiazdy „Casino de
Paris*; (p ły ty). 18.50 Pog. akt. 19.05
Słynni dyrygenci. 19.50 Aud. spor
towa. 20.15 Pieśni w w yk. S. Szyfmanówny. 20.40 Dzień. wiecz. 20.50
Pog. akt. 21.00 Konc. chopinowski w
w yk. Henryka
Sztompki — forte
pian. 21.40 Kaprowie Zygmunta A u 
gusta — z noweli
Zofii
Kossak.
21.55 Rep._ z biegu kolarskiego. 22.00
Rep. w języku rumuńskim. 22.10
M uz. lekka i tan. 22.50 Dzień, wiecz.
W A R S Z A W A I I . 13.00 A rie i pie
śni (p łyty). 14.00 Parę inform acji i
program.
14.06 Konc. rozrywkowy
(p ły ty ). 15.00 Pog. akt. 15.10- Życie
kulturalne stolicy. .15.15 Konc. soli
stów. 22.00 W iad. sportowe. 22.05
Muz. lekka (p ły ty ). 23.00 Wiersze

mu’’.
Unszlicht wraz z Dzierżyńskim
i Marchlewskim wchodził w skład
polskiego Rządu komunistyczne
go, stworzonego podczas najazdu
na Polskę.

którego król obserwował ćwiczęnia i że droga jest bardzo zła.
Zwracano też uwagę królowi na
niebezpieczeństwo,
które może
grozić ze strony tak zw. „niewy
pałów". Król mimo to udał się na
tereny zbombardowane.
Na miejscu okazało się, że wy
niki bombardowania były bardzo
skuteczne. Na 36 bomb zrzuco
nych przez samoloty, 32 trafiły
do celu, niszcząc 5 dział spośród
ośmiu znajdujących się na tym od
cinku.
Po obejrzeniu miejsca bombar
dowania król udał się do zamecz
ku na krótki wypoczynek.
Na obłędzie w kasynie 57 p. p.
król wygłosił krótkie przemówie
nie, w którym podkreślił świetne
wyszkolenie armii polskie i.
— Raduję się z tego i jestem
przekonany — mówił król Karol—
że wzajemne uczucia pogłębią je
szcze bardziej koleżeństwo między
ftaszymi dwiema armiami na rzecz
bezpieczeństwa
naszych dwuch
narodów i dla dobra pokoju.
Może się wydać dziwnym, że
żołnierz wśród żołnierzy mówi o
pokoju, lecz nie można zapominać,
gwarantkami. W tym duchu wlaś-

Dnia 30. czeruca —
Stauchenowa Ida — Dietla 60, tele117-17.
Geller Jakub — Wolnica 12a, tele
fon 116-76.

fo

T w ardow sk i

Marian

—

Lubomir

skich 27.
Walewski Stan. — Biskupia 16, tele
fon 155-50.

Co grają w kinoteatrach
straży prawa"

I

„Świecznik królewski".
A T L A N T IC : „Cyrk Barnuma"

A D R IA :

„N a

1

,Dwa dni w raju ".
B A G A T E L A : „Robert i Gloria".
K IN O D O M U Ż O Ł N IE R Z A . „Ra.
psodia Bałtyku".
P R O M IE Ń : „M ayerling".
S T E L L A : „W ierna rzeka**.
Ś W IT : „W ilhelm T ell".
U C IE C H A : „D aj mi twe serce".
W A N D A : „Dzieci ulicy".

C u w ła w a
obrona oraz Sroczyński i Prosato”.
W Skrze dobrze wypadła cała dru
żyna. a specjalnie obrona i Burzyń
P O L S K A B IJE W Ę G R Y 4:2.
ski.
W Pruszkowie rozegrany został
W e Lwowie zakończył się w ponie mecz piłkarski pomiędzy Zniczem
działek mecz tenisowy Węgi-y— Pol (Pruszków) i Granatem
(S karży*,
ska o puchar środkowe) Europy.
ko), zakończony na remis 2:2 (2 :0 ).
Spotkania poniedziałkowe rozpoczę P R Z Y C Z Y N Y DYMISJI SLĄSK1CH
ły się od dokończenia przerwanego w
W ŁA D Z PIŁKARSKICH.
niedziele, na skutek ulewy, meczu Fe.
Jak już podawaliśmy. Zarząd Sląs
renczy-W itm an. Piątego, a zarazem
kiego Okręgowego Związku
Piłki
decydującego seta w ygrał W itm an
Nożnej podał sie do dymisji. Obec6:3. Ogólny wynik spotkania W itJ r.ie specjalnie wybrana komisja na
man.Ferenczy przedstawia się: 3:6
i ostatnim swym posiedzeniu sprecy4:6 6:4 7:5 6:3 dla W itm ana.
zowala przyczyny dvmisll, które są
Niezwykle ciekawy przebieg miało następujące:
spotkanie Tarłowskiego _z Szigetim,
1) Krzywdzące
orzeczenie P Z P N
przyniosło ono po ciężkiej, a zarazem w sprawie „Dębu".
równej walce zwycięstwo Tarłowskie
2) pominiecie drugiej instancji
mu 6:4 4:6 9:7 8:6.
(zarząd okręgu) w sprawie decyzji
W ogólnej punktacji meczu
Wę wyłonienia m istrza okręgu śląskie
g ry. Polska zwycięstwo odniosła Pol go na r. 1937.
8) niezałatwienie sporu finanso
ska w stosunku 4:2.
wego z zarządem ligi państwowej,
J Ę D R Z E J O W S K A W Ć W IE R Ć
ciągnącego się od 2-ch lat,
4) nieuwzględnienie wniosku śl.
F IN A L E W IM BLEDONU.
OZ P N w
sprawie
rozgrywek
o wej.
.
.
.
.
.
w
e
p iu w jc
ł
kj/ ^ l
W czwartej rundzie eliminacyjnej | c;e do pg.; państwowej,
o mistrzostwo tenisowe świata w
S U K C E S B E S K IJS K IC H
Wimbledonie Jadwiga Jędrzejowska
pokonała Am erykankę Andurs w 2.ch
PIŁKARZY W MOSKWIE.
setach 6-0 6:2.
6Baskijska drużyna piłkarska, k*6iOOgółem do ćw ierćfinału pań zakwa ra w y j e c h a ł a niedawno do Rosji So
lifiko w ały się:
Jędrzejowska (Rol wieckiej, rozegrała w Moskwie .n
ska). Sperling (D a n ia ). Marble (A - t. reprezentacja Moskwy, zwycięża,
m eryka), Scriven (A n g lia ). Mathieu iae przeciwnika
w stosunku 4:1
(F ra n c ja ). Lizana (C h ile), Round
(A n g lia) i Jacobs (A m eryka).

T e n is

SgSftsrSy w o d n e

Do półfinałów panów doszli: Cramm, W YŚCIG WIOŚLARSKI NA DYS
A utin, Budge i Parker.Pajkow ski.
TANSIE 72 kim. DLA UCZCZE
P łfk T s

n e £ t*&

LIGO W A W ARSZAW IANKA
POKONANA PRZEZ SKRĘ.
W niedzielę na boisku Skry odbył
sie towarzyski mecz piłkarski, w któ
rym Skra pokonała ligową W arsza
wiankę 2:1 (0:0).
W arszaw ianka grała w ligowym
składzie, jedynie bez Smoczka, Knio
ły i Cebulaka. Bram ki dla Skry zdo
byli: Smosarski I I i Burzyński <z
karnego). Punkt dla W arszawianki
uzyskał Prosator.
W drużynie ligowej dobrze grała

NIA ZW Y C IĘ S T W A KRÓLA
SOBIESKIEGO.
Celem uczczenia zwycięstwa króla
Jana Sobieskiego pod
Parkanam i
koło Esztergom, odbył sie na W ę.
grzech d oroccrf wyścig wioślarski
na Dunaju na 72-kilometrowej tra 
sie Eszt ergom — Budapeszt.
Pierwsza nrzybyla do mety łód£
z osadą: W ągier. Rupp, Kozina w
czasie 4:21 min. W yn ik ten jest o 5
minut lepszy od zeszłorocznego.
Równocześnie z wioślarzami
wy.
startował z Esztergom do Budapesz
tu biegacz długodystansowiec Lovts,
przebywając trasę lądową pi&esslo
50 km . w caasie 4:45 rata.

S Z T A F E T A R O B O T N IC Z A
Pt Min i i i | Dzień Mistrzostw Z.R.S-u w Łodzi
na Olimpiadę

Udział zawodników Śląska, Warszawy i Łodzi

Rozumiemy, że odwołanie wy
jazdu na Olim piadę wywołało du
że wrażenie... i wiele komentarzy
Wśród głosów, wyróżnia się w y
rzut, że tyle energii i pieniędzy
włożonych
na
przygotowanie
przedolim pijskie zostaną zmarno
wane.
»* Kom unikat ZRSS-u wyraźnie
zaznaczył, że grupa olim pijska
wyjeżdża na zawody do F rancji
jednak ten punkt został prawie
nic zauważony przez czytelników
co jest zresztą zrozumiałe: decy
zja odwołująca wyjazd pochłonę
ła eałkowicie uwagę czytających
Dlatego powtarzamy jeszcze raz
— wyjazd na zachód Europy od
będzie się. W yjadą sportowcy jak
również „k ib ic e 14, tylko zmieni się
nazwa wycieczki z Antw erpia —
Paryż44 na „Lens — Paryż
Nasi towarzysze w Lens orga
nizują już przyjęcie ekspedycji
polskiej. W skład utworzonego ko
m itetu przyjęcia wchodzą przed
stawiciele Zw. Zaw. Górników,
Drukarzy,
oddziału
polskiego
CGT i TUR-a. K om itet organiza
cyjny w Lens obok przyjęcia we
własnym mieście, pomogą nam
zorganizować nasz pobyt we Fran
cji.
W związku ze zmianą trasy w y
cieezki zmienia się również i pro>
gram :
1. Term in wyjazdu opóźnia się
0 2 dni (29.V II, zamiast 2 7 .V II).
2. Pobyt w Lens— sobota 31.V II
1 niedziela 1 .V III.
3. Pobyt w Paryżu potrwa peł
ne 7 dni (2 — 8 .V III w ł.).
4. W yjazd z Paryża nastąpi o
jeden dzień później (wieczorem
w niedzielę 8 .V III).
D zięki te j zmianie, pobyt w
Paryżu zostaje przedłużony co po
zwoli na dokładniejsze zwiedzenie
wystawy. Term in zapisów na wy
cieczkę „Lens — Paryż44 ustalono
na 3.V II b. r.

W niedzielę na boisku ŁKS‘u jewoda (Skra). B. slaby bieg. W ;pcnad 5 m. Skocznia nie pozwolirozpoczęły się dwudniowe zawo. połowie dystansu Sobczykowi za- ła na uzyskanie lepszego wyniku.
dy o robotnicze mistrzostwo Pol- groził Kaczmarczyk lecz nie wy Wenclówna znajduje się obecnie
w wysokiej formie.
ski ZRSS‘u. W zawodach tych trzymał tempa do końca.
Skok wzwyż: 1) Wenclówna
800 m. 1) Mulak (Skra) 2.10,9,
wzięli udział zawodnicy śląska
Okręgu łódzkiego (Piotrków, O'- 2) Lisowski (Skra) 2.11,5, 3) Ka (S) 1.40, 2) Zw irlicz (S) 1.28, 3)
zorków, Pabianice) Łodzi i War wecki (Silą Mysł.) 2.14,1 4) Ambro Malarska (S) 1.23. Narspodzieszawy. Odczuwało się dotkliwy ziewicz (Skra), 5) Baum
(Tur), wanie dobry wynik Zwirliczówny.
Kula: 1) Bałajówna (S) 8.95, 2)
brak zaw/odników gdańskich. Zbyt Bieg prowadził Mulak w słabym
przyzwyczailiśmy się do
startów tempie, ładną walkę o trzecie miej Sawicka (S) 8.66, 3) Wenclówna
Gdańska na mistrzostwach ZRSS see rozegrał młody Ambroziewicz, (S) 8.60, 4) Przybylska (TUR Ł.)
żeby pierwsze mistrzostwa bez z twardym ślązakiem Kaweckim, 7.73, 5) Michalikówna (Skra P.)
nich nie sprawiały wrażenia nie który minął A. na ostatnim wira- 7.50. W yniki w miotach o pól
metra słabsze od ich najlepszych
zupełności. Nie tracimy jednak na żu.
1500 m. 1) Lisowski (Skra) 4,26, wyników.
dziei, wierzymy że na mistrzo
Oszczep wygrała Wenclówna
stwach ZRSS startować będą, je 2) Kawecki (Siła M.) 4,37, 3) Baum
słabszym
rzutem w granicach 25
(Tur)
4.38,4,
4)
Skolik
(Siła
M.),
szcze kiedyś zawodnicy gdańscy.
W pierwszym dniu przed połud 'o) Przyborek. Kawecki przez dwa m. przed Zwirlicz.
Po pierwszym dniu punktacje mi
niem publiczności mało, po połud okrążenia zagrażał poważnie Li
strzostw
były następujące: Konku
niu zainteresowanie zawodami nie sowskiemu, lecz potym wyraźnie
co większe. Uzyskane wyniki nao- opadł z sił i z trudem wygrał z do rencej męskie: 1) Skra W -w a 88,
2) TUR. Ł. 63, 3) TUR. Oz. 12, 4)
gói niezłe. Zawodnicy, zresztą chodzącym go Baumem.
4x100 1) (Skra) (Kozłowski, Mu TUR. Pabj. 12, 5) RKS. Siła Mysł.
mniej uwagi zwracali na wynik, a
Kaczmarczyk,
Wojewoda) 9, 6) Sarmata W -wa 4, 7) Skra
więcej na miejsca, walcząc o na lak,
grodę im. dr. Jerzego Michałowi 49,7, 2) Tur Ł I 50,1, 3) Tur Ł II Piiotrk. 1.
Konkurencje kobiece: 1) Skra
cza. W punktacji przez cały czas 50,4.
W
-w a 62, 2) TUR. Ł. 6.
4x400 1) Skra (Kaczmarczyk, Li
[prowadziła Skra Warszawska, po
Punktacja
o nagrodę im. dr. Je
sowski,
Ambroziewicz,
Mulak)
3,50,
sztafecie 4x400 TUR Łódź zagro
rzego Michałowicza:
1) Skra
ził jej mocno. Kobiety Skry były 2) Tur Ł I 3,52, 3) Tur Ł II. Szta
W
-wa
150,
2)
TUR.
Ł.
69,
3) TUR.
fety cały czas prowadziła Skra, w
klasą dla siebie.
Oz.
12,
4)
TUR.
Pabj.
12,
5) Siła
której ładnie pobiegł Ambrozie
MĘŻCZYŹNI
Mysł. 9, 6) Sarmata 4, 7) Skra
wicz,
w
drużynie
Tura
najlepiej
100 m. 1) Turowski TUR (OZ.)
Piotrk. 1.
11,5, 2) Skarżyński (Sarm) 11,8, 3) wypadł Sobczak.
KULA. 1) Alluchna (S) 11.93, 2) PIŁKA NOŻNA
Kozłowski (Skra) 12, 4) Szczurek
żurawlow (TUR) 10.57, 3) Wary(Tur), 5) Sobczak (Tur). Przed&le
TEAM KOMB. — ŚLĄSK
szewski (S) 10.57, 4) Wojewoda
gi zapowiadały lepsze czasy w fi
2:1 ( 1 :0 ).
(S), 5) Sobczak (TUR). Alluchna
nale. Pierwszy przedbieg wygrał
W niedzielę w Czorkowie odbył
rzuca poniżej swych możliwości,
Turowski w czasie 11,4 przed
żórawlow miał jeden rzut przekro się mecz piłkarski, który zgroma
[Skarżyńskim 11,7. Drugi przed
dzi! około 2 tys. publiczności.
czony w granicach 12 mtr.
bieg Kozłowski 11,6. W biegu fiTeam wystąpił w składzie: bram
OSZCZEP wygra! Kaczmarczyk
inałowym
najlepiej wystartował
ka
Kwiatkowski TUR. (po przer
(S ), przed żóra.wlowem.
Skarżyński, lecz po 50 m. doszedł
wie
Iwański (Ruch Piotrk.). Obro
SKOK W W Y Ż: 1) Waryszewski
[go Turowski. Kozłowski został w
na Rajch Filipiak obaj (TUR.) (po
(S) 163, 2) Karasiński (TUR) 158,
dołkach i w walce nie odegrał ro
przerwie Miłaczewski W idz.). Po
3) Kaczmarczyk (S) 153, 4) Pest
moc: Dobrowolski i Filipek z W ar
li.
III 153, 5) Żórawlow (TUR). Du
200 m. 1) Sobczak (Tur) 25, 2)
szawy
i Dawidzki (po przerwie po
żą skoczność ma Kurasiński, brak
moc Widzewa. Atak: Milczarek
Kaczmarczyk (Skra) 25,4, 3) Woj
mu jeszcze stylu.
Widz., Bogusławski E., Augusty
ciechowski (Tur Pabj.) 25,8, 4) Wo
SKOK W DAL: 1) Waryszewski
niak (W idz.)., Sius (Skra Pioir.),
(S) 6.21, 2) Wojciechowski (TUR
Szymczak (T. Ł). Śląsk: Bramka:
Pabj.) 6.05, 3) Turowski (TUR)
Komander (RKS W . Hajd.). Obrona:
(Ozorków) 5.91, 4) Falkowski.
Fuks i Jałowiecki (TUR. Szop.).
TRÓJSKOK: Waryszewski (S)
Pomoc: Siwoń (TUR. Mysi.), Al12.79, 2) Turowski (TUR 11,94,
szer I i Kubisz (RKS. H ajduki). A3) Sobczak (TUR) Ł) 11.67, 4)
tak: Pluta (TUR. Mysł.), Alszer
Szurka (TUR Ł) 10,89, 5) Pest
II i Czypicnka i Zaenger (RKS.
III (S) 10.80. Waryszewski są
(Hapduki), Indyga (TUR. Szop.).
W dwudniowych spotkaniach bok dzo zacięta — zwyciężył Stryhcal. dząc po dwu pierwszych (w trójPierwsze pól godziny przewa
serskich wzięli udział zawodnicy: ski, mając znaczną przewagę w skoku) skokach mógł uzyskać wy żają ślązacy, nie wykorzystując
Skry, Gwiazdy, Elektryczności, Na. III-ciej rundzie. Rotholc (Gw.) — nik w granicach 13,5, zbyt miękka przewagi strzalowo. Po przerwie
przodu (Brwinów) i Czerrwonych Strychalski I I zakończył się zwy skocznia nie pozwoliła mu na to. gra wyrównana, z lekka przewagą
KOBIETY.
(Legionowo).
Najciekawsze były cięstwem Rotholca na punkty, który
teamu. W drużynie śląskiej dobrze
60 mtr.: 1) W. Wenclówna (S)
spotkania Skry, Gwiazdy i Elektrycz miał przewagę w II i III rundzie.
grała środkowa trójka, a zwłasz
ności; pozostałe zespoły robotnicze Albert (Gw.) — Czobek (Naprzód 8.3, 2) Malarska (S) 9.0, 3) Zw ir- cza Ewald. W teamie Rajch, M i
są bardzo młode. Żałować należy, że Brwinów). Czobek, świetny materiał, licz (S) 9.2, 4) Przybylska (TUR. łaczewski, Szymczak, Stus i F ili
Niezagrożona przez nikogo
nie zgłoszono zawodników Znicza z przegrywa ze starym rutyniarzem Ł)
Wenclówna uzyskała mały wynik. pek.
Pruszkowa, Torowianki z Wołomina, Albertem na punkty.
Bramki dla teamu
strzelili:
Skok w dal: 1) Wenclówna (S)
Poza tym odbyły się walki towaMarymontu i Skry z Falenicy. Ze.
Szymczak
i
Mielczarek,
dla
śląska
społy, które oglądaliśmy, wykazały, rzyskie w wagach mieszanych: Gło. 5.19, 2) Malarska (S) 4.30, 3)
—
AIszed
II.
Gra
cały
czas
żywa,
że boks jest na poziomie nader do wacki I — Beta (Skra) — zwyciężył Zwirlicz (S) 4.06, 4) Przybylska
zadowoliła
licznie
zebraną
publi
(TUR
Ł)
4,04,
5)
Epsztajn
(Jutrz
brym. Ciekawe były spotkania w f i  Głowacki po b. ładnej walce.
Finster (Skra) — Zalewski II nia). Wszystkie skoki. W . miała czność.
nałach w wadze muszej Rotholc
(Gw.) — Strychalski II (Skra) i w (Skra) — zwyciężył na punkty Fin
(Gw.) — Strychalski I I (Skra). W ster.
Ogólnie walki towarzyskie stały na
wdze piórkowej Stecki (S) — Starosz (E ); zwyciężył Stecki. Waga 1. wysokim poziomie technicznym. Or
Głowacki II (S) — Kowalewski (E); ganizacja zawodów bardzo dobra. I
życzyć sobie należy więcej tego ro.
zwyciężył Kowalewski.
dzaju spotkań robotniczych zawód,
PÓŁ FINAŁY
Po zdobyciu mistrzostwa gru znaczony jedynie z braku wol
W wadze koguciej Zysman (G.) — ników bokserskich wszystkich klu
py brzeskiej, o czym informowa nych term inów i wyznaczonego
Strychalski I. Ta ostatnia była bar. bów okręgu.
liśm y już naszych czytelników w term inu na rozgryw ki międzyooctatniej
„Sztab* ie41,
przez kręgowe na dz, 27 czerwca r. b.
RKS. Ruch, poszły w ruch wszy
„R uch14 gościł u siebie 19.6 rb.
stkie sprężyny, ażeby mistrzo drużynę „M akkabi14 Odniósł za
stwo to unie,vażnić i przyznać służone zwycięstwo 4:0 (bram ki
zwycięstwo, bodaj walkowerem, strze lili: Bartoszuk 1 i Popław
urzędniczej drużynie PKSRU. ski 3). W yjechał następnie (w
Przed nami leży list, nadesłany z ust p. gen. Roupperta padły sło „Pogoń44, która w tym celu wy osłabionym składzie) do Pińska,
z Chrzanowa przez tamtejszy R. wa, że trzeba najszerszym w ar stosowała nawet odwołanie, a gdzie przypieczętował zwycię
K. S. Tur. List ten czytaliśmy i o- stwom umożliwić dostęp do boisk. właściwie zażalenie do P.Z.P.N. stwo wynikiem 1:0 (Bartoszuk)
Pan gen. Rouppert jest członkiem z pominięciem drogi organizacyj i wykazał, że jest pełnowartościo
rnia nas zdziwienie.
Oto p. starosta chrzanowski, je Rady Naukowej W. F. i niewątpli nej. Do dnia dzisiejszego odpo wą drużyną i że ty tu ł Mistrza
den jedyny z pośród tylu staro wie słuszna jego myśl obejmowa wiedzi z PZPN niema i nie przy Polesia zdobył zasłużenie.
stów w Niepodległej Polsce, zabro ła troskę o wych fiz. obywateli ca puszczamy, aby najwyższa rnaginił wspomnianemu klubowi ko lego państwa.
stratura piłkarska w Polsce ina ŚMIGŁY — RKS. RUCH 6:0 (2:0).
I temu hasłu, podjętemu przez czej potraktowała niewłaściwość
rzystać z boiska miejskiego. A na
Śmigły wystąpił w najsilniej
wet więcej: wyznaczony na naj najwyższe czynniki sportu w Pol wystąpienia „Pogoni41, ja k pozo
szym składzie. Mecz ten rozpoczął
bliższy dzień mecz piłkarski z klu see, a które już od wielu lat reali stawieniem sprawy bez rozpatrze
się pod znakiem nieznacznej po
bem katowickim na tym boisku zuje sport robotniczy, przeciwsta nia i nakazanie ukarania „Pogo
rażki Ruchu. Jednak słaba fizycz
w ił się p. starosta chrzanowski.
n i14 za ominięcie drogi statuto
nie pozwolił rozegrać.
nie, choć ambitnie grająca druży
Po co? Czy
po to,
żeby
schlewej.
Tak
/idocznie na tą spra-£ ------------------Pan starosta rozumuje w „pro
‘ ~
J
I
— I
J
---------------->
" '- 'J *
* * * “
na brzeska szybko opadła z sił.
sty14 sposób: nie pozwolę im tre biać miejscowej reakcji, dla której Wę zapatrywał się i Zarząd Pole
W RKS. Ruch wyróżnił się bram
skiego
OŻPN,
wyznaczając
na
solą
w
oku
jest
rozwój
ruchu
spor
nować, uniemożliwię im rozgrywa
karz Skalski. Poza tym w druży
nie zawodów, a wówczas zwiną towego wśród młodzieży Chrzano- dzień 19 i 20 czerwca r. b. elim inie
kolejowej dobra była pomoc.
klub i w ten sposób może uda się wa? Czy po to, by zaspokoić ani- nacyjne rozgryw ki między miAtak nie wyzyskał wielu sytuacji.
grupy
brzeskiej
RKS.
chrzanowskiego
strzem
bicje
polityczne
zatrzasnąć bramy boisk przed mio
„Ruch44 i mistrzem grupy piń- W ojskowi przeciwstawili lepszą
kołtuństwa?
dzieżą robotniczą.
technikę i rutynę.
Inaczej tego zakazu p. starosty skiej ZTGS. „M akkabi14.
A przecież nie dalej, jak przed
Sędziował p. Sznajder dobrze.
Tak
k
ró
tk
i
term
in
został
wyzrozumieć
nie
podobna.
miesiącem, w okresie święta W.F.
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R. K. S. „Ruch" Brześcia nIB.
-M istrzem Polesia

Starosta chrzanowski walczy
ze sportem robotniczym

łerinktor ndnowiedziainy: LUDWIK W1NTEROK.

roi
Z BOISK SLĄSKA
nym sędziowaniem i sympatią dla
RKS. ZAGŁĘBIA WALCZY
gospodarzy p. Flanka. A w szcze
O MISTRZ. KIEL. O.Z.P.N.
W najbliższą niedzielę oczeki- gólności przez usunięcia na po
kiwany jest powtórny mecz mię czątku gry Gajdy. Dla Brygady
bramki zdobyli: Mazer, Hajne i
dzy Częstochowską Brygadą
Cichecki.
Dla Tura — Głomb.
RKS. Zagłębie.
Spotkanie wspomnianych dru JAK NIEKTÓRZY SĘDZIOWIE
żyn wyeliminuje reprezentanta do „ROBIĄ44 W YN IK I NA MECZACH
rozgrywek o wejście do Ligi. (Prze
Z R. K. S.-AMI?
bieg !-go spotkania podajemy ni
RKS. MYSŁOWICE — BRYGADA
żej).
2:2 (2 :1).
RKS. ZAGŁĘBIE — STARACHO
WICKI K.S. 3:1 (2:1).
W Dąbrwe Górniczej rozegrany
W Częstochowie, a więc na te został mecz między finalistami Orenie obcym, rozegrany został mecz kręgu Kieleckiego, posiadającymi
między mistrzem Zagłębia i Kielc. równą ilość punktów i miał wyło.
Wysokie cyfrowo zwycięstwo nić reprezentanta do rozgrywek o
świadczy o zdecydowanym zwy wejście do Ligi. Sędzia p. Śliwiń
cięstwie RKS. Zagłębie i w zupeł ski przez cały czas meczu starał
ności odpowiada poziomowi zespo się o wyrobienie zwycięskiego wy
niku dla Brygady. Jednak bezsku
łów.
Bramki dla RKS. Zagłębie uzy tecznie.
Po rzerwie, kiedy stało się jas
skał Banasik. Sędzia p. Gospoda
nym, że Brygada poniesie porażkę
rek.
TUR. (MYSŁOWICE)—BRYGADA — ta ostatnia rozpoczęła niewidzia
1:4 (0:1).
ną dotąd brutalną grę przy apro
W Częstochowie rozegrany zo bacie sędziego p. Śliwińskiego.
Dla RKS. bramki strzelili: \Skostał mecz między mistrzem R.P.A.
bek i Sieradzan. Dla Brygady CiOkr. śląskiego a Brygadą.
Niezasłużona przegrana TURA, szewski,
spowodowana została tendencyj-1 Publiczności około 3000.

Z BOISK WARSZAWY
R. K. S. SKRA ZWYCIĘŻA LIGO zy o mistrz. RPA., że gra dosko
WĄ WARSZAWIANKĘ 2:1.
nale, ale na własnym boisku.
Znicz w pierwszej połowie ostro
Warszawianka
wystąpiła w
składzie: Rudnicki, Martyna, Joksz, nacierał na bramkę gości i zapo
Bilski, Sroczyński, Sochan, Pitych, wiadało się na zwycięstwo pełne
Haku, Prostar, Was, Czapiński; Znicza. Po ładnej kombinacji ataku
strzela Grzelak pierwszą
bez Smoczka i Cebulaka.
bramkę. Potem rozpoczął Znicz
Skra: Stryjek, Burzyński, Smocałą serię ataków, ale dopiero pod
sarski I, Chęcki, Wybrański, Ru
koniec pierwszej połowy Roszkow
sek, Cełejewski, Smosarski II, Swiski zdobywa drugą bramkę dla
carz, Zalewski, Kowalski bez GryZnicza.
maszewskiego i Więckowskiego.
W drugiej połowie inicjatywę
Pierwsza połowa meczu była
przejmuje Granat. Przed końcem
naogół ospała, aczkolwiek przy
meczu Duczyński a zarazę potem
przy znacznej przewadze Skry.
drugą Pawlak. Atak Znicza opadł
Skra początkowo nie wierzyła w
z sił. Marnował tylko w ysiłki dla
możność nawiązania ataku z tak osiągnięcia pełnego zwycięstwa.
groźnym i słynnym przeciwnikiem.
Ze Znicza w yróżnił się: Rosz
Dlatego na początku mieliśmy wie kowski , Zych, Bajerski. Z Gra
le ataków Skry, ale bez w iary w natu — Daczyński. Sędziował do
możność osiągnięcia punktu. Tern
brze p. Frank.
lepiej ten nastrój zespołu robotni
Z MISTRZOSTW RPA. NAJ
czego znać było na b. młodych
MŁODSZYCH
PIŁKARZY ROBO
piłkarzach Skry.
TNICZYCH.
Po przerwie atak Skry ochłonął
Sarmata — Skra 2:0 (2:0).
i swobodnie zaczyna się ruszać
Zespół
Sarmaty odniósł zasłu
pod bramką Warszawianki. Spo
Przewyższał
kojnie podcohdzi przeciwnika i pe żone zwycięstwo.
wnie strzela. Bramkarz Rudnicki Skrzaków szybkością i pewnością,
i obrona Warszawianki miała wie strzałów.
Na początku wstępnym bojem
le roboty i wiele sytuacji niebez
piecznych dobrze likwidowała. W Sarmata zdobywa dwie bramki.
zespole robotniczym całość grała Skra cały czas powstrzymuje całe
dobrze. Bramki dla Skry strzelili ataki Sarmaty, jednak nie pozwo
Smosarski II i Burzyński. Dla W ar liło to jej na zdobycie punktów.
Na marginesie tego meczu należy
szawianki — Pirych.
Sędziował
dobrze p. Kempiński. Publiczno zwrócić uwagę na nast. fakt: oto
wśród zawodników widzieliśmy ta
ści około 1000*
kich, których wiek był o wiele
R. K. S. ZNICZ — GRANAT
wyższy niż tego wymagają przepi
2:2 ( 2 :0).
sy dla juniorów. Pozatem zawo
Znicz wystąpi! w najsilniejszym dnik Sarmaty, który brał udział w
składzie: Kalinowski, Bajerski, Ku- tych zawodach, Kędzierski, zapi
rzela, Ciesielski, Hyp, Szelągowski, sał się do Sarmaty zaledwie w
Biernat, Zych, Grzelak, Roszkow przeddzień meczu.
ski, Kurzela II.
Notujemy to i apelujemy do W y
Mecz ten toczył się o mistrzo działu Gier i Dyscypliny RPA., aby
stwo okr. warszawskiego i był po tego rodzaju praktyki na meczach
twierdzeniem owej słynnej już te juniorów nie miały miejsca.

Z BOISK LWOWA
RKS. (LW Ó W ) — LECHIA 0:1.
Mecz o mistrzostwo Ligi Okrę
gowej rozegrany na boisku RKS.
na Bogdanówce skończył się nie
znaczną porażką RKS-u. Zasadni
czo gra była równa.
Sędziował p. Rauch.

HAZENISTKI ROBOTNICZE NA
MISTRZOSTWACH POLSKI
W KATOWICACH.
RKS. Lwów spotkał się w Ka
towicach z HKS. Łódź i poniósł
porażkę 13.1. Niewiele mniejsza
jest porażka z AZS. Warszawa —
12:1.

Nadsyłajcie sprawozdania
z zawodów
do Sztafety albo do Z.R.S.S-U

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

