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Sytuacja na froncie
Cieżkie

~un~u

dla obrony przed „Trzecią" Rzeszą
Dzienniki niemieckie alarmują,
pod naciskiem Anglii przystą·
piła Szwecja do budowy fortyli.
kacji na brzegach cieśniny sundzkiej. Cieśnina ta, położona między
największą wyspą Danii, Zelandią
a Szwecją, łączy morze Bałtyckie
z Kategatem. Sund posiada 4 - 28
km. szerokości, 50 km. długości
i około 30 metrów głębol<Ości.
· Prasa berlińska donosi, ie Anglia zażądała również od Danii.
aby podję!a ona za przykładem
Szwecji budowę fortyfikacji na
że

wybrzeżu Sundu. l>uń·
sk!emu premier-0wi Stauningowi,
l<tóry we wtorek opuścił Londyn,
po kilkudniowym pobycie, ofiaro.
wano ze strony angielskiej pożycz
kę na fortyfikowanie wybrzeży cie·
śniny sundzkiej.
W Berlinie zapewniają, że Da·
nia uchyliła się od spełnienia ży
czeń angielsł<ch z obawy, aby budowa fortyfikacji na brzegach
Sundu nie wywołała sprzeciwu :
przeszkód ze strony Niemiec.
duńskim

Fakir lpi który wydał wojo~
całej potędze

Viielkiej Brytanii

Z Indii donoszą, 7:e przygotow ;i.
nia do rozpoczęr .ia energicznr1
kampan ii przeciw fakiroH i lpi du
Ostatnie przesu
biegają końca.
nięcia wojsk angielski ch w kierun

ku \Vazi ri tanu

tbromadziły
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Do ludu

straty faszystów

na ~ne1al~

Warunki prenumeratJf• w coazt z odnoszeniem oo aomu zł. 2.51 m19!\
Czwartek 15 kwiełO~il 1937
slęunle, na prowincji zł. 3, za zmianę ailresu gr. 50. Cena ogłoszd: Za włeft1I
1o groszy ' milimetrowy przez !edną szpaltę (na ~tronlcy 6 szpalt, w tekScle gr. SO, N!!
Cena numeru - - - - - - - - - crajne gr. 40. Nekrolllgi do 100 mm. gr. 20, powytet 100 mm. gł. fil
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P _OLSKA PARTIA

NA FRONCIE MAUHY(;KlM. 1·Y w dniu wczorajszym szereg wa
Korespondent Havasa donosi, znych pozycyj strategicznych na
że mimo złej pogody, samoloty cJdcinku Urquiola. Powstancy stra
rządowe dokonały na froncle ma- 1..ili 150 zabitych i 500 rannych.
dryckim szeregu nalotów na pozy. Późno w nocy powstańcy usiło
~je nieprzyjacielskie, zadając nie- wali odebrać zdobyte pozycje, zo.
przyjacielowi poważne straty. Na stali jednak odparci i ponieśli cięż
ironcie Guadalajara samoloty rzą kie straty. '
HISZPANIA LUDOWA PRZEdowe ostrzeliwały skutecznie kOSTRZEGA PRA w A AZYLU.
samoc::io.
lumnę powstańczych
Jów ciężarowych na drodze do
Rokowania prowadzone przez
.Uandayone, niszcząc kilkanaście posła R P. w Madrycie min. Szum
wozów.
!akowskiego z Rządem hiszpan.
CIĘŻKIE STRATY FASZYSTóW skim w sprawie ewakuacji H!sz!'la
NA FRONTACH BASKIJSKICH. nów, korzystających z prawa azy.
Komunikat oficjalny sztabu głó lu w poselstwie R. P. zostały po.
wnego północnej armii rządowej '11yślnie zakończone. Rząd hlsz.
głosi, że na odcinku Alava wojska pański zgodził się, aby 66 Hiszpa.
nieprzyjacielowi uów - azylantów zostało prze.
rządowe zadały
wiezionych autobusami pod flagą
ciężkie straty.
Na froncie Guipnzcoa na odcin- polską z Madrytu do Walenrjl.
ku Eibar daje się zauważyć wzmo ,'\zylanci zostaną załadowani na
okręt polski „Wilia'', który zawi:i:ona aktywność powstańców.
Na froncie Burgos intensywn.) nie do Walencji 16 kwietnia l '"Y
wiezieni poza granice Hiszpanii.
pojedynek artyleryjski.
Na odcinku Escamplero arty!e· Jest to ostatnia partia Hiszpanów,
ria rządowa zniszczyła pozycje pn korzystających z prawa azylu w
poselstwie R. P. Poprzednia parwstańców.
tia została ewakuowana do Fran·
Havasa
agencji
Korespondent
donosi, że wojska rządowe zdoby cji.

fortJli~atic
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tam

I bry gady piechoty w sile 33 ty·

s1;ice bagnetów. Jak o uzupełnienie
tych sił przydzielone zostały dw: e
eskadry lotnicze z Miramshah.

Niech

sie

milionowych szeregów.
Bankructwo ideologiczne i organizacyjne faszyzmu1 czy lo
sanacyjnego" czy też „narodowego", oraz wzmożenie aktyw11
ności mas pracujących - oto znamiona obecnej chwili.
!4amy przed sobą we wszystkich krajach straszliwy plon
rządów klas posiadejących: •
•
•
•
·
•
•
•
•
•
•
• ·
·
POLSKĘ trzeba wydźwignąć wzwyż, na należyty poziom,
wm:ew kapitalisloJl! i obsz.arn~kom, niszczącym gospodark,
"1-aJU, wbrew rodz1mem~ l m1ę~zynarod?w~mu faszyzmowi,
depczącemu ~raw~ ~ud~ 1 na~odow,,tyran~~Jącemu !1awet pod
bokiem Polski w 1e1 opiekę 1 w opiekę L1g1 Narodow oddany
.
. ••
.
,
Gdańsk: .
\Vydzw1gnąc Polskę mozna tylko przez w1elk11 zorgan1zowaoy wysiłek mas pracujących, przez związanie naszego Państwa
" demokracjami świata, z ludami, budującymi swe szczęście
własnym wysiłkiem mas.
Warstwy rządzące dzisiaj nie ustąpią jednak same. Bronią i
będą nadal bronić swych przywilejów. Jesteśmy świadkami
<:oraz to nowych prób wybudowania zapór na drodze do zwytięstwa ludu. Powołano w tym celu specjalny aparat klerykaliimu („Akcja Katolicka") dla zwalczania wyzwoleńczego ruchu
robotników i chłopów. Rozwydrzony antysemityzm odwraca
uwagę od zadań istotnych i stara się skierować masy na drogę
walki wewnętrznej wśród biedoty różnych narodowości. Pona·
wiane są leż próby wskrzeszenia starego BBWR, zgasłego po
bojkocie wrześniowych wyborów „sanacyjnych".
Trzeba ~ivięc wielkich sił i wielkiego zapału~ ogarniającego
najszers~e masy, aby te zapory, wznoszone ręką wrogów ludu
obal.ić: i otworzyć wrota wszechstronnemu rozwojowi i powszechnemu dobrobytowi mas pracujących.
LUDU PRACUJĄCY! W Twoich rękach leży przyszłość
Polski. Wytęż swe siły, by obalić złe moce, pleniące się wokół. Zjednocz si~ przy wspólnym sztandarze walki o wolność
i sprawiedliwość społeczną!
SWIĘTA PRACY l
Zbliża się uroczysty dzień 1 Maja WALKll Niechaj rozebrzmią w tym dniu po całej Polsce te sa·
m~ hasła, które ożywiają lud pracujący na całym świecie'
PRZECIWKO WYZYSKOW1,
PRZECIWKO FASZYZMOWI,
PRZECIWKO STRASZLIWEJ KRZYWDZIE BEZROBOCIA,
O DEMOKRACJĘ,
O PLANOWĄ GOSPODARKĘ SPOŁECZNĄ.
P. P. S. - Wasza stara partia, wypróbowana w ogniu walki
i potrójnym najazdem, z rodzimą ciemnotą, z atakami faszyzmu
„sanacyjnego" i endeckiego wzywa Was do masowego udziału
w demonstracjach 1 Maja, by stwierdzić wobec wszystkich, że
lud pracujący Polski dość ma już beznadziejności dzJsiejszych
stosunków, że skończył się czas nie liczenia się z wolą ludu, że
robotnik, chłop i pracownik umysłowy wkroczyli razem na jasną drogę działania, gotowi do realtzowania w Polsce swoich

I

ideałów.

Robctnik, chłop, pracownik umysłowy, odrzucając ideologię
w dziesiątą rocznicę zgonu złoży hołd Swiat Pracy stoUcy
na UROCZYSTEJ AKADEMII w niedzielę, 18 kwietnia, o godz. 9.30
w sali „Ateneum", przy ul. Czerwonego Krzyża Nr. 20.
Wszelkie organizacje naszego ruchu przybędą na Akademię ze
sztandarami.
Sląsk·u
M. Niedziałkowski
Przemawiać będą tow. tow. T. Arciszewski,
i M. Nowi'Cki.
Na żądanie czynników wojsko specjalne odnogi polączone zosta
CENTRALNY KOMITET WYKONAWCZY P. P. S. wych Rząd niemiecki polecił wła ną z wielką arterią komunikacyjną,
dzom na $ląsku Opolskim budow~ iaką tworzy szosa Bytom - Wro.
REOAKCJA „ROBOTNIKA".
3 nowych autostrad o charakterze cław - Berlin.
W. O. K. R. P. P. S.
wyraźnie strategicznym.
wolny.
Wstęp na Akademię Budowa nowych autostrad na
Dwie z tych szos prowadzić bę śląsku Opolskim ma być dokonan(
**
* szereg artykułów na str. dą bezpośrednio do granicy pol. w najbliższym czasie.
Pamięci tow. Perla poświęcamy
sklego Górnego śląska i przez
3-ej i 4-ej.

niemieckim
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świ~ci

„Sanacja" zbankrutowała. Ujawniły się też bezsiła i jało
wość myśli wszelkich odt.ieni obozu „narodowego". Wraz z tym
wydźwignął się w ostatnich latach z chwilowej apatii polski lud
pracujący i wkroczył na scenę polityczną z . całą mocą swych

Szosy strategiczne
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SOC~TALISTYCZN A

pracującego

TOWARZYSZE i TOW ARZYSZKll
OBYWATELE i OBYWATELKI!

na

wvr11 ar. 15.

1 taktykę komunizmu, skupiają się pod naszemi, pod socjatistycznemi sztandarami.
W masowych demonstracjach 1 Maj-Owych, które skupią ro•
botników, chłopów, pracowników umysłowych i cały lud pracujący wsi i miast BĘDZIEMY ZĄDAC ZMIANY KONSTYTUCJI W DUCHU
SZE:t{OKIEJ DEMOKRACJI, DAJĄCEJ PRZY SILNYM RZĄ
DZIE ROBOTNICZO - CHŁOPSKU" PELNY WPL YW MA·
SOM PRACUJĄCYM NA PANSTWO;
BEDZIEMY ZĄDAC ROZWiĄ.lANlA SEJMU I SENATU I
NOWEJ ORDYNACJI WYBORCZEJ, OPARTEJ O PIĘCIO
PRZYMIOTNIKOWE PRAWO Gł.OSUWANIA;
BEDZIEMY 001\1.AGAc SIĘ W YWŁ.ASZCZ.t;NIA OBSZAR„
NlKÓW l WIELK!CH KAPlTALiS10W, REFORMY ROLNEJ
BEZ WYKUPU. 1 ZORGANlZOW ANlA PLANOWEJ ~1)SPO·
SPOŁECZNEJ;
BĘDZIEMY PRUfŁSTOWAC

OARKI

PRZECIWKO REPRESJOM

W0.1$EC ORGANIZACYJ KOBOTNlCZYCH, CHLOPSKICH
I PRACOWNICZYCH, DOMAGAJĄC SIĘ PELNEJ SWOBODY WALKI O PRAWA CZLOW1t.:KA PRACY;
BĘDZIEMY PROTESTOWAC PłUŁCłWKO OSLABIANTU
POLSKI PRZEZ RODL.lM~ 1 OBCY FASZYZM I .ROZISRAJANIU JEJ W OBLICZU l.U1<0JĄC 'tCfł SIĘ SIL ftH'LERYZ·
MU; WSKAZUJĄC, ZE SILA OBRONNA, BEZPIECZEN·
STWO, CAł..0$C ł NlliVOiJLt.:GLOSC POLSKI L.EżĄ TYLKO
W MASACH PRACUJĄCYCH I W SERDECZNYM ZWIĄZ·
KU TYCH MAS Z PANS'f WEM;
BĘDZIEMY DEMASKOWAC OBŁUDĘ NACJONALIZMU,
PRZhCIWSTAWIAJĄC MU SOLlUARNOsC WSZYS'fK1~H
LUDZI PRACY W WALCE O · POWSZECHNĄ SPRAWIE·
DLIWOsc.
Taką treść nadamy tegorocznemu świętu 1 Maja. Zgodnie 1
tradycją tego święta żywych i młodych, zgodnie z rytmem wy•
padków, idących przez świat! Dziś bowiem odsłania się nowa
karta dziejów. Zamyka się ponury rozdział taszyzmu. Jego potęga załamuje się na trudnościach gospodarczych 1 rosn4cym
umiłowaniu wolności. W dniu 1 Maja PKZESLt:MY TEDY GO·
RĄCE POZDROWIENIA DLA liOHATERSKIEGO LUOU
HISZPANII, broniącego swej wolności przed międzynarodową
interwencją faszyzmu. Nie zapomnimy też o jęczących w nie•
woli faszystowskiej robotnikach Włoch, Niemiec i Austrii. Sło.
wem otuchy rozebrzmią na~ze maniiestacje dJa bitych i ponie·
wieranych obywateli Gdańska. Zespolimy się też z robotnikami Francji, Anglii, Krajów Skandynawskich i Stanów Zjednoczonych Ameryki, walczącymi zwycięsko o prawa człowieka
pracy.
H'.UBOTNICY, CHŁOPI, PRACOWNICY UMYSLOWll
LUDU POLSKI!
Stańcie wszyscy w karnych i zwartych szeregach demon·
stracyj 1 Maja. NIECH ZATRZ Y MAJĄ SIĘ WSZYSTKIE
WARSZTATY PRACY. Niech cała Polsłca zobaczy, jaką sił4
je st lud Polski. Niech lud Polski dokona przeglądu swych szeregów, by wzniesiony na duchu przeprowadził zwycięsko SWłł
walkę o nową Polskę, Polskę ludu pracującego, o Polskę chło
pów i robotntków. ·
NIECH ZYJE 1 MAJ!
NIECH żYJE SOCJALIZM!
NIECH żY JE RZĄD ROBOTNICZO - CHŁOPSKU

CENTRALNY KOMITET WYKONAWCZY,
POLSKIEJ PARTII SOCJALISTYCZNEJ.
Warszawa, w kwietniu 1937.

Obieg

pienieżny .

Z dekadowego bilansu J:łanku
Polskiego wynika, że w pierwsze 1
dekadzie kwietnia obieg pieniężn:;
w Polsce obniżył się w bankno.
tach i bilonie o 33,6 i dnia 10 kwle
tnia wyniósł ogófem 1,395,8 milio
nów złotych. Obieg banknot0'W
zmniejszył się o 25,8 do 973,8 m1 '
obniżył się o
zł. i obieg bilonu

wPolsce
7 ,8 do 422 milionó)V złotych.

Zapas złota powiększył się w
pierwszej dekadzie kwietnia o O,ti
do 406,7 mil. zł., a stan pieniędzy
zagranicznych i dewiz o 0,1 iio
35,5 milionów złotych. Pokrycie
lłotem wyniosło dnia 10 kwietnia
J6,48 %• („Press'').
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BILANS SEJMU.
Nied:a.wno w rozmowie na temat
&o akcję płk. Koca. Kto to aranSKANDAL Z „MAŁASZKĄ„.
SETNA ROCZNICA ZGONU
nego w języku h{szpańskłm p. t
W, młodo-konserwatywnej „Po- nagrej sytuacji wewnętrlm.ej zadał żował? Loa, :zły !~'.
Utworem, który wywołał skan- I
„Dom Polski''. Jest to organ ofi. lityce" p. Krukowiecki kontynuuje mi to pytanie jeden z parlamenta. „Katrupić''? Owszem, zgadzamy
FIORA VANTl'EOO.
<lal literacki w ostatnich latach
W Italii czynione są obecnie cjalny Kolonii Polskiej w Santa swe bardzo ciekawe wywody na rzystów cudzcrliemskich, przebywa. się. Ale może to nie tytko „losef
XIX wieku, była „Małaszka" Ga- przygotowania do uczczenia pa- Fe. Wydawanie pisma w języku temat ostatniej sesji sejmowej i jący przejazdem w Polsce. Pytanie zawinił; może także wybrana
mebrieli Zapolskiej. Podobno począt- mięci z.nanego kompozytora Valen· hiszpańskim Związek motywuje charakteru obecnego Sejmu wo· było doś6 kłopotliwe. Bą.knąłem w toda działania?
kująca pisarka chciała świadomie fina fioravanti, którego setna roC7 potrzebą zbliżenia na tej drodze góle. Pomijamy jednak z braku
odpowiedzi coś o indywidualn.y m
TAKżE LUDOWCY POD
„zgorszyć" sferę szlachecką
nie nica zgonu przypada w tym roku. emigracji polskiej z tutejszym spo- miejsca ciekawe charakterysty- ustosnnkowa niu się posłów do każ
OBSTRŻALEM.
przypuszczając prawdopod~bnie, Fioravanti pisał opery komiczne, łeczeństw'!m. Treść pisma na ra. ki „leaderów" tak zw. „lewicy"(?)
dego W'lllOSoonego pl'Z6Z Rząd zagaPrasa t. zw. „katolicka" wciąż
że historia wiejskiej dziewczyny bardzo popularne swego czasu i w zie jeszcze szczupła, poświęcona sejmowej. Zastanówmy się
wraz dnienia.
atakuje socjalistów. To rzecz znadoprowadzi do procesu sądowego. Polsce. Wielkim powodzeniem cie- jest sprawom polskim, w przewa- z autorem nad jedną sprawą Oczywiście, cały Sejm jest sa- na. Ale teraz zabrała się do luW „Prawdzie", redagowanej przez szyły się u nas jego „Wiejskie żającej części zagadnieniom gos- czy ten Sejm posiada stałą rządo nacyjny. Ale osoby l grupki zwal dowców.
Niedawno przytaczaliśmy
Świętochowskiego, Jeden z recen- śpiewaczki", wystawione wt: 1803. podarczym.
czają
się
wą większość?
wzajemnie - i nigdy krytyczny głos jezuickiego „Przezentów uznał „Małaszkę" za nieOD JOANNY d'ARC
nie wł1adomo (nawet rząd nie glą du Powszechnego". Obecnie
udolną przeróbkę rosyjskiej poDO NAPOLEONA.
wie), co z teg-0 może w danym zaś do „roboty'' zabrał się „Olos
wieści, czyli poprostu za plagiat.
W znanym instytucie wydawnt.
wypadku wyniknąć. Wytwarza Narodci".
Demokracja, reforma
Doszło do sprawy sądowej, zakoń czym Flammarion w Paryżu ukasię chaos. Całe szczęście, stwier- rolna, prawa dla chłopów - to
czonej wyrokiem uniewinniającym zało się pierwsze zbiorowe wydadza auror, ie ten Sejm wogóle ma można wytrzymać. Ale„.
dla „Prawdy'', która jednak mimo nie Karola Maurrasa p. t. „Jeannt
minimalne „znaczenie":
Działa w Str<m. Ludowym grupo
to cofnęła pochopne oskarżenie. d' Arc, Louis XIV, Napoleon'' stainteligent6w ( !) , niechętna btolf„
Jeżeli w praktyce &lrotki tego
w roku 1887 Zapolska przerobiła nowiące parabollę historyczną
cymi.owi, i ta grupa - ®§6 WI>IY·
stanu rzeczy nde l!IJ tak groźne,
„Małaszkę" na scenę. Sztuka, jak Francji, opierającą się na trzech
WOW'& przy pomocy grupy „wf„
jakby
to
moglo
wynika~ z powyż
sama autorka określiła, pisana na przełomowych epokach, których
oiowc6w"
jest rozsadnilciem mit~
szego wywodu, to dlatego tylko, te
modłę „ogródkową", wywołała se- wyrazicielami są zdaniem au. Zagłębia Dąbrowsk
ka.tolicki"h
wplyw6w to atirmniofaktyozna
możnoM Sejmu obecne.
iego
rię ataków, ale co najważniejsza, tora - wymienione w tytule jego
twie. Wska.za~ tu trzeba na taikie
go
i
posl6w
w
oddziaływani
u
na
wykazała
zacięcie
dramatyczne, pracy osoby.
Podjęte zostały znowu rokowa- wyżki płac i postulat ten podtrzyfakty, jak USOJWanie ka.tolickich
bieg rzeczy w państ.wie f Bllt bardzo
które porwało publiczność w 1907
BIOLOOIA i MATEMATYKA.
nia w sprawie nowej umowy dla mują. Przemysłowcy nie chcą u.
działa ozy f'J6 stronnictwa (?), jak
daleka ( ! ) nawet od te; us1crom·
ro~~„ na „Moralności pani DulTe dwie, zdawał-0by się, tak od- górnictwa zagłębia Dąbrowskiego względnić postulatów górniczych, n.i.onej roli, Jaka a:ak:reślila Izbom
walka z katolickimi stowarzysze.
sk1e1 ·
rębne i nic nie mające ze sobą i Krakowskiego.
niami mężów i młodzieży męskiej,
wobec czego rokowania nie dały
Ustawodawczym K 01t8tytucfa z rO'TRAGEDIE MICKIEWICZA.
Związki domagają się 15% pod- rezultatu i zostały rozbite.
wspólnego dziedziny stały się o.
jak ko1portaż-.dio6 tylko pniez peku 19~5.
Sto lat temu Adam Mickiewicz, snową pracy francuskiego pisarza
wien
czas - antykatolicki ch broPo pierwsze więc - chaos. Po
jak podał prof. Pini, postanowił Kostitzina p. t. „Biologia mathe·
SZUl" p, Putka, jak obr<>na „Wici"
drugie kompletny brak wpływu.
dla sprawy pclskiej napisać utwo- matique". Uczony francuski stara
n·arwet '\'tedy, gdy si~ im słus.mie
ry dramatyczne, związane z prze- się w niej wykazać niezbędność
JESZCZE O DEGRELLE'U.
wytylka ~ałalność antykatolicką,
szłością ojczyzny. Geniusz wiesz. metod matematycznych przy bada
Belgijski bratni „Peuple" z 12
jak meszcie popieranie uniwersycza narodu zabłysnął najsilniej i niach z dziedziny biologii i przy. Małopol.
b. m. podaje ścisłe liczby głosów
tetu ludowego (!) w Gaci Przeworpo raz ostatni, w ,,Panu Tadeu- rody podsuwa usługi J'akie teao
Inspektor do walki z przestęp polskim Towarzystwie Rafinerii przy wyborze van Zeelanda. Ze-eskiej, kt6rego działalność, pomija..
,.
'
b
szu . Potym poeta umilkł. Autor rodzaju
metody mogą ' oddać badaland 275.840 gł. (przyrost 21 tys.),
stwami, podczas przeprowadzania Spirytusu.
jąc nawet znane j-ego sympatie dla
_,Dziadów" postanowił złamać pió· czom i odkrywa zupełnie nowe i dochodzeń we Lwowie, wpadł na
„Frontu Ludowego" - zwraca sit
W związku z tym aresztowano czyli 75 %• Degrelle 69.242
ro na zawsze. W r. 1837 - 1838 nieznane dotychczas perspektywy ślad naduż: 1 ć podatkowych na dyrektora przedsiębiorstwa
wyraźnie prz.eciw katolicyzmowi.
orlz (spadek 16 tys.), czyli 19%. Biakłopoty rodzinne i finansowe, spe! problemów biologicznych, czeka. szkodę skarbu par'1stwa
łe i nieważne kartki 18.358 (spaRó,mocześnie trzeba podnieść, że
w Mało- paru urzędników. (PAT).
nianie obowiązku obywatelskiego jących dopiero na rozwiązanie.
dek 10 tys.). czyli 5%. Zmarli 1 gdy tak upa1'cie tępi się w rtron·
J>?dnie~iły Mickiewicza. do napisaWYSTAWA ARCHITEKTURY
nictwie wpływy ,.klerykalne", w
nieobecni 25 tys.
ma w Języku francuskim 5 akto.
WNĘTRZA
Ale jak przeprowadzono porów. tym samym czasie toleruje siif)
wych dramatów:
„Konfederaci
•
nanie? Oto przy Zeelandzie poprze wpływy socjalistyczne.
Barscy" i „Jakub Jasińsld'', czyli
Wystawa Architektury WnęNie wiemy o jakich „wpływach
dnią cyfrę otrzymano w ten sposób,
dwie PolsH Nadzieje Mickiewicza trza w stołecznym Instytucie Pro.
socjalistyczn
ych" mowa.
że
połączono
Natocyfry
z
maja
36 r.:
Wartość handlu zagranicZJJego wywóz zaś wzrósł o 15.565 tys. zł.
związane z tymi utworami, zawio· pagandy Sztuki cieszy si,ę niezwymlast
niechęć
do
ludowców
socjaliści
85
witys„
katolicy
78
tys.,
Rzeczypospo
litej Polskiej i W. M.
dły.
Mimo przychylnych zdań kłym powodzeniem. Do dnia dzi**
liberałowie 55 tys. Dodano także doczna. Dopóki ludowcy nie uzna*
Gdańska
przedstawiał
się
weW
2-ch pierwszych miesiącach
współczesnych autorów francus- siejszego zwiedziło ją 27.000 osób.
głosy komunistów 34 tys. W ten ją hegemonii kleru i klerykalnego
kich, tadna z tych sztuk nie była
Mając na uwadze tak wysoką dług tymczasowych obliczeń Gł. r. b. daje się zauważyć dalszy
w stronnictwie,
wystawiona. Rękopisy zaginęły w i niesłabnącą przy tym frek\vencję, Urz. Stat. - w marcu r. b. nastę. wz:-n~ eksportu towarów polskich sposób otrzymano 254 tys. gło swiatopogl ą du
„Głos
sów
Narodu''
z
wyborów
będzie
poprzednich
ich zwal,
któpująco:
przywóz
106.657 tys. zł., do krajów zamorskich, który już
tajemniczy sposób, a zachowane fennin zamknięcia wystawy zosta·
fra~menty, przetłumaczone przez je przedłużony do dnia 25 kwiet- wywóz 107.657 tys. zł. Przewaga dość wyraźnie zaznaczył się w r. re teraz padły na van Zeelanda, czał.
Cót robić? Jakoś to zapewn«
wywozu nad wwozem wyniosła 1936. Wartość eksportu polskiego a w maju 36 r. były rozbite na 4
Jana ~~rowicza, nie po~alają nia.
wytrzymają
...
kandydatury
.
do tych krajów wzrosła, w poróocenić tragedii wielkiego poety, STAR~ PODRĘCZNIKI PO ZMIA· więc 1.184 tys. zł.
K. Cz.
Glosy
(poprzednie}
Degrelle'a
W
porównaniu
o·
z lutym r. b. han wnaniu z analogicznym okresem
l..ióry przywiązywał do nlch tak NIE PROGRAMóW SZKOLNYCH.
trzymano
w
ten
sposób,
że
połądel
zagraniczny
w
marcu
wyka.
r.
ub.,
wielką wagę.
o 85% i wyniosła 37.700
Ministerium Oświaty ogołsiło
czono reksistów 53 tys„ nacjonali Bułgarski
BIBLIOTEKA „KAMENY''
nowy regulamin oceny podręczni. zał poważny wzrost, gdyż przy- tys. zł. Szczególnie wzrosły w r. b. stów
flamandzkich 20 tys., inni fa
WYDAJE.
ków i pomocy szkolnych, przysto· wóz zwiększył się o 25.136 tys. zł., dosta\vy towarów polskich do St.
W Sofii stracono wczoraj nie.
szyści
11 tys., razem faszystów
Zjednoczonych.
Od czterech lat wychodzi w Cheł. sowanych do zmian w programie
iakiego
Kirchvenga, zwanego „bul·
było 85 tys. (w maju z. r.). Bia·
mie Lubelskim rniesiecznik literac- nauczania w szkolnictwie powsze.
garskim Landru". Kirchveng ska.
łych i nieważnych było 28 tys.
ki „Kamena" pod r~dakcją Kazi- chnym i średnim. By nie narażać
„Peuple" pisze o wyborach, ja zany przed 17 laty na dożywotnie
mterza Andrzeja Jaworskiego. sa. rodziców na zbędne wydatki w
ko o „triumfie wolności". Komuni · więzienie za poczwórne morder·
modzielne i zasłu żone wydawnic· wypadku zmiany programu naustwo, został ostatnio u/askawionY,
ści głosowali na Zeelanda.
two, znane sferom zainteresowa- czania, stare podręczniki utrzymy.
i natychmiast po odzyskaniu wolKomisja ogólna konferencji ka- cy carkowicie kapitulację w Egip.
LOS, ZŁY LOS!
nych, wydaje także „Biblioteke wane mają być jeszcze przez naności zamordował 2-ch starców.
pitulacyjnej w Montreux przystą cie. Tekst tego artykułu będzie
„Merkuriusz" pisze o znanych Aresztowany ponownie - został
Kame11 y". Obecnie ukazały się na stępny rok szkolny.
rynku księga rskim erotyki Olgi
PISMO EMIGRACJI POLSKIEJ piła wczoraj rano do zbadania pro przekazany komitetowi redakcyjne „akcesach'' gorliwych prowincjo- -;kazany na śmierć.
jektu konwencji, przedstawionego mu, który wprowadzi w nim pew- nalnych grup do OZON-u:
Daukszty p. t. ..Walet kierowy''
W ARGENTYNIE.
przez delegację egipską.
ne drobne zmiany. Jest to niewąt
„Te straże ogniowe, te stowa.
oraz poezje K. A. Jaworskiego „W
Z początkiem b. r. Związek Po.
Komisja
jedr.cimyślnie
przyjęła
rzyszenia sług św. Zyty. Ludzie
pliwy
sukces premiera egipskiego
połowie drogi''. W druku zna.fdu,ią laków, wraz z Sekcją Byłych Wojart. l projektu konwencji, znoszą · Nahasa Paszy.
zgoła obojętni dla sprawy obozu p.
Jak donoszą z Grenady w sfa„
si~ wier~ze Jerzego Kamila Wein. skowych w Santa Fe, rozpoczął
Ko„ia, czuli mmieniec na twarz11 nie Missisipi w Ameryce, tłum na.
traub:i p. t . .,Próba powrotu".
wydawanie miesięcznika ilustrowa
Przecież takim al.-ceaowiczom po· padł na więziznłe, gdzie byli osa.
....
winno się strzelać w łeb na miejscu. dzeni dwaj murzyni, którzy dok0Kattrupi6 bez litości i chwiU na· nali mordu ,na białym człowieku.
myslu.
Tłum wywlókł murzynów z celi ł
Kto to aranżował? Bo przeci~:! tuż w pobliżu więzienia przywłą
nie ulega wątpliwości, że to byto zał ich do drewnianych betek
Niemiecka poli.cja polityczna konaranżowane i że to straszliwie kła· i spatił.
Wydany przez komitet porozufiskuje od 2 dni prawie wszystkie miewawczy emigrantów manifest
„obcą
dzienniki zagraniczne, które na za- do narodu niemieckiego, potępia
sadzie debitu przychodzą do Nie- przygotowania wojenne trzeciej
posiadać
1Nocześme urządzona
Z Kowna donoszą: Na odbytym „Mam na myśli te okolice, gdzie miec. Konf'-;kacie ulegają
przede Rzeszy, niosące z sobą olbrzymie
ostatnio zjeździe inspektorów li- litewskie uświadomienie narodowe wszystkim dzienniki
angielskie, szkody gospodarcze dla szerokich
obsługi
garaż?
tewskich szkół powszechnych, mi. jeszcze nie odżyło. Sądzę ,iż w belgijskie l francuskie.
warstw ludności, protestuje prze- Dźwig pneumatyczn
nister oświecenia, Tonkunas, wy. takich wypadkach dużo zależy od
o - oliwny do świeżej oliwy przed oczyszczeniem
Podjęte przez Gestapo represje ciw interwencji Niemiec w Hisz. podnoszenia
samoehodćw o,wbowych silnika z poz.ostałofoi jest ~celowe
głosił
przemówienie, w którym nauczyciela i inspektora i nie ma prasowe zmierzają do
tego, aby panii i reżim hitlerowski nazywa i ci~ż:u·owych, gwarantujący bezpie- i szkodliwe.
zupełnie otwarcie żądał od litew. potrzeby wyliczać tych
środków, do wiadomości społeczeństwa nie- zbrodnią, popełnioną na cywiliu:- 'zeństwo pra-cy robotnikom warsztaAparaty te posiada na składzie fir..
skich nauczycieli i inspektorów jakimi nauczyciel i inspektor po. mieckiego nie dotarł manifest,
towym i garażowym.
ma „MAGNET'' Z. POPLAWl:l.K L
wy- cji i ludzkości.
Aparat do mycia samochodów, da- Aparaty te montowane Sił w kraju s
szkolnych prześladowania Pola winien się posługiwać. Pragnę je- dany przez zjazd emigrantów
nieManifest polityczny emigracji jący dużą oszczędność wody i niekrajowego w 70% materia.1:11, reszta
ków w większych skupieniach lud- dynie zwrócić uwagę, aby okolice mieckich w Paryżu. Zjazd ten
obra nremieckiej wydrukowany został niszczący lakieru, obić etc„ a umo:W- która wymaga wieloletJJ.iogo doświad
ności polskiej w Litwie. Minister te znajdowały się pod
szczególną dawał pod przewodnictwem pisa- przez liczne dzienniki we Francji, wiający
bardzo dokładne wymycie czenia i specjalnych maszyn, sprowa
dał zebranym wyrnźnie do zrozu- opieką, państwa
dzana jest z zagra.nicy.
i aby każdy z was rza Henryka Manna, a uczestni- Belgii i Anglii, co właśnie spowo- w5zystkirh części.
Aparat do malowania natryskomienia, iż nie potrzebują oni krę · pomyślał, co należy uczynić, by t~ czyli w nim przebywający na emiZaznac zyć należy, że wseystkie n~
dowalo masowe konfis!rnty prasy wego, umożliwiający dokładne
i rów- woczesne stacje obsługi i garaże na
pować się w wyborze środków w „obcą rdzę" usunąć
z ciała litew. gracji działacze niemieckich par- zagranicznej w Niemczech.
ne wymalowanie lub za,szpachlowa- Zachodzie wyposażone są w te urz.,.
tej akcji. Odnośny ustt;p z prze- skiego". (PAT.).
nie samochodów. Aparat ten prey dzenia.
tyj polityczn:·ch.
mówienia min . Tonkunasa brzm::
dużej wydajności, daje dużą oszczę·
P. ł'opławski podczas swego po-

pasta

„m i kl" odnawia buciki

Zatarg

w górnictwie
i Krakowskiego

Afera podatkowa

Tow. Rafinerii Spirytusu

W1mt o~rotów Ia1raninnJt~ 'ol!~i

Landru

Zniesienie kapitulacji wEgipcie

Prawo Lynczu

nyktatura litewska
'

.

traktuje Polaków jako

Masowe koni Iskaty

prasy zagranicznej

w· Niemczech

rdze"

Co puwmna

no

stacu1

~o ue10 ~o~rowa~liła nleinterwenlia1~~i~~:~~ch~~rześciJańscy
Anglia nie gwarantuje

nawet

własnym

Armator angielski, Newbigin z
New Castle, oświadczył przedsta.
widetom prasy, że związek arma.
torów północnej Anglii wyśle de
legację do Londynu ,z zadaniem
zwrócenia uwagi Rzą du na trudności, jakie stwarza
w żegludz~
blokada Bilbao i innych części wy.
brzeży hiszpańskich. Deklaracjd
premiera Baldwina sprawiła za.
wód armatomm. W tych warun-

bezpieczeństwa

statkom

kach skompletowanie załóg dla
żeglugi po wodach hiszpai1skich,
mimo wysokich płac i stawek ubezpieczeniowych, będzie . jeszcze
trudniejsze. Statki oczekują obec
nie na rozpoczęcie załadunku, lecz
nie będą mogły rozpocząć pracy,
nim Rząd nie zagwarantuje pełne.
go bezpieczei1stwa statków brytyj
skich.

Niemieckie Biuro Informacyjne Eriką Mann, córką pisarza Toma·
donosi o wyświetlaniu w jednym sza Manna na czele.
z nowojorskich kościołów metodystów propa~andowego, antyniemieckiego filmu. Film ten, noszą.
cy znamienl}}:' tytuł „Współcześni
męczennicy chrześcijańscy w Niem
czech", ma być zapoczątkowaniem
Prezydent Rzeczypospolitej mia
na wielką skalę pomyślanej akcji
propagandowej przeciw Niemcom, nowa:ł dotychczasowego wojewoktóra będzie uprawiana głównie dę tarnopolskiego, p. Alferda Bi·
przez wyświetlanie fiłmó-w w koś łyka, wojewodą lwowskim na
ciołach.
Wykonawcami filmu są miejsce p. Beliny - Prażmowskie·
przeważnie niemieccy emigranci, z go.

Nowy wojewoda

lwowski

lub

dność

w zużyciu farby lub lakieru.
Ap.arat do napompowyw ania pneu·
matyków, który dzięki pompowaniu
sucheg<) i czysteg0 powietrza zape·
wnia dłuższe µżywanie ópony i dętki.
Aparat do przemywania i przepłu
kiwania oraz osuszania silnika przed
nalaniem świeżej oliwy. Wlewan1e

Najwieksza

bytu zagranicą zapoznał s1ę dokła
dnie ze sposobem urządzenia tych
budynków i działalnością aparatow.
Aparaty dają maximum korzyści
dla klienta i przeds.iębiorey, pracownikom 2. aś gwarantuję całkowite t>es
pieczeństwo i ułatwienie pracy.
(X).
W " "N*
li

ną świecie

rzymsko-:<atolicka

Przybył do Nowego jorku, celem
zakupienia samolotu, biskup naj
większej rzymsko
katolickiej die .
cezji na świecie, mgr. Fallais(
Diecezja jego, obejmująca ca1ą

północną
i
rozciąga się

zachodnią

Kanadę ,

d·ecezja

kupił samolot, mogący przewozić
pięciu podróżnych i 1300 funtów
ładunku.

Maszyna tak wielka oka-

lała się niezbędną nie tylko ze
względu na olbrzymie odległości,
ale także dlatego, aby móc szybko
dowozić do szpitalów tak chor~b,

na przestrzeni 600,0lJlJ
mil kwadratowY.ch. Mgr. Fallaise jak i lekarstwa.
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•

n1ctt zgonu

dziesią

*

*

Dzlesi~t

*

Feliksa Perla

lat temu zamknęła się
wielka karta historii Socjalizmu
polskiego, karta zapisana od po·
czątku do końca zgłoskami pracy
Dziesięć

I

,I
l

Dziesięć

l

dobrze ten dz!en
zgonu Feliksa Perla. Chociaż wie.
dzieliśmy, że dni jego były ;10liczone, przecież wiadomość o śmłer
cl wstrząsnęła nami do głębi. Igna
cy Daszyński, sam podówczas cho
ry, napisał pod świeżym wraże.
niem pierwszy artykuł o zmarłym,
wydrukowany na czele wielkanoc
nego numeru „Robotnika" zamiast

FELIKSA PERLA.

I

!at!

Pamiętamy

życiowej

I

lat po zgonie

Minęło już dziesięć długich

lat.
w tym okresie czasu
niemało. Mieliśmy chwile bardzo
trudne i mieliśmy chwile dumne.
A w każdych chwilach, prtede
wezyetkim zaś w owych chwilach
najtrudniejszych,- odczuwaliśmy
zawsze i niezmiennie, jak nam
Przeżyliśmy

brakuje niezmiernie Feliksa Per· okolicznościowych roz.ważań śwłą
la, jak nam brakuje jego myśli i tecznych, artykut tętniący szcze.
jego charakteru, jego poczucia od· rym żalem i smutkiem po stracie
Wyrazem zepowiedzialności i jego wręcz nie· niepowetowanej.
wnętrznym tej straty stał się po.
z.wykłego poczucia miary.
Piszemy dziś o Perlu znowu, po 2'.rzeb zmarłego - potężna manidziesięciu latach. Piszemy tak, festacja żałobna, jakiej stolica ani
jak gdyby odszedł od nas dopiero przed tym ani już po tym nie wł.
wczoraj. Bo nie wygaeło w ma·
sach pracujących Polski wsporo·
nienie o nim i nie wygasł żal, że
go już nie ma. Ten żal, trwający
poprzez lata - to kwiat najpięk·
niejszy, jaki możemy dżiś rzucić
na jego mogiłę.

M. NIEDZIAŁKOWSKI.

i Perl,
I

Feliks Perl

przt codziennei pracy
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Kiedy mowa o dawnych dzie ·
jach P. P. S., prawie zawsze m1
się na myśli działalność bojową.
jeden z niedawno zmarłych łódz
kich adwokatów, przemawiają<.
publicznie o minionej rewolucyj .
nej przeszłości, zwykł był nawet
błędnie dzielić P.P.S. porozłamo
(t. j. P. P. S.
wą na „bojówkę''
F. R.) i „agitację" (t. j. lewicę).·
fałszywy,
Pogląd to najbardziej
Gdy dsU przerzucamy roczniki bo i PPS. „Lewica" przez cały
,,Robotnika" s pierwszych lat nie- rok 1907 (do cieszyńskiego zjazdu)
podległości Pamtwt1 polskiego, oposiadała skromną „bojówkę", że
garnia nas zdumi.enie dla ogromu
wspomnimy działalność Rogalew&zechstronnej pracy, wykonanej
(Tomasza) i Hempla (Raprz:ez: Perla, a jeszcze bardziej wicza
fała) i P.P.S. F.R. nie przestawazdumiewa nas jego zdolność przewidywania wypadków i ich roz- ła przecież na działalności bojo .
wej. Pracowały tam nie tylko U·
woju.
zbrojone ręce, lecz i mózgi. Par
Prawda, pod jednym względem
utworzyła nowy program, uło 
tia
Perl miał ułatwioną pracę: nie
komentarz.
doskonały
żyła doń
cenzurą.
potrzebował się liczyć z
zasypywała kraj książkami i bro
Nad Europą jeszcze unosiły się o·
ł

'.

pary rewolucji· na Wschodzie i
Zachodzie, w Polsce tkwiły je·
szcze żywo w pamięci słowa Pił
sudski.ego o cenzurze i o cenzorach, a wyrazu faszyzm daremnie
szukałbyś wówczas w słownikach
lub encyklopediach. Pojawił się
dopiero w roku 1921, jako ostatnia karta zbankrutowanego i szukającego ratunku przed niechybną z:gzibą kapitalizmu.
Perl pracował z zapakm, z: en·
tuzjazmem. Każde z;agadni.enie emocjonowało go i artykuły swe pisał pod dyktat tej emocji, a zimny
rozum podsuwał mu argumenty
na po parcie bronionych tez:.
Był wymagający od podwład
nych, najwięcej wszakże wymagał
od siebie. Już wszystkie kolumny
„Robotnika" były gotowe, by
pójść na maszynę, a Perl zamknię
ty w gabinecie jeszcze szperał w
gazetach, wertował, przerzucał pisma.„ A była to już godzina 3 lub
4 nad ranem. Dobrze, jeśli nic
godnego uwagi nie znalazł. W ówcz:as numer szedł na maszynę rotacyjną, a Perl po skończonej
pracy, pomimo zmęczenia i wy·
czerpania. pojawiał s~ pomiędzy
współpracownikami radosny i uaypal
garściami
śmiechnięty,
iskry humoru, improwiz:ował, deklamował, rzucał błyskotliwe my·
śli, a jeśli kogo z:a dnia zburczył,
skrzyczał, to prz:epra&z:ał i usprawiedUwiał się tak, jak gdyby nie

Dziesięć lat!
Najmłodsze pokolenie towarzy.
sey naszych zna Perla już tylko z.
opowiadań starszych i z lektury.
Vv interesie Partii i Socjalizmu
polskiego należy tę postać utrzy.
mać WIECZNIE żYW Ą, Perl bo-

szurami.

Najtęższym

owym czasie

mózgiem w
Fe·

był niewątpliwie

liks Perl.
P.erl był erudytą wybitnym. Czy
tal niezmiernie wiele, przetrawiał
ogar~
cały materiał doskonale,
krytycz.
niał go swym umysłem
nym, a to, co wychodziło z jegc
pióra, było owocem przemyślanq
pracy i miało piętno oryginalności. Erudycja Perla nie była m~.
cząca i ludzLe, nawet o wiele nitcj
od niego stojący intelektualnie i
nie posiadający takiej, jak on
dyscypliny myślowej, zawsze go
mogli rozumieć I nigdy nie czuli
się onieśmieleni wobec jego wiedzy. jego dzieła pisarskie są
przystępne. Takie „Dzieje ruchu
-:1cjalistycznego w zaborze ro
syjskim" czyta się ogromnie łat.
wo, tak żywo i przystępnie są naco zwłaszcza uderza w
,)~san~.
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zawsze wiedział, czego
chciał i do czego dążył.Ideał nie
podległości Polski nie byi dlań a11i
przynętą, ani dekoracją, ani pło
dem kompromisu, lecz wiązał się
syntetycznie z podstawami socjalistycznego myślenia. Dlatego był
konsekwentnym wrogiem samo·
bójczej teorii „organicznego wcielenia" i jej zacietrzewionych zwolenników, dlatego również potra
fił się ostro przeciwstawić niedawnym przyjaciołom, gdy ci uczynili z socjalizmu tylko środek
do osiągnięcia politycznego celu,
rozczarowując się stopniowo do
wszystkich ideałów spotecznych,
oddalonych od codziennego życia.
Perl

·w ciągu 8% lat swego życia w
Polsce niepodległej, Perl najwi~1.ej
czasu i energii poświęcił redngo.
waniu „Robotnika" i pracę tę najbardziej ukochał.
Perl był niezwykle skromny, at
do wstydliwości, nie cierpiał żad
nych hołdów, nigdy nie mówił o
swoich zasługach, ani o sobie w ogóle. Charakter miał prawy i S:t'ła
chetny, a pod szorstkim o~ejściem
kanciastymi maniera.ml kryła się
niezmierna dobroć. Jak nie miał
iycia osobistego, tak też nie m~ał
wrogów osobistych.
Jako działacz i jaJm człowiek,
Perl jednoczył w sobie tyle cennych zalet, które rzadko bywają
udziałem jednego człowieka. :le
- nie mając w sobie zadatków na
pedag.o ga - stał się wyjątkowo
doskOna!vm NAUCZYCIELEM 1
partyjnym.
WY CHOW AWCĄ
Swym życiem ofiarnym, swą służ

Linia taktyczna Perla wypły ·
wała zawsze bezpośrednio z zało
żeń programowych. Nigdy nie po.
taktyki do
zwalał na naginanie
względów chwilowej wygody. Nic
frymarczył ideałami. Dla siebie bą bezinteresowną, &wą oracą Oniewiele potrzebował, a dumny w wocną, dawał najwyższej miary
swej biedzie, nie dał się zwieść przyldad, jakim może i powinien
na manowce dla osiągnięcia oso- być socjalista. Kochaliśmy go teł
bistej korzyści. Miał też prawo i podziwialiśmy.
surowo oceniać tych, którzy w nieTę bezcenną spuściznę wycho.
podległej Polsce handlowali swy wawczą winniśmy przechowywać
mi przekonaniami, oddając się do niby klejnot najdroższy i przeka.
dyspozycji tym, którzy mieli wię zywać z pokolenia w pokolenie. ży

cej do zaofiarowania.
Perl umiał wszystkie sprawy posflllwlć jasno, a przed jeg<r autory·
tetem każdy uchylał czoła. Można
było z nim się niie zgadzać. Nie by
ło jednak człowieka, który by nie
obdarzał go zaufaniem.
JAN KRZESŁA WSKI.

towarzyv:-współprac<>W~ik popeł
nił błąd, gaffę lub niedopatrzenie,
lecz: on sam, Perl, był winowajcą.

Albowiem był poz:a tym W$zyst•
kim, co wyżej powiedziano, prze·
de wsz:ystlcim człowiekiem gołę
biego serca i niewypowiedzianej
dobroci.
Szczęśliwy, komu danem było
pracować pod przewodem Perla.
R. B.
„

s..

myśliciel i

jako

!

Nmjułrs po "'1P~ okupanta, d. l i Uatopado 1918 roku,
· u~ •i§ Pi'!"""1 numer le&alnego ,.Robotnika''.
Nt1 ~le puma stanął Feliks
Perl. Lepszego Ul)'boru Pt1rtit1 nie
mt>gła uczynić. OgromntJ wiedza,
nadzwyczajna pamięć, głęboka
erudycjt1 i mtijomość dziejów so·
cjalizmu, wreszcie nieprzeciętne
zdolności polemiczne, · cięty do·
wcip i najpiękniejszy język polski, wzorowany na Kochanowskim, Mickiewiczu i Słowackim.
wszystkie te cnoty w połączeniu z
same
pracowitością
nadludzką
przez się predestynowały Perla
na naczelnego redaktora organu
polski.ego proletariatu.
., Zadanie było niełatwe. Przed
nowym Państwem o płynnych
granicach, o pustym skarbie i bez
armii, otoczonym natomiast z:e
wszystkich stron wrogimi siłami,
piętrzyły się tysiące nagłych, palących spraw, domagających się
na.tychmiastowego rozwiązania, a
ws::ystki,e te zagadnienia tak samo stawały przed „Robotnikiem",
domagaj~ się rozwiązania w duchti interesów mas robotniczych.
I ·trzeba było naprawdę niezwykk j intuicji Perla i jego szybkiej
orientacji, by każdemu problemo·
wi nadać właściwe oświetlenie %
punktu widzenia interesów klasy
robotniczej.

działa.

wiem był ł jest najlepszym drogo. posiadał stopniu, toteż był polity1
wskazem ł przewodnikiem Socja. , Idem i działaczem dużej miary.
Badając dzieje PPS., przekoriamy
Jizmu.
jako współzałożyciel P. P. S. i ~;ę jak mądrą i przewidującą t1yła
współtwórca jej programu, Perl 1ego taktyka. W Polsce już nie..
najgłębiej wniknął w ducha tego podległej przenikliwy umysł .Perla
programu i stał się NAJPEŁNIEJ- lepiej orientował się w potrzebach
SZVM WCIELENIEM IDEI P. P. kraju J zagadnieniach dnia, niż u.
owej. W Perlu dwie podstawo. rzędowo ostemplowani wodzowie.
Ale Perl miał nie tylko umysł
we zasady PPS. - Niepodległość
~ Socjalizm - ziyły się w jedno i niepospolity, lecz także SEilCE
były nierozłączne. Dlatego nigdy OORĄCE. Nienawidził krzywdy i
nie zbaczał z linii programowej, ucisku we wszelkiej formie, namłęt
dlatego nie poświęcał jednej za· nie zwalczał bezprawie i niesprasady dla drugiej, dlatego przez wiedliwość. A długie lata pracy
całe życie niósł wysoko sztandar konspiracyjnej, tułaczki wyg~ańPPS. i w najtrudniejszych chwl- czej, więzienia - jakiegoż trzeba
lach trafne znajdował rozwłąza- było UMit.OWANIA SPRAWY, by
to wszystko znieść, temu wszystnie.
Oczywłłcłe, żaden program nie ';demu . zwycięsko stawia~ czoro,
z2 wiera przepisów postępowania cłtociazby kosztem zdrowia i przy
w konkretnych wypadkach. Tu po s2łości własnej?! ~~rl też sterał
trzeba wiedzy ł umysłu twórcze. ~we zdrowie ~ słuzbie dla Sprawy
go, zmysłu i instynktu pol.itycz.ne- • przedwcześme umarł.
Tę śmierć przedwczesną, w ptł·
go, odwagi myśli i czynu, zdotnoścl analizy i oceny. Wszystkie te nym rozkwicie władz umysłowych,
przymioty Perl w bardzo wysokim nie pokryły całunem zapomnienia
nawet dziesięć lat ubiegłych. I
jeszcze, wyrwa powstała
dziś
przez odejście Perta, nie jest za!Jy.
pana.
Ale im bardziej oddalamy się
od żywego Perta, tym jaśniej i pię
kniej przedstawia się nam życie
zestawieniu z książką Mazowiec· tego człowieka. życie cierniste, a
kiego, obejmującą częściowo tę wypełnione w całości służllie wielsamą epokę.
kiej idei. żadnych odchyleń z pro.
Perlowi pomagała w jego pr·a - stej drogi idei. żadnych wanań,
cy bajeczna wprost pamięć. r ę ani załamań, jeno walka i praca,
pamięć wszyscy podziwialiśmy. a w tej walce i pracy naprzemian
porażki, które
zwycięstwa i
Potrafił np. cytować z pami~C1 bardzo długie ustępy wybitnyrh trzeba było pokonać wiarą w no.
Zamiło we iwycięstwa I znowu ptacować
poetów • romantyków.
I
wanie do poezji było jego wybit- t wałczyć„,
(sam zrł!sztą tworzył
ną cechą
A pracował Perl wszechstronnie
bardzo udatne wiersze). W ostat- I niezmordowanie. Był jednym z
nich łatach przed wojną studio· iłierowników polityki Partii, był
wał z zapałem prozaiczne utwory agitatorem i mówcą, teoretykiem i
Krasińskiego, choć go dzieliła publicystą, w ostatnich latach tak.
przepaść poglądów od tego chwal 2.e posłem sejmowym. We wszy!-tcy arystokracji i tradycji, cieszy1 l<ich tych dziedzinach był pracow.
się bardzo, gdy znajdował w jeg."J nikłem wysokiej klasy. PłJBUCY.
szyderczych wywodach o euro- STĄ BYŁ Z BOŻEJ t.ASKI i z wła
pejskim mieszczaństwie takie nie. snego, żmudnego trudu; próby jeraz poglądy, pod jakimi każdy so go publicystyki winny wejść do po
cjalista, zwalczający mieszczań dręczników dziennikarstwa poi·
ską ideologię, mógłby się podpi .. ~kiego.

PIERWSZY OKRES LEGIONóW.

Feliks Ferl, Teresa

Perłowa,

Tomasz Arciszewski.

Czytajcie prase
socjalistyczną ·

cie Perta winno się stać częścią
składową życia J rozwoju Partłł,
winno się zrosnąć l myśtaml l u..
~wiadomego
t>zuciami każdep;o
J>. p. s.. owca. w ten sposób 411\mł
zbogaclmy się wewnętrznie i ła
twiej pokonamy trudności, prę.
trzące się na drodze życia,
A jednocześnie w ten sposób
uczcimy pamięć Perła w spo!\6b
godny jego życla i zasług niepożytvch, położonych dla Polski ł So·

l

cjałizmu.

(JMB.).
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akpki.ego wzbudza szacunek w ma·
sach prol.etariatu Zachodu i gdy·
by masy te miały głos rozstrzyga·
jqcy w polityce międzynarodowej,
to bezwątpumia plebiscyt krwi ro·
botnicze j dałby ludowi polskiemu
zwycięstwo."

•• .Powstani.e górnośląskie nie
je$t tedy czynen. "romantycznym", 1.ecz jest uderzeniem obucha po czerepach kapitalistycznych, groźną przestrogą dla kabz
kapitalistycznych".
(11 kwietnia 1921 r.).
SPRAW A MNIEJSZOSCI.
~asadą rozumnej polskiej polityki oświatowej powinno być, aby
kultura, nikogo przymusowo nie
wynaradawiając,

promieniowała

na wszystkich Polslci mieszkań·
ców. A „Chjena" dąży do tego,
aby usunąć żydów od nauki polskiej, od wpływów kultury polskiej!.„ I jedrwcześnie napada się
na separatyzm żydowski, jednocześnie krzyczy się, że wszyscy
Żydzi (z wyjątkiem tylko tych, o·
czywiście,
którzy służą „Chjenie"), w wrogowie państwowości
polskiej!.„ Zdumiewająca jest
gorliwość., z jaką „Chjena„ stara
się, aby w Polsce było jak najwię·
cej wrogów państwowości polskiej.
(26 listopada 1922 r.).

**

*
Demokracja polska
może i po·
winna poprzeć żądania mnie1szo·
ści narodowych, oparte na demo·
kratycznych zasadach równouprawnienia i wolności rozwoju
narodowego, na gruncie państwo
woici polskiej. Ale nie może ani

treści, ani w formie popierać
zacietrzewionego
nacjonalizmu.
gdziekolwiek on się przejawia.
{28 listopada 1922 r;.).
O PRAWO W POLSCE.
Ale zasłona nad wypadkami
11-go i 16-go b. m. (tragedia l\arutowicza - przyp. nasz) nie mo·
że spa!ć na życzenie „Chj'eny" !
Dla Państwa Polskiego, dla jego
mocy wewnętrznej i zewnętrznej,
dla jego rzeczywistego „uspokoje·
nia" (które nie ma nic wspólnego
· frazesami o „1t11polcojeniu"!) by·
1
'· 1y rzeczą wprost groźną. gdyby
i po tych tragicznych datach ostctć
· , miała ::~~a -!''· że - rea!:::ja
we wszystkich poczynaniach swo:ch jest bez/, :;nrn, że wszystko ujlzie jej płazem, a za zai.l:tchy sta·
11u - otrzymuje
nawet premie
polit) vzne. Nie możemy żyć z
dnia na dzień ze świadomością,
· ' coś się tam. knuje nowego, ale
.~nujący mają przywilej bezkarności.
Trzeba
prze prowadzić
gruntowne zmiany systemu, tak,
aby bolszewikom prawicowym o-

w

dechciało się napra.wdę stosować

faszystowskie lub czanwsecinne
metody walki o władzę. Trzeba u·
stalić odpowiedzialność i praworządność
w
Rzeczypospolitej.
Trzeba, żeby prawica podlegała
Prawu, a nie - prawem, czy le·
wem, bez żadnych. skrupułów,
wprost narażając byt Państwa uzurpowała sobie stanowisko po·
nad Sejmem, ponad Zgromadzeniem Narodowym, ponad wszelkf!
władzą i wszelkim
poczuciem
państwowem. Dopóki tego nie bę
dzie, nie będzi.e prawdziwego u·
spokojenia w Rzeczypospolitej.

KOMPLET 10-ciu ROŻ

krzaczistych, wielkokwiatowych w orłmianacb
SZK61:.EK

(28 grudnia 1922 r.).

Na; wiekszy gmach na
pomnikiem na

cześt

świecie

Lenina

IT Mo&hwie pr:r:yatąpiono do budowy
pałacu aowieckiego, który będzie na/·
więh:r:ym gmachem 11a .świeci~
Gn&aeh ten będ:r:ie uczczeniem. pamię·
d Lenina, którego 100-metrowy posąµ
sdobić będzia s:r.c:r:yt gmachu. Według
planu pałac będ:ie wysoki 420 metrów.
• kubatura jego wynosić będzie 6.500.0U()
lnełrÓW kubicznych. Rozmiar używalnej
przestrzeni w pałacu równać się ma 100

sób. Druga mniejsza aala obliczona je,!t
ntl 5775 miejsc do siedze11ia, Dokoła te1
małej lali będą różne pomieszczenia,
jak np. biblioteka z pół milionem tomów, czytelnie i t. p. Z górnego :ur·.ML
na wysol~ości 320 metrów od po·,
ulicy, roztaczać się będzie piękny widok
1w Moskwę i okolice.
O rozmiarach gigantycznych posągu
Lenina świadczą 11astę pujqce wymiary:
łys. m. kw.
głowo 14 metrów, nogi w przekroju
Największym pomieszczeniem w gma- 8 metrów, palec tvskaz1łjqcy 4 metry
chu będzie wielka sala o wysokości 100 długości.
metrów, która mieścić będzie 20 tys. o-

Stefania

Sempołowska

Po uter~1ie~tn 1i~lio lała[~

lrBlJ

W zcszJ ym tygodniu „Robotnik" po· czyło. W tym pokoleniu fanatyków
dał wiadomość o likwidacji biura „Czer- wolności Stefania Sempołowska była je·
wonego Krzyża", zajmująceg(J się opie· dnym z najpiękniejszych kwiatów. śmia·
kę, nad więźniami obywatelami sowiec· ła do sz&leństwa, dumna i niezależna
kimi w Polsce, a prowadzonego przez wobec wszelkiej władzy, nienawidząca
Stefanię Sempołowską. Odpowiadało mu ucisku, czuła, jak miL1oza na niespra·
równoległe zamknięcie biura „Czerwone wiedlhvość i krzywdę ludzką, swe :.idol.
go Krzyża" prowadzone w Moskwie ności, swoją wiedzę i swój ognisty tem•
przez panią Pieszkową, a opi e kujące się perament oddała całkowicie walce o
- odwrotnie - obywatelami polskimi wolność i sprawiedliwość, o wielkie
w Z. S. S. R. Likwidacja biur wypadła ideały ludzkości.
akurat w 45 roku pracy Stefanii Sempo·
Tradycje rodzinne łflczyly ją z walka·
łowskiej dla więźniów politycznych.
rui 1848 i 1863 r., lata szkolne przynio·
Ci:terdzieści pięć lat wstecz - to rok sły nowe hasła pnyszłościowe, które do1892. czasy strasznego ucisku" carskiego magnły się czynu. Na drogę pracy dla
w Królestwie Polskim, zwanym podów. w1ęzruow politycznych skierował j11
eza;. .•Priwislanskim krajem", czasu za. .;rzyl.ł11d i zaclłę111 Wandy Umińskiej,
nut:::i hudzenia się gwałtownego ludzi która według świadectwa Władysława
czynu z martwoty, jaka ogarnęła całe Grubińskicgo t. owarzyszyła Trauguttowi
1połeczeństwo po klęsce powstnnia 1863 d '.l stóp szubienicy. a była przed pół
roku. Było to już po proceaie i ofla· wiekiem ukochaną prl!ez młodzież „ciot·
rach pierwszego „Proletariatu'". Właśnie k'! Wandą", gromadzącą w swym domu
powslliwała Polska Partia Socjalistycz· ludzi wszystkich &tanów, ale jednego
na, którn niepodległość Polski gtawiałn i zbuntowunego ducl1a, I oto opleka , 1ad
n11 pierwszym planie obok ideałów spo· 1\i ęźnfami stuła &ię najlrwn b;:ą. najb~~r
łecznych wyzwolenia proletariatu. Rów- ilziej pochłaniającą, acz nic jedyną pra·
nocześnie organizowała się również nie· cą bpołeczuą 3e1npolowskiej.
podległościowa wówczas Liga Narodo·
W ksią~~-· z 1923 r. pisze ona o sobie,
wa. Dorastało pokolenie, któremu da· co następuje:
nem było wywalczyć i zobaczyć wolną •
„z duszą pełną marzc1"t i tęsknoty
wymioną ojczyznę, ale którego młodość
do boh11te1stwa wchodziłam 10 czynne
była ,,młodością zbuntowanych niewol·
życie svołeczne. l'ł,·nęło ono wtedy
ników".
.iako szurn cod;ienna i mrówcza, żmu·
Wolność, to było WÓW<'zas naj bwi ętsze
clna prnca. lJvhutcrstwa trzeba bylo
tłowo, wypełnione uczuciem, które ro-1 szulmć u1 poezii ron11mt) ków. l może
llUJDieli wazyscy i które wszystkich łą·
bohatersttt'O pozostałoby mi znane tyl-

wedłul!

wybora

= Lemszczyzna - Szczekarków ~•
S
Biuro sprzedaży: L UB L I N, ul. Probostwo 21, tet 21-41
•„„.„
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Perl irypou,iedzial się 1mjpeł·
PA1'RIVTYZ'l
SOCJA·
niej w swoich bardzo licznych ar· LlZM;
tylwłach, drukowanyrh w praJie
O BOLSZEWIZMIE I BOf,.
;>, P. S.-owej. Wiel.J z tych arty· ~Z 1'1, W lKACll;
J,-,dów ma ju :: tyl!. 1 t rnrlość histoO ZWJ 1;'1; ~i. .' : : ZAWOD0~·, r' '". }J '; i cJo ., t-! : • J
·~i; "Lyc 1;
l CHI ICEJ ZNACZENTU DLA
,;ych. Wiele jednak :a~,;~t~'ał~
'
.
.
r,_11sy
.
.
ROBOTNICZEJ;
. .::·:-z 1r
. 1 ·' '::. ' ·, : .s .e;~ ~ )' l
Pl, -:!CE
lWBOT,' \'lCZE
fe c;.,d;c;. 1tf!. zbi1;1· ·c tt"')·1}a:1i~
A
"iTRAJKl;
drukiem.
SYSTEJ!l' WYBORCZE NAJ·
Osobno Perl ogłosił znakomite,
PAŃSTW
a niestety niedokoiic:zone, DZIE- rfYAżNIEJSZYCH
JE RUCHU SOCJALJSTYCZNE - K.O\STYTUCJ'JNYCH;
,J(TFESTIA POLSKA W 0GO W ZABORZE ROSYJSKIM,
których nowe wydanie uka:::ało śWIETLENIU SOCJALDEMOsię w r. 1932, oraz szereg mniej· KRACJI POLSKIEJ;
szych prac, a mianowicie:
KOORDYNACJA CZY UTOZ·
JAK ODPOWIADAć NA ZA· SA."4:llENIE;
RZUI'Y PRZECIWNIKA. Książ·
ESDECTWO W W ALCE Z SOka ta jest, zdaje się, wyczerpana CJALIZMEM NAUKOWYM;
w handlu, a ze wszech miar zasłu
SOCJALIZM
DZIECKIE1U
gzt je na nowe wydanie i masmce CHRZE$CIJANSTW A;
rozpowszechnianie;
ADAM MICKIEWICZ;
KRóTKA FIISTVRIA WJELWlLIIELM LIEBKNECHT•
KIEJ REWOLUCJI FRANCUSff1 broszurze ukaznła się też mo·
KIEJ;
W<i sejmowa Perle O PEŁNO
REWOLUCJ A 1848 WE !'RAN· MVCNICTW ACH.
1

CJI;

.„.......„„...„„„„...„ ...„„„„„„...„ .......„ ...„„...
Przed

•••

kosztufe • prze1yłkl\ poc:ztow"

Z artykułów Feliksa Perla Pisma Feliksa erla
,,Bądź co bądź bohaterski wysisiłek polskiego robotnika górno·

Ił

sądem

Racławice
P. wojewoda kielecki Dziadosz ich. ltrormików dD udsiału we

zakazał

obchodu rocznicy bitwy
pod Raclmoicami, który to obchód pragnęło urzqdzić w samych
Racławicach właśnie - Stronnictwo Ludowe. P. woj. Dziadosz
powołał się na t. zw. wzg~dy bez·
pieczeństwa publicznego i na O·
bawę, że obchód może aię. przeo·
bmzić w manifestację polityczną.
J>. 11'0 jei!·oda nzwclosz pochodzi,
o ile wiem, z dawnego zaboru OlV
st :-i<Lcl•iep:o. Dlatego może nie wy·
czuwać pewnych... „imponderabiliÓf.v". W zaborze austriackim obchody racławickie były dopussczalne i TOLEROWANE. W zaborze rosyjskim za udział w ob·
chodach racławickich ludzie wę·
drowali przez długie lata do więziefi i nawet na zesłanie. P. woj.
Dziadosz - wbrew własnym i,,,.
tencjom, w co nie wqtpię, - nawiązał ni.ejalw zerwaną nić „pre·
cedensów" z przed r. 1914. Stądwśród chłopów
świadomych ongiś „poddanych" rosyjskich specjalnie ostry - i zrozumiałyodmch oburzenia„.

*•*

WSZELKICH wy1tąpieniach ma.sowych INNYCH obosów 1połecz·
no-politycsnych. I Io - WSZELKICH obo:ÓU1, Mam to awoim ar·
ch.iwum odeawt "ltomu.nistycznq.
wzywającą do udsiala to przenie·
sieniu na W at0el prochów Słowac
ki.e&a• Znam odestcrf, wzywającą
do pr:ybycia na urocsy1toić przekazania p. pulk. Sławkowi „zagrody raclawiclciei"'; chodziło,
rzecz prosta, o przybyci.e w „ne·
gatywnych." zamiarach. Czyści.e
panowie wtedy odwołali obchód
ka czci p. Sławka? esy prochy_
Słowackiego nie 1pocz~y na Wa.
welu?
Có.i za d:iwacme rozumowanie?... Wyobraimy aobie - w godzinie łatwowiernego optymi:mu -. że O. Z. N. zechce doko·
nać wyczynu i zwoła zgromadze·
riia MASOWE w Warszawi.e. A
komuniści wezwą do udziału w
zgromadzeniach. Czy p. woj. Ja·
roszewicz zakaże p. pułk. Kocowi
jego „imprezy majowcl'? „.
•:
„Gazeta Polska" ul.egla najwi.doczni.ej tej swoistej psychozie,
którą szerzy w Polsce ks. Kwiat·
kowski wraz ze swoim „nauko·
wym" Instytutem do walki s komunizmem:
obchód masowy? aha! komu·
niści MUSZĄ go opanować/
Pr:secie to jeat NIEPRAWDA.
Polska nie jeai wcale „podminowana" prze: komuninn; j n.ech
ludowy nie ie" npoc:lnainouJany".
I 1tracla ma IOUJlld. OOIJ7• I ,,;p,...
wda" mo1W.W1lul 1110"°"7 lmioIo - Ilu polcrwpleala ,... _,.
rr
inłema„
dsóso ,.n.om
· - pntedru-

Wczorajsza „Gazeta Polska"
próbrtje uzasadnić decyzję p. woj.
Dziadosza. Uzasadnia ją w ten
sposób:
,
.
.
1) lwmuniści wydali dyrekty·
Minsk Mazow:eck! J€>S,t, j<:_k wiac!o· 1i o~dala w i-~ce. l'OZ\\ ;rer·zoi;~j. lobu- wę by ich zwolennicy uczestnimo, terenem usilneJ agitac31 antyse- zerll, krzycząc Je<;ZC1e: „E1Jcie moc• ,
b hod ·
cła · k'
mickiej. Nieomal stale dochodzi do no żydówf'",
czy1i w o c
zie ra wu: im
różnych zajść na tle anty~emityz.mu.
Wei;waclu „bojowruczki" stało się. Str. Ludowego;
•
Jedno z tych zajść znalazlo .się wła· zadość, gdyż kilku „dzielnych"
2) w tych warunkach.. obchód
śnie teraz przed Sądem Okręgo-.vym dzieńców chwyciło st.aJ.'ą kobietę i za racławicki może stać się - wbrew
w Warszawie.
ci::ipi.ęło n11; !mrloflktko, gdzie ją do- woli inicjatorów - manifestacją
W czerwcu r. ub., nazajutrz po po· tkhwie pobito.
komunistyczną. „Gazeta Polska"
grzebie wachmistrza Bujaka, wy.
~onieważ z ch~l.ą. zja~enia &ft pr:ytacza meszczenie odnośnej obuchły zajścia,
policji, band& rozbie~la !1'• łleds- de:wy komitetÓU1 K. P. P. olsrtp
Zaczęto obr".mcać kamieniami cio- two było d<>~ utrudnione l tylko 10
•
n_
•
my żydowskie, wdi;1t:rać się do mie· osób zasiadło na ławie ~karionych. Tarnow - .cuenow.
szkań i demolować je, a nawet pod- Slł to: Marian świ.ętochowski, Józef
Czy „Gazeta Polika" 1plldl4 • I~ wty1-I „~ Pollldef'
kładać ogień pod domy żydow.ilie. Polkowski, J6T.ef Kiwicz., J6zef Ru- pr:eproueniem • k~caP Prse- ,.. ..Mj«:a
~
Banda złożona z kilkudziesięciu ooób. ta, C>Lesław Olszewski, Ka.zimien ci.e OD KILKUNASTU LAT 'Iw- drukiem.
dok<>nała m. in. napadu na doon Bo- Bad~k. Ja.n Wille! Bo~ Mtnicki, muniici „„,-„ ·,,. ren1larni,e IWO•
M NIBD%1AŁICOFSKI.
41
rucha Urnowicza, i>rzy czem kamre· Stanisława Was1akówna i
0

lai~[ia anty1emi[Kie w Miń~~u Muowier~im

mlo-1

JIHH„„

nie, k:tćrenti wybijano okna, poraniły dotkliwie trzech domownik•'iw.
Ta sama banda zaatakowała zl<o·
lei dom Estery Go1dsteinowej, a nadi.-pnie dom Dawidowicza.
Dawid0owicz uciekł na strych <l:Jmu

1 stamtąd oglądał całą dalszą „a.keję"

bandy. Na czele tłum•1 znajdowali
się niejacy Polkowski i
01.szewi:.l<l,
którzy komendero,,•a.li: „Artyleria,
ognia." - na co tłu.m odpowiadał
rradem kamieni.
Przerażona Gold:.stei11owa wyb1egla
z domu, chcąc skryć się u qsiadki
Górskiej. !?ochwyciła ją jednak jedna
z uczestruczek bandy, Wasiakówna,

Pustoła

Rzec.z
wnymi

Bolesław

chai'alct.erystyc.zna, że
świdakami oskarżenia są

gló·

nie

--J -

"'

-

•

WNiemczech nie wolno

·

-

już

żydzi, których możnaby podejrzewać
o strO'lliliczość, lee.z zdrowo i uczciw1e
myślący chrześcijanie: Gór3ka., Wie-

nawet

trzykowska i Mielewski.
l\L in, Mielewski przyt:iu:i. faikt,
iż oskarżony
Pu.stola cltwalił Hę
przed r.im, że spaE1 domootwo iy·
dowskie razem z zabudowaniami go·
spodarskirni i bydłem,
Wszyscy oskarżeni twierdzą jedno
myślnie, że w rza'1ie zajść byli ty11rf>
widzamL
Na rozprawę powołano kilkudziesięciu świadków.
I. K.

Po zniszczeniu związków zawodowych
robotnicy niemieccy etracili wszelką
broń do walki o lepsze warunki pracy,
o wyż~ze zarobki. Pozostało im jedynie
prawo składania podań, petycji zbioro·
wych, z prośbą o polepszenie bym.
Przed kilku dniami wyszło zarządze·
nie, uchylające nawet takie podania. u.
znano je za ,,niebezpieczną pozostałość

z czaaów demokratycznych"; okreHono
je jako ,.nie dajqce 1i~ pogodsić • sasa·
dą wodzomAial"
Teru nikt juł nawet 15łe sdobędsłe
się, w obawie o utratt pracy, na 1biera•
nie podpie6w pod petycJtAni Żlłdać, aoi proaić, jeno - zdychać
z głodu. Oto 1011 robotnika " Niemczech

starał

więzień paczek a jej nazwiskiem. Po·
nad to przejrzał umyślnie ws:r.yJtkie ustawy polakie i stwierdził, ie nie ma sa·
kazu niesienia /l~TTUJCY" więźniom, a wi,c
tym samym pomoc tę nieść można.
W 1928 r. Sempołowska pisała:
,.Pr:zses długie lata kochaliśmr i
nowaliśmy roięźnia polityc:mego. N•
wet gdy nie zgadzaliśmr się z nim, •
jego linią politrczną, wiqzała 114111 •
nim idea walki o wolnolć najuera•J
pojęta. Nawei potępiajqc metody, dr0o
gi dsiałania, uanowano buintereaowność, ofiarno§ć ideowca, adqiajqce10
ku odległym celom miobody i spra·

ko z ksiqiek i poezji wspomnień, gdy.
W 1903 r. Sempołowska została aresz·
by los nie zetknął m11ie z tymi, co w towana i zmuszona na&tępnie,. jako pod·
czarnej nocy ducna wskl"zes:.llli świa· dana r1ruska, do wyjazdu poza granice
tło, z żołnierzami, co za 111olłlość o· ówczesnej Rosji. Po jej wyjeździe w
rzą"'
Warszawie został zorganizowany nicie·
BłogosłuwioJJy los. Pchnął mnie na galny „Czerwony Krzyż" pomocy więź.
drogę, wiodącą do więzień i zetknął z niom. Twórcami tej instytucji byli:
więźniami politycznymi, z długim, nie· Maria Paszkow~ka, Stanisław Kruszew·
sko1iczenie dfogim szeregiem wir:- ski, Stunisław Patek, Maksymiiian Zand
niów polityc::nych...
i Józef Kochanowski. Obok „specjali·
Gdy przebiegam myślt! wszystkie te stów„ od pomocy więziennej - byli
zetlmi.ęcia - wiem, ie wnieśli oni L~m przedstawiciele ówczesnych partyj
( więźni-owie polityczni) w me życic ,;01 julistycznych. Cała praca centralizo
11ietylko smrtck i mefoncholię tragi· l\ała się w kancelarii adwokackiej Stn·
cznycli swych przcż)·.: - ale wiele pię· nisława Patka przy ul. Królewskiej 25.
k1w i siły ducha.
Przychodziły tam dziesiątki i setki kre·
Im zaw<l;r;ięczam najwięks:zsy skarb wnycb '~iężniów polityc:.:nych, otrzymy•
ludzki: wiarę w człowieka i wiarę w wnły pomoc, wskazówki i wfadomości o
lepszą pr:::ys::łośf. Tm :::awdrii;c;;am, ::e wii:źniach dobre - i te najgoreze, że nie
iwrto.k i iyciowych 11a,iistotr1iejszycli udało się ich uratować od ~mierci.
nauczyłam się szubtć 110 szczytach dii·
W 1905 r. biuro pomocy więźniom sta·
cha ludzkiego... Im unudzięczam, że ło się półlegnlne, jak zrebv.tą l'ozmaite
poznałam tv życiu, w rzec.::ywistości inne organizacje społeczne w tym okre·
bohaterstwo, z miłości ludzi płynące cie rewolucyjnym. Władze rosyjskie zna·
i na usługi rloli ludzi i ludzkości, 11io- ły jego adres i same kierowały tam róż·
sące ofiarnie siebie i s-.voje żvcie".
ne windomo&<'i, dotyczące spraw polity·
Samodzielna w myślach, niezależna w cznycli. Naj1mokomi• · adwokaci utwo·
działaniu, Sempołowska nie nale.i:ab ni· r:·,,li Knlo obro1'iców wi';1źni<)w 11olitycz·
gdy do żadnej partii polit)cznej, ale słu· n;ch. Nnl żeli tu :-'1tek, S:mmański ,
żyła wszystkim więfoiom, którzy jej po· Śmiarowski, Br.-· '·<'n,
Brokman, K.
mocy potrżebowali,
Strrlin!Z. Papie~ki. Kułakowski i inni.
Podobne było stanowisko 'nnych lu· Ilu~ Judzi uratowali oni od śmierci! Le·
dzi, samorzulilic zajmujących się pomo• karze opalr)~ali w wielkiej tajemnicy
c:i więzienną. Zaczynali, gdy trzeba by· rannych w czaeie demonstracyj lub w na·
ło pomóc najbliższym - rodzinie, przy· padach bojówkowych. Niektóre panie
Jadołom, Potem zdobywszy doświad· uzyskały
pozwolenia wchodzenia do
czenie - jak i przez kogo ueyskać dla \lięzitiń, nawet do cel i oddawania pa·
wię.lniów pewne ułatwienia, jak pne· czek. Były to Anna Leliwowa, Maria
słać żywnobć, k sią i:ki, jak wpłynąć na Olsze,1 ska, Maria Woroniecku, mcrena·
lii <'g •[lrawy, ~ k o munikol\aĆ z adwoka· Rowu Poznań ~ :,11, Amelia Kamen·kowa,
: m - 'łm\yli w ła nc, do;" imlrzeniem J,1rnra PytlińEka. Nadto cały rewolucyj·
nowynt wię/.nio111.
ny i palrioty~zny odłam społeczeństwa
1

się

słiladać podań

uczestniczyć w tej pomocy
i ich rodzinom, składając o·
fiary w pieniądzach i w natnrze.
Władze rosyjskie liczyły się bardzo z
'kołem adwokackim i dopiero po upad·
ku rewolucji i rozpanoszeniu się reakcji
zaaresztowano Stanisława Patka i ode·
brano mu prawo stawania w sądzie.
Wtedy powstał już legalny "Patronat"
(1909), który przetnvał okupacj~ nie·
miecką i istnieje w Polsce niepodległej
z różnymi w róii:nych latach nprawnieniamii
Powstanie Polski niepodległej i nieu·
regulowane na razie stosunki z Z.S.S.R.
wytworzyły sytua"cję, w której 1 obu
stron byli jeńcy i więźniowie polityczni,
Dlatego powstała w 1919 r. myil utwo·
rzenia biur „Czerwonego Krzyża" w
Warszawie i Moskwie. Stefania Sempołowska zosLała mianowana „delegatką
Rządu sowieckiego" i
NA PROśB~ WŁADZ POLSKICH
podjęła się kierownictwa biura w War·
szawic.
Ludzie, którzy ją znali z dawnej ,,Po·
mocy więziennej", mieli do niej nieo•
gmniczone zaufanie. W 1920 r., kiedy
wojska sowieckie były pod Warszawą,
marszałek Piłsudski przysłał do niej
swego adjutanla z zapewnieniem, że do·
póki on jest w Belwederze, włos jej z
głowy nie spadnie. A było to w czasie
wojny!
W 1930 r. minister sprawiedliwości
Dutkiewicz, objąwszy urzędowanie, do·
\dedział się, że „Biuro Czerwonego
Krzyża" nie ma prawa przes yłać więź·
~iom paczek i pfoni~dzy (zakaz min.
Caru). Pami~tał, jak na zesłaniu w Ro·
sji otrzymywał przesyłki przez Sempo·
łow.ką. Dał pozwolenie przesyłania do
więźniom

bitlerowskłcb.

as•

wiedliwości społecmej„.

Wojna dopiero-uprawniająca dept<mie wszelkich praUJ ludzkich s pra·
wem iycia na czele, nie skłaniająca
przed niczym głowy, poza brutalną ai·
lq fizyczną, depcąca prawo, dus:zsę i
iycie „wroga" - stwouyla w duszach
ludzkich te nastroje, 1 których płynie
dzi&iejsze ustosunkowanie aię społe·
czeństwa do przeciwnika ideowego".
Słowa te były napisane przed lekcją
okrucieństwa w stosunku do wrogów
ideowych, jaką dały światu Niemcy hi·
tlerowskie, które zarazem zbliżyły nat
do nowej wojny, wprowadziły już Euro·
pę, rzec można, w okres wojenny. Idzie
straszna, miażdżąca lawina._ Ale mimo
to, ostatecznie „człowiek" zwycięży bestię ludzką. W tej nadziei przypomina·
my i podnosimy zasługi tej ob. Stefanii
Sempołowekiej, dla wielu zapomnianej,
a wielu nieznanej działaczki najgortt·
szego okresu walki o wolnoić w Polsdziałaczki, która, idąc dron niezwykle
kamienistq i wyboistł, nigdy nie atracf.
la u>iary w człowieka.
Wł.. WEYCHERT.SZYMAN O"WSU.

„

s

n

*TT

'*

H&&

i

MM

Str. 5

Czy istot nie groz i
niedob ór

Cza sy pog ardy

zbóż?

Pisząc parę

~ z Kanady, gdzie za~hodzi obawa zbyt małej wilga'Ści. W
Stanach Zjednoczonych, mimo po.
" "o· , sytuacjl •Ut r~", f · 1 1 '·
W każdym razie jednali: flbawa
eo do braku zboża - raz jeszr.:lle
oowtarzamy --· nie ·!-prawdza si~ i
i jest wytworem fantazji.
Na tle tej sytuacji należy w kraju domagać się konsekwentnej, re·
g-utowanej politlki ~e,n zl;;i~żowyc:J1
: wogóle rolniczych ... Bez _"'.ą!pienia chodzi o · to, by zapewnić op:a.
ratność tej produkcj~, a więc !Ję.
dzie objawem pomyśloyttt, by ceny
-:hóż l lnoych ·produktów ·rolnych
utrzymały się na pewnym pozio-

W ostatnim czasie na rynkach pewne
świa~owych zaznaczyła się

znacz.
na zwyżka cen pszenicy, którą wy
wołały jak się ogólnie twierdzi
wzmożone zakupy „wojenne" .
Chodzi tu o reir,erwy zbóż. or zy.
irotowywane
w przewłd}'W-:-tniu
.omptikacyj
międzynarodowych,
powikłań wojennych. Rzecz charak
terystyczna, że b<:rd10 poważne
rnkupy uczyniły przede wszystl:im kraje gospnd:uld wojennej 1'/lemcy ł Włochy.
Z drugiej strony jednak nie na.
leży zapom!nać o innych
~zynni.
kach , które złożyły !!ię na Nzrcst
cen, a więc urodzai niepomyślny
luh średni, zastosowane w niektó.
ryrh krajach ograniczenia i t. p.
7n'\\'a wypadły niepomy~lnie w
Stanach Zjednoczonych, w r.iektó.
rych krajach Europy. Wyniki kam.
panii zbożowej były średnie w Au,~- . ';i, niższe od przewidywań w
Argentynie. Narazie Jednak zapasy
5'ą wystarczające i powinny star.
ciyć do końca sezonu.
\V każdym razie - sytuac,ia jes1
1aka, jakiej ostatnio świat nie widział.
Zaznacza się konkurencja
wśród nabywców. 1ak było np. z
ładunkami australijskimi z przezna
cieniem dla Niemiec, które 7 Wrócono z drogi. Kraje eskpo~tujące
zaczynają zastanawiać się nad sto.
sowaniem ograniczeń wywozu. A
s;i to tvoowe kraje eksportowe. jak
Argentyna. Cói więc dopiero Pol~ka, której nadwyżki zbożowe są
nadwyżkami głodowymi. Jeżeli co
można powiedzieć o zakazach wy.
wozu, t·~ chyba tyle, że - ~stały u
nns za późno wprowadzone.
Zresztą obrót zbożem jest barazo intensvwny. Międzynarodowy
Instytut Rolniczy przewidywał, że
wwóz zbóż wyniesie 148 mil!onów
kwintali wobec 137 milionów w r.
ub. Otóż szacunek ten był za skromny. Przez 6 miesięcy przywóz
zbM: wyniósł 87.300.000 kwnlt:iłi
wobec 70.400.000 w r. ub.
Należy się liczyć (przy pew·
nym osłabieniu wyw<>zu), że suma
za całą kampanię wyniesie 155 mllionów kwintali, co powinno hyć
pokryte przez rozporządzalnt nad.
ivyżki...

Tytko, że nie wladorno, ile wy.
noszą zakupy Niemiec i Włoch.
Oba te kraje nie ujawniają żad·
nych cyfr. Ola tego właśnie, być
mo·ie, przywozy krajów europef·
skich wykazują niewielką tylko
iwyżkę
(48.900.000
wobec
48.500.000 kwintali} wobec r. ub.
Ale z drugiej strony nie brak objawów pomyślnych. które uwalnia
'' nas od trosk 0 brak zboia. Tak
więc Indie, które usunęł~ się od
paru łat z rynku zbożowego, znów
się pojawiają na nim z wywozem,
wynoszącym ok. 2 milionów kwintali. Możliwe jest pojawienie się
lboża amerykańskiego i rosyjskie-

go.

Decydującą rolę odegrać tu jednak musi nowy urodzaj. Wiado.
mośc: o stanie zasiewów z Europy
Północnej i Wschodniej nie są 2byt
pomyślne (deszcze!), są dobre - z
Europy środkowej, Z. S. S. R., nie

dni temu w nas:r.em
robocie
różnych
podejrzanych
„inslytu.
tów"' i „agencyj", zajmujących się
··zekomo watką z komunizmem,
tow. Niedziałkowski słusznie zazą.
dał w konkluzji: „Dość tego bez.
czelnego żerowania ludzi całkiem
nieodpowiedzialnych. Albo do kry.
'!1inału, jeśli jest zła wola, albo do
Tworek, jeżeli jest choroba umypiśmie

ny te nie mogą być 7byt wygórowane.·
Natomiast w w alce o uzdrowienie rynku niesposób nie zwrócić u.
. wagi na takie np. objawy:
W r. 1927 - 31 chleb pszeriny w
Warszawie był droższy od pszenicy o 1419~, w r. 1935--0 216%,
chleb żytni: w r. 1927 - 31 był
droższy od żyta o 77 % ,w r. 1935
- 143 ~~ , w ciągu pierwszych 9
miesięcy 1936 r. - o 133%. Te
rozwarte nożyce należałoby dom
' knąć, albowiem konsumenta miej·
skiego obchodzi przede wszystkim
cena chleba„.
Nad zamknięciem tych nożyc na
mie.
leży pomyśleć,
niezależnie od sy.
Chłop nie może i nie, po·.vinien tuacji światowej, a może wł:iśnie
gospodarować ze ąfratami, ale cę. w obecnej sytuacji.
tW .)

I

Mussolini nadal
-

'

o

antypaństwowej

słowa"„.
zła

wota i choroby unagminnie
na tle rzekomej wałki z komt:nizmem, czynią dziś w naszym i;yC'IU
publicznem grożne spustoszienia.
L..ła wola i chore-by umysłowe rze.
komych „krzyżowców" antykomunistycznych przenikają daleko i wy
soko, nawet tam dokąd przenikać
w żadnym razie nie powinny. Zdarza się bowiem niekiedy, że głupie
Niestety,

r:··-~•owe,

szerzące się

wysyła

,Jo·ch otnik-ó-w " ,do -Hiszpanii
Wychodzący'. w 'Pacy~u'· organ

włoskiej "Giustizia e
Liherta'~ ogłasza nowe dane o
transpórtach wojskowych z , Włoch

emigracji

do Hiszpanii:Korespon dencja dotyczy 'jedynie Mediolanu i Tury·
nu z okolicą. Warto tu jel!zcze do·
dać, że dotychczas wszystkie wia·
domości tego pisma okazały się
prawdziwe.
·
·
Otóż w końcu lutego opui!ciło
Turyn 6.000 żołnierzy i 7~000 ka·
rabinów. Po kilku dniach wsiedli

oni na okręt w Savonie i odpłynę
li do Hiszpanii. Stało się to po U•
pływie 2 tygodni od przyjęcia
przez .Mussoliniego zobowiązania
co do wstrzymania werbunku i
wysyłki ochotników.
26-go lutego batalion („czar·
nych koszul") karabinów maszy.
nowych opuścił Turyn, a 26-go lu·
tego 460 osobno zwerbowanych
;,ochotników".
W pierwszych dniach marca poleciały trzy bombardowce z zało-

j

Jak· Mussol.ini dąży
do opanowania Morza Sródziemnego
Mussolini, jak wiadomo, za·
z Anglią „układ ,dżentelmeń
ski", poręcząjl!CY s.wQbod~ Morza
śródziemnego dla o~u państw i
gwarantujący „statua. quo" .. (obeony etan neczy) terytori,i.ne na
tym Morz:u.
.
.
Układ ten jest wart tyleż, co
zawai;ty swegq czasu przez Musso·
łiniego układ przyja.źnj z Ahisynią.
Jak donosi „Daily Herald",
Mussolini prowachi wytężoną propagandę na wyspach Malta i
Cypr, należących do Anglii, celem
pozyskania ludności dla Włoch.
Na Malcie jest · angielska baza
mors.ka, która podobno jest już
zagrożona wskutek nieprzychylnej postawy ludności, buntowanej
przez Włochy. Propaganda wło
ska przedstawia Anglię, jako m.o·
carstwo schyłkowe i obiecuję, mal
tańczykom autonomię pod władzą
Włoch. Chociaż Włochów jest na
Malcie wszystkiego 600 na 250 tys.
mieszkańców wyspy, tQ przecież
ruchliwość propagandy:- włoskiej
jest tak duża, że władze angielskie
pono nie mogą sobie dać z nią ra·
dy.
.
Cypr jest jednym z najważniej·
szych punktów angielskich na
Morzu śródziemnym, . 'zajmując
warł

j

miejsce kluczowe do Suezu i Hai·
fy. Cypr obrany został podobno,
jako jeden z punktów obrony an·
angielskiej w nowym programie
zbrojeń. Nic dziwnego, że propa·
ganda włoska w ostatnich czasach
przybrała ogromnie na sile i lud·
ność Cypru jest poprostu „roz·
chwytywana" przez faszystowskich fałszywych przyjaciół.
Jednocześnie propaganda wło
ska obejmuje także francuską
l\')'"spę Korsykę i grecką wyspę
Kretę. Ulotki włoskie, rozrzucane
na Korsyce, głoszą chwałę Napo·
leona, syna Korsyki, i twierdzą, że

Mussolini jest spadkobiercą Na.
pokona w skali światowej.
W parze z tą rozgałęzioną pro·
pagandą odbywa się go1·ączkowa
f~rt~ikacja wysp włoskich na
Morzu Śródziemnym, do których
zaliczyć trzeba także
Majorkę
hiszpai1ską, opanowaną całkowi
cie przez armię włoską. ,,Jesteśmy
więźniami na swej własnej ·wy•
spie" - oświadczył hiszpański

gą włoską na lotnisko hiszpań·
skie. Za nimi posłano 30 specja·
listów-mechaników.
Oddział ezoferów w Savonie
zbuntował się, gdy dowiedział się,
że zamiast do Abisynii, ma jechać
do Hiszpanii.
3-go marca sześciu wybitnych
specjalistów - lotników wyruszyło
z rzyms~ego lotniska Ostia do
Kadyksu.

i nikczemne insynuacje „ludzi cał·
Idem nieodpowiedzialnych " zapład
r.iają „twórczo'' wyobraźnię
róż.
nych gorliwców, którzy w walce z
wiatrakami „niebezpieczeństwa ko
munistycznego'' chcą znaleźć łatwe
~zczeble do błyskawicznej i wspa.
nialej kariery urzędowej. A w kon.
sekwencji - likwidowane są dzten
11ił<i i czasopisma, rozwiązywane i
zamykane stowarzyszenia, organi•
zacje i związki zawodowe, nie mó.
wiąc już o represjach i przy;.rof.ciach, spadających na głowy jednostek, których prawomyślność
obywatelska - w opinii redakcji
„Małego Dziennika" czy Jakiegoś
lam ks. Kwiatkowskiego - nie została uznana za dostateczną. Bo
jakoś tak się dziwnie składa, :te
podlegające dziś r~presjom pisma,
organizacje i osoby można było
znaleźć w swoim czasie na listach
pr-oskrypcyjnych wiadomej prasy,
z czego wn·iosek prosty, że „ludzie całkiem nieodpowiedzialni"
biorą na się nienależną im rolę :nformatorów i suflerów państwo
wych władz bezp!eczeństwa.
Denuncjacje i oszczerstwa roz.
1 ały się szeroko cuchnącą falą po
obszarach życia polskiego. Wśró<j
1-ych zabójczych fetorów, płyną.
cych nieprzerwanie z różnych
Ciemnogrodów, trudno jest •vpmst
oddychać człowiekowi uczciwemu
W takiej to właśnie atmo~ferze
:;ystematycznie zatruwanej an:y.
państwową
„działalnością"
ja.
kichś „agencyj'' i „instytutów''
spod ciemnej gwiazdy, stają się

,

c.

Bentley I H. W. Allen
,
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Amerykan'scy oszus'cl

Jak bocian

na terenie Trzeciej Rzeszy

,,Złoty

S A LU S

Pokoje

pojedyńcze

fa.eh wybadać mnie dyskretnie, jakie dyspozycje zro

Jec:t naprzykład
taki Szpital Humberstone'a i Fundacja Szkolna Hum„
be.rstone'a i koś'Ciół Mass Lane i Londyńskie Towa
rzystwo Misyjne i Angielskie oraz Cudzoziemskie
·towarzystwo
PrŻyjaciół Biblii i Unia Kongregacyjn~
(przekład z anglelskiego b. Kopel6wny)
·w Yorkshire i Fundusz Emerytalny Pastorów Kon·
Ve.rney zrobił gest miecierpliwienia: - Mógł tak " g_r~gacyjnych i Uniwersytet w Leeds i Zjednoczone
zrobić. oczywiście kiedy był jeszcz,e stosun'kowo
Niezal~żne Kolegium w Scalbridge 1 '(lfarodowa fo.
młodym człcwiekiem i nie miał wielkich celów filan'stytucja Łodzi Ratunkowych i Insty~ut Marynarzy
tropijnych. Ale gdyby to zrobił, sądzę, że wspom- .-Harrowby i Instytut Głuchoniemych w Dewsoy i „
niałby mi <> tym; w ka:i.dym razie nie jest prawdopo
· och, mógłbym wymienić jeszcze tuzin lub więcej ta·
d<>bne, aby taki dawny testament mógł zapobiec ob~c
kich~ które są bezpośrednio zainteresowane w tym,
nemu beznadziejnemu rozgardiaszowi, jaki przewi· . co. się stanie z majątkiem Randolpha.
duję. A jes~ze„. poza jego własnymi fundacjami
- Dziękuję już, dziękuję - rzekł Trent z uśmie·
są inne c.zyD111ik.i, które mogą mieć pewne preterisje
·chein. - Nie potrzebuje pan wyliczać więcej, panie
do majątku Randolpha, to znaczy -· mają prawo
Verney, - rozumiem już, jak to jest. Nie miałem po·
spodz..iewać się czegoś - wobec fakt•1, że przez iata · jęcia, że pole pańskiej pracy jest takie rozległe.
całe wspomagał je hojnie i systematycznie.
Ocz)rw~ście to nie moja rzecz, ale obawiam się, że
- Jakiego rodzaju czynniki - zapytał .Tr~t.' dla pana ' osobiście będzie to poważna strata.
Ponieważ nigdy nie byłem milionerem filantropem Znowu Verney wzruszył ramionami. - Będę mu·
interesuje mnie, w jaki sposób odbywa <iię to wszyst-,
siał szukać innej posacly - po przeszło dwuch la lach
ko, - jde1i nie uwata pan tej ciekawości ,za profa· pozostawania na stanowisku takim, jakiego nie otrzy·
nację.
mam już nigdy. Ale nie kłopoczę się w tej chwiH
Verney wpatrywał się w pustkę, jak człowiek, zbie-:
tą myślą. ' Chcę - rzekł dziko - aby człowi~k,
rający myśli. - No, jeżeli mam to powiedzieć nai·
kttry Żabił Randolpha, został ujęty i powieszony „
Prościej - chyba z tuzin sekretarzy i przewodniczą- . ten nędzny tchórz, który zastrzelił z tyłu bezbron·
~ ~ych komiteti>_:w. eról>owałQ w_ różn,>:ch chwi„ 111ego starca ...... i P.ołoż.Y.ł kres qciu, oddanemu lito...

Sł11ERC

FILANTROPA

- ..

obronił sw~ wolność

komendant policji majorskiej.
Tak oto Mussolini przestrzega
„status quo" na Morzu śródziem· Zakład Poło!n!czo·
11 Honluszkl 7,tel. 3.18.66
11
nym i po „dżentelmeńsku" wyko· 61nellologlczny
.IANlllY CHMIELEWSKIE.I
VI ARSZAWA
nywa układ, zawarty z Anglią na
PORODY
OPERACJ
E
PORADY
samym początku r. b.

bił Randolph w swym testamencie.

staje naraz przez jakieś szuf e „a.
gentem Kominternu!''„. A wszy~t
ko, naturalnie, ·ze względu „na
spokój i bezpieczeństwo publiczne''.
Ta obrzydliwa i szkodliwa dla
interesów Państwa heca ustar. musi. Społeczeństwo polskie nie znie.
sie, aby antyparistwowa · robota
nieodpowiedzialnych elementów i
mętów, których miejsce w kryminale, w Tworkach, a mote w „ Berlinie, wywoływała chaos i ~za.
mieszanie w życiu publicznem
Polski, wystawiając na szwank
moralne i fizyczne interesy narodu.
Dość tego wywrotowego i anty.
państwowego k:>rsarstwa uprawianego pod płaszczykiem wiadomych hasełek! Tu właśnie orgllna
bezpieczeństwa publicznego mają
szerokie pole do działania i wdzię
czne zadanie do spełnienia.

„ochotników"
waWerbunek
się bez przerwy,
mimoodbycią·
głych zaprzeczeń min. propagan·
dy Alfieri. Czasami zapominają o
. .
,
.
swych zapewnieniach i tak np. raOszusc1 amerykanscy są mewy. rJatkowe na benzynę, pomysłowi
dio w Teramo przez niedopatrze· czerpani w odkrywaniu coraz to oszuści wybudowali w pobliżu
nie wezwało do werbunku „ochot- nowych źródeł dochodu. Wyko. granic międzystanowych sta,cje
niczego".
' rzystując np. stosowane w poszcze benzyrtowe i olbrzymimi plakatami
gólnych Stanach, rótne stawki po- zwracają uwagę turystów na drot.
sze cło w Stanie sąsiednim, przy.
pominają wobec tego o ko.nieczności zaopatrzenia się w tańszą tJen.
zynę sprzedawaną na miejscu. I Tra
dawany klient korzysta oczywiś~ie
właSnłe
: okazji, by po kilku godzinach
przekonać się, :ie go haniebnie naW jednej z wiosek niemieckich :tywota. Jak wiadomo wśród bocla brano. Motor nagle zacina rlę,
można było tej zimy, po raz czwar nów panuje zwyczaj, zabijania wreszcie staje. Manipulacje ·nic nie
ty z rzędu, spotkać bociana, który przed odlotem ptaków, niezdol. pomagają, trzeba wóz Odµać do na
mimo chłodu i mro2u trwał w nych do długich podróży zamor. prawy, przyczem zazwyczaj okazu
l>wym gnieździe, chroniąc się jedy. skich. Kiedy próbowano przed 4 je się, :ie „tania" benyna, jest ordy
nie w najcięższe mrozy do osiedli łaty zrobić to z naszym boćkiem. narną mieszaniną ropy · naftowej z
Judzkich. Dziwny bociek, w czasie dziwakiem, ptak potrafił tak do- benzyną. Mieszance tej nadaje się
odlotów pozostaje w swym gnie- brze bronić się skrzydłami i d1io- odpowiednie zabarwienie, by upoździe, oczekując spokojnie nasta- bem, że nie tytko uchronił się ocł dobnić ją do benzyny. Sprawą tą
nia wiosny i powrotu swej „mał. śmierci, ale wywalczył sobie od- zajął się obecnie związek automożonki", która w ubiegłym sezo.1i'! tąd niezaprzeczone prawo urządze bilistów, by. uzyskać u władz ujed.
odleciała z czworgiem dorodnych nia swego żyda według własnego r.ostajnienie opłat podatkowyth od
pociech. Co dziwniejsze, że ptak widzimisię z pominięciem zasad t:Jenzyny i zapobiec oszustwom.
tak się rozmiłował w swej samot. ustalonych przez bocianią groma.
ności, że nie pozwala zbliżyć się dę. że się taki wściekły indywi.
c!o siebie ani ludziom, ani ir.nym aualista bociani mógł uchować
ptakom. Widocznie w czasie Je. właśnie w Niemczech i to na prze.
sieni i zimy pragnie cdp6cząr po kór wszystkim totalnym systemom
trudach ptasiego ,,małieńsk!ego" - to dziwne!
,,Zloty

i wspólne.

Nowoczesne komfortowe

urządzenia

...„„„...„„„.„. „„„„„ „......„„...„„„„„„ „„„„„„ „„„„„„...„„„„...„
E.

:nożliwe fakty, że prowincjonalny
dygnitarz zabrania chłopom ob.
chodu patriotycznego, albr) że
Andrzej Strug proklamowany zo-

ściwym,

humą,nitarnym uczynkom. Chyba znajd,
tego człowieka, co? Panie Trent, pan się na tyiil'
rozumie. Nie jest prawdopodobne, aby c;ię wymknąi,
co?
- Nie, nie jest prawdopodobne - rzekł Trent. -Oczywiście to się zdarza od czasu do czasu. Ale
musi pan dać policji trochę czasu, podeważ - jak
wnoszę z tego, co pan mówił - morderstwo nie zo ·
stało ujawnione przez kilka godzi.n.
V erney skinął głową.
-Tak, rozumie się. Przypuszczam, że to za1eży
od śladów, jakie pozostawił morderca. Mam. na my·
śli broń, odciski nóg, odciski palców, to wszystko,
o czym się czyta.„
- Jeteli morderca był ostr<>żny - wskazał Trent
- nie pc.>trzebował zostawić żadnych śladów. Kry
minaliści często nie zostawiają.„ ale mimo to policja
może na coś wpaść. Czy pan pamięta dokładnie, co
mianowicie było o tym dziś w gazetach?
- Mam tutaj - Verney wyciągnął z kieszeni pal·
ta zwinięty egzemplarz „Słońca". O„. tutaj.„. nie
napisano dużo.
Pod ~eregiem nagłówk6w i portretem. gładko ogo
lonego 'staruszka o surowym wygląd.zie, Trent prz\':

czytał

I

umieszczonl\

wiadomość.
*~

Dalszy

ciąg odcinka, z ~o~odu ciągnienia

ie 11.t do.eiero ZA 3 ~

.
loterii, uka

Klu_czyk„

Kluczyk" czyli niezwyJ.-łe
przygody pajacyka Bwatino - ALEK·
SEGO 1'0ŁSTOJA, jest to urocza i :za·
bnwna hi&toryjka dla dzieci, oparta ro
znacznej mierze na pomyśle 1lrnnego
,.Pinokia". Seria ciekawych przygód
drewnianego c:złot1Jieka, pajacyka Bura.
tino, kończy aif zdobyciem tajemnicy
,,złotego kluczyka", co pr:ynosi pajat;y•
kowi i jego milyrn pr:zyjaciełom kompleine :zwycięstwo nad okrutnym pr:ze§ladowcq Karabaa:r.em·Barabcu:zsm, wła
ścicielem wędrowneg(.,

leatru kukiełek.

Bajka Al. Tobtoja, napisana · s fama·
sjq, polotem i maw.mcem duss)' d:z~
cięc6j, pr:zetłumac:zon1. sostala :znakomf.
cie pr:ae:z Juliana TUWIMA i prsyo;:dobiona mnó&twem dowL'ipnycA ilu.straeyj
lJ. MAŁACHOWSKIEGO. J. Pr1ewor·

1ki, ra myśl swych chwalebnych SIJ$0d
wydawnicsych nadał całości pięknq· · i
staranną szatę graficzną, tak, ie k&iqika
ma t1JSel1'ie dane, by snaleić nerokc ,..
c::;ytno§ć j radosne uznanie wśród ~
docianych czytelników.

IJ. D-. .

Łupież ni.szc.zy włosy, a '\Vypadanie

włosów jest naszym utrapieniem. Z
g6rą dwa lata trwały pnygotowscia

oo

wypuszczenia na rynek prepuatu

OLEUM PETRAE 6LIHAR
przeciw

łupie:!owi i wypadamu wło
Najpoważniej'Jze kliniki i leka.·
rr,e • specjaliści w Pol~ stwierdi.aj4 zgodnie, że OLEUM PETRAE
GLIMAR usuwa niezawodnie łupież
; zapobiega wypadaniu włosów. Ż'll·

sów.

dajcie OLEUM PE1'RAE GLl.MAR
wraz z orzeczeniami lekarskimi w
aptekach. drogeriach i perfumeriaCb
w firmie GLillABt Lriw', Bae.

l\IPll.
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Str. 6

Wielkie manifestacje robotniczo- chłopskie
pod sztandarami P. P. S. w

Ubiegła niedziela, 11 h. m., minęła
w Małopolsce zachodniej

· pod znakiem wielkich manifestacyj robotników i chłopów na
rzecz rozwi.ązania Sejmu i Senatu
i rozpisania nowych wyborów na
podstawie 5-cio przymiotnikowej
ordynacji wyborczej.
Na zgromadzeniach wysunięto
szereg żądań natury go.opodarczej
i socjalnych. Wszędzie panował
niebywały entuzjazm i zapał. Robotnicy i chłopi głośno dali wyraz swoim przekonaniom. W manifestacjach, które odbyły się zarówno w miastach jak i po wsiach,
wzięły udział tysiące ludzi.
Zgromadzenia odhyły się w nastroju poważnym, nigdzie nie za·
kłócono spokoju. Ludność zdawała sobie sprawę, że idzie tu o
wielką rzecz.
Zademonstrowano
prawdziwą konsolidację mas ludowych pod hasłami Demokracji,
Wolności, Postępu i przebudowy
ustroju gospodarczo · społeczne
go.
Manifestacje robotniczo • chło·
pskie były najlepszą odpowiedzią
dla tych, którzy mimo hasła konsolidacji w rzeczywistości usiłują
rozbić zwarty front chłopów i robotników.
N a zew PPS. robotnicy i chło-

Małopolsce

pi tłumnie przybyli na zgromadzenia, .,.aby zamanifestować swą
wolę walki i wierność
dla znaków Socjalizmu.
\V siedemnastu
m1e1scowościach Małe.polski odbyły się olbrzymie wiece.
W Tarnowie w wypełnionej po
brzegi sali przemawiali tow. tow.
Cyrankiewicz, prof. Ciołkosz i Siła. W Bochni odbyła się uroczysta akademia ku czci Wodza proletariatu I. Daszyńskiego.
W
Trzebini mówili tow. tow. ·Papier
i Namysłowski, ludzi z górą 2
tys. W Czyżynach zebrało się około 600 chłopów, przemawiali
tow. tow. Bobrowski M. i Klimek. W Borku· Fałęckim było
ponad 1000 osób; przemawiał
tow. Papier. W Mogilanach przy
licznym udziale chłopów (ponad
1000 osób) przemawiał tow. J asiń
ski. W Kosocicach do chłopów
przemawiał górnik tow. Fiłowski
z Wieliczki. W Woli Duchackiej
przemawiali tow. tow. Wroński i
Horoszin. W Chrzanowie, pamiętnym z zeszłorocznych zajść i
w Libiążu przemawiał tow. Cioł
kosz do tysiącznych tłumów. W
czerwonej Wieliczce - sekr. tow.
St. Bocian. W Skawinie - tow.
Łachecki. W N owym Sączii -

„„...„„„„„„„„„„„„„„„IDll•za11111...."aaa„.......

!traJk „PDl!ki" na rollnta[~ wyła~onkown~
przy fabryce papieru

w M}szkowie

(kor.

własna).

Robotnicy w przedsiębiorstwie
robót wyładunkowych przy fabryce papieru w Myszkowie, zorganizowani w klasowym Związku
Chemicznym, w dniu 12 kwietnia
solidarnie przystąpili do strajku
„polskiego'',
żądając podwyżki
płac, wynoszących dla niektórych
robotników po 20 zł. zarobku na
dwa tygodnie (w akordzie}.
Zaraz w pierwszym dniu strajku dyrektor Karol Stanhagen wy.
wiesił wezwanie do opuszczenia

fabryki do godz. 18-ej, grożąc w
przeciwnym razie konsekwencjami. Ponieważ robotnicy pozostali
nadal na terenie fabryki, dyrektor
wydał rozporządzenie, aby nie do.
puścić żywności dla strajkujących,
chcąc ict zmusić głodem do zła.
mania strajku (!!).
Robotnicy oświadczyli, że będą
walczyć aż do zwycięstwa. Został
wyłoniony Komitet niesienia pomocy strajkującym.

zachotlniej

OLBRZYMI

tow. Szumski. W Krzeszowicach
i w Zabierzowie, gdzie ludno€ć
wiejska masowo przybyła na zgro
madzenie przemawiał tow. Poloczf'k. W Dąbrowie i Jeleniu tow. dr. Feliks Gross.
Akcja niedzielna wykazała olbrzymią siłę dynamiczną naszych
organizacyj partyjnych. Kraków
i Mało11olska zachodnia zdały
swój egzamin dojrzałości. Stwierdziliśmy, że jesteśmy silni, i że
dzięki naszej spoistości i solidarności zwycięsko przeciwstawimy
się wszelkim wrogim zakusom.
Masy fol: ~>>..; w dniu $więta
ł -~~o !\faja wyjdą na ulice, aby zadokumentować jeszcze raz swoje
przywiązanie do haseł, do progra
mu Polskiej Partii Socjalistycznej.

POŻAR.

ZABITY

We wsi Czerewki powiatu białostockiego w domu Katarzyny
W alesiuk wybuchł pożar. Spłonę·
ło 12 gospodarstw. Spaliło się kilkadziesiąt sztuk żywego inwenta·
rza i zapasy zboża w stodołach.
Straty, spowodowane pożarem,
wynoszą około 30 tysięcy zł. Ofiar
w ludziach nie było.
OKROPNY WYPADEK
KONDUKTORA.
Na stacji kolejowej w Kostopolu (pow. Łuck) wypadł podczas
biegu pociągu towarowego z wa·
gonu konduktor Władysław Grabowski, pochodzący ze Zdołbuno
wa, dostał się pod koła pociągu,
które odcięły mu lewą rękę i nogę. Wskutek upływu krwi Grabowski zmarł po 2 godzinach.

KAMIENIOŁOMACH.

W

kamieniołomach

W

pai1stwowych w Janowej Dolinie wskutek
usunięcia się skały podczas jej
podcinania, został zabity górnik
Makar Korejko, pochodzący ze
wsi Wólka Żeleńska w powiecie
kostopolskim.

Kąci~ radiow~
sPoRT - A RA010.
Polskie Hciuio prowadzi wielostron
ną działalność sportową i akcję dydaktyczną w dziedzinie sportu za po-

średnictwem
zorganizowanych we
wszy!:'tkich ro:-.głośniach pol"ad;1i ln1l.
tury fizycznej. Każdy zwracający się
o tę radę, otrzyma odpowied.7. bądź
w piątek o godz. 18.00 przez radio.
bądź listownie lub telefonicznie. Po

poradniku ogólno - polskim nadawa
ny jest w każdej i ,ngłośni poradn1ik
lokalny. Polskie Radio nadaję co·
dziennie o godz. 18.50 w dniu powZABóJSTWO W WI:Ę:ZIENIU. szednie i o godz. 20.20 w niedziele,
w ramach lokalr1ych wiadomości
W Łęczycy w więzieniu karnym sportowych, µrogram wszystkich kur
wynikła ruiędzy więźuiami bójka, sów, imprez i t. P„ z których radio·

w której został zabity b. pracow- słuchacze mogą korzystać bezpłat
nik urzędu celnego, Zymsza, nie- nie, lub za miżoną opłatą.
dawno osadzony tam za sprzenie- „CZARNE TULIPANY''. PREMIERA SLUCHOWISKA W TEATRZE
wierzenie .•
WYOBRAźNI.
15.4 o godz. 19

DżWINOGRODZIE.

W

Wyobraźni dnia
wystąpi z premier.ą

Orvginalny Teatr

DRAMAT RODZINNY

<lłuchcwiska dr. Maxa Wita Chejfeca
p. t, „Czarne tulipany". Akcja r1;~
grywa się w Holandii w mieście Haarlen w wieku XVJI. życie t.ego miasta wiąże się śc!śle z hodowl:} tullpar.ów. Cebulki tych kwiatów tak były
cenne, jak brylanty szlifowane w
~łynnym Amsterdamie. Intryga słu
chowi.Ska opiera się na walce hodowców cebulek tulipanowych o serce pię
lmej dZJewczyny i o cebulkę czarnego tulipanu, wyhod'Dwaną za cenę ca
łego majątku i za oenę szczęścia i ży.

W Dźwinogrodzie pow. bóbrec·
kiego 32-letni Stefan Litwin pohil
w czasie kłótni do krwi swoich teściów, wyrzucił ich z mieszkania,
poczem, zamknąwszy się, podpalił dom i poderżnął sobie gardło.
Pastwą pożaru padło gospo<lar·
stwo Litwina, oraz jego sąsiada .
W czasie akcji ratunkowej udało
(Kor. wł.)
p. Szałagana.
się domownikom wydobyć LitwiWobec stałej zwyżki cen :-rty-1 Kiedy inspektor pracy zapropo· na z płonącego domu. W
stanie
kulów pierwszej p-0trzeby w !:iśle, nował pewną podwyikę, słusznie ciężkim
odstawiono go do szpitarobotnicy
tartaków i młynów należącą się marnie wynagradza- la w Bóbrce.
Goldflusa, Rotera i Frączka zażą- nym robotnikom, pracodawcy staZMARŁY ŻEBRAK
dali zawarcia nowej umowy zbio- nowczo to odrzucili. P. Rotter oPOSIADAŁ 18.000 ZŁ.
rowej, celem unormowania warun świadczył nawet wobec inspektoków pracy, a w szczególności - ra !)racy, że zgłasza likwidację
W okolicy Tomaszowa Maz.
płacy.
swego przedsiębiorstwa. Konferen ztnarł na drodze nieznany nikoOddział Związku rob. drzewnych cja zost:Ua przerwana, zaś - wo- mu żebrak. Na szyi zmarłego zna·
zawiadomił o tym inspektora pra· bee
nieu~tępliwego _stanowiska leziono zawieszony woreczek, w
cy w Nowym Sączu, celem zwoła- przedsiębior"ów - we wszystkich którym znajdowały się banknoty.
nia konferencji. Istotnie, po dłu- trzech firmach
wybuchł strajk Jak się okazało, było tam 18.000
gich oczekiwaniach, kon"ferencja ta „polski''.
złotych.
została zwołana na dzień 12 kwie~
Zorganizowani robotnicy gotowi
Podobny wypadek wydarzył się
tnia, przy ~:;p~łu_dziale delegatów są tr':"ać w walce solidarnie aż do we J,wowie„ gdzie w czasie.obławy
pracodawcow 1 1spnektora pracy, zwycięstwa.
policyjnej przytrzymano zehraczkę Aleksandrę Macurę, przy któ1rej znaleziono 100 rubli w złocie
Wygrana

Strajk robutników drzewnych
w

MMMtfi1114H+ht

Jaśle

cia.
O WALCE Z GRU~LIC.'),.

Towarzystwo Przeciwgruźlicze ma
wiele do zrobienia na wsi, gdzie o po
moc lekarską i o uśw:iado<mien:ie mas
wiejskich jest bardzo trudno. O dz1ałalnofoi T<>warzystwa Przeciwgruźli
czego Wileńsko - Trockiego u-;łyszą

I

radio$łuchacze

pogadankę

dnia 15

kwfotnia o godz. 17. Będzie to dialoir
Dr. Włodzhrtierza I.eśniewS!ciego i
Dr. M. Kołaczvńskiej.

Radio warszawskie
CZW ARTEK, 15 kwietnia.

6.30

Pieśń. 6.33
(płyty

Gimnastyka. 6.50
Columbia). 7.15
Dz.ien. por. 7.25 „Parę informacji„
7.3Cl Muzyka (płyty). 8.00 Aud. dla
i 450 zł.
szkół. 11.30 Poranek muzyczny dla
na Nr. 138648
młodzieży. 12.03 Lekka mucyka wło
padła w drugim dniu ciągnienia III klasy w szczęśliwej kolekturze
ska - w wyk. Koła Mandolinist6w
I\
W Polskiej YMCA -pod dyr. R. Kozika
(z Krakowa). 12.40 Dzien. Poludniowy.. ~2.50 „Doświ~dC'lell!a„ TJOlowe w
mrne,Jszym gospoaarstwie .
pogad.
WARSZAWA, MARSZAUWWSKA 121
ł
115.00 Wiad. gospod. 15.15 Wiązanka
Dworzec Główny, Dworzec średnico wy, Wolska 6, Targowa 46.
melodyj filmowych (płyty). 16.00
POZNAN', Mielżyńsk:iego 21.
·- - - Skrzynka ogólna. 16.15 życie kultu111936 112008 999 114156 753 182784 183026 724 184731 90 99431 108725
110127
t?2757
ralne stolicv. 1.6·~ 0 ,,Chwilka pytań"
- aud. dla dzieci starszych. 16.35115~12 117091 133 217 865 118205 185074 823 186170 961 187457 127715 129992 148046 148611
Pieśni pCJlslrle w wyk chóru męskie119o76 780 974
557 62 188791 189039 192608 156858 163420
163582 164527 ~ go „Ha>ło" r>od dYr. Wł. Raczkow120362 1212-19 425 122646 123324 193625 750 194388 515 634
168361
169279 174016 177725 skiego (z Poznania). 17.00 .,Walka
512 48 708 61 124298 673 98 739
z gruźlica" - dialog dr. Wł. Leś181116 184996

Zł'.

Muzyka

IO.OOO

WA oszAmA
' \V: I
K ft A KO
godzi.Da IO U·1

Juliana LA N GERA

I

2•gi dzień ciągnienia 3·ej klasy 38-ej Loterii Państw.

ciągnienie

Wiadomości

z całe j
Polski

I

Tabel
1 i li

--•·11·---------------+&1•aaLllH!lft'.li'lllMlimME!Jli&JSli.~~--...w

,
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I

50 zł.
~m:r.eg~ .1 dr. ~·a;;oła~lfk~lrleb~~
Gł6
101066 355 859 103264 9Ql 662 J l~'i004 135467 827 136214 801
97 381 3120 258 694 4076 140
Wygrane
po
200
zł.
brzyński: Sekstet. 17.45 „Kgjążki
Wne Wygrane
105418 52 107302 93 ° 108168 187135 547 707 14 0938 142146 55 535 5439 8659 848 984 10469
50 414 550 2075 2903 4471 4578 Jana Bułhaka 0 Wilnie'' - wygłosi
143
33
1
4114
1415166 14630fl 537
10.000 zł.: 12567 16576 134118 109190 900 111026 431 766 112503 l.
g :1
23 775 12025 241 908 47 13476 4992 5241 5388 6125 6771 7510 8J53 dr. Wieczorek (z Katowie). 18.00
138648
113064 114112 42 314 65 953 65 1 148_v~2 lo0 361 675 93 o 151 2 61
8241 10442 10593 11392 14424 15759 Pog-. aJ:tualna. 18·10 Przet?. Tnspek.
..,
lo2olO
67
153446
851
1.55713
156015
834
14759 76 847 15809 16047 18442 18987 20073 883 2 ll
222 W. F. ,1. P. W. (z Kato;v1c}. 1815
5.000 zł.: 92060 104717 129308 115280 405 535 16.:> 29 ~754 73 889 24 110 254 157114 90 419 775
809 17278 18313 21518 850 81 22200 221ll 23424 716 24817 278810429014
Kom. sme1rnwy. 18.17 Wiad. sporto3 965 118548 119064 782
178672
ll70'l
158081 768 159056 343 974 160140 568 36 90 19 24462 27307 28027 29401 522 306 21 858 34252 35185 459 36401 we. 18,25 Muzyka lekka (płytv) ·-·2.000 zł.: 99654 126126
120430 70 121069 86 122177 453 161782 162063 449 520 784 883 965
3808'> 39 136 753 40820 4ll36 272 904 18.45 Prog-ram. 18.50 Pog. akt. 19.00
685
123388 502 812 935 124008 163110 376 164234 562 640 958 165545 31171 983 3395 o 36209 416 3710 2
Słuchowisko Maxa Witta p. t. „(mar
1.000 zł.: 18991 53700 82776 863 713
976 125642 1211150 269 836 711 13 980 166206 995 167554 168027 279 371 667 911 40379 492 810!~~i 1 i9~ 7 ~ iii9 ~9 i~45 6 6
~gi~
ne tulipany" (z Wilna). l<J.40 Arie i
5
98713 168425 173595
127325 436 600 128303 450 996 315 890 169716 39 170774 171114 262 947 41262 797 43423 44364 65 6231532 768 51359 54612 55023 56098 426 T>iefoi
500 zł.: 1699 10329 138fl8 12:ł078170 98 206 339 760 130060 953 172149 173012 300 551 782 47341 759 99 48400 74 889 492771668 57057 58801 6021! 61665 62191 Akomp.odśpiewa Sergiusz Benoni. prof. L. Urs.tein. 20.00 Mu21339 26771 38865 49113 97196 320 131088 1340G7 655 738 135105'i174051 381 836 995 175238 92 8e6 928 52278 347
!239 646 798 64633 66384 96769 70084 7.yka lekka w wyk. ork wojsk. pod
694
54166
226
45
321
713
873
136146 58 582 137505 53 176007 584 628 783 831 177176 520
1 655 72'>37 730?6 949 74243 630 76877
dvr. knt. M. Chmielewicza (z Pozna
106028 103806 112461
120905 764 943 138585 139353 885 14219ti
197 178023 189 179120 43 228 180073 55137 57636 734 58707 59227178118 Z87 7g007 E2525 934
84229 nia). 20.30 ,,U Eskimosów" - 'POR'·
.177082 187725 187793
785 876 143033 841 918 145582 923 182430 506 820 900 183489 184601 20 61041 360 569 629 64 64466 66132 85154 898 86196 718 8769-2 88307 698 20.45 Dzien. \vieC'Z. 20.55 Pog. akt.
400 zł.: 50025
58978
69605 146055 848 147468 828 148614 9301' 70 769 185924 186323 813 187052 73 352 767 67096 324 69390 776 935, 90908 91615 92402 863 93978 95028 21.00 „Sylwetki kompozytorów ools73015 78626 83026 94060 105944 149451 874 150320 42 80 674 896 989 188318 189009 190036 595 613 70310 862 71055 72076 74699 849 , 97035 229 98914 99935 101689 102420 kich: Stefan Bolesław Paradowski
996151977
34 739 899 971 191.366 76 423.19'5·19
197210408 18847910~335495107046
(z Poznania). 21.45 „W og-ródku
107597 1~2301
123178
128712
152601 772 81 153191 286 877 193004 234 555 627 194088 135 3S 47 75305 76471 79330 456 80194 750 108331 11i6l7 l II442:> 112366 113849
wiedeńskim"
wykona _Krakowski
133640 159166
179351
188783 154695 700 155146 417 524 670 980 91 791 908
83514 88168 204 89946 91502 114049 115727 34 61 893 116384 Kwartet Schrammla. 22.2b Muzyka
194346
156341 745 157648 158303 159191 221
92522 94191 95363 96400 985181119092 397 120047 629 121191 500 taneczna (płyty).
300 zł.: 40075
43191
Cjągnien!e
100753 103220 107476 527 108755 122432 124203 588 127386 525 810
47393 386 472 652 949 160667 904 162699
PIATEK 16 kwietnia.
725 859 164142 267 75 640 165535
129008 60 130708 131017
88894
88925 100418
. ·„
' „ G'
ka
117994 166341 756 943 92 168142 74 ?40
966 109957 1104 n.1
111334 780 I 128264
~3
W
1'
'"
132~5
580
630
133765
831
134073
6.30
Piesn. 6·3.~ nnnasty • 6.50
,165843 170152
172623
177750 735 169866 170733 171306 596 °974 ~9
ygrane po 2u0 zł.
112246 114808 116132 667 118840 106 315 485 593 9t6 t35086 227 708
Or~.
Marka ~ebera. <pł~y). 7.~~
,178025 184915
172273 663 847 173009 392 816 174i60
1247 392 2518 653 74 3003 312 909 119389 479 707 120826 915 137383 613 876 13Q093 140812 142396
D;ien. por. i.25 Parę :nformaCJl.
32123 175249 176009 215 384 428 912 5314111 933 45 5750 6282
250 zł.: 14116
25771
7..... o, MuzykaA{płytv). 8:0~ ·~ud. dla
533 738 1122314 4611252011264211 27086 143880 144201 607 145428 147773
177182
291)
493
810
1731.?2
6A6
9'6
149956
151596 152020 115 153099
szkot 11.3(1 ud. dla dz1ec1 s:;arszycn
.32387 37125 45266 48454
52532 179363 180131 987 18I08t 182007 s99 8114 679 9281 720 919 10402 l52 849 128081 827 129545 132791 155428 156J03
264 157887 158329 77
12.00 Hejnał. 12.03 Wirtuozi fortepia
52912 62291 69168 71699 89040 905 184816 18 50 987 18S937 49 11574 12050 156 705 13810 14871 133458 136172 746 825 137338,
566 160147 605 729 994 162891 183511
nu i r.lrrz. ypir.c (płyty). 12.40 Dz.len.
89667 106901
120040
135774 186658 942 187080 846 66 188090 646 15403 16801 45 17974
18059 138298 328 14075 143171 145132 164223 165702 lfi6410 168219 22 334
połud. 12.50 Poż~..-wna potrawa w )e152597 829 87 189591 662 190290 345 192132 19290 330 938 2 3 3
138958 139554
149744
dnym garnku - pog. 15.00 W:ad.
7 0 856 24252 650 148921 149559 940 150728 882 920 170368 821 171228 172519
\ 174517 64 175636 866 ]76014
409
gospod. lfi.15 l\Iała Ork. P. R. pod
158019 165323
167557 168350 193904 194997
998 25177 26126 29429 30342 151948 164698 155220 94 994 636 177020 720 33 178370 815361)
1794&'0
dyr.
7.. Górzyńslc! ego. 15.55 Jak spę170312 185188 187583
131275 312 741 32066 321 881 157315 158254 160113 161177 101 180008 181235 182332 18<1990
1 Wygrane po 51) zł
r!zić f.więto. 16.oo Film, plastyka, ax•
34710 36539 826 37 37817 39667 162544 163778 959 164356 166089 185077 88 628 188775 190587 191Hl6
chitektura. 16.10 Pog. społ. 16.15
Wygrane po 20D z.t.
261 632 879 1298 380 551 2043 141 936 40374 836 63 43143 45534 314 826 169172 850 170004 381 192122 778 }93400 724 997 194678
Rozmowa. z ch.o~'1Ili. • 16.3() K'JnC.
4
7
5
1
G 850 1061 2055 853 938 3531 41os ~~~ ~~~ k~1 2:~ 6J~ 4
~J
g~~
958
64248
871
48064
419
49129
112115 173146 455 174840 175946
Wygrane po 50 zł.
~~~tz;!.a%.o~
9
P':Oe;a~ li~~ó!~·g t
22 221 797 5317 871 6115 475 746 8038 338 91 26 10143 11022
303 25 664 50313 472 635 52086 249 941 176325 179609 181728 820 184133
nokształcących - ooczyt dla rodz.i44
860
2
zo~6 g~ o
7 900 l29 210 358 432 815 930 85 12803 13706 14088 53736 54873 55148 53 381 473 693 187120 553 18840 189956 ! c 509 933 2528 964 3425 668 -912 42
ców wygł. dr. B. Suchodolski. 17.15
494 933 9740 10081 799 113 9 963
:~~3 k6}\Jłl6 1§~~6 1~%745J9}2~~~ 750 15017 578 16408 86 754 17157 56955 57053 889 60105 14 68 190520 900 19117 192121 818 i2886
'143]5 15306 16308 866
17403
Konce;t
w. wyk. J . ~ul!kowskiego 682
899
7
193
10037
162
727 '161006 63721 64532 65489 727 194792 886
15404 648 781 862 16134 256 530 697
?3 314
18065 20094 171 218 691 758 21459
fortep•a1:1 1 L. KurkieWlcz - klarnet
20097 107IS00
574 21051 491 23061
863 18340 990 19024 204 O 72 2 4
762 22284 318 19 23168 2456? 26741
(z fodZl). l7.50 Pog. akt.
18.00
71 22209 426 23472 21ooi 85 12~~ 406 44 573 87 770 898 24905 88 25078 67368 69264 71133 286 725 74183
27017 149 31228 J5876 36153 283 778
W!ad. !':porlowe. 18.20 Muz. f'ekka
689 25060 654 843 53 27095 928 28225 666 942 26323 413 68 987 27 166 569 75743 85 76208 77246 927 78032
'f
•
37011 198 278 579 92 38477 581 99
(płyty). 18.45 ProgTam. 18.50 PIYze2 335 29149 58 590
819 29551 785 8!1 •
~
533 79886 80441 711 81404 61 94.3
39302 982 40070 452 41203 971 42087
v,-l::)c! rolniczej prasy. 19.00 Ze wspo·
30043 499 31720 3"'077 164 744
30101 399 440 720 31213 32558 82636 821 983 83212 84155 504
Główne wygrane
615 55 45760 46413 510 928 47066
n:n~e~ o Bolesl;=iwie Prusie. 19.20 z
,
.,,
•
671 831 933 34938 35208 566 633
„ 7 86
,.,
Stał d ·
9 '> 33<> - - 35909
OOO 412 48266 433 39 928 50010 219 475
p1ei-mą po kraJu. 19.45 Fragment
66011 .A
~- .Ao nO
ą 6449 629 768 36830 37166 465 38312 39568
971 8,546 90609
a
zienna wygrana 20 ·
52800 53320 522 64691 55585 943
operowy. 20.00 Pog. muz. 20.15 Kon81913 38081 200 390ti3 203 90
40099 108 41066 350 56 82 859 91253 95123 257 346 96759 97865 zł. na nr. 37286
57606 923 59631 60567 788 999 62096
cert !lymforu~z.ny. Wyk.: Ork. Filh.
40028
41106 565 624 998 943 42030 107 355 861 43799 44625 77 924 98183 99628 100255 715
SO.OOO zł. 162990 175046
322 923 64578 752 6534\ . 409 66298
Wflrsz. pod dyr. M. Mierzejewsldeg-o
4 599 760• 405
43299
85
7
44302
~~
~
145235 810 914 49 46634 875 9391 101246 613 105165 106146 468 86
15.000 zł. 20686
45"'2_12 521 27 900 4t246
472 953 67416 68427 70045 693 94
i. . B. Web~ - f"rlepian. ·~2 80
t58 835 47393 48061 386 440 589 733 354 I
73314 74479 75950 76682 78223 42
<:;krzynka zazaleń Nr. 2. :&fonolog
48?96 44612 953 493()5 608 10 984 I 72 49307
10.000 .tł. 74281 96424
l\Ial'iana Hemara 22.45 Mm:. taneez.
429 626 961 50386 896 882 107631 108327 437 111266 470
793 983 79294 361 426 80533 SI716
50ov3 927 5!077 91 487 564 52143 52158 80G 9o4 37 53071 318 47 565
655 113469 889 114732 116870
5.000 zł. 14099 168757
82740 83485 836 84303 745 86213
na (płyty}.
330 822 79 !_)~462 54549 55204 400 I 692 55634 876 56234 565 57282 312 118334 119916
121971 123809
2.000 zł. 34241 73765 169404
004 87908 88008 971 89095 91162 650
799 56770 5 76 74 58236 41 6 4
w
3
0 6 1885 58030 35 186 232 353 545 60515 24373 925 125314 996 126786
1.000 zł. 46511 59714 100793 92279 499 93622 94743 99216 436 799
"
5!)427 980 95 60789 877 61175 239 690 61022 584 63 " 21 399 407 64035
100923 1018'.}3 104076 105878 106283
s6s 94 418 73 848 990 62-t1s 610 250 496 648 6~223 85 -61 889 66169 128867 129444 733 131184 132369 107467
101214 574 108152 260 112118 113062
1
6~126 85 833 64022 60 385 668 70000 21 794 1438 5 5 653 97 801 1133089 566 134322 52 587 859
500 z1. a1434 63662
s94s1 115253 11 5401 111548 ttss52 879
1).) 299 572 926 fl6115 562 666 782 92558 93031 488 535 746 836 75540 135125 35
NA FUNDUSZ PRASOWY
136016 137691 790 143024 153523
120119 122036 683 981 123744 126747
67369 99
8170 742
„ROBOTNIKA".
& ~
696 34 786 76198 77621 67 708 55 809 29 913 138186 414 141249 629 61 144586
400 zł. 4832 32073 41471 52023 127524 736 129 781 130116 260 947
70098 393 4o5 510 640 843 71259
132506 740 133618 140876 124789
S. G. zł, 5 - zamiast kwiat6w w
511 72 109 571 732 36 890 946
80017 788 82382 424 526 84262 694 872 145915 147213 54 148193 91401 95627 119918
143011 146934 147195 670 148703
10 roczmcę zgonu Feliksa Perla.
73213 395 74564 87 607 962 75064 623 76 85145 281 456 676 652 149944 150221 682 151214 75
300 zł. 1647 7544 8269 24768 906 149151 408 150972 84 151585
95 633 437 738 76097 458 602 787 86105 17 333 531 57 87219 816 21 152784 153077 154099 157601 25053 65244 62082 70949 99725 152091 640 153074 t55577 157850
DO DYSPOZYCJI KOMISJI CEN·
TRALNEJ ZW. ZAW. W MYAJ,
.986 77630 822 963 78103 15 63 282 88751 89047 110 457 864 90 103 158407 574 -730
879 159827 141211 144192
149899 162363 158693 159322 716 160454 837 162224
92 412 80 79803 5 969
330 46 943 91017 633 732 94016
WEZWANIA Z DN. 14.8 1936 R.
,.,
595
163037
269
164083
802
165252
80822 997 81453 557 64 849 543 70 705 95752 96266 98844 160203 161167 93 9 1621 08 163206 165819 179321 182677
166777 167311 169387 170380 173560
Grupa robotników i i;nte}lgencji
82701 972 83853 75 84049 85436 99120 835 929 100913 101173 74 368 164570 941 166601 167210
250 zł. 870 1104 3157 11429 174099 922 17s053 73 126 176543 982
Włocławka zt 48.60.
903 90 87300 422 681 88322 89102 102115 103790 104025 258 517 865 169030 170914 172543 655 14894 20254 22379 24879 25957 177672 178213 179425 696 181208 501
Grupa robotników śląska - zł. 7.
855 670 777 914 90003 30 243 914 105917 106240 765 825 944 107419 173682 174791 975 176407 644 26943 32550 40759 42325 49411 791 182043 520 43 183937 185194 291
NA NAJBIEDNIEJSZE DZIBCI.
1'1187 25G 959 92469 93196 94261 ~46 108464 1566 1092~ 402 110959 709 177567. 178366 180465 84a 5.~458 55985 ~~4 . 77:469 8~ }~1894 1 904 l.SQ@~ lQ9 686 1 ~1 587
Restauracja ~"· - Ili. I.
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