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Strajk w kanadyjskich zakła
dach General Motors wywołał ostry zatarg pomiędzy robOtnikami
a Rządem prowincji Ontario. Ml.
nister pracy, Dawid crou, na żą.
danie premiera Hepburne'a, pOdał
się do dymisji. Premier bcwiem
jest prteclwny ingerencji organizacji związków amerykańskich,
pozostających pod wpływami Lewisa w sprawy robotnicze Kanady. Crolł oświadczył, że nie 11toże
slę pOe'Odz;ć z Rz1Jdem, którv fest
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Strajk w Kanadzie

mości, ii w Madrycie odbyły się ni, zajęta przez powstańców, a
liczne manifestacje, nawołujące do teżąca za fr<>ntem wojsk rządo.
komuńikat Rady udzielenia pomocy Baskom. Słyn· wych. świątynia stanowi twier.
Wczorajsży
i>brony Madrytu głosi, ze wszysł· na Paslonaria w przemówieniu do dzę nie do zdobycia, lecz rbrona
kie ataki powstańców, mające na tłumu zaznaczyła, że niezbędnym Lugamuevo jest niezmiernie truBilbao pomocy, dna. Powstańcy zmuszeni zostali
.:tłu przyjście i <>d$feczą dzMnicy jest udzielenie
111tłwersyteckleJ zostały odparte. aby zatoka biskajska nie dostała wczoraj do opuszczenia pałacu,
Na froncie Avila wojska rządowe się do rąk narodowców wraz t fa. będącego najważniejszym gmaosiągnęły podczas natarcia .•egion bykami broni i szeroko rozwinię cbem na zaJętym terenie. Wojska
Naval des Marques. Na froncie tym przemysłem metalurgicznym. rzadowe natychmiast budynek ob·
rządowe, Upadek Bilbao oznaczałby upadek sadziły, znajdując tam większą
Guadalajara wojska
posuwafące się wzdłuż szosy ara. Satitanderu i Asturii, a co zatym ilość materiału wojennego.
fońskłej, kontvnuulą natarcie w idzie, przegranie wojny.
itlerunku Almadrones.
PótNm.J sre DZIWIĄ, żE KO. Racławice
DALSZE MORDOWANIE
śCtolV SĄ ZNISZCZONE.
LUDNOśCJ CYWILNEJ.
Korespondent łłavasa donosi, że
Po tai czwarty od niedzłP.ti ar. niemal Od chwttl Wybuchu no.
ostrzeliwała wstania kilkuset żolnłerty gwardii
powstańcza
tyterła
Madryt. P<>cłskł paday na Pt·ome. cywilnej i falaniistów zajmuje
nad~ Castettana ł utice okOlłczne. ~włątynię Matki Bosłdej de la ~a
odrzuciło odwołanie
ł1in.
Wśród tudnołcł cywłlnef padło beza oraz okoHcę Lu!amuewo w
wfele Oł'łat.
Jwy o zgromadzeniach oraz usta·
PAT donosi:
orowlncJł Jaen, w odle«ifołcl 30
o postępowaniu administraZarząd wojewódzki Stronnictwa wy
ktm. na północ od Andujar. W ten
O pOMOC DLA BASKóW.
Dono-szą z Pontewerka, te sta- sposób wytworzyła tlł „wysep- Ludowego w Kielcach wni68ł do cyjnym, nie uwzględniło odwoła·
cja tamtejsza otrzymała wlado- ka" kl11cu1<n0metrowtJ powłerzch· Ministerium Spraw Wewnętrznych nia, utrzymując w mocy decyzję
odwOłanfe od decyzji urzędu wo- urzędu wo!ewódzkiego w Kłel
Jewódzkiego kieleckiego z dnia 9 cach.
„
kwietnia r. b., zakazulącej urzą
zakazem urządze.
z
związku
W
Luda.
dzenia zJazdu Stronnictwa
wego w Racławicach pow. Mie- nia uroczystości w Racławical'h 1~
b. m. zarząd wojewódzki Stronnie.
chowskiego.
pok6ł
własną nlepodległoSt
Ministerium spraw wewn, po- twa Ludowego w Kielcach odwo.
dzielając sluszność motywów, za· 1ał te uroczystości, zawiadamiając
Ołwladczenle przedstawiciela Rządu hiszpańskiego w Warszawie wartych w odmownej decyzji u. l' tym poszczególne koła i zarządy
We środ~, w dirlu święta naro. wośei, cała reszta kraju, jego ele· rzędu wojewódzkiego w Kielcach, Stronnictwa Ludowego. (PAT).
dowego Hiszpanii, charg~ d'affai- menty nafhardziej ruchliwe i twór opierając się na przepisach usta.
res Rilldu łrlszpańl!lldego w War· cze,
robotnicy,
mieszezaństwo,
MA.wie przyjął przedstawicieli pra. ltrtelektualłści, walczą w obrOnie
sy ~lskiej i złożył im oświadcz;e. Rz~du republikańskiego. I po tej
kt6re zamieszczamy w właśnie stronie po stronie na.ilep.
CU1111e,
brozmi91iu doełownym. Prasę SO· !zvch, ginie w okopach na.iwięceJ
reprezentowali tow. nafprawdziwszvch Hiszpanów, pod
cjaUstyczną
W austriackim obozie koncl:'ntracyjnym w Wollersdorf wybuchł
t.ow. M. Niedrlałk~ski i Zb. Mitz- czas, gdy po druitiei stronie - strajk głodowy. W obozie tym onadzeni są przeważnie socjaliści,
ner. Red.
zdrajcy ojczyzny i krzywoprzv. których mimo wlelokrctnych przyrzeczeń dotychczas nie zwolniono.
Po zawarciu paktu z Rzeszą niemiecką w lipcu 1936 r., Rząd auZ okatji rocznicy proklamowa- sięzcy, .,rzvgtadaią się spOkojnie
nia Renublłki Hłszpa1\skiej prag- ze swych ukryć, jak gin~ masowo striacki zwolnił hitlerowców z obozu koncentracyjnego obiecując
nt złOtyć me najlepsze życzenia cudzoziemcy, przvbylł do ich po· zwolnienie również socjalistom. W rzeczywistości zwolnł•ono tylko
całe} prasie p01skiej. Niestety, rocz mocv. Tak więc ci cudzoziemcy SlJ nieznaczą ilość „przestępców" politycznych z lewicy.
nica, którą chcielibyśmy święcić, z jednej strony ofiarami polityki
Warunki pobytu w oboiie w Wot1ersdorf bardzo się pogorszyły,
przypada na chwilę straszną i ża. co naimniej osvchOlo~icznie błęd ostatnio zanotowano klika wypadków ciężkich zachorowań wśród
łObna. Tł okropną wojnę, która nej, a z drue:ieł strOny - grupy więźniów. Do szpitala w Wiedniu przewieźć musiano z obozu kon·
feAłeśmv zmuszenł orowadzić, roz zdrałców swef ofczvzny.
centracyJnego wybitnego działacza socjalistycznego Holubka.
pętali właśnie cl, którzy bvH u nas
Na znak protestu przeciw stosunkQtt1 w obozie koncentracyjnym
„.Zwracam sie dziś do prasy
w iwtuadi uprzvwłlefowanej.
oolsł<ieJ z prośba, by zechciała u. wybuchła j!łodówka. Więźniowie domagają się likwidacji obozu i
Pnvsrotowawszy zawczasu ro. żvczyć nam serca i zrozumieć na. wypuszczenia ich na wolność.
(Press).
J<osz ze wszv~łdmi widokami po. sza travedle. ł<tóra poza tvm '#Odzenia, przywdziawszy na słe oozwalam sobie to .,odkreślić ł
„
tttatę obłudv. nte zaniedhaH on1 no raz pierwszy w dziełach przed·
'.ładnev.o śrOdka, nawet prooaJ?an- stawia przykład wvsoce niebezCfy. Tym słę tłómaczy, dlaczego ołeczny. Bo wtdzłetiśnw przecłet., zbombardowany ostatnio przez faszyst6w
naogół orasa · światowa · była tak iak
postęf)()wanłe zdradzieckłe
zie nołnfomowana w ciągu kilku kilku nacionalistów może być wymiesięcy.
zyskane przez tych, co d~żą clą. 1
Cech11 zasadniczą te.i wojny był !ł'le do polltvki eksnansji. Zresz~,
przede wnvstkim tamach zu- feśli sumfenłe świl'lta nie będzie
chwały mniefszości przeciw woli czufne, łatwo bedzie któremukol-,
całell'O narodu. Rozpętano zamach wiek z lmperialłstów skorzystać I'
zbrOJny równie zuchwale, jak pod z buntów wewnętrznych, lub je na
słępnie przygotowano go. Lecz wet wywołać, w kra.lach dumnych
kiedy zamach ten zdawał się o. ze śwe,ł wolno§ct polltyctttef i u·
statecznie odparty, nie wahano czynić je przedmiotem swego wy.
się przywołać cudzOziemców, po. zysku.
%Wala.fąc w ten sposób, by na u·
Twardy los, który nam przymęczone! ziemi naszej Hiszpanii padł w udziale, winien pouczyć
rozwinęła się prawdziwa wojna i postawić na bacin<>ść wszystkie
międzynarodowa, p0zbawiona po- narody, kochaj~ce pokóf ł chc4ce
nadto wszelkich podstaw praw· same decydować o sobie.
nych.
mym życzeniem
Na.f~orętszym
Ztozumlemv tedy, że cały na. iest, by prasa polska zechciała
'r6d fest w tej chwłlł po strO'nle 7.rozumieć, że Hiszpania i jeJ Rzą~
Rządu le~alnego. W samej bo. tiemokratvcznv bronią bOhałerskO,
wtem rzeczy, z wyjątk!em oweJ wraz z nieoodlevłóścią własnego
mniejszOści malkontentów, opar· kraju - pOkoju Europy.
tych • wiekowej niesprawiedH-

KOMUNIKAT RADY ORONY
MADRYTU.
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przesilenie gabinetowe

agenturą łamistrajków. jednocześnie zgłosił dymisję Artur Roe.

buck, prokurator generalny. Pretnler kanadyjski Mackenzie King
że Rząd dominium
oświadczył,
nłe ma zamiarti interweniować w
konflikcie i ma nadzieję, że inter·
wencja Rządu dominialnego nie
będzie potrzebna.
W ALKA POLICJI
ZE STRAJKUJĄCYMI.
200 policjantów atakowało wczo.
raj kilkakrotnie bombami łzawią·
cymi 150 strajkujących robotni·
ków, okupujących fabrykę ~łyn
nych zamków 1,Yale'' w Detroit.
Kilka Mób odniosło kontuzje. Ro·
botnicy musieli ustąpi~ z placu.

SZKOCJI GROZI OENERALNY

dz.inny strajk 120 tysięcy robot·
nik6w przemysłu metalurgicznego
w Glasgowie. Strajk ten ma być
protestem przeciw odmowie przed
siębiorców podjęcia rokowań z robotnikami, którzy w liczbie 12.500
porzucili przed 1!S-tu dniami pra·
Ostatecttiy tennin odpowie.
cę.
dtt pracodawców upływa w pią·

tek.
STRAJKI W KOPALNIACH
ANGIELSKICłł.

Wobec licznych punktów ~por·
nych, jakie się wyłoniły w czasie
pertraktacji pomiędzy fł:Órnikaml
a pracodawcami w sprawie godzin
nadliczbowych, 2.000 górników w
kopalniach wę~la w J..:bbwal'
(Anglia) rozpoczęło strajk.

STRAJK METALOWCÓW.
W piątek wybuchnie 24-ro go-

,,LI st wolności NP 2"
O czym

piszą

ulotki rozrzucane w Berllnle

Niedawno prasa przyniosła wia.
ulotkach rozrzuconych
Niemczech, a podpisauych przez niemiecką „Partię Wol
noścl". Wiadomości o ulotkach nie
przedostałyby się poza granice
Rzeszy, gdyby kllkn tych odezw
nle dostało się w ręce dziennika.
rzy zagranicznych, będących korespondentami z Rzeszy.
Niemiecka policja do żywego
::1omość o
po całych

taką bezprzykładną
wstrząśnięta
~zelnością antyrządowców, roztzu
cających proklamacje w samym
sercu Niemiec, Berlinie, ogłosiła
urzędowo, ii proklamacje wydrukowane zostały zagranicą, a auto.
rowie są to cudzoziemcy.

uznających jedno pojęcie:
służyć Rzeszy; uznających fedno
szczęście: pomóc narodowi nie„
mieckiemu, oraz mających jt>.den
cel - walkę za wolność.
Do Niemieckiej Partii Wolności

czyzn,

należą kobiety i mężczyźni wszystl<ich stanów, klas i grup. W ~zere.
gach jej walczą katolicy, prote~tanci, b. nacjonaliści niemieccy,
socjaliści, demokraci oraz czJonko
wie partii hitlerowskiej.
· Dalej odezwa zawiera w $krócie
program partii. Jest więc tam mo.
wa o wolności słowa, o wolnych
wyborach, o należytych zarobkach
robotniczych, o wolności wyzna.
11ia i o porozumienlu z innymi na.
rodami, a szczególnie z Francją,

Rzecz prosta, ze policja nłemlec
ka nie ma najmniejszego pofęcia. Polską ł Czechosłowacją.
odwola~Jia
Następuje żądanie
Ido ulotki wydaje i kto ora2 jaką
drogą je rozpowszechnia, woli je Niemców waJczącvch w Hiszpanii
dnak nie przyzna~ się do nieśw!a. po stronie gen. Franco.
Odezwa kończy się, jak nasłę·
domoścł.
·
Obecnie znowu rozrzucono ulot. puje:
„Przyjaciele, pracujcie metOdyczkę Nr. 2, zatytułowana: „Niemiec.
nie i rozsądnie. Niechaj kaidy
!d list Wolności Nr. 2".
W odezwie tej czytamy co na· czynny będzie w swytn kółku. Naj
(lSłrzejszę bronią naszego wro1a
~tępuje:
„Do niemieckich kobiet, do me. jest kłamstwo, fałsz i zdrada.
Na razie mamy w każdym mie.
mieckich mężów! Niewiele Nie.n.
ców otrzymało nasz pierwszy ście jednostki, ale wkrotce szeregi
„List Wolności'', ale setki i tysiące nasze będą liczyć tysiące i milio.
ny".
o nim mówiły.
Ulotki te przechodzą z rąk do
Każdy zapytuje: Co to jest Nie.
miecka Partia Wolności? Na to rąk i są czytane z zadowoleniem.
odpowfadamy: jest to braterski z nadzieją, że ktoś podgryza I pod
związek dzietnych kobiet ł męt· kopuje się pod rezym hitlerowski.

Pami,ci Feliksa Perla

w dziesiątą rocznicę zgonu złoży hołd $wiat Pracy stoUcy
oa UROCZYSTEJ AKADEMII w niedzielę, 18 kwietnia, o godz. 9.30
w sali „Ateneum", przy ul. Czerwonego Krzyża Nr. 20.
Wszelkie organizacje naszego ruchu przybędą na Akademię ze
sztandarami.
tow. T. Arciszewsld, M. Niedziałkowski
Przemawiać będą
ł M. Nowi'Ckl.
CENTRALNY KOMITET WYKONAWCZY P. P. S.
REDAKCJA „ROBOTNIKA".
W. O. K. R. P. P. S.
W$tęp na Akadet11ię ..- wolny.
W części artystycznej - Centralna Sekcja Dramatyczna przy
W. OKR. PPS. i Radzie Zawodowej, deklamacje ob. ł.adosza, or~
kiestra Elektrowni pod dyr. tow. Furmańskieio.

tow.

Str. 2 ·

W dn. 9 maja o g. 10 r. w sa i ~wi zku Uży.
teczności Publicznej w Warszawie (przy ul. Wa· .
reckiej ·7 li p.) odbędzie się posiedzenie Rady „Zielonego Sztandaru"
Naczelnej , P. s.

rz eg
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O PRAWA DLA LUDU.
Ostatni, powiększony
numer
jest po·
święcony rocznicy Racławickiej.
Cafy szereg artykułów omaw;a
„Tragedię Racławic",
rolę
Ko
ściuszki i t. d.
W numerze znajdujem y także
dosłowny tekst podania (odrzuca·
nego) w sprawie zjazdu chl'opskiego w Racławicach; z podaneokresu tak zw. kultury łużyckiej, go programu widać wyraźnie, że
t. j. z przed ok!oło 3000 lat. Wy- obchód miał mieć charakter histo·
kopana urna została przesłana do ryczny. Punkt trzeci zawiera „odkomisyjneg o zpadania, po czym danie .hołdu· bohaterom powstania
oddana będzie gdyńskiemu Mu- 'Keściuszkowskiego".
zeum morskiemu w Orłowie.
Wstępny artykuł o prawacr
Ponieważ istnieją przypuszcz e- chłopów do Polski kończy się:
Chłopi
praw swoich do Polski
nia, że w miejscu znaleziienia urny znajdują się dalsze objekty, pro
wadzone są obecnie poszukiwa nia, którymi kieruje dyrektorka
gdyńskiego Muzeum p. dr. Krajewska.

świata

ZGON AUTORA „12 KRZESEŁ".
jak podaliśmy, zmarł w Moskwie
. na gruźlicę znany satyryk sowiecki
Ilia lli (Fajnsilbe r), ~utor (wraz z
PietrOwem ) _,,12 _ lq~" i „Złotego Cielea". -.
.
Pierwsza książka była drukowa·
na w Polsce poraz pierwszy w tło
maczeniu na łamach „Robotnika".

!owej Bo.nie", Boya-Zelet 1skiego
o „Marysieńce Sobieskiej ", oraz
mjr. M. B. Lepeckiego o polskim
królu na Madagask arze - „Maurycym Auguście Beniowskim 'J. Na
dalszym planie znajdują się „Au·
gust Mocny" pióra K. M. Morawskiego, „Stanisław Leszczyński"
Józefa Feldmana i „Kazimierz Wiei
OD 50 LAT PRZY. FORTEPIA - ki" - R. Grodeckieg o. Cykl ten,
jak widzimy, zapowiada się barNIE.
Prasa · wiedeńska podaje, iż w dzo ciekawie.
tegoroczny m festivalu w1edenskim
PROBLEM Y SEKSUALNE W
ma wziąć jakoby_ udz.i~ł znakomity OśWIETLENIU DR. MARANON.
piaiifsfa: ·po'lski ignacr PaderewPrz ebywający obecnie na emiski. Przy tej okazji prasa wsp<>· gracji w Paryżu hiszpański
lekarz
min;i. iż właśn,i~ mmęłlo 50 lat od O. Maranąn przygotował do
druczasu ..pierwszeg o koncerbu Pade- ku
dzieło p. t. „La probleme de serewskięgo.
xes". W książce tej Maranon a~TATYSTYKA DRUKOW ANEGO nalizuje różnicę pomiędzy małżeń
stwem a miłością, płodnością a
St.OWA W POLSCE.
Y'I. tych dniach ukazała się opra zmysłami, wypowiad a się w spracowanci przez Główny Urząd Sta- wie· malthusian ismu, donjuanizm u,
tystyczny 11 Statystyka druków za homoseksu alizmu i poligamii oraz
rÓk 1935". Z tej publikacji wyni- zajmuje się rolą współczesnej koka, że w r. 1935 ogółem ukazało biety. Maran.on usiłuje pogodzić
się 7460 druków nie periodycz· tradycyjne nawyki z postulatam i
DY,Ch o nakładzie 20.645,7 tys. egz. współczesnego życia i zapatryNajwazniejs'zą po-życję zajmuje wań naukowych .
literatura piękna ..:.. 1490 druków,
TAJEMNICA „INTELLIG ENCE
następnie religiozna wstwo - 840,
SERVICE" .
nauki ekonomłczne """7 399, nauki
Robert Boucard ogłosił książkę
społeczne 348 etc.
o wywiadzie i kontrwywi adzie an
Z pośród ogólnej Liczby 7460
gielskim zwanym „Intelligen ce Ser
druków w.. języku„polski.m ukazało
vice". Boucard porusza tajniki casię 6184 druków~ w ję.zyku żydow
łokształtu polityczny ch
posunięć
skilµ 318, ukraińskim 223, niemiec
Europy w wielkiej wojnie, przy.kim - 167, hebrajskim - 163,
pisując w bardzo wielu wypadfrancuskim i obcyich łącznie - 78,
kach decydującą rolę angielskiej
angielskim - 63, rosyjskim - :44,
Int. Serv. - Boucard twierdzi, że
białoruskim - 23 etc.
tak jak swego czasu Pascal wyZ pośród dzieł tłumaczonych na
raził się, iż gdyby nos Kleopatry
kzyk polslq w ogólnej ilości 630
był o cal za długi, inaczej wyglą
najpowa:Łniejsze miejsce zajmują
dałaby mapa obecnego świata druki tłumaczone 1 angielskieg o
tak samo, gdyby nos Int. Serv. nie
[(122))· francuskie go (100) 1 dalej
wtrącał się tak wszędzie, współ·
1 rosyjskieg o (61), włoskiego
czesna Europa miałaby teraz zul(20), łacińskiego ,(12) 1 tydowpełnie inne oblicze.
akiego (10).
Najw1ęcej druków wydano w DWAJ PIANiśCI POLSCY W JEIWarszawi e (3702), następnie wę DNYM DNIU KONCERTUJĄ W
BRUKSELI.
Lwowie (111-3), Poznaniu (749),
Krakowie (710), Łodzi (208), na
W czo raj wieczorem brukselska
śląsku (170),_na Pomorzu .(133) publiczność miała Śposobność oetc.
klaskiwani a dwóch polskich pia· ·
nistów.
W pałacu sztuk pięknych
CIEK:i\WY CYKL PORTRET óW
przypomnia
ł się Brukseli świato
.
I PAMFLET óW.
wej
sławy artysta Fridman, w kon
jak dowiaduje się agencja PIL,
.wydawnic two Książnica - Atlas serwatoriu m zaś po raz pierwszy
Stanisław Niedzielski .
Programy
przystępuje do wydania
specjalobu
koncertów poświęcone były
nego cyklu, ~t:qjąiceg_o na pograniczq lltęratury pięknej i naukowej, Chopinowi .
p. J, „Por.trety" , kreślący w forURNA Z PRZED 3000 LAT.
mie vi~ r-0:111a,ncee życiorysy wyOksywie w Gdyni znane jest jabitnych postaci
hist01rycznych. ko teren wykopalis kowy. Ostatnio
Pierwsza seria tego cyklu obej- robotnicy kopiący
żwir, natrafili
.
k
h d
mie prace dr. W. Pociechy o „Kró na urnę z m1secz
ą, poc o zącą z

Smieli ńskim

.Krwa:WY dramat o zagadkowy m
w lesie śmie
lińskim- pod Nakłem. Spotkali się
tani niejaki Fr. Kwiatkows ki, bez·
robotny ze Srńielina i polowy Bo·
·lesław Stanisławski, który strzegł
kopców ziemniacza nych na polach.
Między obu mężczyznami,
z
\których jedyn~e Stanisławski był
ua:brójony w karabifi i pistolet au.
tomatyczn y, doszło do starcia, w
TI-akcie
którego
K..yiatkowski
prawdopo dobnie wyrwał polowemu karabin. Wymiana strzałów
miała przebieg tragiczny. Obaj
przeciwnic y odnieśli śmiertelne

Losowanie

książeczek

P. K. O.
Dniia 15-go lcw.ietnia 1937 r. od.
było się w Cen.tra.li P. K. O. w WarS1l&Wie 44-te z rzędu losowanie ksią.
żecze1k na premiowan e wkłady <>siz·
czędrnościowe .Serii I-ej.
Po 1"1. 1,000 ·otrzymają właściciele
następ"ijjącYch książeczek: .
. ..
-7,355- '7:737 -21.939 -· 26.58l. 28.315'
\29.275' 2-9.931 30.212 3Ll90 as:wo
39.24? .41.6~76 46.4.0. ·
..
.
K.siąJiecmki premiowan e Seru· J.eJ,
wylosowane 15.l b. ir., a nierzirealizo·

llllMe:.

N-rr 80.699. i 46,190,

„Kardynał zwyciężył"/

Nasza prasa endecka jednak
nie może przeboleć porażki hitlerofila Degrelle'a . To też endeck•
„Kurier Bydgoski" z 14 b. m. po
daje wyniki wyborów pod tytułem.

Pogłoski
ale

komunistów".

sensacy1ne

n-lezupełnie

masonów •

Wynikałoby

z tego,

że ks. prymas van Roye wydał swe
orędzie po to, aby poprzeć sprawę
żydów i komunistó w„. Czytamy

prawdopodobne

(!alej:

„Daily Telegraph" zamieszcza Franco, 2) rezygnacja premiera
wiadomość o przygotowywanym
Caballero, 3) utworzenie apolijako-by w Hiszpanii zamachu stanu ty-cznego Rządu, celem przywró·
dla przywrócenia pokoju we· cenia pokoju, 4) wycofanie wszyst
wnętrznego przez usunięcie
obu kich obcych oddziałów ochotników
walczących Rządów i stworzenie i dorr:dców.
neutralnej
dyktatury
wojsko.
**
wej (? ), która przyniosła by us po·
„Daily Herald",* donosząc o rze
kojenie w kraju .. Dziennik wy . komo przygotowywanym w Hisz
mieizia osobę gen. Miaja, prze. panii zamachu stanu, podaje, iż
wodniczącego Rady Obrony Ma
najważniejszym czynnikiem jesf
drylu, jako tego, który stanąć miat tu sam gen. Miaja, który niedawby na czele nowego ruchu i nowe. no jeszcze powiedział: „Nie jego Rządu. Wedle tego planu wyż stem politykiem, jestem żołnie.
si dowódcy wojskowi obu stron rzem". Lojalność jego wobec
mieli by odmówić dalszego prawa Rzqdu w Walencji mogłaby, zda·
dzenia wojny domowej i zmusić niem dziennika, udaremnić wszel·
polityków do rozpoczęcia rokowań ką próbę zamachu. Autorzy jedpoko jowych. Głównymi elementa· nalc planu żywią nadzieję, iż prze
mi planu są: I) rezygnacja gen. konają generała.

Porażkę

Degrella

otrąbiły

żane za środek na<!zwyczajny, 111)1·
jątkowy i „źle by było, gdyby

.
uznany za prteedens' ',
A z trzeciej znów strony trzeJ>a
przyznać, że ruclt ludowy kryje w
sobie „nieobliczalne tendencje"(!).
Z czwartej - niema w stronnłc·
twie dostateczn ej „karności". sło ,
wem zachodził „powatnt nieb~:.
pieczeństw a" (?). Krótko mówiąc~
„Symbol raclawfdd'' ma dwa
obliCl'lla: jedno dodatnie,
niebezpiecme".
Czyli, że zakaz jest słuszny I pp.
ideolodzy obszarnikó w z „Csaau".
dają swą aprobatę z radoścłt, ·acz
kolwiek w j ezuickiej formie.
Obrzydzenie ogarnia prą esy•
taniu tych nieszczery ch 1obłudn7c
frazesów. Rozumiem y: obsurałq
nie życz ą sobie szerokiego nadlu
chłopskiego (radykalna ref~rm :1
rolna) , ale chcą przykryt .twój
interes klasowy rótnymł wybl~a- ..
mi. Sprawa prosta: _ cltłopł stano• .
wią większość w kraju; swój pa·
triotyzm i zwartość wykuall włf.:
lokrotnie, np. w Nowoalel.c adl;
czy maj ą więc prawo •Ił zebra~i sfo rmułować swe postulaty? ! · .
A za „Gazetą Polską0 l „Cza· ··
sem" pośpieszają „Oońce" i „Wie·
czory Warszawskie", rozdymaj4 cc
- dla moralnego teroru - rzeko.
me komunisty czne „niebezpie eze_t.- .
stwo". Wczorajsz a „Gazeta . Pol·.
ska" naturalnie cytuje z rozkosz4 ·
te głosy swych pomagieró w.
Bez wahania nazwiemy pozycj'
„Czasu" antypaństwową. ·
miał być

cl,,,,..

zakaz .. ła obchodów pierwszoma·o

Zapowiedź

przymusov,ego

n t

d
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podłożu rozegrał się

KARDYNAŁ CZY ŻYDZI?
Jak wiadomo, tuż przed ostat
nimi wyborami w Belgii (pojedynek Zeeland - Degrelle) prymas
belgijski, arcybiskup w Malines,
wydał orędzie przeciwko faszyśc:c
Degrelle'ow i. Wywołało to wielkie niezadowo lenie wśród protek
torów Degrelle'a ·- hitlerowcó w.
„Beobachter" podał wyniki wyborów pod wymownym tytułem:

„Szał radości żydów,

I

Ta
· em n
· ICzy
lesie

nie wyrae1mą się, nie pozwolą n.a
zmon-0polizow~ie wł,adzy w r1kaeh
upzywilejo wanych. Prawo swe dn
Po1sk:i potwierdzą czynami.
„Z. Sztandar" donosi, że obchody racławickie w GrOdnie i Tar.
nopotu również zostały zakazane.

jako
opanowane przez żyd6w i masonów agencje
telegrafiCfl.lle, wiele radiostacyj o.
raz korespondenci czołowych pism
zagraniczny ch. Ich wpływowi ulega niekiedy mimowoli nieżydow·
ska i niemasońska prasa zagraniczna, przejmując bezfgrytycznie
terulerwyjne oświetlenia wydarzeń
politye1Znych przez żydów i maso.
JUBILEUSZ MARCOWEJ
nów.
REWO LUCJL
Zakłamanie
wprost niewiary·
Kiereński, wódz marcowej (12 :
godne. Wynika z tych rozumomarca ) rewolucji rosyjskiej 1917.r'.,
wań, że ks. prymas był narzędziem
w swym organie paryskim ,Jlot.y,a
żydów, masonów
i komunistów. Rosja'' (Nr. 23) analizuje treśf
..
Nasza klerykalna prasa odsunęła
tej marcowej rewolucji z powodu.
się od ks. prymasa i poszła z lzi·
20-lecia ( 1917 - 1937). ~· ·
tlerowcamil Z hitlerowcam i, któ jej
turalnle przeciwsta wia ił bolsze~
rzy właśnie gnębią kler katolicki
wickiemu „ październikowi" tegol
w Niemczech.
roku. Podkreśla ntespodzłewan1
Cuda klasowego kapitalisty czcharakter wybuchu: wszak Jetm~
nego instynktu.
dokładnie w przededniu rewolucji'
RACŁAWICE.
minister spraw wewn. Protopopl.)W
O zakazie zjazdu ludowców w oświadczył, te: „jeślt w RosJl WJ;
Ractawicac h pisał wczoraj obszer buchnie rewolucja'', to nie wcad.
nie tow. Niedziałkowski l wykpił niej, nit za 50 lai" l .Naturałftk_
„argumentację" „Gazety Polskiej". Kiereńskl chce przez to dać do
Minister·ium spraw wewnętrz. kie uroczystości i demonstra cje.
która tłumaczyła zakaz tym, te zrozumienia, te panstwo Stallu
nych Japonii zawiadomiło guber· Gubernato rzy mają zająć się spekomuniści w swej odezwie także też mo że zawalić się naglenatorów wszystkich prowincyj, że cjalnie ścisłym wykonanie m tego
T reścią marcoweg o przewrot..
nawołują do udziału w zjeździe.
w dniu 1 maja zakazane są wsze!- polecenia.
„Argumen tacj a" fałszywa, nie - twierdzi K., była przede waspł•
szczera, bo komuniści starają się kim wolność, ale takze pragnlenłe
przenikać i do „Strzelca" i do sto- sprawiedli wości społecznej. Wol•
warzyszeń katolicki· ~j m!'odzieży ność„. Ale Lenin potem porftł
masy widmem socjalnego IZCI~·
; ł. d.
arbitrażu
Ale warto jeszcze przyjrzeć się ścia bez wolności. l stopniowo
.
.
.. 1 dwuznacznej polityce „Czasu··, faktyczna reakcja zaczęła przeni..... :
W związku z trwającym zatar- Klott· zapow1edz1
ał na konferenci1, oraanu ziemian i wielkiego kapi kać do Rosji „przez lewe (bolSz•· '
giem w branży budowlane j w
że o ile do. dnia 2_0 b .. m. spraw_a. tałti. Nazwiemy to stanowisko wickie) drzwi", jak •Ił wyraut
Krakowie, odbyła ~1ę pomiędzy
ur.10wy zbiorowej nie zostanie ·ezuickinz. z jednej strony zjazd mieńszewi k Ceretelli.
przedstawi cielami obu stron kon
załatwiona - zatarg będz~e ~011- {udowców jest zjawiskiem „dodat
Dziś Rosja sowiecka czuje i~
ferencja z udziałem głównego in·
elany pod przymusow y arb1traz.
nim",
bo
miał
się
odbyć
w
rocznistynktown
ie, że bez wotnoścł. bis
spektora pracy, p. Kl?tfa. Insp.
. (PAT)
cę bitwy Racławickiej, pod ducho demokracj i żyć dalej nie jett •
wym patronatem Kościuszki i t. d. stanie. Stąd znane próby Stalhla
w rodzaju nowej konstytucj i.-. ·Ale.
to się nie udaje. W tym, kołu:zJ.
W b
.
· d
·
· · ·
· k
miały być tylko „pretekste m'· dla Kiereń ski tkwi wyrok na · bolsze•
o ee rozs1ewanyc.h os ta t nio
ą energicznie sc1gane 1 arane z
.
· ·
· ·
·
· · Jemonstrac yj. A, jeżeli tak, za wicki „p~żdziernik" i gwarancja .
pog ł ose k', ze
w1a d ze a d mm1stracał ą surowosc1ą
prawa. Rowmez
911
ftl:ll„ _ _ . _ . cyjne będą tolerowały niedowa.la bułki pszenne wodne
mają ważyc kaz jest słuszny. Oczywiście atoli powrotu do wolnościowego „~·
nie chleba, Komisariat RzqdU wy- 50 gramów. W razie stwierdzen ia takie zarządzenie „musi być uwa. ca".
K. CZ. =
1
iasnia i ostrzega, że w wypadku przez ironsumen tów uchy bi eń w
~r,~~~'Millllllill„„„„~„=-„
st~i~rdzen~a braku :vagi c~i::b~ tym wzalę?~ie, należy wnosić skar
w111m, zarowno wytworcy, 1ak 1 gi do własc1wych starostw grodzNakłem
sprzedawc y, będą surowo karani, kich, względnie do oddziału apro~ a wszelkie oszustwa na wadze hę- wizacyjneg o Kom. Rządu.
W środę wieczoreJI1 na szosie sięcznego dziecka1 oraz . slot~.
pomiędzy Nowem i Gniewem wy . wpadł na d rzewo i uległ zu~
darzyła się straszna katastrofa sa· mu rozbiciu. Obie kobiety oru
mochodow a, która pociągnęła z.i dziecko poni osły śmierć• . ~re>w ·.
nej, gdzie
ducha. 0tani- 1
sobą śmierć trzech osób.
Samo- ca samochod u, którym był p. W,osławskiego zaś znaleziono w st:i. 1
• •
•
chód,
którym
jechał
z
Torunia
do roch, odni ósł nieznaczne ~
nie
nieprzytom nym.
Wkrótce
-~ooztm~ego
Gdańska kierownik firmy Rychter nia.
Znaj duje się on obecn~-- w:
zmarł i on.
S
t
.
Pohlcja wszczęła dochodzen ia,
pra':"'a ee1mic7nczo przepr? rę~e premiera Blum~ list, w (toruński młyn parowy), p. Wo- szpitalu.
rach, w towarzystw ie żony i 4-mie
które są niezwykle utrudnione z wadzenia 40-god~mnego ty~o.dma k!orym z:vraca uwagę,
ze zamk~i„
powodu zgonu obu ofiar.
pracy w handlu 1 hankowosc1 we cie bankow w sobotę czy pon1e .
Francji, jakkolwiek prawnie ju7 działek wywołuje poważne kom
przesądzona, nie mnięj z coraz plikacje, jeżeli .chodzi np. o regu
większą-siłą wysuwa się, jai{o fecr-· !owanie terminowy ch zobowiązan
Fala pożarów na terenie Wi~lkO-jbuchł w zagrodzi~ rolnika K40Stą\ ...
no z głównych zagadnień dn!a. Tego rodzaju rozwiązanie zagad- polski nic ustaje, niszcząc
w ciągu żar, który strawił obor7 I cłaJew7.
Mlruister spraw wewnętrznych
Przewodniczący związku !:>an- nienia skrócenia tygodnia pracy ostatnich dni
znowu szereg zabudo- Zdołano uratować tylko *7Y1
dekretem z dnia 14 kwietnia r. b.
ków, Lehideux, wystosował na pozbawi kliente1ę bankową możli wań i dobytku.
tarz. Straty sięgaj11 11.000
mianował starostę ·powiatow ego
W Miątach pod Trzemeszne m wy.
w Niestronnie pod Mo1ilnea .....
wości zaopatryw ania się w gotów·
w Tarnopolu , p. Tomasza Malicliły się budynki gosp«>darskłe ~
kę
w
ciągu
48
godzin.
Związek
kiego, wicewojewodą i polecił mu
WiniszkieWlicza.
banków
pełnienie
obowiązków wojewody
k?ncepcj<;,
W S-im dmu ciągnienia 111 kl. 38 aby zamiast wolnego dnia w so- , .
11
tarnopols~iego. (PAT}.
•
growieck1m pastw11 lnitOllt~I~
lot. padła największa dzienna wygra· botę przyjąć 5 dni pracy W tyg•1
„Czy Ty także prowiadz.ńsz rachun- dom mieszkalny ro
...~
'O
O
N
7~339
ł
· 1· 15 mm.
· I· w so ki don1owe, kochanie?'' - p·.t~ w1. Ewartowsk iego, z P.°W'od1l .!..
na z. ~ .OO na r. o
w zm:neJ· dniu po 7 go d zm
·~
;r.,..
k«>nstrukcJ·i komina.
n ~ p21d
i popularnej kolekturze Julia.>ia. La.n- b t 3
13
d
45
·
dooznie r..atrwożony młody mał.Wnek
0 ę
- U
U
go z.drobnych
mm. kupców,
przy śru'a"--'u i dodaJ·e zakl:opota.ny,
gera (M arszał1"'owslca 212) . lJ'h arak Koilgres
....., •-._
tej same1· przyca„...,
0 _ widzac U<Uu
Na zagradę rolnika Konstauteg o terystyczi1y jest fakt, że takie same
-.....
zdnmcione suojrzeniie żony: domy mieszkalne
ppodanf .......
Głowackiego w Krążkowie pvd Inn- wygrane padły w tej kolekturze za· bradujący obecnie w Paryżu, za
„ ...Wybacz, ale !llam wxaOOn.ie,, . Żl'. ła Małeckiego w Morakowie
wroclawiem napadli w nocy uzhrcje- równo w I, jak i w II kl. obecnej lo· strzegł sobie, że kupcy zamierza· nasze dochody rue wystarczą, Jeżeli grówcem i J ó:r.ef7
Gromad&łUkłlS •
. b d · kt •
· ·
h te.r ii, nie licząc wielu mniejazych wy. J·ą zachować sobie całkowitą swo. Ty już od samego rana podajesrz. talk Psarach Poslich pod Wndai„
n1 an yc1,
orzy zasypali. sp1ącyc
grany eh po 15.Ooo , 10,Ooo l· t . p.
wykwintne p()'fywienie.
. d . .
-L• I niew~
. b ł
,_.-....
< • 'tCzykawie.si;
domowników gradem kuL Obawiając
Poiar, kt6cy wybQgu
0 r.iezmienn.ym ·szczęściu koiektu- bodę w d zie
zm1e pracy 1 o s u- ile kosztuje tak wysnnem
a
:wa· meJ· narazie przycż)'llJ
„~
się widocznie reakcji, bandyci zbiegli, ry najk-piej ś~'iad'\ley :fakt, ż.e w · 33. giwać będą sami klientelę bez J ·
O to moie82 się nie obawiać, jeh
• ._.,..,_. .....a Znfnem' - •
zabierajac tylko złoty zegarek. P«>li· loterii padła tam największa wygra- działu sw.ego persone1u w d · sz~ z domu rodziców pamiętam niac maJęL""""l ~
•. "r-n•
dobrze,
że
fili:l;anka kawy „Enrilo", st~~ę ze ~~ 1
•
•
••
1
na w .v..-ysokości miliona złotych, a wolne t. j. w poniedziałek CZY.· so- licząc już z mlekiem
CJa ~~uzęła J!oSeig.
i
eul!irem,
kooz·
sta)me,
•
~~.!
OStatniQ 6 wy..gr.anych p_Q 10(}.QOQ zł-:: b t .'
•
·
+..
__ ,;'e -1~_..-A''•
(Q ~~ łJ:WJ - .~X)_.
O «;.
1
"'"li
~w""'

------·J-----1111!
• ----..---.
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W

pr asy

ą

Sr'~szna katastrofa samochodowa.
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iosennych

paniczne - ro.hę psychiczną

io·-o&uchu, kiedy przerażono
się raptem, że obchód ra·
Ludo ·
cławicki Stronnictwa
wego stanie się manifestacją„. „kómunistyczną'', bo komuniści okręgu„. Tarnów --Rzeszów wydali odezwę, wzywającą swoich zwolenników do
udziału w tym · obchodzie, przj tej sposobności prasa „'lanacyjna" z „Gazetą Polską" na
czele wszczęła hałaśliwą i
wtęoz histeryczną kampanię
pod hasłem: ofensywa wiosenna

.Jompartii" w Polsce. Prasa
,,narodowa", oczywiście, przy ·
lda&nęła. I powstaje n'i stąd,
ni'zowąd jalciaś niezwykła atmo

sfera:
rany

boskiel świat się wali!
bliuniści atakują!
dla przykładu
~czorajszy -

(„sadyzm na
takie cho„
raby.„ Komika OVl.ei kampanii
prasowej, wybuchłej w chwili
czyjegoś tam podniecenia, pole·
ga na tym, że „nowa taktvl-~
Kominternu" („przenikanie" do
partyj socjalistycznych, do partyj chłopskich, do partyj miesz ·
czańskich, do zrzeszeń katolic ·
kich i t. d., i t. p.) datuje się od
bardzo, bar&zo wielu miesięcy,
że my i iudowcy - my te rze·
czy znamy i umiemy na pamięć
od dobrych dwuch lat, i że „Gazeta Polska" odkryła swoim
zwyczajem Amerykę akurat po
niewczasie, O tej „nowej tak·
tyce'' pisało się w Polsce i mó·
wiło setki razy. I nikt z ludzi,
związanych naprawdę z masami, nie dostawał ataków histe-l iegłcść"); bywają

- '..Eipress Poranny" ogłosił
w•.stylu bardzo uroczystvm, że
- wY'obraicie sobie! - k<>musńśa są · za zniesieniem obozu
odosobnienia w Berezie Kartu,Jdej'i 'za amnestią d!la Wincen·
W osadzie Dąbrowa • Jarczew
tego Witosa i dla Hermana Li- w pow. ł·ukowskim woj. lubelskiebetniana„.
go istnieje huta szklana „Dąbro
No, więc oo?„.
wa", własność Banku ZachodnieKomuniści mają być zwolen- go, zatrudniająca około 700 osób.
likami Berezy Kartuskiej, po- Warunki pracy robotników w tej
nieważ żywią nadzieję, że ufo· hucie są wprost karygodne, bo
kuM. w niej kiedyś pp. redakto- wynoszą od 80 gr. dzienni,e. ,T rakrów ,,E:x.pressu Poraitmego"? A towanie robotników ze strony admy mowuż maJtD.y być z;•ri:,?.n· ministracji huty jest niżej kryty·
lllbmi Berezy, poniewaz ko- ki. Wśród robotników panuje
inuniki są jej przeciW!Ilikam!? okropna nędza. Aby się bronić
C6ż to_za logika? cóż to za bieg
przed wyzyskiem i poprawić so.
m-pli. wprawiający w osłupie bie byt, robotnicy zorganizowali
nie? Niech „Express Poranny" się w lutym ub. r. w Centralnym
prżeprowadzi ankietę co do Be~
Związku Robotników Przemysłu
fU)' wśród działaczek Związku Chemicznego, zakładając na miej·
Pracy Obywatelskiej Kobiet. scu Oddział tegoż Związku. Na.
Idę o zakład, że n.ie znajdzie ani stępnie założono Spółdzielnię Spe·
jedn.ej zwolennic~ki; a ie;;~!iby żywców, a ostatnio Oddział' TUR.
- : wbrew memu przypuszczeOrganizacja zawodowa zaczęła
llia ._. ma.Ja.zł, - to radziłbyim
~ panill poddat badaniu kli- porządkować stosunki, panujące
aiqmemu. czy nie cierpi na cho- w hucie, sprowadzono Komisję Lu
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Dajemy sobie z tym

radę.

Młodokonserwatyści

Trudność zrozumienia sytua·
cji dla „Gazety Pols·k iej" albo
dla „Czasu" sprowadza się wła
ściwie do tego, że „Czas" widuje „masy" podczas obiadów
dorocznych tegot „Czasu" (80
uczestników), a „Gazeta Pol·
ska" w dniach pochodów mło·
dzieży szkolnej 3 Maja albo 11
Listopada. Stąd - łatwość u·
legania nastro.jom panicmym.„

W młodokonserwatywnej „Poli·
(dawniej ,,Bunt Mło·
lityce"
dych") znajdujemy artykuł wstę·
pny, przedstawiający historiozo·
fię redakcyjną ostatnich paru lat
w dziejach Polski. Ciekawa to
,,historiozofia" i ciekawe perspe·
ktywy na przyszłość.
Punkt wyjścia - zgon Piłsud
skiego. Przyszedł Sławek, ale niebawem „przegrał, bo był słaby".
Co było dalej? Oto pono ,,re·
**
Tymi histerycznymi wybu· żim" omal się nie załamał„ •
chami paniki kompromitujecie,
W kwietniu 1936 r. stał reżim o krok
panowie, pośrednio Polskę, a
od salamania. śmigły uratował srtua·
cję. Dał Polsce rzqd, który jedno
bezpośrednio kompromitujecje
przynajmniej zagwarantował: zewnę·
siebie samych.
O to drugie - mniejsza, ale trzny porzqdek. Dla zmęczonego spo·
łeczeństwa i to było wiele. Bardzo
to pierwsze i nas też obchodzi.
~j;

M.

NIEDZIAł.KOWSKL

wiele.

Co to znaczy?
I

„m Ik I" odnawia buciki
nuo~arua WłHb
rrtnuia
art. tow. Modiglianiego)

"5ta
(Z.

~ Wie~k~j Ra~zie Faszystow.
skięi- ozna1m1ono, ~ wbrew wszcl
Qn zło~różbnym oczekiwaniom
pgeclwmków- faszyzmu, położenie
gospodarcze Włoch, pomimo wojny abisyńskiej i pomimo kryzysu,
jest świetne.
Warto zadać sobie trochę trudu
i aprawdzić co w tej radosnej no ·
liniejest prawdą, a co blagą.
nie
doświadczeni~
~h?ne
~dzaj4 bynajmniej zaufania.
Dd .11129 roku do 1934 rezerwy
Ilota.włoskiego banku emisyjnego
'Pl~ z 10~3 miliardów lirów na
m11ia~dów1 a budżet państwa,
lrU, bilans handlowy, pomimo ceł
llChronnych i pomimo .deflacji, nie
llznały poprawy. Przeciwnie, w
m. 30 czerwca 1934 r. suma dłu&6rt państwowych osiągnęła re
llordową cyfrę 125,9 miliardów.
Dla stłumienia kryzysu, zaprze ·
~o polityki bezwzględnej defla.
tli i nawrócono do polityki za lradóiania mas.
:MoiJiwe, że wojna abisyńska
bJła w mniemaniu przywódców fa ·
~sfdch tym środkiem, który
lliał zapewnić masom pracę i ullfć kryzysowi, lecz wynik wojny
okazał się zgoła innym, aniżeli
lego <>cukiwały cynizm i nieudol.
llOłć ludzi Mussoliniego.
WIstocie dało się stwierdzić,
dli>dat od dwuch lat ogłaszanie
~zelkich statystyk jest we Wio ·
IZeclt zabronione - że w końcu
~a 1935 r. rezerwy złota w

'9

Ibanku emisyjnym

Im. W dn. 9 b. m. o godz. 5 rano
która stwierdziła szereg wykro. P,Onowni·e przyjechała policja i, po
czeń ze strony administracji huty. przeprowadzeniu lkznych rewizyj,
przewodniczącegJ
Oddział TUR. prowadzi działał- aresztowała
ność kulturalno • oświatową; nie· Oddziału Związku, tow. Mariana
oraz
Nawrockiego,
dawno sekr. gen., tow. Piotrow· Wacława
ski, wygłosił odczyt przy bardzo członków Związku tow. tow. Edwarda Smolika, Jana Białacha, Ch.
licznym udziale robotników.
Fakt przebudz·enia się robotni. Rubla i R. Tejblumównę. Sąd
ków i założenia organizacji zawo Grodzki w Staszku Łuk. decyzją
dowej, spółdzielczej i oświatowej z dnia 10 b. m. postanowił tym·
podziałał na miejsoową kołtunerię, czasowe aresztowanie wymienio.
jak czerwona płachta na byka. nych, jako podejrzanych o prze ·
stępstwo z art. 97 § 1 w związku
Zaczęły się represje.
TUR w świetlicy założył radio, z art. 93 § 2 K. K.
Ar·esztowani siedzieli początko
bibliotekę. Sprowadził z Centrali
swej biblioteczkę wędrowną. W wo w ares~cie w Stoczku Luk. w
zapadłej wiosce zaczęło się życie celi z zasłoniętymi oknami; spali
Aa gołych pryczach bez sienników.
towarzyskie i kulturalne.
W początkach marca zjawiłasię Na prośbę aresztowanych prze·
w hucie „osoba urzędowa", we- wieziono ich do więzienia w Siedl.
zwała wiccprzewodn, iczącego Od- cach.
Razem aresztowania objęły 14
działu Związku i poleciła mu za.
łożyć organizację przysposobien.ia osób; rewizje nie dały żadnego
wojskowego lub organizację mło· materiału „przeslępczego". Ponaddzieży pracującej (0.M.P.), pozo. to policja zagroziła aresztowaniem
stawiając rozmówcy 3 dni czasu tow; Marianowi Grzegorzewsltie.
mu, Kazimierzowi Budnickiemu i
do namysłu (?!!).
Po trzech dniach zgłosiła się ta Krauzowej. Policja jest obecnie
osoba „po odpowiedź'', a gdy u- ·częstym gościem w Dąbrowie; na
słyszała ze strony robotników od- dworcu kol~jowym w Krzywdzie
pow.iedziała, odbywają się dokładne obserwapowiedź odmowną,
odchodząc: „Będziecie tego żało. cje pasażerów.
w niewytłumaczony sposób za
wać". Co te słowa miały znaczyć
rychło się robotnicy dowiedzie!;. g1·nął sze reg l'stó
1 w, wys ł anyc h z
W kilka dni po tej rozmowie Dąbrowy od towarzyszów i do
przyjechała do osady policja i a· Oddziału TUR., oraz do Oddziału
Oddziału Związku. jakaś tajemnicza ręka
resztowała prezydium
TUR. tow. tow.: Edwarda Misz- zabiera korespondencję pomiędzy
kurkę, Kazimierza Kucharskiegn, organizacjami robotniczymi w Dą
Lucjana Leszczyńskiego, człon browie, a ich centralnymi władza
ków TUR. tow. tow.: Zygmunta mi.
Pisz.cza, Stan. Pietrzaka, Lucjana
Wszystk-0 to sprawda jaknajBrauna, Jana Słomkę i członków
przykrzejsze wrażenie wśród ludKazimierza
Związku tow. tow.:
ności. Na usprawiedliwienie repreMiszkurkę i Romana Tokarskiegn.
syj rozpuszcza się opinię, że „a-

spadły z 5,9 na
3,4 miliarda lirów, a w końcu
czerwca 1936 r. wynosiły mniej,
·
niż 2 miliardy.
Zostało to nawet urzędowo potwierdzone. Gdy niedawno na
Wielkiej Radzie Faszystowskiej
oznajmiono, iż rezerwy złota wy·
noszą przeszło 4 miliardy lirów to
zapomniano dodać, iż w ostat~im
miesiącu rezerwy doznały tej tyl.
ko zmiany, iż zdewaluowany zo·
U aresztowanych policja prze- resztowani mają kontakt z komu·
stal lir z 0,791 grama do 0,467, co prowadziła rewizję w mieszka· nistami". Jest to najbardziej pas.
sprawiło, że ta sama ilość złn~a niach, lecz żadnych zakazanych kudny chwyt; pod tym pretekstem
przedstawia obecnie podwójną przedmiotów nie znalazła. Po pa- zaczynają się dziać: rzeczy, które
wartość.
ru dniach starostwo w Łukowie nic dobrego Państwu przynieść
Ten spadek rezerw złota to u. zawiesiło Oddziai TUR. w Dąbro nie mogą.
pust krwi, spowodowany przez wie, zabierając wszystkie akta
żądamy zwolnienia aresztowa ·
wojnę abisyńską, a właściwie je- TUR.'a (?!!).
nych. •
den z pośród wielu upustów. Nie
Następnie zabrano się do Związ
Z. BOCIAN.
należy bowiem zapominać, że
prócz ucieczki złota z banku emi
syjnego, wojna pochłonęła 400
Przygotowując
milionów w złocie, wydanych ze
zbiórki złotych obrączek i innych
kosztowności. Ponadto wydano
na wojnę 600 milionów lirów, u
zyskanych z dewiz i zagranicznych papierów wartościowych, pamiętajmy o naszym długu wdzięczności dla wielkich zasług Wou poddanych dza Polskiego Socjalizmu skonfiskowanych
króla włoskiego.
Nie ulega najmniejszej wątpli
wości, że te 4 miliardy w złocie,
a mianowicie 3 miliardy z rezerw
I dlatego, rozpow~echniajmy masowo Znaczek z jego podobi.
i 1 miliard ze zbiórki i konfiskat
zną wykonany w miedzi· i serbrze, wśród mas pracujących całej
dewiz, ni e wydane zostały we
Włoszech, lecz uciekły po za gra · Polski.
nice kraju.
Niech wszyscy uczestnicy naszych Obchodów 1-o MajOwych odznaką L Daszyńskiego zamanifestują swoje przywiązanie i wier.
ność dla P. P. S.

Uroczystość
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Swieta Majowego

IGNACEGO DASZYŃSKIEGO

- wyszedł z druku nowy zeszyt

11&romad

stracyjną Min. Opieki Społecznej,

li

'

~u naszych czerwonych harcerzy.
N to zeszyt kwietniowy; zawiera, jak zawsze „GROMADA",
- bogatą i urozmaiconą; wydanie ładne i wprost niezwykle stallilne. PRENUMERATA - tylko 65 groszy kwartalnie.
fOWAR.żYSZE! OBYWATELE!
~a" .musi ·być ORGANEM WŁASNYM Wa5Z)'.Ch dzieci!
-1.88ługuje na to w całej pełni.

.„,

Cena znaczka wykonanego w rniedzi, średnica 20 mm. (rozmiar
znaczka 1-szo majowego) - wynosi - 50 gr. za sztukę.
Organizacjom partyjnym, zawodowym i kulturalno - oświatowym,
oddajemy w cenie 40 gr. za sztukę.
Taki sam znaczek wykonany w srebrze na zakrętkt - ,1 zł. 50 gr.
- oddajemy w cenie 1 zL 30 gr. za sztuk~.
Zamówienia wraz z gotówką należy nadsyłać na adres Sekretariatu Generalnego C. K. ,W. Y{ars-,.awa, ut. Warecka 7, lub za pośrednictwem PKO. Nr. 3.174.
.CENTRALN~ KO~TE't W_YKO~AW.CZl'i

e. e. $,

przy warsztacie
I

Ale politycznej inicjatywy nowy ga• rialistyczny - wezak redaktorzy
„Polityki" są imperialietami (we
binet nie rozwinął.

Inicjatywa pozostawała w rę·
kach opozycji. I wówczas powsta·
ła konieczność stworzenia nowego
obozu rządowego. Stąd wystąpienie pułk. Koca i JZON. Otóż de
klaracja płk. Koca dał~ (pono)
ten plus, że wyraźnie wskazała

kierunek -

na

prąwo:

Deklaracja Koca, jak już pisaliśmy,
ma ten olbrzymi plus, że wyznacza kie·
runek. Oznacza więc wybór. Wybór
trafny. Bo wybór na prawo.
Byłoby jednak błędem zamykać o·
czy na to, że różne czynniki, którym
to nie dogadza, wymyślają codzień róż.
ne sztuczki, by wybór zaciemnić, by
wymyśleć coś, coby jednak zmieniło
białe na czerne, coby z biletu do pra·
wicy zrobiło wizytę do lewicy. Pakuje
się(? J różnych lewicowców. Szwarcuje
się bagaż marxowski.

Ale dobrze jest! - powiada
autor, ho deklaracja wyraźnie
wytyczyła kierunek - prawicowy
i niejako endo-sanacyjny. Tylko
dwa zastrzeżenia - kończy. Po
pierwsze, płk. Koc winien objąć
władzę, bo jest nie do pomyślenia,
by rząd . robił swoje, a rządowy
obóz swoje. Po drugie, koniecz·
nym jest, by płk. Kocowi nie
przeszkadzano - np. płk. Koc
wyciągnął rękę do młodzieży O.
N. R-owej, a tu min. Świętosławski pokrzyżował plany.
A więc, zdaniem „Polityki" do
brze jest: idziemy, chwalić Boga,
wprost - na prawo!...
Taka jest ta mętna „historio·
zofia" wraz z mglistymi perspek·
tywami. Grunt, - powiada „Polityka", - że „sentymentalny radykalizm" się kończy, bo jest nie
pogodzenia z potrzebami
do
„państwa

militarnego".

Rozumiemy stanowisko. Niestety, wszystkie przesłanki błędne.
Np. skąd się weźmie ludzi do
tego prawicowego, endo-eanacyj·
nego kierunku? Jeśli uprawiać
system ,,huśtawki politycznej",
powiada ,,Polityka", t. zn. usta·
wicznej zmiany orientacji raz na prawo, raz-na lewo, „szeregow
cy (tylko szeregowcy? t) stają się

zwyczajnymi, koniunkturalnymi
politycznymi,
hochsztaplerami
stają się szmatami bez charakte·
ru". Dobrze, ale jeśli „huśtawka"
nagle zatrzyma się w powietrzu
na prawicy, czy te „szmaty", po·
dążające posłusznie za„huśtawką",
zmienią się? ! Nie, po prostu za·
wisną przy huśtawce bezwładnie

na prawicy - do czasu. Szmata
szmatą zostanie. Czy jest jakiś
rezerwuar, pełny nowych działa·
Złudzenie!
czy . prawicowców?
Chyba u endeków. Ale z endeka·
mi, jako stronnictwem do ładu
się nie dojdzie. Najwyżej się oderwie niepewne, chwiejne elementy. A więc znowu najczęściej - „szmaty".
„Kierunek na prawo, wybór
masom?
·Wbrew
dokonany".
wbrew olhrzymim masom robot·
niczym, pracowniczym i chłopskim? To ma być siłą „miłitarnego państwa"? Byłoby to per·
manentną, wewnętrzną walką z
masami. Byłoby to rozdwojeniem
w społeczeństwie. Przy rozdwojcniu, głębokiej walce wewnętrz·
nej niema „dynamizmu", niema
silnego państwa. Przesłanki za·
przeczają celowi - sile państwa.
„Militarne paiistwo"... Jest to
terminologia bardzo wątpliwa. Za
pewne zawiera w sobie dyskretnie pierwiastek zaborczy, im.pe·

wschodnim kierunku, stąd ukrai·
nofilstwo). Ale kraj wcale takie·
go „militarnego państwa" nie
chce", ho ta imperialistyczna polityka byłaby awanturą, może
nawet katastrofą. Kraj chce sil·
nego państwa - tak! Chce spo·
tęgowania obronności kraju tak! A ni& imperialistycznego
„militarystycznego' 'państwa. Ró·
żnica bardzo istotna. Przede wszy ·
stkim dla spotęgowania obrony
potrzebne są wolność i wpływy
mas. Bez mas Polska, kraj bie·
dny , nie zorganizuje należycie
obrony. A jeśli tak - ten wybór
,,na prawo" mógłby stać sią fatal•
nym !
Rozumowania „Polityki" eą
,,mechanistyczne", bo siłę kraju
widzi w sprawnej aparaturze, a
nie w zespoleniu mas z państwem.
Jeszcze jedna uwaga: stosunek
do rządu. Autor pisze: '-warunkiem powodzenia akcji Koca
jest, że on będzie miał głos decydują·
cy i przy pytaniu: co, i przy pytaniu:
kto, i przy pytaniu: jak. I Ż& będzie
przytym wyrażał opinię swoich „do·
łów", swoich ,,ludzi". lnacuj akcja
Koca udać &ię nie może. Warunkiem
jej powodzenia jest rosgrywka o wła
dsę. Jeśli będzie trwać 1ytuacja ,,Koc
jedno, a rzqd drugie" - nkoda zaczy·
nać. Z tej mąki chleba nie będsie.

Warto się zastanowić nad tł
„rozgrywka o
ciekawą uwagą:
władzę".„ z rządem?! Ale przy
władzy są ludzie chyba sprzyjają·
cy OZON-owi? A więc? Otóż
widać, że sprawa bynajmniej nie
jest taka jasna. W sferach rządo·
wych są różne jednostki, grupy,
odcienie„, czy wszyscy mają na·
gie zrezygnować z wpływów i sto·
sunków i oddać wszystko OZON·
owi? To nie jest realne posta·
wienie sprawy. Wszak OZON
działa z polecenia (czyjegoś), a
nie wyrósł bynajmniej z gleby, z
dołów, organicznie, epontanicznie,
Czy „Polityka" życzy sobie, by
twór zlikwidował twórców? To
dziecinne.
Zastanawia powiedzenie: „szwar
cuje się bagaż markeowski ( ! ) ". O
co chodzi? Że Naprawa przeni·
knie do OZON-u; że przedostanie
eię część ZZZ?, W tej obawie CZU•
je się własną słabość. A więc
kto - na miły Bóg, kto ma zna·
leźć się w tym obozie, jeśli „Polityka" z góry usuwa znaczną i
wpływową część Sanacji? ł Mło·
dokonserwatyści, zanadto się zapa·
trzyli w klasowy interes ziemiań·
skich i innych podobnych warstw.
A więc historiozofia ,,Polity•
ki" jest błędna i perspektywy są
niejasne. ,Polityka" milczy o naj
ważniejszym, o punkcie wyjścia.
A tym punktem wyjścia jest brak
oparcia w społeczeństwie. Tu niepomoże żadna mechanika i żadnaalchemia - na dłuższy czas. Chodzi nam nie o „sentymentalny
radykalizm" - chodzi o masy, o
ich prawa, o ich wpływy, o ich
dohrobyt. Ideał „Polityki" (kapitalistyczno • zieklasowe
miańskie), militarne, imperiali·
styczne, państwo z prawicowym
rządem, wyłonionym przez zwar·
ty prawicowy obóz. Dlatego też
wita OZON i zarazem interpretuje go. Wita, ale co tu ukrywać
(patrz zwłaszcza poprzednie DU·
mery „Polityki"?) ma duże wqt•
pliwości.„

'

A. CZAPlfeSKI.

Zagraniczna polityka socjalistó~_
w11gierskich
W Budapeszcie rozpoczął się
kongres socjalno - demokratycznej
partii węgierskiej. W kongresie
bierze udział 280 delegatów ze
wszystkich stron kraju. Przewodniczy pos. Karot Bayer•
W wygłoszonym referacie pos.
Bayer protestował przeciw temu,
hy obce państwa wtrącały się w
wewnętrzne sprawy Węgier. Do·
chodzi do tego, że obcy chcą decydować o tym, kto ma być prezesent ministrów.
Bayer twierdzi, że pogłoski o
przygotowywanym puczu pojawiły
się zaraz po odmowie Austrii na
przejśeie armil niemieckiej przez
austriackie terytorium w wypad-

ku iaatake>wania .Czechostowacji

przez Niemcy.

Przez nacisk na

węgierską politykę chcą Niemcy
postawić Austrię w przymusowej

sytuacji, która zmusi ją do cofnię·
cia odmowy.
Pos. · Buchinger protestował prze
ciw oparciu polityki zagranicznej
Węgier na dyktatorskich Niem.
czech. Węgry gotowe są wspól.
pracować z każdym paóStwem,
które dąży do pokoju ł współpra·
cy między narodami.
Oskarżają nas, ie szukamy po"
rozumienia z Pragą. To prawdapowiada Buchinger - że w intere.

sie pokoju i uspokojenia szukatny
porozumienia z tym naszym są.
·
siadem.

·-

Str. 4

Walka z„. „wywrotowymi elementami"

nwa ~iesiące wmurach fabrycznych

Strajk w fabryce Beckera w
Od dwuch miesięcy w fabryce
p!uszu Beckera w Białymstoku
trwa strajk npolski.;. Od dwu trtleslęcy robotnicy i robotnice, zdepydowa.ni na ws1!ystko, pozostają w
lokalu fabrycznym, gdyi warunki,
w jakich żyli, były tego rodzaju,
że dłużej już nie mogli ich tolero-

wać.

Przeo divoma miesiącami robotswoich
nicy, za

I

w

Białymstoku

Kujawskim -

Brześciu

konferencje w Inspektoracie pracy nie doprowadzi.
ły do porozumienia i sprawa sklerowana została do Min. Pracy w
Warszawie.
Wobec tego 1 że zatarg utknął
na martwym punkcie, we wtorek
przyjechała do Warszawy delcga-

nronram

2 IO Rf lJ'łttrnwu1n
P ~ hau " P Y
U
~~~g;~~~iat;,r:e~~:~~wr~~?~~~;
wrócenie cennikil z 1932 r. I an· dO

pośrednictwem

zniesienie pracy
krosnach pluszowych,
l'ÓWnom!rtny podział pracy dla
v.IS7.)!Stkich robotnik.ów, ustawowe
wymawianie pracy; przestrzeganie
~-godzinneg"I dnia pracy; ustawogiel$!<iej soboty,

na dwtich

wa

towq opłatę miesięczną.
Dla celów propagandy zakupu
WŁAśNIE aparatów lampowyclz,
abonament.
obniżyć
należałoby
PRZYSPO
OBNlżKA
KAŻDA

za gMz.iny nadlkzbo- ;e: plan wielkich inwestycyj Pol

zapłata

we: skoricz~nie z systemem pracy "lkiego Radia, zmtertający do roz·
dniówkowej przez dłuższy okres .~zerzet1ia zasięgu istniejących ;
czasu i niemeldowaniem tych ro- pówółanie nowych stacyj regiona1.
hotników w PańStwowym 'Urzęctzlt rtych: a dalej - zamierzona btJ
POśrednittWa Praty i w Ubezpie- dowa stacfl lcrótknfalowej, sly
~zalnej na całym .~wiecie.
czalni Społectnej i t. d.
ostatnia irzwestycja, aczkolNie najmniej wafoą przyczyną
o:;trajk'u było niedopuszczalne za· wiek kosztowna i nie rentotvna, mo
chowanie się wobec petsonelu ad. na celu dobro naszej emigracji,
której llctne skupiska, rozsiane /)f'I
!11inistracji fabrycznej.
Spółka Akcyj9a, z fabrykantem ~wiecie, łakną polskiego słowa.
Dla stolicy poclesta}4-ca jest za
p. Geyerem na czele, t\:1uucifa ż~·
c!ania robotników, wr>bec c:1ego oowiedź szybkiego rozwoju sttzc)i
wybuchł strajk; który objął soli. Warszawa Il (Mokotów) -- at dn
darnie wśzystkich zatrudniol1ych. równoległego z Raszynem nadawa
Parę kobiet, które żachorowaly 1 riia programu, specjalnie dla siu
rhaczy miefskich.
wywiozła karl'tka pogotowia!
Z przykro.kią natomiast dowie.
Nastawienie administracji fabryld charakteryzuje fakt, j:e gdy jed. dzieliśmy sie z 11st p. dyr. R. Sta·
na z robotnic dostała ataku serca rzyńskiego, że abonament trzy.
i towarzysze chcieli skorzystać i ?'lotowy nie ulegnie obniżce.
Nie podzielamy argumentu, źe
telefonu w admlni~tracjl, aby spro·
wadzić pomoc. nie po:zwolorto {m .kto może sobie pozwolić na ko·
sztowny aparat lampowy, tego
tego zrobić.
miesięczny
dośtar- 1-zlołowy abonament
żywność stra_jkującym
czają rodziny, równlet mle_isćowa nie obciązy jut zbytnio".
Dziś aparaty lampowe stają st~
ludność poJ)lera Ich sktadkarttl.
' -

•

~
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~
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wrogi nastrój na

tow. Priysiecki i Czerpo 2 miesiącet- Pusz I Wa·

Spoż. tow.

niak -

W kilka tygodni po tytn wiecu
policja przeprowadzała dochodze·
nie o rzekome ,,antypaństwowe''
okrzyki, których nie było. Nastę.
pnie w dniu 3 kwietnia w Brześ
ciu Kuj. przybył na rozprawy
kcln10 - admlnlst· · cyjne referent
ze Starostwa. Oskarżono 18 osób, z których tow. Orzewieckij
nasz radny. skazany został na 2

roszewski po IO dni aresztu.
Skazani administracyjnie odwo·
tują się od wymiaru kary do Są
du Okręgowego we Włocławku,
To branie w obronę podżegaczy
faszystowskich nazywa się walką
z „wywrotowymi elementami'',

więz.ie

miesiące bezwzględnego

nia; dwóch pr:tedstawlcieli ,,Bun·
du", równie:!! radnych miejskich.
tow. tow. f'awiś Kowalski l S:tloma Urabowski po 2 miesiące; ćzte
rech czł·onków Związku Przem.
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20.000

Zł.

Koncert

POLSKICH.

kamer~y

w • piątek

cm.

na Nr. 75339
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poczuło

16.4 o god:ł. 17.16 przynieii'.e utwór
nader interesują.cy - Sonatinę na
przed$tawia Slf
Interesująco
wł.).
(l\or.
klarnet i fortepian, Anton.:ego Sża
przystosowanie programu do leł~
dJt. 10 b. m., która nie d()prowa• ławskiego. Utwót U!n bapisru:iy p-rzez
robotników
82
m.
b.
6
dnia
Od
nich miesięcy wypoczynkowych.
k:Ury ubecnie
wyniku, strajk młodego kompozytora,
przebyWa stale w Paryżu, wvkonuny
Program ułożono zgodnie z do· okupuje fabrykę wyrobów celułoj. dziła do żadnego
się zaostrzył,
dowycl1 „Kosmos".
zoata.nie w Polskim Radio po raz
świadczeniem l bogatym materia
Pogotowie ~abrało kilka kobiet pierwmy. Ponadto w programie fi·
stanowi·
nieustępliwego
Wobec
ankieta
przyniosła
łem, który
t>ol•
gnrują wyłącZ!llle kompozycji:,
sk:.: Dyrekcji - po konferencji w do szpitala Ubezpleczatnl.
Napewno wśród słuchaczy.
Zarębskit•go 1
&kie: Brzeztńsk:ego,
znajdą się malkontenci, ale trze„
oraz Szligowi!k:iego. Jalro wykonnw•
cy Wyirtąpiąl pianista. J~zy SulikCTW
ba przyznać dobrą wolę i staran
stała dzienna wygrana
Najwifiksza
s~ i klarnecista Ludwik lturk.ieWicz.
noścl w ustawienw ramowego
S dnia ciągnienia 2 kl 38 Lot.
MARlAN lIEMAR OW1ERA
programu Letniego.
W RADIO „SKZYNK~ 1...UALEN
bę
te
Komu szczęście dopisze,
NR, 2''.
dzie miał urlop, ntecłt wyniesie na
PO!fladac.te M.pnlhlczek Mtempło•
padła w uc:zęśliwej kolekturze
powietrze swój aparacik (byle nic
wanych i nieostemplowanych -- u„
waga! W pilłtek, dn. 16 kwietnra, o
głośnikowy li) i słucha z po żyt.
godz. 22.30 wa.ez kolega po ... · zaI>al•
kiem dla ciała i umysłu. MniCJ
nic!ce opowie po !'a.z drugi swo~
szczęśliwym w woln31ch ott :ta1ę4
łiragi • komicmte peorypetie. zwtązatt~
z ostemplowlll1łem tej groźnej. jak
-c/1wilach radio przyniesie tchnie
WARSZAWA: Marszałkowska 121, Dworzec Główny, Owo·
::>i~ okaże maszyny. „Skrzynka 11aża.
nie wiosny czy lata i da miłe ztu. ,
rzec średnicowy, Wotska. 6, Targowa 46.
Nr, 2'' - oto tytuł tego zaba•
leń
L.
K.
dzenia.
POZNAŃ: Młeltyńskłego 21.
wne~ monol\'>gu, kt6rego twófe4
jest MM'ia11 Hen'l.M"; a świ4't11Ytn Wf•
klo:nawCIJ będde Jacek Wo!llZCtiero.wic:z.
.

ra

:

zydium

sali.

Strajk wfabryce „Kosmos" -· -

Rzv 1Losc RADwstucHAczY ,

a o to przeciet

własnal.

(Kor.

cja sttajkująclych, wrat z przedJesżcze 3 stycznia 1937 r. odstawicielami K'omlsjl Okręgowej
się wiec w Brześciu Kujawbywał
'
Zw. Zaw. w Białymstoku.
faszystowsko • oenerowski
skim
P. naczelnik Prenler, który konmą anty-komunistyczną, ur
f11
pod
po.
przyrzekł
ferował z delegacją,
przez „endeckich" prerządzony
czynić kroki wkierunku zlll:wido~
którzy na ~kutek swych
legentów,
wania zatar~.
reakcyjnych wywodów spotkali
się z ostrym sprzeciwem miejsco- - i.!11'11!"11&11!.....---·„·w•z--..i·~-----=-aantns-.------~-- wych towarzyszy l innych robot·
•
~ ~"
nik6w. Organizatorzy, widząc nastrój nieprzychylny, ro~wiązali ze
brainle i usiłowali zaśpiewać ,,Rotę'', ale w odpowiedzi na to zese~OnU }etnieri O
odśpiewali „Czerwony Sztan
brani
e
kosztem
osób
wiele
Tow. I. Drzewiecki, radny
.
i
dar''
tańsze
coraz
konsię
W środę ubiegłą odbyła
ferenc;a prasowa w Polskim .Ra· dużego wysiłku zdobywa się na PPS„ zwrócił się do pretydJurn o
tert wydatek. Nie znaczy to wcale, głos; najpierw udzlel1ono mu go,
dio.
przeciętny człowiek pracy m1
że
lecz potxm odmówiono, gdy preZ przemówienia dyrektora na
3-zło.
stalą
na
pozwolić
sobie
że
-czelnego na podkreślenlt %asługu.
Kilkałuotne

•.

•

.. '

.

.

„„

Radio warszawskie
PIĄTEK, tł kwietnia.

100147 409 569 780 101064 MS t9t04t 242 10239' 17~ l93&SO 751

Tabel a loteri i

l•cl dzień ciągnienia 3•t} klasy 39„eJ Loterii Państw.

I 1. li

ciągnienie

Gł6wne

w 1 grane

75.000 zł.: 68488
15.000 . zł.: 157367 162703
10006 29663
5.000 zł.: 1239
'15204
581$8
2.000 zł.: 11593 53560
84714 145745
1.0oo zł.: 43539 88193 154107
157706 171775 185289
500 zł.: 6244 19304 42257 46883
48096 58347 127424 127960 135888
141181· 142796 188911
400 ~ł. 52238 56877 61489 68300
1S74o0
116659
84983 110407
151711 170689
300 zł.: 623 2061 12174 84325
'36195 38658 77770 84854 866.:t6
128807
118606
98501
90658
130288 132549 159134 173171
10481
250 zł.: 303 934 4911
13146 17499 33906 48452 53108
88547
62402 72835 789$9 85531
134121
124693
'98567 119932
161455
,1 39972 140295 149564
171108
168133
167248
16G095
1
178958 191598

Wygrane PO 200

ł

Z•

872 498 984 1176· 858 981 3783
(229 35 840 551 862 911 5162 367
6985 7161 958 69 8196 527 9152
868 998 10529 517 11924 12218 77
583 686 721 80 82 18281 649. 14849
908 20 15137 63
14 597 843
17082 180,42 63 526 998 20215 93
898 418 521 709 9~8 21146 404 ą2
527 760 22117 327 45 634 900
9~
2~158 2421~ 841 2524~ 26658 994
2tl25 235 687 761 966 28700 850
~9158 826 80733 '81016 276 343
32047 33610 885 84484 680 85054

~ 11

~~~J65ft74 C 6ó~~ 1~i~1 ~„~ns~36~~

219 628 44 HJ7 814 4l50Si 660 911
46825 112 911 41100 ss9 547 67a

48866 629 817 4 0019 710 83 829
55 0891 61790 938 52114
50005 128M0
4 17 896 &5
7 526 816 54081 214
"
862 574 695 57054 656 945 5803
au 578 681 s1a 919 59364 924 ao2s7
61221 869 721 62021
527 865714 909 SOa
416 52 68405
912 64448 65092
155 423 697 818 932 66079 674
67464 81 844 68798 891 915 69158
9.00 7ooo4 118 233 506 71513 99 937
72013 l04 78329 708 74240 887

~~~~g ~J0s1961J6ł~a 2 53870is~ 9 ~~~

$0265 126 ff1 82220 999 832ł9 507
85726 61 86483 732 842 ff1076 525
28193 298 ~ 89504 74 980 90173

'Kl/ 38 976 91187 92419 !'J82 900 47
93079 749 !140!:!8 846 Y5683 984 96016
192 549 !:!67 Y7232 656 63Y 98049 2Y7
433 !:J926iJ 517 51 64 703 81.5 98.
100005 145 376 634 102173 949
10851:-J \134 1040ŁH 124 ~71 394 646
775 105372 75 10tHó2 758 947 83
1073rn 444 811 1U!:l0;33 223 54 818
110900 3 111455 554 112073 113846
114214 507 98 832 5111H929 117396
601 2ti 901 18 1181\JO !ł7\l 119498
716 i2Zl97
12U.308 52U 121003
124044 148 269 125169 289 i02 126009
127168 339 518 129422 64 79 tJ22
130699 957 131021 38 405 51 132175
819 85 134571 602 135208 10 137416
n 138249 139067 686 t4osó4 954
141494 142092 532 89 878 143023 219
310 66 i9 792 883 144328 429 950
145064 540 146296 147188 550 721
931 148024 28 478 837 67 956 ''9557
150500 988 151453 983 152678 935
153146 700 154163 408 985 155610 60
3s2
89 156644 151038 3so l5sos5
159008 819
160160 96 161815 595 162180 488
555 900 163192 321 410 69 164513 16
165001 654 166328 434 721 167925
168125 27 420 795 976 169614 170262
171075 426 112159 447 840 975
143874 967 174929 176116 444 176072
696 861 88 959 178257 451 530 98 770
119181 94 744 181611 53 869 950
182027 32 568 969 180390 488 180428
126 185022 504 620 1862s1 51 473
642 777 187057 188546 738 189399
688 990 190 175 191194 99 323 56 57
459 561 192224 849 193501 194307
898.

1ss

767 102216 ~57 103104 104540 878
105878 106846 107287 948 10t!OU9
116 558 tOU858 567 918 110118
111458 684 l128:JJjo 118186 114520
805 1152:J4 463 116144 117838 722
956 118494 705 92tl 119027 488
l?
• 1802 19 39 921 122118 d04 l23Z65
4o9 124218 S03 IU5l4 28 l26084 210
17221 448 782 l28015 205 12\1041 402
13 284 131238 424 3
l .Wa 6l 70U 803
~
13JS08 687 134403 541 7Z1 135253
3 J1> lJtio7 l 1371 ł8 Z71 498 l38692
821 139629 l40568 1~174 2 826 1107
42855 143194 314 683 742 98 '44042
618
" 63 620 55l 145304 534 146195
147 ~ 34 03 97 7oz l48047 152
89
149984 lS03l 7 909 5l22 922 152687
725 • 153416 25 638 154320 82 58l 851
i 55:i 43 762 830 156574 158 144 808
159141 S07 17 ó27 968
160269 348 730 161343 162365 502
569 913 _163141 301 595 874 16480 ~56
96 1652u~ 416 88 864 961 166W9
167077 9o 692 817 168225 39 846
169741 170435 82 729 171012 92 270
678 789 172202 173473 987 175138
176536 177376 445 178915 179790
180151 181655 839 1s2397 837 983
183508 71 946 184538 999 185238 636
865 186898 979 187940 188527 697
901 189203 775 190093 588 193846
194967.

!

·111

c ągmenie ·

wygra:ne

po

o

2
<li

ł

z•

~78

Y3 940 84 194620

48

0131606
11

nr

665

64
48o5~

1

zł.

887 91r» lim aos7 68H u.a 'lH
zł.
10819 '18 12126 80 l80łO 1'188 i91
„
3713 6317 7729 7933 8221 8631 W82 16089 17682 882 il.12.6 '16 23'°8

Wvgrane po 50

10287 12670 821 15239 424 661 793
18749 19964 20245 339 602 22115 522
6~7 24254 25472 26269 30012 365 570
33030 645 34621 806 963 36323 50
947 37015 345 39881 41982 4~77
44107 45634 46331 709 47542 48097
243 396 892 971 49431 50 310 52209
400 600 739 864 54164 500 56264 441
57138 395 58604 oo 504 649 821 947
61168 64682 67222 462 68594 69218
897 70380 71285 72657 706 73153 202
663 76806 36 78086 19479 83387 547
878 84233 85523 86743 88334 896Y9
90853 92050 70$ 93752 94365 95953
97721 98338 566 99822 102966 103358
695 106050 107239 640 109599 8Y4
110152 787 111350 754 112134 646
797 113071 389 115782 933 116459
989 117282 500 119997 120583 121440
125197 128133 129856 130353 477 989
132764 -134099 424 135412 13.7012
140!35 946 141751 142221 881 143817
145467 147014 148858 149492 552
1J0168 153o4s ~ao 154091 378 447
155185 155251 157857 977 159369 448
160019 471 691 161450 163310 166121
16!:!019 158 273 550 171196 936 173652
174697 175442 178193 401 914 1792~~
51 180914 1811i:ll 184003 185816
188177 714 190152 812 rn1220 304
192502 655 194397

Z4962 26544 17468 8022ó 84902 BSloa
425 624 87 80068 412'6 612 804 '2092
862 44172 46907 47501 49704 5()185
877 61553 668 52728 58196 96 5'15
54672 55366 892 56026 57178 58262
319 716 17 59143 60289 429 61028
620 62058 63050 64518 66584 951
70620 71893 78231 74475 944 75916
79137 87!1 80783 81000 565 '128 868
84835 85819 86772 89499 91887 93617
9-:l 038 62 253 569 832 95062 96579
97575 100859 101856 10~166 885
108830 105319 421 850 106494 828
110165 858 111272 112007 332 514
113741.
114876 116617 118356 119179 562
120261 121042 122263 12322& 792
125551 126868 412 128046 211 676
967 131415 182069 756 134238 897
136841 908 139451 141895 148058
144100 605 91145047 147319 458 684
149050 159 151008 26 305 17 &2
15':>166 253 153010 237 155971 159049
418 160611 s96 16121s 904 162666
168216 414 19 836 164745 50 165486
500 972 166315 775 168864 169732
942 170130 895 171841 174418 626
745 175187 177140 237 178320 772
920 58 180011 181803 63 183573 776
187337 1s9a9o 768 986 191424 84
192408 539 80 649 193168 982.

IV c :łgnienle

Wygrane po so zł

'if
198 1002 2549. 2724 4355 4!:!48 5738
Główne wygrane
tfo~ 0111 15':11 8500 sw4 9349 9503
Y617 9Y48 10022 10284 lllY4 12313
Stała dzienna wygiraina 20.0tlG
801 13843 14111 588 824 972 16212
471 5~7 174Yti 797 8bl 18:148 b:1Y zł. ua nr. 75332
50.000 :vł. na nr. 72363
18(.Jl:t 104 3<! 20066 787 21458 819
107156
zł
22893 23092 181 837 24156 ó18 25154
na nr. 51336 •
lO.OOO
JO~ 43Y :.!tib28 714 27541 :.!1:>336 708
Wygrane po 50 zł.
556 97 707 1233 586 2376 483 981 ~~~~ ~<;J,!:18~ 27~~ 3~~543~? .~~706 34316411'!)2 192936
5.000 zł. na nr. 71643 143007
„ 7, ~b.
2~ ~ „_~
.i'
ii
4 07
4227 324 914 6417 080 08 730 00
46001 175341
Y89
5·r2 w1 s4Ó° Yl3 4755 1"
-;53 989 9657 10098 2us 94 690
2.000 1>ł. na nr. 105~4 115994
11412 !J80 122lł2 18595 1451·1 15075 50100 68Y 51461 53727 8~7 55750
202 484 17145 454 92 18808 19080 56ó<!ti 776 57087 230 !:!55 5Y813 !;ltiO 161951 167071
"3 18682
63050 1~6 64040 561 65513 850
22214 515 ti1458
2\)ż82 21026 446 791 964 i:lti
1.000 zł. na n.r. 630
!>
582 886 673 6 08460 70152 849 72830 73272 43736 103353
23522 24837 560 25409
I':
27620 28424 747 ~~478 885 80167 75107 221 395 77388 78361 79779
500 zł. ll.1l nr. SOOIS 12798 u66J6
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UO PieM. 6.88 Gimnastyka. UO
Ork, Marka Webera (płyty), '1.11
'1.25 Parę informacji.
Dzłen. por.

12.00 Hejnał. 12.0S Wirtaoz.i fortepia
nu l aikrsypiee (płyty), 12.40 n.len.
połud. 12.50 POttywna potrawa w ~
dnym gar.nka - po;. 15.00 W!ad.
gospod. 15.15 Mała Ork. P. R. pod
dyr. Z. Górzyńskiego. 15.55 Jak $pę•
dz.ie ~ęto. 16.00 Il'IL>n, plastyka, uchitektura. 16.10 Pog. społ, 16.15
Rozmowa z chorymi. 16.30 K'.lnc.
m'k, Str.dy Więri~n.nej pod dyr. L.
Spitzera. 17.00 Program liceów ogól•
odczyt dla rodzinokszt::iłcących ców wygł, dr. B. Suchodolski. 17.15
Koncert w wyk. J. Sulikowskiego fortepian i L. Kurkiewicz -- klarnet
(z ł,odzi). 17.50 Pog. akt. 18.00
Wiad. sportowe. 18.20 :Mm:. 1'ekka
(płyty). 18.45 Proi;ram. 18.50 Przegląd rolniczej prasy. 19.óo Ze W9po•
mnień o Bolesławie Prusie. 19.20 Z
19.45 Fragment
pieśn-:ą po kraju.
operowy. 20.00 Pog. muz. 20.15 Koncert Pyńlfonfr:zmy. Wyk.: Ork. Filh.
Wa!'9z. pod dyr. M. Mierzejewśkiego
i B. Webster - fortepian. ·~2 30
Skrzynka zażaleń Nr. 2. l\folnolog
Marian.a Hemara. 22.45 :Muz. tanec7l(płyty).

na

SOBOTA. 17 kwietnia,
6.30 Pieśń. 6.38 Gimnastyka. 6.fiO
Muzyka (płyty). 7.15 D~en. \')or.
7.25 Pa~ in.formacji. 7.30 Muzyka
(płyty). 8.00 Aud. dla &zk6ł. 11.80
Aud. dla szkół - śpiewajmy pi-05En~
ki. 12.00 Hejnał. 12.03 Koneert f'O•
pularny w 'vyk. Ol"!r. K. P. W. pod
dyr. J. Les:r.ezy'fl."'kiego (Z. Katow,io).
12.40 Dzien połud. 12.50 Skrzynka
rolnicza. 14.30 Słuchowisko dla drieci starseych p. t. „Z'Wlązek 4-ch zuch6w''. lo.00 Wiad. goepod. 15.15
Koncert rozrywkowy (płyty). ~G.00
NaM: program. 16.10 · ~ycie kulturalne stolicy. 16.15 Melo.ilie Suppe'goerrk. A., He11nana (z Krakowa). 17.00

Koncert wllst6w: Wyk;.: l.niba te..
wicka (śpi-) . J. F:unmn • ił~e
rowa (fortepian). Prof. L. Urstein

(akomp.). 17.50 Przegląd . wydaw·
nictw. 18.00 P<lg. akt. 18.10 Wlad.
sportowe. 18.20 Muzyka lekka (pły
ty). JB.45 Program. 18.50 Pog. akt.
19.00 Audycja dla Polaków za gra19.30 „Salon Choufleury'' nicą.
operetka w t akcie J. OttMbaclia.
20.80 Nowoki li1et•ackfo. 20.45 Dz1en.
wiec?:. 20.51.i Pog. akt. 21.00 Koncert
wiecz. WYok. Orkiestra syml, f pod
dyr. M. Mierzeje'<vskiego i J, Cza·
plic~d (ba.ryton). 22.00 Kukułka Wł•
leliska w oprac. 't. Bujnickiego.
22.30 Mała Ork. P. R. pod dyr. Z.
Górzyńskiego a: udz. ~órkł Radło·
~j.
I
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Redakci

Tow. L. K. w Warszawie. Wiersi
pierwszomajowy nie nadaje si~ do
druku. Prosimy o próbki pro2:ł
- obse,rwacje z ~ycta waszego otoczenia, crr.y warsztatu praey.
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Komitetu .O bchodu 1 Maja

Robotnicy i Robotnice!
Rzemieślnicy! Pracownicy!
Zbliża się dzień

ludu

---

1-szy Maja, dzień święta i manifestacji

pracującego.

Wzywamy Was jak co roku, abyście w dniu
I Maja przerwali pracę i wyszli na ulice.

Tegoroczna manifestacja Święta Robotniczego ma swoją
i znaczenie.
Nadchodzą nowe czasy.
Bliskie są godziny wielkich rozstrzygnięć.

„Lepiej
jak lew,
owca".

żyć
niż

jeden dzień
sto lat jak

Od ludu pracującego, jego
zależy godzina zwycięstwa.

siły

tylko wola

świadoma

1 Maja -

i jedności

rzekł

Kto bierze

twórcza

Przebudowa ustroju kapita·
listycznego na socjalistyczny
Ten cel-to Wolność i Demokracja
Ten cel - to Gospodarka planowa, wypły
wająca z potrzeb mas pracujących, to prawo człowieka
do pracy i wolności.

udzjał

w naszej manifestacji

„„„„„„„...„„„„!ilmll„„„......I„„„„„„„„
sz_erokim
SYNDYKALIZM A SOCJALIZM Na
świecie

Ten cel - to

maleńką

strajk powszechny

1 Maja

Poza PPS. i związkami należącymi bezpośrednio do OKZZ. udział w manifestacji biorą: 1) Bund I Rada
./
Zydowskich Zw. Zaw„ 2) NSPP„ 3) TUR„ 4) Sportowe robotnicze organizacje zrzeszone w RSKO. Tak Bund
jak i NSPP. biorą udział w manifestacji pod sztandarami własnymi, stanowiąc oddzielne grupy w pochodzie,
jednak tylko pod hasłami, ustą_l,onymi przez Komitet 1-o Majowy.
Robotnicy większych fabryk mogą posiadać własne transparenty z czerwonego materiału, długości
4 mtr., szerokości 80 cm. do 1 mtr., na których obok symbolicznego godła (znak solidarności lub pięść na
tle trzech strzał) powinien być jedynie umieszczony napis: Robotnicy firmy (nazwa firmy).

siedzę

za
rzecz
pod pewn1m orędziem dopisałem: precz l
jeden -

zorganizować

jest dniem strajku powszechnego. Dlatego też
wszystkie związki powinny zwołać bądi to zebrania delegatów, bądź
też ogólne zebrania członków dla należytego przygotowania strajku.
Komitet stanął na stanowisku, że aby strajk w dniu 1 maja był należycie przygotowany, poszczególne związki powinny wyłonić własne
komisje strajkowe, które od samego rana obstawią fabryki i zakłady
pracy.
Dzień

Pismo I zńaki pisarskie skieruje ludzkość na nowe szlaki dziejowe, tylko one dźwig
ną w Polsce granitowe podstawy
Baz się spotkall dwaj w berdla szczęścia i dobrobytu ludu pracującego
lińskim mamrze
dla utrwalenia Niepodległej Polski.
I opowladall za co siedzą tamże.
Kraj musi widzieć przed sobą cel wysiłku i cel ofiar.
.Ja -

związkowa

l ·o dnia 20 b. m. wszystkie związki powinny już
kadry swojej milicji i zakomunikować o tern komitetowi.

Stary ustrój załamał się. Faszyzm ukazał swoje oblicze
oblicze wojny, obozów koncentracyjnych. Pokazał żelazną
Mussolini
Płtknle o lwach się deklamuje, dłoń dyktatury duszącą lud pracujący. Miast pracy i chleba
Ody chce się owce posłać
wskazuje swoim ludom wojnę jako wyjście z potwornych
gdzieś,
warunków gospodarczych.
Przed tym się owce długo
My wskazujemy wyjście inne!
strzyże,
rozpacz i bierne utyskiwania po kątach, nie zała
Nie
A po tyms "Wy!
nad trudnościami czy klęskami
rąk
manie
O, dumne lwy l"
By chętniej biegły na rzeź .••
ale tylko walka, odwaga i wytrwałość
Dodo

W dniu 14 b. m. odbyfo się posiedzenie KomitetJ Obchodu 1 Maja
przy udziale Egzekutywy ŁOKR. PPS. I przedstawicieli Zarządu OKZZ.
Komitet wyłonił prezydium w osobach ttow. E. Chodyńsklego - przewodniczący, A. Szewczyk I L. Zajdel - wiceprzewodniczący, H. Wachowicz - sekretarz I L. Malinowski - skarbnik. Komitet Obchodu
1 Maja mieści się w lokalu OKR. PPS. - Al. Kościuszki 29. Sekretariat K/•mlłetu czynny co.izlennie od godziny 13 do 17-ej.

Milicja

specjalną wagę

Lwy i owce

K O M U N I K A T

przybyli do
Przeżywający okres wewnę- I rzy z Westfalii
trznego przełomu ZZZ propa- Francji. Opłacali długie lata Stan bezroboela
gaje syndykalizm, określając opłaty knapszaftowe, a renty w Europie
Na to drugi s będzie panu lżej
go, jako aoolityczny klasowy obecnie nie otrzymują, gdyż
te też Jestem tutaj, choć zroogłoszone
Dane statystyczne,
sanacyjny rząd polski, mimo przez Międzynarodowe Biuro Pracy
ruch zawodowy.
biłem mniej
Na terenie Łodzi wnoszenie wyraźnego brzmienia konwen- w Genewie, dotyezące stanu bezro•
(a posiedzę dłużej, bez gadania)
tego rodzaju haseł kryje duże cji polsko - francuskiej, nie bocia w Europie, wykazują pewne
11 transparencie s "Goebbels
niebezpieczeństwo. Ruch ro- płaci należnej części renty.
zmniejszenie się bezrobocia w nleniech żyje"
botniczy jest już dostatecznie Rząd polski poprostu darował któryGh krajach.
doplaalem tylko znak zapytania.
Cht.:emy sami być twórcami historii.
rozbity i zdezorientowany na- rządowi Hitlera wkłady górnibezrobocie w
się
Zmniejszyło
W. Szlengel
wet endecy, stwarzając swą ków polskich, składanych dłu·
Wszyscy pod czerwone Sztandary P. P. S.
tys. do 29
(8zpllkl)
„Pracę Polską" też udają kia- gie lata w kasie Bochumskiej. 1936 r. w Bułgarii z 50
z 860 do
Czechosłowacji
w
tys.,
Wolność!
Za Socjalizm i
sowców i też usiłują hasłami F. E. P. (Federacja Emigracji
441 tys.,
do
528
z
Francji
w
tys.,
677
Niech żyje Niepodległa Polska Rzeczpospolita Socjali- solidarności robotniczej bała- Polskiej) piętnowała takie po- w Anglii z 2025 do 1627 tys., w
polskiego,
rządu
stępowanie
sze
w
Wnoszenie
ludzi.
mucić
Pod ostrym kątem
styczna!
· regi robotnicze, w obecnym a obecnie organ tego wy- Irlandii z 140 do 91 tys., w SzwajNiech żyje solidarność mas pracujących całego świata! zwłaszcza okresie ostrych re- chodź twa pisze:
carii z 61 do 33 tys.
Niech żyje sojusz robotników i chłopów w walce o presji wobec klasowego ruNatomiast wzrosło bezrobocie w
się
"Nie rozumiemy, jak
samym okresie w Danii z 139
tym
11
argumenty
że
dzieje,
to
hasła
socjalistycznego,
chu
przebudowę społeczną!
.Małego
tys., w Polsce z 472 do 535
145
do
arw
znajdujemy
sanacji
fałtaktyką
jest
syndykalizmu
Niech żyje rząd robotniczo - chłopski, rząd zaufania mas
tyknie pisma syndykali· tys., w Jugosławii z 34 do 39 tys.
szywą i szkodliwą.
pracujących !
,Mały Diiennik" a wielki
O jcz~ zną syndykalizmu są stycznego".
Dane Międzynarodowego Biura
drań wszczął ostatnio wściekłą
Niech żyje Polska Partia Socjalistyczna!
Niezawodnie bardzo to dzi- Pracy oparte są na oficjalnych rakraje południowe. Charakter
ikcję przeciw komunizmowi.
sprzyja wne, że syndykaliści w Francji portach poszczególnych państw.
południa
narodów
A co ci dżentlemeni w sutanowej apolityczności, zatrąca- używają argumentów sanacji Wiemy z doświadczenia, kto uwanach nazywają „komunizmem"
przerostem indywidu- polskiej!
jącej
żany jest za bezrobotnego przez
można si~ dowiedzieć z noDla nas to jasne! Przecie oficjalne czynniki. Są to bezro·
alizmn, prowadzącego prostą
tatki, zamieszczonei w numerodzimi nasi syndykaliści z botni zare~estrowanl, a Ileż to tydrogą do anarchizmu.
rze wczorajszym „M. D." pod
już dziś-a kie- ZZZ całe lata szli razem z sięcy niezarejestrowanych? a mło
jest
Jasnym
O ile słusznie pyta się „OręCzasem polemika skrajnie retytułem~ „Komuniści buntują
akcyjnych grup jest o tyle cie- downik" „Czasu" jak to jest z. dyś te sprawy doczekają się sanacją! A gdy obałamuceni dzież, która nie znalazła warsztatu
robotnika":
wyjaśnienia, przez nich robotnicy zwiedzi- pracy? a chłopstwo? .
kawa, że wzajemnie wymyślając tym „zakonserwowanym mózgie'm", szczegółowego
. 115 t:ys~ęcy pracow:mkow sobie, dają wierny obraz prze- o tyle przyznanie się jawne en- jak rozbicie w Hiszpanii klasy li podwórka różnych partii
1 robotmkow zatrud~10nych ciwnika. Obie wojujące strony decji do faszyzmu jest bardzo pracującej na socjalizm, komu- i zrozumieli, że zostall oszu- Tajny proces w Hitlerii
przy robotach publtcznych mają rację: wart Pac pałaca i cenne! Ale z mózgiem owego nizm, syndykalizm, anarcho- kani zaleca się im apolityczny
W tych dniach w sądzie „ludop. „ha" jest bodajże jeszc7e syndykalizm, ułatwiło reak- syndykalizm. W B.B.W.R. mie~New Jork.u,_ oraz ?i,00 ty- pałac Paca!
wym" Berlin-Moabit zakończył się
Kłócąc się zapominają, że nie gorzej! ów „ha" nie dojrzał, że cyjnym generałom doprowa- .~cił się jakoś i ZZZ.
g?rmkow_, za~~dało
s1ęcy
Obecnie, gdy O.Z.N. stanął proces, którego rozprawy toczyły
wojny doP?dwyżk~ płac t zmmeJsze- rozmawiają w cztery oczy, ale chłop i robotnik w Polsce w ma- dzenie do krwawej
wyraźnej platformie nacjo- się w ścisłej tajemnicy I przy
na
wielkich
zdobycia
i
mowej
ma godzrn _Prac~. Patron~t j na łamach dzienników bądż, co sie swej był i jest zwolennikiem
i prawicowej ZZZ drzwiach zamkniętych przeciwko
nalistycznej
jeszzanim
kraju,
przestrzeni
na te .żądama me chce się bądż dostępnych publiczności i że demokracji, całkiem nie wiedząc,
i po całym 100 byłym członkom organizacji
lodzie
na
został
Włoch
rządy
faszystowskie
cze
zgodzić, ele~ent zaś wy_wro-: dla obu stron owe polemiki są ani nie interesując się tym, co to
świecie szuka wzorów syndy- „Reichsbanner".
zbrojnie
wkroczyły
Niemiec
i
oskar"
Główny
jest Komintern. Tego ów „ha"
energ1 c.z ną ! mocno kompromitujące.
łowy rozwmął
kalistycznych.
półwysep Pirenejski.
na
żony, były major policji, Heinrich,
Wiwidzi.
ni~
„Orędownika"
z
konserwawymyślają
Endecy
prol?agand~ za wywołaniem
Robotnicy doskonale jednak został skazany na 6 lat ciężkiego
Istniał i istnieje syndykalizm
tystom od zapytania: „co zaata- docznie coś mu też bardzo ciężstraJku.
w Francji, z którym ma kłopo- wiedzą, że w klasowych związ więzienia. Pozostałych skazano na
. A więc ro~otnik, domagający 1 kowa~o pański n:iózg zakonse~wo- kiego na mózg uderzyło I
ty duże klasowy ruch zawo- kach zawodowych nikt nie 1 do 3 lat więzienia.
z
się popra.wy bytu, jest „komu- wany . i:ak„ się pyta „ha
dowy. Pewien szczegół odno- wymaga od członków należe
nlstą". Ządać podwyżki płac „Orę@?~nika autor,~ artykułu w Ostatni dzień zapisów szący się do polskiego wy- nia do partii politycznej. Je.. do szkół powszechnych chodźtwa robotniczego,w Fran dna zasada jest obowiązująca: Kury winne,
mog~, rzecz zrozumiała, jedy- „Czasie P· „A._.P.
endecji
orga~
Przy_ t~J- okazji
wywrotowe„.
Die elementy
cji daje nam obraz roli od- klasowość ruchu zawodowego. że w Hitlerii głód
.J nk już rloni1 śliśrny, w dniach grywanej tam przez syndy- Jest to jedyna prosta trafna
,Módl się, pracuj i czytaj Ma- tak defm1uje demokrację:
Brak pokarmu dla drobiu zmusił
droga prowadząca do socja- \:hłopa niemieckiego z okolic Dues„dawniej gdy demokracja była bądż 12-go, 13·go. 14-go i 15-go kalizm.
ly Ciemnik, a będziesz zbaco bądź, kierunkiem umiarkowanym, kwietnia rb. Rad >\ Sr.kolna m.
Wiony" ...
Chodzi o zapewnienie rent lizmu.
seldorfu do ogłoszenia w gazetach,
nie mogli się z nią Lodzi przeprowadz'iła zapisy starym, niezdolnym już do
konserwatyści
Syndykalizm prowadzi na że „z powodu braku pokarmu
natomiast obecnie, gdy do wszystkich ldas publicznych
pogodzić,
pracy, górnikom polskim, któ- manowce!
sprzeda 300 jajonośnych kur". Za
front demokratyczny jest montowany
sławie
Pleśń
przez komunistów, gdy Komintern szkół powszechnych dla dzieci
umieszczenie tego ogłoszenia, sąd
swym członkom najgorliwsze 11roclzonych w roku 1D30.
Na fakultecie dziennikar- zaleca
skazał chłopa na 6 tygodni aresztu„.
popieranie resztek prądów demokramąki za
w aniu azi s ieiszym u pJywa Obniżenie
skim uniwersytetu newjorskieobrazę narodowo-„socjallstycztycznych, gdy nikt poza socjalistami termin rejestracii dzio :~i. posiaW dniu dLisie{szym wchodzi mienoa - 41 gr:, kasza perło nej" polityki gospodarczej.
go rozpisano wśr1'>d studentów
i komunistami już demokracji nie
uznaje, konserwatyści twierdzą, że daiących melr1 ki urodzenia. w żvcie z.irz~dzenie starosty wa - 57 gr., kasza manna 56
~kietę na temat: nJakie osokonserwatyzm zbliżył się do demo- Dz ;eci te będą przyjQte do pu grndLkiego, ustalające następu- gr. - wszystko La jeden kiobecnej
chwili
w
są
b1~tości
kracji I"
!ogram w sprzedaży detali czblicznych szkół pO\\ S;t,echnycb, ja.ce ceny chleba i mąki:
D&Jpopularniejszymi z dzienninej.
40
proc.
65
żytnia
l\ląka
w
przedstawią
ich
rodzice
ile
o
karskiego punktu widzenia".
Winni przekroczenia obo- $mierć
d11iu 1-go września rb. świa - gr. za kg., chleb żytni- 35 gr.
Na pierwszym miejscu uplaZapomnieliśmy dodać, że na dectwn urodzeoi;i w tej szkole, (dotąd 37 gr.), chleb razcwy 28 wiązującego cennika ukarani
sował się prez. Roosevelt na 2. 16. miejscu listy znajduje si~ do której dzieci te IJQrlą skie- gr. (dotąd 30 gr.), bułki 75 gr. zostaną grzywną w wysokości W)bUChU kotła
Mussolini, na 3. Hitler. Pani Herman Goering„.
za kg. (dot~d 80 gr.), kasza do 3000 złotych lub aresztem
r01\ ane.
W folwarku Mirosz~wice,
Simpson jest bardzo popularpow. łęczyckiego podczas patygodni.
6
do
j~czkasza
gr.,
41
pęczak
~ojkot
wziąć
Skąd
na. Zajęła 6. miejsce. N a 7:
rowania kartofli na paszę dla
11
m~ejscu dopiero studenci uroszczeń
"I
bydła i trzody wskutek wadlimieścili Johna Lewisa, przy1' h
~
"
W okolicy Boliwii aresztowej konstrukcji nastąp!ł wyOWY
Wobec zredukowania przez
W~dcę robotników amerykań wana 2 finansistów, Eshtona
buch pary, sprężonej do znaInteresanci przyjmowani są
s~ch. Sławne są bardzo pię i Wt bbsa. Sąd zgodził się kino „Zachęta", ul. Zgierska
Ubezpieczalnia Społeczna
cznego ciśnienia w parniku.
cioraczki kanadyjskie, otrzy- uwolnić ich za kaucją 6 milio- 26, pracowników należących informuje, że przedawnienie codziennie, z wyjątkiem niemały 12. miejsce. Kiepską sła nów funtów ang. Suma ta ~o klasowego ~wiąz~~ Brar:i- praw do składania podań o dziel i świąt, od godziny 8
Wybuch rozerwał kocioł i
wą cieszy się gen. Franco, przewyższa dwukrotnie cały zy Kinematogra!tczneJ Jedynte zasiłek chorobowy następuje min. 30 do godz. 13 min. 30, wskutek tego pracuj~cy przy
18. miejsce. Również gwiazda obieg pieniężny w Boliwii.
z tego powod.u, z~ należą do kia po upływie pół roku od dnia a w soboty od godz. 8 min. parniku robotnik rolny 19-letni
Grety Garbo mocno zbladła
30 do godziny 12.
Adam Zakosztowicz został zaO, w ten to łatwy i parny- sowej orgamzaCJi z~wodow~j, powstania tych praw.
bo znalazła si~ dopiero na 21'. słowy sposób można solidnie Związek Pracownikow Branzy
Zasiłki pieniężne, przy- bity na miejscu.
Reklamacje w sprawie zamiejscu ...
podreperować skarb państwa. Kin~'!1-~!.>,~~!!.~zn!J...2.~~~a____ siłków są załatwiane w cen- znawane ubezpieczonym przez
Policja zarządziła dochodzeW liście tej uderza brak Warto by się i u nas na:d tym bojkot kina · „.zachęta" trali Ubezpieczalni przy ulicy Ubezpieczalnię Społeczną, prze nie celem stwierdzenia, kto
słynnych gangsterów i kidna- skutecznym sposobem zasta- mieszczącego się w dzielnicy Wólczańsk}ej 2.25 przez refe- ~azywane są pocztą za po- ponosi winę za wypadek i
robotniczej i odwiedzanego rat zasiłkow pieniężnych wy- srednictwem P. K. O.
pelingrów. Minęły już czasy Dil- nowić...
śmierć robotnika.
-1
wyłącznie przez ludzi pracy. działu świadczeń.
K.
era, Al Capone'a i innych.

I

Wynalazek
Dziennika
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Jak w zakładzie obłąkanych!
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Zachata

Przedawnienie
o zasi1en c h orob

Nocne dytury aptek
Nocy dzisiejszej dyturują apteki
M. Kasperkiewicz, •Zgierska 54, A.
Rychter i B • .Łoboda, 11 Listopada 86,
J. Zundelewicz, Piotrkowska 25, S.
Bojarski i W. Schatz, Przejazd 19, Cz.
Rytel, Kopernika 26, M. Lipiec, Piotrkowska 193,
A. Kowalski i S-ka,
Rzgowska 147.

Radio

łódzkie
Koncert ogólnopols ki
z Łodzi

orzeźnią
umow-= zbiorową M e
bałucką

t a IOW
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Miej- przystępują do

z

Pracownicy rzeźni bałuckiej
wystosowali do Zarz~du
skiego w Lodzi pismo, w którym wnoszą o unormowanie
warunków pracy oraz płac
pracowników rzeźni miejskiej
N2 2 (bałuckiej).
W piśmie wystosowany m
do Zarządu Miejskiego pracownicy wskazują, że w rzeźni
Nr. 1 przy ul. Inżynierskiej
kwestia płac jest unormowana,
mimo iż rzeźnia ta prowadzona jest przez akcjonariuszy
prywatnych. Jak wiadomo, akcja była prowadzona przez
związek klasowy, który ogło
sił również zwycięski strajk.
Pracownicy rzeźni bałuckiej
domagają się zawarcia umowy
na warunkach identycznych,
jak w rzeźni miejskiej Nr. 1.
W sprawie tej ma być zwoła
na w zarządzie miejskim konferencja.

W łódzkim przemyśle metalurgicr.nym powstała w ostatnich ~atach dość dziwaczna
sytuacJa.
Nao!!ół metalowcy należą do
najlepiej !Zabezpieczonych ekonom~czme i prawnie grup robotmr.zycb, gdyż przemybł metalowy należy do najbardziej
nowoczesnych gałęzi produkcii,
koncentracia robotników iest
tu dość znacr.na, technika wysoka.
'l'o wszystko stwarza dogodn~ejsze, niż w drobnym i średmm przemyśle, warunki wal
ki dla robotników.
Jednakże w Łodzi stosunki
w wielkich fabrykach metalowych nie wiele się różnią od
dzikich stosunków, panuiąc.vch
w chałupnictwie w Brzezinach,
Zgierzu i innych Mysikiszkach .
Łódzcy baronowie stali czu-

akcj i

od 18 do 35 gr. na godr.inę,
jakkolwiek wykonują tę samą
pracę co wszyscy inni robotnicy.
Umowa r.biorowa przewiduje
dla pomocy fachowei 63 gr. za
godzinę,
a nawet robotnic.V
podwórzowi i warsztatowi powinni otrzymywać 55 gr. za

godzinę.
W dniu 16 kwietnia o godz. 17.15
nada ciekawy koncert, poświę
Kobiety są również w potwor·
cony utworom kompozytorów polskich.
ny
sposób wyzyskiwane.
Wykonawcami będa: znakomity młody
Pracuią wszyscy w dusznei
pianista Jerzy Sulikowski oraz Ludwik
sali, pozbawioMj went;ylacji.
Kurkiewicz (klarnet). Wykonane będą
utwory Antoniego Szałowskiego, FranWskutek braku urządzeń o·
ciszka Brzezińskiego i Tadeusza Szechronnych są częste wypadki
ligowskiego. Między innymi wykonane
zaczadzenia, wydzielinami z
zostaną rzadko grywane trzy
etiudy
pieców.
koncertowe op. 7 na fortepian kompozytora ubiegłego stulecia Juliusza ZaInspektor Pracy w czasie
rembskiego.
·
przeprowadzo nej w miesiącu
7.25 Program na dzisiaj. 7.30 Parę
lutym lustracii stwierdził, że
Informacji. 7.35-8.00 Muzyka lekka
(płyty).
12.05-12.40 Wirtuozi forterobotnicy przy baicowaniu że
pianu i skrzypiec (płyty z Warszawy.)
laza w kwasach pracuią bez
13.00-14.00 Coś dla każdego (płyta
rękawiczek.
za płytą). 14.57-15.00 Łódzkie wiaFirma "naprawiła" następnie
domości giełdowe. 15.15-15.40 Muzyka
ją się zupełnie nieskrępowani ten brak; wydała ona rękawi
pogodna (płyty). 15.45-16.15 Słynni
skrzypkowie (płyty). 18.15 Poradnik
przy gwałceniu obowiązuiącego ce, ale •.. podziurawione .
sportowy. 18.20 Muzyka salonowa prawodawstw a.
Wbrew umowie zbiorowej rogra zespół Haliny Adamskiej-Gross Warunki bezpieczeństwa pra- botnikom nie wydaje się ubioJeszcze
w
dniu
onegdaiszym
manowej (tr. z kaw. „Europejskiej" w
Łodzi).
specjalistów cy lekceważą w niemniejszym ru roboczego.
18.50-19.00 „Sztuka w ty- wybuchł strajk
ciu codziennym" - pogadanka - wy- spodniarzy, pracujących
Roztwór miętowy do picia
dla stopniu, niż anonimowy przegłosi Krystyna Chruścielska. 22.45-23 OO
mysł, znajdujący się poza kon- iest przechowywa ny w brudnym
magazynów
gotowych
ubrań.
Muzyka taneczna (płyty z Warszawy).
Łódź

Strajk spodniarzy
trwa

O zaszer egowa nie
pracow ników Ubezp ieczaln i
Od dłuż$zego już czasu pra-1 cowników fizycznych ubezpiecownicy fizyczni ubezpieczalni czalni oraz inne postulaty praspołecznej w Lodzi prowadza. cowników.
akcję o unormowanie warunków pracy i obowiązków.
Jeszcze w ub. roicu warunki
pracy pracowników fizycznych
W Ubezpieczalni społecznej ZO· na rObOtaCh SeZOnOWYCh
stały częściowo uregulowane
Stan robotników, zatrudniona mocy specjalnego układu, nych na robotach publicznych,
jednak pracownicy ci w więk- prowadzonyc h z dotacji Fun·
szości nic są zaszeregowan i duszu Pracy przez
Zarząd
do ustalonej grupy i płace ich Miejski w Lodzi przedstawiał
są normowane ryczałtem wed- się w dniu 15 kwieinia r. b.
ług uznania dyrekcji.
jak następuje :
W sprawie tej postanowioNa robotach kanalizacyjny ch
no zwołać konferencję powtór- i wodociągowych pracowało
ną z udziałem przedstawicie li 1209 robotników, na robotach
zw. klasowego, zw. prac. ubez- plantacyjnych - 330, zaś na
piecz11lni oraz dyrekcji ubez-1 robotach dro~owych - 594 ropieczalni.
botników. Ogółem w dniu
Na konferencji tej ostotecz- 15 b. m. zatrudnionych było na
nie mają być zdecydowane robotach sezonowych 2.433 rosprawa zaszeregowan ia pra- 1botników.

Zatrud nienie

....„„ „„......„„......„ ...„ ............
Wiadomości

-

Uroczystość

Jubileuszo wa 25-lecia istnienia
Bar-Koch by

Zastrajkowało łącznie około trolą

odpowiednich organów naczyniu, nieprzykrytym , wsku·
W środę dnia 14 kwietnia
tek czego dostaje się do napo- rb. wieczorem w sali Teatru
wysunęli rządoViycb.
Jednakże
żądania podwyżki płac w graostatnio nastąpił ju brud.
Polskiego łódzka Bar-Kochba
nicach od 30 do 35 procent. poważny przełom zapoczątkoBrak elementarnyc h środków obchodziła uroczystość 25-lecia
W sprawie tej podjęte już zo- wany przez zwycięski strajk hygienfoznych , umywalni, kotła, swego istnienia.
stały rokowania z przedsiębior robotników w fabryce Weigta. mydła.

120 krawców, którzy

Teatr Miejski
Sródmiejska 15.
Dziś w piątek o godz. 8.30 wiecz. a
w sobotę o godz. 4 po poł. oklaskiwana gorąco przez publiczność wy-

borna

komedia Huxsley'a „ Wiosenne

porządki". Ceny zniżone.
W sobotę o godz. 8.30

wiecz. premiera
przebojowej komedii Romana
Niewiarowicza „Gdzie diabeł nie mote".
W świetnej komedii tej, granej z ogromnym sukcesem w kilku teatrach
polskich, udział biora: Dywińska, Dą
browska, Kondrat, Dejunowicz, Mroziński, Stróżewski. Retyseria Konstantego Tatarkiewicza.

Teatr Polski
Cegielniana 27.
Dziś

Swiadomoś6, że

cami.

Arbitraż

w sprawie

Widzewski ej Manufaktu ry
Inspektor pracy wezwał do
siebie przedstawicie li Widzewskiej Manufaktury oraz Stowarzyszenia Majstrów Fabrycznych celem wysłuchania obydwu stron. W dniu wczorajszym inspektor konferował z
przedstawicie lami stowarzyszenia majstrów. Według prawdo podobieństwa, decyzja w tej
sprawie wydana zostanie w
przyszłym tygodniu. Jak w;adomo, arbitraż dotyczy ustalenia podstawowyc h płac, które
majstrowie otrzymują w czasie postoju.

jedynie sila
organizacji klasowych związków
zawodowych zdoła zapewnić
ludzkie warunki pracy coraz
bardziei wzrasta u łódzkich metalowców.
Obecnie przystąpili do akcji
robotnicy firmy Jarisch, fabryka śrub i wyrobów tłoczonych,
ul. Wodna 11 /13.
Fabryka zatrudnia ok. 130
rob~tni~ów, w tym ponad 20
k?biet I tyleż t. zw. „młodocianych".
W rzeczywistości młodocianych, którzy nie przekroczyli
18 roku życia, jest tylko dwóch,
pozostali tylko dlatego są zakwalifikowan i przez firmę ja•
ko „młodociani". gdyli 1Jie otrzymują normalnych stawek,
lecz jedynie drobne „napiwki"

Jadalni1t została urządzona
w budynku, w którym poprzednio mieściła się stajnia.
Na podłodze pozostały dotychczas ślady kopyt końskich
i ubitego siana.
Robotnicy wystąpili obecnie
do walki o zmianę dotl'chczasowych warunków prac'1y. ·
W pierwszym rzędzie domagają się uregulowania płac t.
zw. „młodocianych" i kobiet
zgodnie z obowiązującym cennikiem.
Akcią kieruje klasowy związek.
·
Metalowcy łódzcy przed l<tórymi stoi ciężkie zadanie wywalczenia lepszych warunków
L:ytu winni zespolić ściślej swe
szeregi pod sztandarami związ
ku klasowe;..;o.

I

w piątek, dnia 16 kwietnia o
godz. 8.30 wlecz. pożegnalne przedstawienie świetnej sztuki B. Shaw'a
p. t. „Profesja pani Warren" z Ireną
Horecką w roli głównej.
Przedstawienie urządzone jest staraniem stow.
11 Kultur Liga".
Jutro w sobotę, dnia 17 kwietnia b. r.
o godz. 4.30 po poł. (po cenach znipragmatykę
żonych) i 8.30 wiecz. w dalszym cil!gu z przemysłem ceramicznym
• ,
•
arcyzabawna komedia Michała Bałuc
Jak już donieśliśmy, związki
kiego p. t. „Klub kawalerów" w świet
dyrekcją
zawodowe wyst~piły do okrę
nym wvkonaniu B. Bronowskiej, A. BuW dniu wrr,orajszym
czyńskiego, J.
Gosławskiej, K. Le- gowej inspekcji pracy o zwo- żydowskiego
się. miała w lokalu związku
szczyńskiego,
H. .Łapińskiej, M. Na- łanie konferencji celem zawarPracowników Instytucyi Używrockiego, A. Nowosielskiego, Z. Sy- cia umowy zbiorowe; w przeW szpitalu dla umysłowo teczności Publicznei
kulskiej, J. Tatarkiewicza i Z. Tokarmiędzymyśle ceramicznym . Związki chorych przy ul. \Vesołej
proskiego. Inscenizacja i reżyseria H.
konterencia,
celem
domagają
się mi~dzy innymi wadzonym przez gminę ży
Morycińskiego.
ostatecznego ustalenia tekstu
W pełnych próbach pod reżyserią podwyżki płac dla robotników dowską w Łodzi ostatnio
po- pragmatyki
Zofii Modrzewskiej wspaniała sztuka akordowych o 15 proc., zaś
dla prawstał zatarg na tle wypowieGabi ieli Zapolskiej p. t. „Panna Malicowników
gar.owni
miejskiP,j,
dla dziennie płatnych - od dzenia pracy z terminem 30
czewska" z Jadzią Andrzejewską w
25 do _ 35 procent. Okręgowy czerwca r. b. wszystkim pra- tudzież norm urlopowych dla
roli głównej.
inspektor pracy inż. Wyrzy- cownikom celem zredukowa- pracowm"kó w.
kowski wyznaczył termin kon- nia części pracowników i obKonferencja nie doszła do
ferencji w tej sprawie na przy· niżki płac.
skutku, ze względu na to, iż
szłą środę, t. j. na dzień 21-go
W związku z tym w lokalu przedstawic~ele niektórych związ
Dnia 18 kwietnia b. r. o godz. 11.30 w kwietnia r. b,
gminy żydowskiej odbyła się ków nie przybyli i odroczona
południe odbędzie się w Teatrze Polskim wielki pokaz mody wiosennokonferencja, w której udział została do następnego tygodnia.
letniej z udziałem firmy M. Apfelbaum,
wzięli przedstawicie le pracow
Wobec zbliżania się terminu
Maison Coussin-Cattley, Maison Nou- pos~sji
ników
i gminy żydowskiej, z urlopów. związek klasowy invelle, oraz cały szereg firm warszawSąd starościński skazał w
ramienia klasowego związku tensywnie przygotowuje akcję,
skich i łódzkich.

Konfe rencja

Rokow ania

z

szpitala

O
dla
pracown1k ow gazowni

odbyć

związkowa

służbowej

Wielka rewia mody
w Teatrze Polskim

Za antysanita rny stan

Teatr Popularny
(Ogrodowa 18)
sobotę

i niedzielę w dalszym
ciągu doskonale grana
i wyretyserowana komedia Wł. Perzyńskiego „Dzię
kuję za służbę" z J. Kossowską, H.
Łopuszańską, Z. Bończą, K. Wichniarzem i M. Zonerem w obsadzie.
W

dniu wczorajszym na 30 . dni
aresztu Emanuela Wajnkranca
właściciela
posesji przy ul.
Jerozolimskie j 8 .ia antysanitarny stan całej posesji.
Dalej skazani zostali Alter
Cyttet i Chaim Grynbaum
Uerozolimska 4) po 30 dni
aresztu.

Paszpo rty
emigra cyjne

Otwercie dzielnicy PPS wydaje Syndykat Emi·
W niedzielę", dnia -18 b. m. gracyjny

o godz. 6 po poł. odbędzie się
Zgodnie z okólnikiem Miniotwarcie nowego.lokalu dz. Pra- sterstwa Spraw Wewnętrznych,
wej P.P.S. przy ul. Lipowej 71. jedynie Syndykat Emigracyjny
w Łodzi i jego prowincjonalue oddziały upoważnione są
obecnie do wydawania paszportów emigracyjnyc h osobom,
emigrującym z Polski.
Dawniejszy system wydawania paszportów przez starostZbliża się święto wo grodzkie został zaniechany
a to ze względu na częste wy
1 MAJA !
padki oszukiwania emigrantów
ProletariatŁodzi da im- przez różnych macherów, którzy wyłudzali od nich · pienią
ponujący przegląd
dze rzekomo za wyrobienie
swych sił!
paszportu.
Termin ważności paszportu
emigracyjneg o wystawiany jest
zasadniczo na 1 rok.

ROBOTNICY!
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pracowników komunalnych i
inst. użyt. publicznej był obecny tow. Lenk.
Na konferencji przedst. gminy zapewnił przedstawicie li
związków, że redukcji płac
gmina nie przeprowadzi , zaś
w sprawie ltńormowania czasu pracy, który obecnie trwa
po 12 i więcej godzin na dobę,
zwołana zostanie jeszcze jedna
konferencja, na której gmina
sprecyzuje ostatecznie swe stanowisko.

Wypadek przy
pracy w Wimie

aby urlopy odbywały się już na
podstawie nowych norm.

Zakończenie

strajku
w fabryce Walasika

w fabryce Walasika w Rudzie Pabianickiej, jak to podawaliśmy, jeszcze przed trze
ma dniami wybuchł ponownv
zatarg z tego powodu, że
fabrykant mimo zobowiązań
przyjętych nie płacił zaległych zarobków a na domiar
zwiększył zaległości nie wypłacając bieżącej tygodniówki.

Na konfet encji odbytej u
Inspektora Pracy fabrykant
oświadczył, że terminów W,Y:
W zakładach Widzewskiej płat nie może dotrzymac 1
Manufaktury ul. Rokicińska zagroził unieruchomie niem fauległ wypadkowi przy pracy bryki.

robotnik ~7-letni Stefan Piasny,
Jednakże w dniu wczorajzamieszkały przy ul. Nowo- szym uregulowat część zaleggrodzkiei 11.
łości, wobec czego robotnicy
Wskutek wypadku Piasny podjęli pracę przy czym administracja fabryki zawiadoodniósł obrażenia ciała i zła
miła
że od dnia 24 b. m.
mania nogi. Rannego opazmniejsza
czas pracy z 6 na
trzył wezwany lekarz pogoto4
dni
w
tygodniu.
wia i przewiózł do szpitala.

sportow~
ku 1904.. w roku 191~ ~do~yła ,ona. 1_n1~trzostwo Ligi.. w1edenskieJ i puchar Austru. W
roku 1932 Florisdorfer zakwalifikował sią do rozgrywek o
puchar Europy środkowej a i
obecnie drutyna zaliczana iest
do czołowych zespołów austriackich. Jak już podawaliś
my, FAC bawić będzie w Ło
dzi w dniu 6 maja.

Imprezę r.agaił prezes klubu
dr. Handze! okolicznościowym
przemówienie m o życiu i pracy
Bar-Kochby.
n
W części sportowei uroczy- Lodzianie na obozie
stoś~i udział wzi~ł.y. wszystkie. bokserski m w Poznaniu
sekcie sportowe 1ub1latów demonstruiąc ciekawie opracowaZ pięściarzy łódzkich wyznane i ładnie wykonane ćwicze- czonych do obozu bokserskiego
nia gimnastyczne .
w Poznaniu, który rozpocznie
Jt>dynym minusem imprezy sią 18 b~11. "'.' związk~ z przyto znaczne opóźnienie rozpo- go.towamami do wyJazdu ~a
częcia i zbyt długie przerwy m1strzo.stwa ~uro.py ~o Med10między popisami poszczegól- 1.anu, ?1sarsk1 ~y1edz1~ b~zpo
nych grup.
sr~dmo z Łodzi"'!' pomedz1ałe~,
zas Chmielewski, który trenuje
~obecnie w Warszawie pod kieI runkiem Sztama, uda si~ do
•
•
Poznania bezpośrednio z WarM1ędzyszkolny tut"n1ei szawy. Nie weźmie natomiast
w piłce ręcznej
udziału w obozie jeden z najlepszych w chwili obecnej boKoło sportowe przy Miejskiej kserów polskich - Stanisław
S;1,kole Handlo_w~j oruanizuje Woźniakiewicz, a to ze wzgl~w lokalu polskI~J _Y1;1CA m_ię: du na przygotowani a do egzadzyszk?lny_ turrneJ. ~iatkówk1 1 minów maturalnych. Jak się
ko~zy kowln męs~I~J .P~ZY u- jednak dowiadujemy, „Moryc•
dziale zespo~ów ~ie1sk.10J Sz~o- trenuie intensywnie w Warł~ Ha.ndloweJ, ~imna~1um 1 ~· szawie, aby być w pełnej fo~
Piłsudskiego, GimuazJum Nie· mie na mistrzostwa Polski
mieckiego i Państ~?wej .szko_- które odbę:lą się w dniach
ły Przemysłowo - lechniczneJ. 24-25 bm w Poznaniu.
Turniej który odbywać się bę·
dzie o puchar YMGA, rozegra- .fiołarstwo
ny zostanie w ciąg;u trzech
n.iedziel, prz;y: cz~m rozpocznie Drużynowv wyścig
się on w niedzielę 18 bm. o
"
•
godzinie 14-ej. Ze względu na 1 szosowy o mistrzostw o
udział w turnieju czołowych okręgu
zespołów szkoln~'. ch, zapowiada
W dniu 2 maja odbędzie się
się on bardzo ciekawie.
na trasie Pabianice - Łask Wadlew - Wola Kamocka i z
powrotem, wynoszącei 100 klm.
Piłka nożna
'kolarski wyścig szosowy o
Piłkarska drużyna
mistrzostwo drużynowe okręgu
FAC Wiedeń w Łodzi łódzkiego. Tego rodzaju wyś
cig odbędzie się po raz pierw '7.iw1ązku z międzynarodo- wszy. Każda drużyna składać
wym meczem piłkarskim LKS się może z 5 zawodników, zaś
- FAC (Flurisdorfer Athletik- o kolejności mieisc, r,dobytych
sport-Club) wiedeńczycy nade- w wyścigu przez poszczególne
słali w dniu wczorajszym swój drużyny decydować będzie czas
sk~ad, w jakim wystąpią V: L?· osiągnięty przez czwartego zadz1. S~ład ten przedstawia się wodnika (każdej z drużyn).
następuJąco: Sch~rl, B~rna_rd, Zespoły startować będą pOjP,Hradecky, Wolf, Fiala, Friihw1rt, dyńczo w odstępach 5-cio miVeivoda, Doslal, Kern, Leinwe- nutowych, przy czym wyścig
ber i Chlad. Z wymienionych rozpocznie się 2 maja z przed
piłkarzy bramkarz Scharl był Parku Wolności w Pabianicach
'Jl.yznaczony do reprezentacji o godzinie 8 rano. Kluby koAustrii przeciwko Włochom i Jarskie mogą zgłaszać do wyś
Francji, pomocnik Wolf jest cigu dowolną ilość drużyn do
jednym z najbardziei rewela- dnia n bm. włącznie. Zgłocyjnych graczy wiedeńskicł1 i szenia przyimuje sekretariat
mimo, iż liczy zaledwie 19 ŁOZK (Zachodnia 18 p. M. Karlat, grał już w reprezentacji piński). Drużyny startuiące w
państwowej.
Jest on byłym wyścigu winny posiadać jednagraczem l~apidu. Również by- kowe koszulki o barwach klułym graczem Rapidu jest )rapi- bowych,
tan drużyny Fiala, zawodnik
b. szyhki i doskonały technicznie. Z napastników wyróż
Dr. med.
nić należy znakomitego driblera, prawoskrzydłowego Vejvodę,
WOŁKOWYSKI
prawego łącznika Dostała, oraz specjallsta choróla wenerycznych, :;ekwielką nadzieię Austrii szyb·
sualnych I skórnych
kiego i zwrotnego Kerna.
te1. 238-0.2
Drużyna piłkarska Florisdor- przyjmuje od
8 do 11 I od 4 do 9 wlecz.
fer AC założona została w ro- w nledzlehi I śwltta od 9 do 1 po poł.
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