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Krwaw a bitwa o Duran go na froncie baskiis kiin
Kwatera

główna

wojsk powstaft- stało przez pOwstańców po cięi·
wojska rządowe kich walkach, mimo mgły, która
skoncentrowały pOd Durango bar- utrudniała bardzo działalność zadzo liczne Oddziały, które stawia. równo lotnictwa, jale i artylerii.

ezych donosi,

ty

zacięty

dziłi w tym okręgu. Na odcinku
Eibar • Marquina wojska rządowe,
opierając się o swe nowe pOZ)'cje,
nieustannie niepokoją powstańców, których 1)0&uwanłe się na
tym odcinku zostało wstrzymane.
Wojska rządowe, znajdujące si~
w Okopach drugiej linii, OSłtzelł·
wują straże przednie powstańców
i utrzymują się na swych pozv·
cjach, a duch bOjowy wojsk J~ł
bardzo ®bry.

że

opór. Miasto

zajęte

zo-

We wtorek wieczorem

oddziały

gen. Mota

„Narodowa" armia

OTOCZYŁV CAŁKO Wł CIE

OKO-

UCE DURANGO,
gdzie Baskowie skOncenłrówali ostatnie swe siły, rq>rezeutowanc
priez 5.000 żobńerzy i 20 ciężkich
czołgów. W środę rano artyleria

gen. Franco

powiłańcza rozpoczęła

ostrzeliwa-

' nJe grup nieprzyjacielskich. Straty
były bardzo duże. Kilka czoJgów
zostało trafionych. Około poludnła
Baskowie usłłowali wydostać słę z
miasta dwłema drOgami: jeduą na
północny • zachód, a drugą - na
pOłudnłowy - zachód. Próby te te.
dnak zostały udllł'emiłłone pn-a
Jcnytowy ~ brOoi automatyci.
nych t artylerfl gór.ideł. Saperzy
pc>wstańców odbudowali w ogniu
MOST, WYSADZONY PONOWNIE PRZEZ BASK6W
na drodze, włodącef do Vertiz.
O godz. 15.30, po kontrataku brv·
• gad z Navarry, wspieranych pruz
oddziały karlłstów i ta1aagistów,
pow8łańcy przeszlł przez most,
wkraczając ostatecznie d
Durango.
Kolumny, które pierwsze wkroczyły do miasta, udały się nasfłp.
nłe dalej, z.dobywając dwie miejscowości, f>Oł?tone w OdtegłOścł
10 kim. na północ od Durango.
Oddzłaly te zaJęły również góry

1 Maja we ·Francji
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wycb odbędą się dwa pochody, organizowane przez związek

syndykatów departamentu Sekwany. Pochody te wyruszą ;eden z placu Voltaire'a, a drugi z pla~ Bastylii i dojdą do

Vincennes, gdzie przewódc:y Generalnej Konfederacji Pracy
wygłoszą przemówie~ transmitowane przez wszystkie roz~ośnie w kraju. Dodać należy, iż
W DNIU t.go MAJA NIE UKAżF.: SIĘ WE FRANCJI żADEN
DZIENNIK.

6r

w dal8zym ciągu bardzo gwałtownłe na Durango, które znajdować
się ma jeszcze w rękach wofsl<
rządowycb, choć powstańcy wprowadzili do akcfl znaczne łlo§cf materiału woJennego, Jakie zgroma-

•
zawarcia sojuszu wo1s,
owego

źbil

~~~ej,Ch~:b:r~:fn~~dni~~~~~ r?7T, '":'1~;;%W'fy?-~ ~t;t•w;•r·;w· -'d~
wczoraj swe prace. jak słychać,
komisja nie przewiduje żadnej pen
sji dla księcia Windsoru. Odrzuciła ona również propozycję nacjo-

Obrona
Małe)

Ententy

Według wiadomości z Pragi, U·
tworzony został w ministerium
wojny w Bukareszcie nowy wy·
dział, który ma za zadanie koor·
dyna~ję prac dla obrony wszyst·
ldch trzech państw Małej Enten·
ty. "Kierownictwo nowego biura
objął płk. Pika, były atache woj·
skowy Czechosłowacji w Buka·
reszcie, który przed kilkoma dnia J
!Ili o~uścił sw~ ~tacówkJ.
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dotychczasowego stosunku przyja
źni w nliemiecko • włoski sojusz

b. królowi Edwardowi VIII
Torn.

Z

Mussoliniego u Hitlera _ wywolały wrażenie, że między Rzymem
a Berlinem
przygotowuje się
zwrot w kierunku przeistoczenia

Parlament odm6wil

księstw

obcych, co do niszczy-

rzędu

dotarł

statkiem bryfyjskim, kłól'Y.
do Bilbao.
St. Jean de Luz opuściły wezo·
dzi, że w ciągu 3 godzin 30 sa· raj w nocy 4 dalsze statki brytyj.
skie, udające się do Bilbao.
molot6w niemieckich bomba
dowało zaciekle ludność histoKtóTNIE W OBOZIE
rycznego miasta Guernica. Pra'
GEN. FRANCO.
gnę wierzyć - dodał prezydent
Według wiadomości, nadesiłe)
- ie narody przyjdą z pomocą
300 tysiącom kobiet i dzieci, szu z nad granicy hiszpańskiej, prze.
wódca Falangi hiszpańskiej, Ma.
kających dziś schronienia w Bilnuel Hedilla, został aresztowany.
bao. Dla mężczyzn nit. iądamv Odmówił
on podobno wykon~nia
niczego, gdyi niezłomna wola
niektórych postanowień gen. fra11•
obronv wolności narodu da bn co w zwią.zku
z niedawnym dekresiłv do 1>0Diesienill ze spokofem tem
o unffłkacfł mllicłł ł połącie
oajwiekszvch ofiar.
niu wszystJdclJ partyj hłszpańskłc&.

I

MUSSOLINI.

I

· ··'

wojskowy.
Czy jednak plan zawarcia wiosko • niemieckiego sojuszu wojsko
wego
oznaczać ma gotowość
Włoch do zbrojnej rozprawy z
mocarstwami zachodnimi, czy też
jest to dalszym a równocześnie O·
statnim już objawem włoskiej polityki DEMONSTRACJI, na to trudno dać w tej chwili ścisłą odpo-

DLA Bil..BAO.
statek handlowy „Back·
worth" z ł a dunkiem węgla. drzewa
i żywności , który przed kilku dnia.
mł WVl'tvnął z Londynu, przybył
wczoraf bez przeszkód do Bllbao.
eskortowany at do gran icy wód
terytorialnych przez kontrtorpedowiec brytyjski. .,Backworth" zakontraktowany był przez bryty.iski
komitet pomocy dla Hiszpanii. Cały szereg wybit11ych osobistości
oraz posłów do Izby Gmin składa·
ło datki w naturze i w pieniadzach na skompletowanie ładunku
statku. „Backworth" jest 8-ym z

I

Pożar

wświątyn· Wan-Szu-Su

Ubiegłej

nocy wybuchł pozar w
~wiątyni Wan - Szu - Su, w oko li
cach Pekinu. świątynia ta słu żyra
za samdorium dla osób używają·
eycb... narkotyki. Ostatnio prze·

- 'byw~ tam 800 chory_ch. Ylsku·

tek zamieszania, jakie wybuchłc
podczC).s po ż a r u 400 mieszkancow
san aturium zdołało· zbiec. Policja
ugłosiła natychmiast stan obl~ie
nia(!)

Heduty

wywOłało

IRLANDZCY
W LKJ.

dute

MAJĄ

DOSVć

j

Przewódca faszystów irladzkicti,
gen. O'Duffy, wvdał rozlcaz, aby
brygada irlandika, walczlica w
Hlszpanll po stronie powstańców,
powróciła do Irlandii. Rozkaz 1)0•
wołufe się m. in. na uchwało"'
przez parlament Wolnego Państwa
Irlandzkiego ustawę, zakazującą
Irlandczykom zaciągania się do
do wojska w charakterze ochotni.
ków, Oczywiście , ie ustawa ta była tylko pretekstem dla faszystów,
którzy w rzeczywistości mają do·
svć walki.

I
Lon.dyn bez autobus6w
komunikacyjny w stolicy W, Brytanii

Toczące się od 2-ch dni rokowa.
nia między delegatami zarZIJdU
Jondyńskiego transportu pasaierskiego a delegatami prezydium
Związku zawodowego pracowników transportowych, nłe dopro.
wadziły dotąd do porozumienia.
żadna ze stron n'.e ustąpiła I, o Ue

w ciągu
dnia dzisiejszego
nie zo..
stanie
osiągnięte
porozumienie,
to
0 północy z piątku na sobOtę przestaną kursować autobusy 1ondyńskie.
Obecne pOłożenie zdaję się wskazywać, że strajk autobuSÓw jed·
nak nastąpi. Nie wiadomo wpraw-

Chiny nie
l

I

FASZYśCJ

Anp:iełski

uznały

Jak donosi korespondent wie- wiedź.
„Kuriera Warszawskiego",
Strasząc widmem sojuszu wojpobyt generała Goeringa w Rzy- skowego z Niemcami Mussolini rzu
mle i jego „prywatne'' konferen- ca na stół niejako swoją OSTATNowomianowany
ambasador
cje z Mussolinim i hr. Ciano, za- NIĄ KARTĘ w nadziei, że Anglia włoski w Chinach Giulio Sora wrę
powkldana na 3 maja wizyta von ulęknie się może tej groźby, uzna
Neuratba i prawdopodobnie przy· imperium włoskie, udzieli kredy- F
'
bycie Blomberga do stolicy Włoch tów państwom dyktatorskim, przy
w dniu rocznicy włączenia Ąbi- zna Niemcom kolonie i wstrzyma
-~ synU do imperium włoskjego, wre wyścig zbrojeń. Nic jednak nie
szcłe rokowania dyplomatyczne przemawia za tym by Anglia i 1
między Wilhelmstrasse i Palazio 1 Francja dały się teraz nastraszyć. ·
Venezia o ustalenie daty rewizyty
deński

Uwięzienie
wrażenie.

NO\VE TRANSPORTY

StraJ~

unędOwych, powstańcy napJerafą

Komisja parlamentarna a :igiel~ nalizacji dochodów
skiej Izby Gmin do spraw listy cy· walii i Lancaster.

państw

cielskich instynld6w fuzysł6w
hiszpańskich. Prezydent twier-

ostatnia karta Hussoun·ego I

•-----------------------

pensłi

S,wiata Pr cy

URZĘDNICY MAJĄ śWIĘTOWAC CAŁKOWICIE.
Pracownicy środków komunikacyjnych i szoferzy taksówek
czynni będą tylko do godz. 20..ej. W godzinach popołudnio·

Według informacyj ze źródeł pół

przyznania

f

Generalna Konłederacja Pracy Francji i wszystkie jej organizacje zamierzafą nadać świętu Pierwszego Maja.
CHARAKTER OLBRZYMIEJ MANIFESTACJI,
która pzaaczy się m. in. przez aymbolic:zne powstrzymanie
się od pracy.

ea::;;:;:~OSTAU>
Oficerowie i tolnierze hiszpariskiej armii narodowej, waleczm
zdobywcy Malag,il Zaraz przetłumaczymy dla was na niemiecki, wioski i arabski przemówienie
przedstawkiela gen. Franco.

TO BANDY HITLEROWSKIE
ZNISZCZYL Y HISTORYCZNE
MIASTO GUERNICA.
Koresp. Havasa podaje oświad
czenie prezydenta Rządu baskijskiego, który protestuje prze
ciwko zrzucaniu przez powstań
c6w odpowiedzialności za palenie miast baskiiskicb na Bask6w. Przy czym powołuje się
na świadectwo d~iennikarzy i
l)rzedstawicieli
konsularnych

dzie, czy potrwa on długo, ponł~
waż nie jest do pomyślenia, aby
Londyn w obecnym okresie przed
kOrOnacyjnym mógł znieść chaos
komunikacyfny, jaki niewątpliwie
wywołać musi strajk autobusów.
Autobusy są, jak wiadomo, na]·
bardziej popularnym środkiem kOmunłkacji miejskiej w Londynie
i cOdzłennłe czynnych jest okOłO
6 tysięcy wo:zów. Specjalnie od-.
czuwać by się dał strajk autobuSÓW w sobOtę, albOwiem jest to,
poza świętem t maja, dzień, w,
którym odbędą się finały rozgrywek piłkarskich o puhar AngllL

zaboru Ab·synii
czył

wczoraj prezydentowi centralnego Rządu chińskiego Lin·
Senowi swe listy uwierzytelniaj1·
ce w imieniu króla Włoch i cesa~
rza Abisynii. W odpowiedzi swej
prezydent ograniczył się do wymienienia
tylko
tytułu króla
Włoch.

".asto odc.ete od Sw1ata
Wylew rzeki Thames w Ameryodciął miasto Thamesville oc:!
świata. Setki mieszkańców uwię·
zionycb zostało w ten sposób w,
swych domach. Tysiące zdołały,
jednak :wrdostać się przedt~ ~
21nmEłft„~Y!l„~apN.. . ~
ce

..

Str. 2

Przegląd

Na miejsce wiecznego spoczynku
...

Ostatnia droga Zb. Zapasiewicza

Tolwióbki. We wszystkieh przemówieniach przebijał szczery żal
się czynnikiem twórczym i jedna- nad utratą Zmarłego.
jąc serca mas wszystkich.
Wszyscy stwierdzali, że luJca
.żegnał
Zmarłego
w imieniu powstała po Zmarłym w organiza
współpracowników
ob. Kulesza. cjach mieszkaniowych jest nie do
Serdecznymi słowami mówił ob. zastąpienia.
Nawoływano
więc
Pile z krakowskiego „Legionu do naśladowania Zmarłego w
Młodych'' - Frakcj-i, podkreślając pracy społecznej. Wyrazem oddawielką rolę, jaką odegrał Zmarły nia hołdu Zmarłemu
ma być zbiór
w życiu młodzieży.
ka na Fundusz Stypendialny imie- Kierowaliśmy do niego nasze nia T. Toeplił'za, którego stworze
myśli, wierzyliśmy w n.i ego l zaw- nie zainicjowała Warsz. Spółdziel·
~e, kiedy żegnaliśmy się z nim, nia Mieszka1t1iowa.
mówił nam pr<M>te, mocne słowa:
Jedźcie i trzymajcie się! I te same
słowa płyną teraz do nas z jego

SWATCat ze „Słowa" chce koniecznie
połączyć we współpracy politycznej prawi.cę „sanacji" z endecj<}.
To też rozpatrując ostatnie uchwały endeckie w art. p. t. „Kiedy o.
ble strony chcą zjednoczenia'',

· Z kaplicy powązkowskiej na
cmentarz odprowadziły tow. Zbł·
gniewa Zapasiewicza Czerwooe
Sztandary, towarzysze walki i pra
~Y i tłumy młodych, którym bliswzywa endecję, by przestała pro.
!kie było proste ale trudne Jego
wadzić politykę „wewnętrznej e.
zycie, którym bliska była Jego
migracji" (oderwaną od bieżącego
rewolucja ideowa i jego ostatnie
życia) i wskazuje na to, że anty·
stanowisko.
żydowskie
wynurzenia płk. Kowa
Na ramionach przyjaciół odbył
lewskiego,
szefa sztabu OZON.-u,
/tow. Zapasiewicz ostatnią, najsposą w gruncie rzeczy „zajęciem pokojniejszą drogę, w szpalerze czer·
zycji R. Dmowskiego" (I). Pro·
[Wieni sztandarów, do których przy
szedł pełen energii i woli walki.
W imieniu Unii Zw. Prac. Prze1111ysłowych żegnał Go ob. Orygo- mogiły.
łajti!J słowami uznania dla Je.
Nastwnie przemawiał przedstago „woli czynu, która rodzi wolę wiciel kolegów z Francji i p. MroNa oświatę robotniczą w dniu 1 Ma)a odbywa
;wycięstwa".
rzewicz w imieniu przyjaciół oso ·
W imieniu PPS. i Wydz. Młodzie bi słych.
się wszędzie publiczna zbiórka na TUR.
~ PPS mó'Mł tow. Zaremba.
Wolno opuściła się czarna trum.
Cały łwlat Pracy złoty datki na blbl)otekl, or.
- Przyszedł do nas tow. Za. na. · I znowu pochyliły się czerwo1>asiewic:z w . okresie ciężkiej wat. ne sztandary nad pokrytą mnó- ki estry, świetlice I
Sci i zaraz zajął stanowisko pełne stwem kwiatów mogiłą, nad roz
~dpowiedzialności, na jednym z postartymi w dół
czerwonymi Pod hasłem a TUR dla robotnik6w-robotnicy dla TUR
bajtrudniejszych odci.nków ruchu, wstęgami wieńców.
DZlś DO GODZ. 12·ej W POLUDNIE MOŻNA JESZCZE
aa odcinku
pracowniczym, staj~c
„ .....
...

Jutro I~iór~a na

~

Osfalni a·droga Teodora Toeplitza
' Wczoraj, odbył się
low. Teodora ToepHłza.

l. ll. ft.

w llłJm krain I

ZAMAWIAć W NASZEJ ADMINISTRACJI 1-szo MAJOWY
NUMER PROPAGANDOWY, KTORY UKA.żE SIĘ JUTRO
W ZNACZNIE ZWIĘKSZONEJ OBJĘTOśCI I POWIĘKSZO
imieniu NYM NAKLADZIB.

pogrzeb wiaH ob. Jurkiewicz w
T -stwa Reformy Mieszkaniowej,
Pociąg,
wiozący
zdązających p. Vice-Prezydent m. st. Warszałla pogrzeb do Brwinowa, gdzie wy Pohoski, ob. Paprocki
imre·
:r.ostał
pochowany Zmarły, był niem Związku Urbanistów i ob.
przepełniony.
&>kołowski im. organizacyj SpółW pogrzebie wzięły m. in. U· dzielczych.
w numerze - obok artykułów i prac przedstawicieli polskiego
tlział ze
sztandarami delegacje
Dłuższe przemówienie w lmte·
artykuły LUDWIKA DE BROUCKERE'A,
~zielnic warszawskich PPS„ ,,żo- niu władz partyjnych, oświetlają· ruchu socjalistycznego liborz - Marymont" i „Ra:kowiec'', ee postać szlachetnego i uczynne- przewodniczącego Międzynarodówki Socjalistycznej.
FRYDERYKA ADLERA, sekretarza generalnego Międzynarodówltliejscowego Komitetu P. P. 5., go towa,r zysza, wygłosił tow. M.
ki Socjalistycznej,
!Związku
Robotników Budowla- Nowicki.
OTTO W ELSA przywódcy Niemiec podziemnych,
·nych PPS., Wairszawskiej Sp0ł·
żegnał też zmarłego w imieniu
TEODORA DANA, przywódcy socjalistów rosyjskich.
fdzielni Mieszkaniowej, organizacji najbliższych
współpracowników
W numerze - wspomnienia Ludwika Krzywickiego, utwory JU"°biecęJ, Na mogi1ę złożiono dużo oraz najbli2ej ze zmarłym związa
LIANA
TUWIMA, CZESŁAWA CIEPLIŃSKIEGO, EDWARDA SZY·
?Wie1iców.
Jnej
placówki - Warszawskiej
: Nad otwartą m~ prmna- Spółdzielni Mieszkaniowej - tow. MAŃSKIEGO.
Cena numeru - tylko 10 gr.

Jutro-nasz wielki

cowników
;we Lwowie

przemysłu

została

naftowego

Korespoodentów nuąrcb prOsł· jowych w clą. l maja, w goc:IZ. od
my o podawanie telef<>nicznie' spra 4-6 po pOI.
wozdań z obchodów płerwszoma.
Telefon Redakcfl:
wa zbiorowa. RobOtnlk:Om raflne.
Warszawa, 506·70.
ryjnym przyznano p<>dwytkę w
wysokości 6 procent, a kopalnianym 7 proc. Ponadto robOtnicy o.
trzymali szereg tcorzystnych dla
nich dodatków.

Mi~il1Jnaro~owa PDli[ia powietnna

•
ASka
ak.ci·a
I 'U
r
nl.kÓW
miałaby czuwać nad pokojem świata
'I
Wycl
Z.
kopalń pszczyńskich
Strajk na kopalni „Beor" trwał akcja dobiegnie pomyślnego koń .
Poza tym akcja jesz. ca.
cze w środę rozszerzyła się na na**
*
le~ą,cą. qo tego samego koncernu
Wspólna konferencja
przedstapszczyńśkiego
kopalnię
,,Ema wicieli górników i dyrekcji kopalni
Ilu el".
odbyła się w czwartek. C. Z. G. re ·
W czasie prowadzonych roko- prezentowali tow. tow. Stańczyk
wań udało się uzgodnić większość Chróst, którzy przedstawili kilka.
postulatów. Rokowania z dyrek- dziesiąt postulatów, m. in. domacją ko.palń pszczyńskich prowa- gając się podwyżki płac o 20 %.
d~ił ~?'!V: jaQtśl. Oórnicy z ko
Dztś - dalszy ciąg konferencji.
palni ,,,Erpanuel", dowiedziawszy
"'*
*
się
o uwzględnieniu większośc;
Z liczby górników,
którzy zapostulatów i o uwzględnieniu spra chorowali w czasie głodówki na
wy zaliczki - wyjechali na p0. kopalni „Siemianowice" jeszcze
wierzehnię.
Należy
spodziewat'. kilkudziesięciu znajduje się na lesię równiież, ile na kopami „Beor" czeniu w szpitalu.

w czwartek.

Echa afery z maturami
Na podstawie sprawozdań, zło szkolnego lwowskiego i delegata
przez kuratora okręgu minilsteliiwrn W. R. i O. P. w sprawie przebiegu egzaminów dojrzałości na terenie okręgu szkolnego
lwowskiego, p. mi111łf5.ter W. R. i O.
P. polecił kuratorowi unieważnić
przeprowadzone egzamiltly piśmien
W ,ezwartek- zakończyła się w ne w tych szkołach, w których abi
Krakowie blokada w gmachu Brat turienci korzystali z tematów, uniej Pomocy przy ul. Jabłonow zyskanych w drodze nielegalnej.
skich, okupowanego od przeszło
(PAT.).
miesiąca przez młodzież demokra·
tyczną. (PAT).
~onych

Za ·ończen_ie blokady
w· Krakowie

Bawiący obecnie w Londynie
francuski minister lotnictwa Cot
przyjął
wczoraj
przedstawicieli
prasy angielskiej wobec których
podkreślił
prywatny charakter
swej podróży. Skorzysta jednak
ze swego pobytu w Anglii, aby
nawiązać kontakt
z lotnictwem
brytyjskim, dla którego żywi podziw. Minister podkreślił wiarę
Francji w Ligę Narodów i dodał,
że Francja zamierza oprzeć swą
politykę zewnętrzną na dzia!alności Ligi Na.r odów. Liga mogła po-

nia w Abisynii i Hiszpanii, gdzie
' nie zdołała zapewnić pokoju, lecz
prawdą jest nadal, że na_jłepsze
widoki sprowadzenia pokoju tkwią
we wzmocnionych instytucjach gt.
newskich.
W sprawie ewentualnego ograniczenia zbrojeń powietrznych mi
nister przypomniał, że Francja za
proponowała po wojnie zniesienie
armii powietrznej i stworzenie
międzynarodowej

siły

DZIWNA „POLITYKA".
W ostatniej „Polityce" znajdujemy artykuł p. t. »Szlaki Orun.
waldzkie", w którym a.utor doradza Polsce współdziałanie z hitle-

rowcami przeciw ZSSR.

Artykuł

zaczyna się od tego, że wspólnie
z Niemcami moglibyśmy obecnie
przerobić całą „mapę Europy".
Imperialistyczne perspektywy na
wielką skalę. Autor zastrzega się,
że bynajmniej nie lekceważy niebezpieczeństwa
niemieckiego,
wprost odwrotnie. Ale właśnie aby z czasem móc swobodnie operować na zachodzie na froncie
niemieckim, trzeba obecnie roz.
gromić Rosję (i w ten sposób mieć
święty spokój na wschodzie). Naturalnie wspólnie z Niemcami.
Autor kończy:
„Droga do Grunwaldu w przy.
szłośc:i prowadzi <hiś pnez SOJuaz

ser nazywa ten nowy zwrot hitle.
ny w zasadach „autarkii"? Strasrowskim .Nepem" (analogicznie
do bolszewickiego zwrotu w r,
1921). Jest to oznaka wielkich
trudności gospodarczych i w ogóle
pewnej słabości systemu.
„Paris Midi" uważa, iż w tej
trudnej dla hitleryzmu sytuacji
trzeba mu postawić jako warunek'.
współdziałania gospodarczego rezygnację z dyktatury (I). Ale na
razie to będzie jeszcze trudno.„
CHLOPI A SOCJALIZM.
Z za.interesowaniem śledzim~
wysiłki socjalistów francuskich w.
pracy wśród chłopów małoroł.
nych. Te wysiłki dają znaczne
re:zultaty. ,,Populaire" co tydzień:
daje specjałną stronłq, poświ~
ną pracy w terenie chłopskim p. ~
„Populaire dła tych pracującycli
na wsi". Oto np. obszemJ doda„
tek wiejski w dniu 26 b. m. Sekrc.
tarz „Konfederacji Chłopskiej"„
Calevayrac w obszernym artykul-:
motywuje, dlaczego chłopi P°"
pierają Rząd Bluma; przypomina;
obietnicę min. rolnictwa MOMeta_
że zostanie przedłożona ustawa Q
żywiołowych klęskach w rolniC4
twie i prosi o jej przyśpieszenie~
naturalnie związek stowarzyszeń
asekuracyjnych prowadzi zażarłł
kampanię przeciw temu projekt~
wi. Tow. Vł!e omawia problem
stworzenia po wsiach „oglliM
chłopskich": win.n y stać się cen.
trami wiejskiego ruchu umysb
~ego. Tow. Terrieres omawia:
sprawę spółdzielni chłopskich:

załączonej statystyki

widać,

~l

tel

spółdzielni rMnego rodzaju jest\
wiele: samych spółdziel)!I elektr,,. ·
fikacyjnych istnieje 50.
!
Przytaczamy w skrócie treść!
1
tych artykułów, aby zainter~wać czytelntków francuską socj · .
listyczną pracą na wsi. Będzie
ją obserwowali stale.
ZAGADNIENIE DYSCYP'LINYi ~
GOSPODARCZE TRUDNOśCI
PARTYJNEJ WE FRANCJI. ~
W-ej RZESZV.
Jak wiadomo, ostatnia Rada Pac
Organ „czarnego frontu" (Stras
tyjna francuskich IOcjaHstów - .
sera) ,,Die deutsche Rewolution" kończyła się rozwi~łem
we(Nr. 8) wskazuje, jak pod wpły wnątrz partyjnej grupy „lewłcy nhl
wem ciężkiej sytuacji w „IIl-cfej" wolucyjnej" ! wmioonlenlem ~
Rzeszy hitleryzm rezygnuje z au.
cypllny.
~1
tarkii i proponuje szerokie między.
Jak pisaliśmy już, tow. Piverł
narodowe współdziałanie gospo- przewódca „lewicy rew.", oświll'4. ·
darcze. Wystarczy przypomnieć czył, że poddaje się dyscyplin~
podróż Sehachta do Brukseli, kló- A w jednym
z ostatnich numerów
ry oświadczył tam kategorycznie, (z 23 b. m.) "Populałre" t Piveń
że Niemcy pragną wziąć udział w umieszcza artykuł, w którym stwfet•
usiłowaniach utworzenia liberal- dza, ż~
„lewica" romązała swól
nego gospodarczego reżimu w za- komitet kierowniczy, m<iosła od.r~
kresie międzynarodowym. Warto bne karty członkowskie, zamkn~
też przypomnieć analogiczne o- ła swój miesięcznik, rozwiązała!
świadczenia samego Hitlera wobec kom~tety lokaln~. W numerze zal
staruszka Lansbury'ego. Schacht z 24 b. m. t. Severac omawia po„
zaprosił nawet Zeelanda tego trzebę wzmocnionej dyscypliny w,
niedawnego „kandydata żydów, Partii i motywuje ją: 1) ogromnym_
jezuitów i marksistów" (w walce wzrostem Partii, 2) trudnościami,
z Degrellem) - do Berlina, aby związanymi z udzi·ałem Partii W!
szczegółowo omówić zagadnienie rządzie. Przypominamy przy tej
międzynarodowej konferencji gos- sposobności, że Rada aprobowała
podarczej.
uchwałę konferencji młodzieżawej,
Cóż na to, plsze Strasser, sze. wykluczającą z org. młodzieżowej
regowiec hitleryzmu, wychowywa- 22.ch członków.
K. Cz.

podpisana

zawarta amo-

Fatalna analogia. Borkman był
działaczem prze.
mysłowym. A poza tym w dramacie obie kobiety kochały nie
bosz-czyka„. obiel

skrachowanym

Bardzo to zawiłe„. Wszak jeśli
Niemcy rozgromią wspólnie z Polską ZSSR., w takim razie tak sit:
obłowią, tak się wzmocnią, tak
po prostu otoczą Polskę sferami
swych posiadłości i wpływów, że
Polska po prostu stanie się wassalem Niemiec! Ale „Polityka''
liczy na to, że po zwycięskiej wojnie z ZSSR. Niemcy będą „wy.
czerpane" (?)„.
Słowem
sztubackie pomysły.
Sztubackie, ale bardzo szkodliwe.

Umowa l~iorowa wmiemJile nałlowym oo naszych korespondentów
I Ag. PAT donosi::
, P.o przeprowadzeniu pertrakta·
cyj tpiędzy delegacją przemystow.
ców naftowych a delegacją pra-

briel oBrkmaln dwie kobiety ponad
ukochanego zmarłei«> po.
dajł sobie ręce".
głow4

faktyczny z Niemcami".

'i~rwuo-Maiowy numer nrona1an~owy

została

ponuje wynagrodzić zasługi R.
Dmowskiego - np. orderem Orla
Białego, bo to ułatwi porozumienie. Cat kończy:
•w drama.cie Ibsena Dżon Ga-

powłetrz

nej. Jego zdaniem, propozycja ta
dała hy się urzeczywistnić tylko

s~;~~;w;~~;,~~;~;~;;;;; ~!~:!.~~.~.~~i!~=~~a_
że

Francja wycofuje swoje wo:ska z Syrii
W Damaszku odbyły się wiei·
kie uroczystości z okazji powrotu
ministrów syryjskich z Paryża,
dokąd jeździli oni w sprawie San
ctżaku Aleksandretty. Podczas uro
czystości premier syryjski wygło
sił przemówienie, w którym sfor·
mułował żądania syryjskie w następujących punktach:
1) traktat syryjsko - francuski
będzie wykonywany natychmiast,
bez oczekiwania na ratyfikację,
2) Aleksandretta zachowa cha·
rakter syryjski i arabski,
3) stosunki syryjsko • tureckie
pozostaną nadal przyjazne,
4) amnestia obejmie wszystkich
bez wyjątku wygnańców politycz-

wizyta ministra spraw
Ciano w Tiranie

Włoch,

zagr. ków albańsko • jugosłowiańskich..
Po zawarciu ostatnich układów;

będzie

między

nych.
Na żądanie te, jaik zaznaczył
premier, delegacja syryjska uzy~kała pełną zgodę Francji. Aprobata po!iityki syryjskiej przez
Francję.
szczególnie w stosunku
do Sandżaku Aleksandretty ma
wielkie znaczenie i może zaważyć na przyszłych
poczynaniach
politycznych na Bl1iskim Wschodzie.

Ju~awą;_

Pokwitowania

••*

w sprawie ewakuacji wojsk fran·
cuskich z Syrii. Wojska te zostaną
rozlokowane na terytorium Libctnu, graniczącym z Syrią.

a

Na · Robotnicze TOW. Przyj. Dzłecł

zamiast kwiatów na grób nieodża.
pamięci Teodora Toepli·
tza-adwokat Tadeusz Tomaszew:
ski zł. 25.
Zamiast wieńca na grób Teodo„
ra Toeplitza, Zarząd Głównr. ZZK.
skłaoo z.ł. 50.

łowanej

kołach politycznych Syrii
twierdzą, że iapadla już decyzja

W

Włochami

stosunki między Ttraną a Biah).o
grodem również stają się bardziej
przyjazne, zwłaszcza, że niepod;.,
ległość Albanii gwarantowana jesC
obecnie nie tylko przez Wtochy,
ale i przez Jugosławię.

I

Hr. CIANO.

l

Od dnia I do 15 maja-

OkfeS ptopagandy na rzecz masowej prenumeraty
naszego organu ·centralnego

Str. 3

Sprawa

Przed 1 Maia

Ro1ro1io i

żydowska

Zamieszezamy bez mli.an artykuł
dy, kiedy p. starosty z Kałusza
Mieczysław Rotheim w War· t<YW. M. Orzecha, znanego publicysty
,,Bundu", artykuł, będą.cy polemiką z
nie było jeszcze w ogóle na świe szawie, członek dzielnicy Mo„ niediaiwnym artykułem tow. J. M.
cie.
kotów P. P. S.;
Borskiego. Od siebie zwracamy tylko
Franciszek Kozłowski w Płoc uwagę na dwa punk-ty: 1) row.
***
Orz,ech nie porusza narlliZie treści za
Zbiegło się z pasmem represyj ku ,członek miejscowej organi· gadnień, o ·które chodm; p;rzytacza
tylko szereg wyjątków z p!l'asy nacjo.
i „trudności'' wezwanie „Małe· zacji P. P. S.
Aresztowano jednego i dru- ruilistycznej poISktiej i żydowskiej,
go Dziennika", by w Polsce za·
chcąc w ten sposób wykazać, że tow.
kazano oficjalnie pochodów i giego. Co? jak? dlaczego? nie BOO'ski popehrił błąd taktyczny, bo
obchodów Pierwszo·Majowych. sposób wyjaśnić. Jakaś „kar· broszura jego .zosrtała wykorzystana
Wezwanie jest, oczywiśde, sa- toteka"! Cóż to znowu za „kar- przez żywioły, wrogie Socjalizmowr;
mo pa-.zez się bezczelnością. toteki", kopiowane ze znanych z tego punktu widzen:ia należałoby
zakwestfonować każdy wogóle :i.rtyW.zruszamy ramionami. Redak- o·bcych wzorów? Pp. urzędnicy kuł i każde wystąpienie, które ktoś
torzy i wydawcy „Małego Dzien wydiziałów bezpieczeństwa po· moze „wykorzystać"; na złą wotę n1e
W tym roku represje ogar· nika" n.ie mieli nigdy nic wspól- winni być pouczeni, że obywa- ma sposobu; „Nasz Pr7..egląd'' wyito.
nęły bardzo wielu członków nego z Polską walczącą. Cóż tele Rzeczypospolitej mają duże rzysta niewątpliwie artykuł tow. o.
rzecha, a jest wszak pismem nacjonaPolskiej Partii Socjalistycznej mogą wiedzieć o niej, o jej prze· obowi~ki, a1e mają też i pewne listycznym bezspornie; czy 'ryrntka
od Lwowa po przez Przemyśl szłości i o jej dniu dzisiejszym? prawa„.
stąd, że nie p<YW.i:nl?JJiśmy za.'"llicllcić
artykułu tow. Orzecha? Sądzimy o<fczy Hajnówkę aż po Płock i To- Od administracji Państwa Pol*
wrotnie; sąd'limy, że pOWinniśmy za.
.ruń. O p. ~aroście z Kałusza skiego mamy wszakże prawo
Na marginesie n.iejako repre mieścić;
pisa1iśmy osobno. Ten p. sfa- domagać się postawy innej, niż ... syj „pnedmajowych"
chciał2) chcielibyśmy jednak i dy.sJrusji
rosta tiię życzył sobie w dn. stosowania „tradycyj" represyj bym poruszyć sprawę zawie· ~eryt<?rycznej, oczywdście, nie • Iroszenia
biuletyn{pJ/
agencji n:eczme na s.zpal~h akurat vty1~1 Maja sztandarów P. P. S. na „przedmajowych".
"
.
, .
Ib!e na.szych; bo niild w ruchu soe]ali.
ulicach m. Kałusza. Te sztanProszę tytułem przykładu „Press . Chcę w1erzyc, ze or- stycznym nie może umać stosm:łm
dat'y powiewały jednak już wte- - dwa n30Wiska:
ganizacje dmennikarskie - w pozytywnego do idei emigracji plamyśl uchwał ostatn~J!o walne· 1nowej, jako takiej, z.a... zdradę S-0.cja.
· d
k D • 'k lizmu; cały sjomizm, ja!k!o taki, Jest
go Z)'aZ 1! w~ąz u
z1enm a. niczem innem, tylko koncepcją emi.
rr:y - zaJmą St<: tą sprawą bar- gracji planowej do Palestyny; -vięf.'.
d~o bądź co bądź„. niezwykłą. Poale • Sj0111, wlięc klasowy 111ch za.
wodowy w samej Palestynie są. poza
Z agencji „Pres,s" korzys.taliś Socjalizmem1 Ale w talkim ra.zre są
„poza S.ocjalizmem" i Emil Vmider.
Komitet PPS. i organizacje robotnicze w Przeworsku złożyły we my często. Lwia część jej rze velde,
r Leon Blllilll, i De Broucklere,
telnych
i
doskonale
zebranych
:wlaściwym czasie Starostwu w Przeworsku podanie o zezwolenie na
i Attlee, przywódca brytyjskiej Partii
zgromadzenie pod gołym niebem i pochód manifestacyjny w dniu informacyj dotyczyła nie stosun Pracy, bo wszyscy należą do Komi1te.
lgo maja. Z niezrozumiałych powodów starostwo odmówiło zezwo- ków weWIIl.ętrznych Polski, tyl- tu Międzynairod<YWego przyjaciół PaPracuj~j.
lenia na zgromadzenie pod gołym niebem i pochód, godząc się jedy· ko stosunków wewnętrznych w lestyny
Talcie rozumowanie byłoby jaw.
Trzeciej"
Rzeszy;
w
„Trze·
ale na zgromadzenia w lokalu. Przeworsk jest wprawdzie siedzibą 11
nym absurdem. Dlatego pozostajemy
P'l'ZY naszym zdaniu:
ks. Lubomi'rskiego, dla którego pochód robotniczy byłby niemiłym ciej" Rzeszy i w Gdańsku.
Wolno w ruchu socjaliistyC:7ltl.ym
widokiem, ale pozatym nie ma chyba dla Przeworska innych niż dla
Więc ... co ma znaczyć to zamieć własne zdanie o wykonalności,
całego kraju przepisów, ani wskazań władz wyższych.
wiesizenie i co ma zmaczyć ko· celowości, możliwości dobrowolne) e.
munikat ag. P. A. T. o zawie migracji planowej;
zmuszanie do emigracji - to, l""...eez
sizeniu? Pp. kierownicy ag. P.
jasna.
WTęez odwrotna, zupełlllie illl!na
A. T. należą, o ile wiem, do pol- postawa.
skich o,rganizacyj dziennikar
żaden socjalista polski nie z.godzi
skich. Może zechcą wytłuma · ~ię nigdy na metodlę wypędzania z
czyć tym organizacjom swój za Polski w~ólobywateli Rzeczypospolitej. Kwestia natomiast, czy pO?ska
11
pod adresem kolegów z ag. polityka państwowa ma się odnosić
przyjęto
encyklikę papiesk~ rzut
„Press", że ci koledzy praco- przychylnie, neutralnie czy te! 1'..te.
chętnie do wysił!lru sj<r.U.stycz.nego, Ponieważ nasza „katolicka" pra- po auto, lecz żaden szofer nie wali na szkodę Państwa Pol·
to jest kwestia, której nie chcieli~my
skiego,
IG o pewnych sprawach
katolic- chciał zgodzić się na odwożenie
przynajmniej naira.zie pirzesądzać w
lrich, zachodzących w „Trzeciej aresztowanych do więzienia. PoGdzie? kiedy ł w jaki spo· naszym programie.
Pmvtaa.zaimy raz jeszcze: wielu naRzeszy", najchętniej milczy, prze- licja zażądała telefonicznie auta sób?
sych toWaTzyszy uważa koncei'J.)Cję
to wyręczymy ją i napiszemy, jak z sąsiedniej miejscowości Qi.ta·
planowej emigracji ma.s żydowskich
to władze hitlerowskie ustosun- kenbrilck, ale gdy auto przyjeM. NIEDZIALKOWSKI.
do Palestyny za utopię; problem opo.
Fala

rewizyj 1 aresztowali
przeszła - w myśl starej trady.
cji - po przez całą Polskę
przed dniem 1 Maja.
Dla wiadomości młodszego
-pokolenia naszej biurokracji
przypomnę, że tradycja to wcale dawna. Sięga ona ustalonych obyczajów cesarstwa Rosyjskiego i Królestwa Pruskie·
go. Europa Zachodnia tej tradycji - szczęśliwym trafem nie zaznała.

••

Io wia~omoiti uran

z·

kowały się

do ostatniej encykliki

papieskiej.
Działo się

małej mieścinie olEssen w Palmową
niedzielę. Encyklika została odczytana z ambony miejscowego
lrościoła dopiero na nabożeństwie
popołudniowym, a po nabożeń·
1lwie sprzedawano odbitkę encykliki u wyjścia z kościoła.

w

denburskiej

Sprzedażą zajmowały się człon
liinie mariańskiej kongregacji.

Naraz zjawili się dwaj policjanci
terytorium kościelnym skon/j&kowali wydrukowane egzem·
plarze encykliki.
Gdy miejscowe duchowieństwo
łllprotestowało
przeciw tej re·
presji, policjant Pietrowski wcią·
piął kolporterki
na plebanię,

ł na

idzie

~atolit~iei

w„Trzeciei Rzeszy

Jak

oświadczył dziewczętom, że

sostają

aresztowane. Za policjan-

tami pod

plebanię

ruszył tłum

wiernych.
Po przesłuchaniu aresztowaaych jetlen z policjantów udał się

l

chało

do Essen tłum zmusił szofera do powrotu, w przeciwnym ra·
zie zagroził zdemolowaniem maszyny.
Tymczasem burzliwy nastrój
wśród tłumu stale wzrastał. Roz·
legały się okrzyki, domagające się
podobizną
uwolnienia dziewcząt. Z jawił się
burmistrz, który wygłosił prze·
mówienie do tłumu, usiłując uspokoić go. Nie wiele to pomo·
gło. Wówczas policja porozumia·
ła się telefonicznie z Gestapo i po w Sekretarjacie G~mera:nym P. P. S., Warszawa
dłuższej rozmowie
oświadczyła
Warecka 7, konto P.K.0.-3.174
tłumowi, że pó jego rozejściu się
aresztowane będą zwolnione. ZaCena znaczka, wykonanego w miedzi - 50 gr., w srebrze - 1 zł.
pewnienie to nie poskutkowało.
Przeciwnie, tłum coraz natarczy· 50 gr. Organizacje parlyjnc, zawodowe i oświatowo - kulturalne
wf.ej następował, wołajqc: „Nie mogą nabywać znaczek mied.liany po 40 gr. za sztukę, znaczek srewierzymy wam. Już nieraz okła
brny - po 1 zł. 30 gr.
maliście nas„."
Wreszcie o godzinie 7-ej wie·
czorem aresztowane ukazały się
w drzwiach plebanii, powitane
entuzjastycznie przez tłum.

pasta

Zamawiajcie znaczek z

D~szyńskiego

Spór wZwi~zku gmin"wiejskich
Związek

Gmin Wiejskich roz::!komunikat:
W dniu 27 b. m. w lokalu Związ
ku Gmin Wiejskich R. P. przy .il.
Żulińskiego 9 m. 6 odbyła się konferencja kilku członków rady naczelnej Związku Gmin Wiejskich,
a mianowicie: Władysława Spychalskiego, Franciszka Sauszka,
Stefana Miillera, Ludwika Czoka,
Arseniusz~ Lewickiego i Michała
Malczewskiego z udziałem p.os!'a
gen. Lucjana Żeligowskiego i pre.
zesa Związku Gmin Wic:jskich, dr.
Karola Polakiewicza.
Prezes dr. K. Polakiewicz wyjaśnił na zapytanie,
że legalność
zebrania rady naczelnej Związku
Gmin Wiejskich z dn. 20 kwietnia
1937 r. został2 przez część człon
ków rady naczelnej zaskarżona
słał następujący

Lloyd· George agltule
za Partią Pracy
,(Od naS1Zego korespondenta).
Lloyd George wyraził gotowość
%racji wyboru uzupe!lniiiającego do
Izby Gmin, odbywającego się w
fych dniach, przemawiać na rzecz
kandydata Pa1rtiii Pracy, która ma
przeciw sobie kandydata konserwatywnego.
ibliżenie to Lloyd George'a do
Partii Pracy zasługuje na uwagę.
Anglia jest jednak ooraz bardziej oddala.na od Frontu Ludotego, ponieważ stosunki między

„m Iki" odnawia buciki

Ignacego

Partią

Pracy i komunistami

czają

wszelką

wyłą

współpracę

obu
tych partii. Grupy, popi,erające w
łonie Parti1i Pm.cy ideę Frootu Ludowego, zostały skarcone przez
władze Partii i są zagrożione wydaleniem.

A. E.
Grupa zwana Ligą So.
cjalistyczną, która weszła w koai:takt
z komuniistami i za to została uoonię
ta z Par!iid Pracy, rozwiązała się.
Od Red.

Jutro. w dniu 1 Maja,

ukaże

si-= poraz pierwszy

,,Robotnik Poznańsku-Pomorski"
erga n P. P. s„ na Okr-=gi Polski Zachodniej,

związany

najściślej z organem centralnym Partii
Adres Redakcji i Administracji: Poznaft, ul. Stroma 24.

em~gracji

O metody dyskusii

,Jro~~i za1o~io1awcze"

Zakaz pochodu 1-majowego
w Przeworsku

i sprawa

do władz administracyjnych, na
skutek czego wszelkie czynności,
dokonane na tym zebraniu (zmia
i1a statutu bez umieszczenia tego
r a porządku obrad, dokonane wy.
bory tle władz na podstawie nielegalnie zmienionego statutu i t.p.)
nie wyy,ierają żadnych skutków
prav:11ych.
Wohe• tego stanu rzeczy poseł
gen. Lt, '.'jan Żeligowski oświad
czył, 2e wyboru na prezesa Zwiąl
ku Gmin Wiejskich R. P. nie przyj
muje.
W ten sposób skład personalny
wradz naczelny1:h, a w szczególności zarządu Związku Gmin Wiej.
skirh, ,;;ozostaje bez zmian.

Do wszystkich naszych
.<olporterów
Administracja zawiadamia wszy
stkie organizacje, które zamówiły
numer 1-szo majowy, że wysyłka
będzie dokonana następująco:
1) zamówienia do 50 egz. wysyłane będą przez pocztę i po odbiór należy się zgłosi<ć do urzę
dów pocztowych.
2) zamówienia ponad 50 egz.
wysyłane będą przesyłkami kolejowymi i po odbiór należy zgła
szać się do ekspedycji bagażowej
na stacjach koleJOWlch.

ru arabskiego odegrywa tu, natura!.
P-011.ieważ i Stronnictwo Ludowe
nie, rolę bairdzo dużą.; :inni tow3.l'Zyzaostrzyło swój stosllllek do ży
sze wierzą - w zgodzie z Poale~Sjo
dów, więc powoli wytwan.za ~ je.
nem, że Palestyna Pracująca zinajdzic
dnolity front polski w kwestii ży.
jakiś wspólny język z Arabami. My
w tej chwili nie uważamy za motliwP
dowskie;". (Podkr. M. 0.).
przesądzać dalszego roowoju sytuae;Ti
Mógłbym przytoczyć jeszcze ca·
dzisiejszej popirostu dlatego, że sy.
tuacja palestyńska jest «vt uacją ły szereg innych cytat, które wszypłynną.
'
RED.
stkie dowodziłyby niezbicie, że
W polskiej prasie socjalistycz- pisma antysemickie uważają beznej z dn. 18 kwietnia umieścił tow. spornie, ii broszura Borskiego
J. M. Borski artykuł, w którym zawiera o kwestii żydowskiej ich,
uskarża się, że ci, którzy polemi- endeckie i oenerowskie poglądy i
zują z jego broszurą o kwestii ty. hasła, które PPS zwalczała i zwal.
dowskiej, używają „metod dysku- cza, zaś Borski przyszedł już do
syjnych", które tow. Borski okre· Canossy antysemityzmu.
„Czas'' jest zdania, iż broszu·
śla mianem „terroru na ulicy ży
dowskiej". Szczególny żal ma tow. ra Borskiego jest odpowiedzią na
· „oferty· lewicowe pewnej części
Borski do naszego tow. Altera za
żydowskiego społeczeństwa.
jego artykuł, ostro krytykujący
Dla
nas praoa p. Borskiego, występtt
broszurę t. Borskiego .
jąeego wyra~ie za projektem maZaniim odpowiem na zarzuty t.
so~ej emigracji, żadnej rewelacji
Borskiego o „metqdach dyskusji",
nie
stanowi, a jest jedynie spraw.
skierowane pod naszym, bundowdzianem
teey naszej, iZ żaden U·
skim adresem, chcę wyjaśnić pestrój
śpołeczny, a W!ięc
równiei
wną inną sprawę. My bundowcy
i socjalizm, kwestii żydowskiej ..•
nie jesteśmy również wszyscy jednakowo ostrzyżeni maszynką „O'' -nie jest w stanie rozwiązal Co
więcej, Kisiążka ta jest jesuze jed·
lub „ 1". I nam bundowcom rów·
nym
bardzo moanym atutem w
nież wolno mieć własne poglądy
. walce o t'ealizaeję ewakuacji (ży.
na wiele spraw, które nie są obję
dów z PolSkrl. M. 0.) i Państwa.
te naszym programem partyjnym.
~ydowskiego w Palestynie''.
Posiadamy prawo wypowiadania
Nie tylko polski faszyzm i poi·
naszych poglądów, brnnienia ich,
ska
reakcja wykorzystały poglądy
j1ak również krytyk<>wania poglą
dów, wygłaszanych przez innych Borskiego, by móc się zgoła fał
naszych towarzyszy. Ale 1ej na- szywie pochwalić, że polski Socjaszej dem<>kracji partyjnej zakreśla· lirzm też przyszedł na ich antysena jest jedna granica: nie wolno mickie podwórko. żydowska reaknam wypowiadać poglądów, które cja i żydowski faszyzm przywi·
są
w sprzeczności z programem tały broszurę t. Borskiego również
partyjnym i z ideologią socjalis- jako nielada gratkę. Nadarzyła się
dawno oczekiwana okazja do wytyczną.
kazania masom żydowskim, że
Sądzę, że takie zwyczaje i normytą się one, gdy wiążą swe namy panują we w~zystkich partiach dzjeje ze zwycięstwem lewicy pot.
socjalistycznych. Na ostatnim po- ski ej, gdy ońentują się one na PPS.
siedzeniu Rady Narod<>wej francu.
Sjonistyc-zny poseł na Sejm, dr.
skiej partii socjalistycznej, tak sa- Gotlib, pisze w „Momencie'':
mo sformułowano prawo członków
,,Nie ma racji
(bundowska)
tej partii do posiadania i wypo„Folksoajtuzng'', która cieyni za.rzu.
wiadania swych poglądów.
Uważamy, że broszura o kwestii

t.

żydowskiej, którą napisał
Borski, jest rażąco sprzeczna z łdeologią Socjalłzmu, a hołduje raczej

ty pepesowskiemu

publicyście,

że

to tylko on płynie z prądem i przy·
stosowuje się. do nastroj6w, któ:e
S'Zerzą się obecn!e w Polsce. To
jeąt Qłędne tpnieina.nie. Hasło „~r-

tym ·poglądom I hasłom, Jakte~wr. · -aźi " 'pt~· ·nre t~ k~itm.
powiada w tej chwm o kWestff zy't'o JeSt°„ własne, orygina1ne pepedowslftej obóz, zwany anfysemicsowskie stanowisko, to wyeeytuje
kim.
Bol'ski z OC7Al, z sere swych towa.
Wiemy doskonale, że pisma oerzyszy parlyjnych, o ifo on tego
nerowskie i antysemickie state powprost od ruch nie słyszy.
mawiają PPS 0 to, że się wysht.
Tak, ostatrllo m6Wi się u nas
guje żydom, że podlega wpływom
wiele o tym, że powinniśmy się o·
„międzynarodowego żydostwa'', że
rientować na PPS, ciekawym więc
bodaj zaprzedaje Polskę w niewojest wiedzieć, na oo i na kogo PPS
lę do bankierów żydowskich i t. d.
•ię orientuje. w tym celu warto
Broszura zaś t. Borskiego zosta·
przecz,ytać broszurę I. M. Borskieła bardzo życzliwie przyjęta przez
go. Nabyć ją można w biune pal'•
całą prasę antysemicką.
poglątii pepesowskiej i kosztuje ona
darni t. Borskiego na kwestię żywseystm~o 15 groszy".
dowską w Polsce zgadza się :cał)
Jeszcze drastyczniej pisze o bro
obóz antysemicki w naszym kraju.' szurze Borskiego tygodnik żydow·
„Warszawski Dziennik Narado- ski faszystów, organ żabotyńskie
wy'' takie wypowiada zdanie o go w Polsce „Unzer Welt''. Uwa.
broszurze Borskiego:
ża on, że żydowskie masy dały się
„Dokąd już nie ·dotarła „zara- złowić na bundowską „wędkę'"
za" antysemicka? Ze strony naj. i uwierzyły, :ie będą mogły „przemniej oozekiwa.nej otrzymufą ży-' prowadzić w:alfeę ra~it ~- !amie ~
dzi raz po raz - zamiast pomocy polskim Socjalizmet11"· Ale „Bund'
i pociechy-ostmeżenia i rady, by I oszukiwał żydowskie masy:
jak najprędzej emigrowali z Pol„Polski socjalista l.'7.UCa „Bun.
ski. Czy można było pl'Zypuszczać,
dowi" r01,wód do nóg. On bynajże antysemif!yzm (podkr. M. O.)
mniej nie chce „wspólnie rozstrzyznajdzie zwolennika nawet w re·
gnąĆ walki". On nie chce, aby rodakcji „Robotnika", w tej Grena.
botnik polski zżył się z robotni.
&ie filosemickiego socjaHzmu?''
kiem żydowskim. Oni nie mają
Pisząc o „emigracjoniźmie", jaki
wspólnego języka. G~yby n:"m _tet. Borski wysuwa dla rozwiązania
go p. Borski nawet me powi~z1ał,
kwestii żydowskiej w Polsce, po·
toby to dla nas i tak było Jasne,
wiada „Dziennik Narodowy", że
gdyż .jesteśmy świadk~mi, jak ~·
„znowu chodzi o wydarcie tym
stępuJą polscy robotrucy, gdy zyprzeklętym endekom jednego z ich
dowski robotnik otrzymuje robo.
hasel". <Dz. N. z 7 kw.).
tę (?). Jeżeli jednak do <Wiś dnia
Too sam organ endecki, odpomożna było mniemać, że te poszcze
wiadając t. Czapińskiemu , który
gólne wypadki są tylko „wybrykanapisał, że „rozwydrzeni antysemimi'', to one obecnie otrzymały oci" starają się odwrócić uwagę
ficjalne błogosławieństwo''.
mas od zadań istotnych i skiero*"'* . .
.
wują masy na drogę walki we.
My bundowcy 1est~smy pewn:,
wnętrznej - z biedotą innych mas :ie te pogl~dy .t. Borsk!1~go, n~ któ:
-na tę słuszną myśl „Dz. Nar.•' rych żeruje 1 którymi nac1~szyc
ripostuje w następujący sposób:
się dowoli nie może . polska t ży„Roowyd-rzonego antysemitę (P· dowska prasa reakcy1na I fas~ys·
Borskiego) posiadad21iś nawet „Ro- towska - są zgoła odosobnione
botnilk" w swojej red~cji".
w PPS. Wszystkie oficjalne i nie„Goniec Warszawski'', pisząc o ?ficj.alne dekla~acje, ~~~ówn? PPS,
broszurze Borskiego i 0 stan<>wis- 1ak : Centralnej Kom1s11 Związków
ku, jakie wobec niej zajęły pisma Zawodowych, . świadczą o ty~.
żydowskie powiada:
I dlatego mozemy zdecydowanie
„Okazzje się, że żydrzi mają. SO· powiedzieć, że broszura Borskiiego
bie sprawę z tego, że nawet PPS
źle się przysłużyła sprawie
musi dążyć do spolszozenia mias't,
Socjalizmu w Polsce,
.
handlu, przemysł?& i rzemiosła i że że jest wodą na młyn wszystkich
n.re może byc obrońcą mteres6w ciemnrch sił w Polsce.
fydow.skich w Polsce.
M. Orzedl.

z
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tyqnych Zarządów miast j.est znan.a ; wystarczy przeczytać Jakąkolwii,:k ga_zetę ,~narodo~ą·· •. aby prze
konać. się o nieprzebierani? w ś~d
kac_h 1 o kłamstwac~, ktore rn~Ją
sluLyć dla zwalczania Zarządow
socjalistycznych. .
w. ostatnich dniach obserwujemy .Jeden z fragmentó_w tej kam
panll. W ,,Warsz. Dz.ten. Narodowym", organi~ 11aszy~~ „krajo.
"'.ych Puryszk1ewlczów , ukazał
się artykuł pod tyt. „Czerwony

~amorząd Płotrkow~"· Artykuł t~n

1est kor~ną łgarstw 1 trudno sobie
wyobrazić nawet, żeby mógł ktoś
wogóle napisać więcej kłamstw za
h
• .1
Je.uA.nym
t em. k ł •est
to ~amac
pe, u rem ego arty u u J
Wi('n pan z Piotrkowa, ultra „narodowiec'' i „katolik'', pochodzący
zresztą z rodziny wychrztów ży·
dowsklch. Jegomość ten pisze o
gospodarce miasta i przytacza szereg wyrażeń z protokułu Komisji
Rewizyjnej, która badała gospo.
darkę Piotrkowa za rok 1934/35.
Operując poszczególnymi wyrażeniami, ten pan próbuje przekonać czytelnika o rzekomo złej gospodarce socjalistów w Piotrkowie.
Na poszczególne kłamstwa, zresztą skonstruowane nieinteligentnie,
nie warto po-prostu odpowiadać,
aTe na jedno trzeba zwrócić uwagę.

W okresie, o którym pisze au-

tor z „Warszawskiego Dziennika'',
a który badała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej (w komisji by.
ła większość socjalistyczna) rzą.
dzU miastem kom!sarz, mianowanny, p. Bujnicki.
Ewentualne zarzuty za ten okres
gospodarki miejskiej spadają, o-

!demu}. .
Rozumiemy tego jegomoścra,
gdy wpada we v.:ściektość na ~ą
myśl o tow. Uz1em~le, człow1~ku:
l~tóry gos~odarkę miasta rozwiną,
prowadzi doskonale.
Dz~ałalność . to~ ..Uzle~bły na
terenie gosJ?Odar~1 .miasta !est wy
razem myśli soc1ahstyczneJ, ktora

MUZYCZNA l'REMIER:-UTWOJ tU
KONDRACKlEGO.
W piątek dn. SM o godz. 20.11
. transmituje Polskie Rad!io z saU Fil..
harmomi koncert, który poprowadai
dookoo.ały kapelmistrz wł-OGki WillJ,
Ferrero. M.imo swego młodego wieJm
SądOWDiCtWle ś i ą5kim
ftaw sam?.rządowych, jest groma li
cieszy się Feiirero dużym rozglOfietn
dla endecJt.
w wielu kl'&jach Europy.
na
się
powoł.aniu
Przed Sądem Okręgowym w załączaniu, wzgl.
To właśnie jest. powodem ataku
W laon~e piątlrowym specjalq
sądo:
postanowienia
sfałszowane
sensacyjna
się
toczy
Katowicach
na osob! tow. Uz1embły. •
uwagę zwraca po raz pierW!SZy wyko
. Ale Piotrków był, jest 1 będzie rozprawa b. sekretarza adwokac- we. W wypadkach,. gdy Jawor~k1 nany kC\llCert fortepia.n<>'WY, mtoctep
Czerwonym, na t~ nie poradzi ża. kiego 32-letniego Tadeusza Ja- samodzielnie podeJ'!lował kaucje! znanego kompozytora polskiego Mi~
worskiego z Katowic (Wandy 16a), przedkładał podrob1on.e wn~osk1 chała Koaidracldego. Jako wykiOlnaw.
dne kłamstwo, ani żadna prasa.
ca koncertu wystą.pi jeden z wybit.
sekretarza Sądu Grodzkiego, adwokatów Witczaka i Horawy, nych
b.
JA~ BOC~NSKI
Jian.istów po1akicll Zbigniew
ławnik m. Pl'Qtrkowa. ZQ-tetn. Józefa Sojki z Katowic oraz sfałsrowane. pełn<>mocn~ct~o Drzewiecki. W programie orkiestro·
(Kozielska 10) b. sekretarza pro· dla siebie na pod1ęcie tych p1emę· wym m. in. potężna ,,Eroica" Beet.bo
vena oraz ZJi,Chwyeające ,,Bolero'• Ra
37·1etn. Pawła dzy z depozytu sądowego.
tcuratury S.
vala.
.do
oo
~e
należy,
Zaznaczyć
Respodnka z Katowic (Ligonia 40a)
ZE WSPOMNIEŃ' O ADAMIE
i dwuch adwokatów katowickich: wszystkich tych kaucyJ Sąd JUŻ
żEil01\1SKIM.
45-letn. Władysława jamioły (Ja- orzekł przepadnięcle ie~ na rzecz
Stef:m żeroimsk4 po stracie swego
gietlońska 24} i 41-letn. Edmunda Skarbu Państwa, ł>?w1em pocbo· jedynego syna wystarw.ił mu pomnik
Arendta (Sokolska 3) 0 podejmo- dziły one przewa:tnte od osób o. literacki w książce „O Adamie 2e.
.
do drożyzny arty. wanie z depozytów sądowych skarżonych którzy, wypuszczeni romskim wspomnienia''. Utwór tal

w Bor,.tow ~ e
'
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W dniu 27.IV r. b., o godz. 11, k1 ~ stosu?ku
'
spozywczych Nastrój do
po ukończeniu konferenc1·i, na któ. kułow
• 1przy pomocy sfałszowanych po·
·
b ry,. s t ra1'k ~-··
a.
....
w
rej nie doszło do porozumienia po.
stanowień kaucji za różnych o.
.
.
R bot .
między robotnikami a właściciec otr zmcyR zborgpantzowsłaru Bsą w 1 skarżonych w sprawach karnych,
Iem tartaku i fabryki beczek w en . w. o . rzemy u udo- V" wysokości ok-Oło 75.000 zł., z
Borkowie, wybuchł strajk „polski''. wlanego Drzewneg'Q Cer.amlczne ,„
· czego 31.500 zostało już podjęte,
odd . ł • K'
. p
Robotnicy domagają się podpi·
uniemożliwiło
zaś podjęcie re-..,
zia w ielcach.
go 1 0 .,
„.,.,
sania umowy zbiorowej i podwyżwykrycie afery.
Na trop tef afery wpadnięto
„ ~ przy okazjł na ujawnienie afery
ukrywania dokument<>w sądowych
przez praktykanta sądowego Erniarni aresztowani po unzędowej , nesta Langera. Stwierdzono wówKOPIEC KOśCIUSZKl
j czas w dziale depozytów, że porewizji w tej kasie.
POD KRAKOWEM
stanowienia zarządzające zwrot
DEFRAUDANARESZTOWANIE
USZKODZONY.
w p~s7-czegótnych wypac!kaucji
SKARBOWYM
UZĘDZIE
W
TóW
uległ
Kościuszki
Ostatnio kopiec
kach są sfałszowane i zaopatrr.ooe
W DROHOBYCZU.
znacznemu uszkodzeniu przez usuW związku z ujawnieniem nadu- w podrobiony podpis sędziego
nięcie się ziemi na przestrzeni kilkunastu metrów kwadratowych. żyć w urzędzie skarbowym w Dro. Szczęka, oraz w o-ryginalną pi~Właściwe czynniki czynią starania hobyczu, w wyniku których zostali czątkę sądową, jednak niewłaśet·
o naiprawienie uszkodz~ń i o dal- aresztowani i osadzeni w więzie- wego działu. Również w ten sam
niu sądowym w Drohobyczu: Mie sposób podrabiano odpisy postaszą kons.erwację.
PONOWNY WYROK NA POD- czysłłw Bardecki, zastępca na- nowień sądowych, które na odPALACZY MLYNóW W LUBEL- czetnika urzędu i kierownik wy mianę zaopatrywano w sfałszowadziału wymiarowego, oraz jeg0 ny podpis sekretarza sąaowego
SZCZYźNIE.
Sąd apelacyjny w Lublinie roz- zastępca, Michał Solski, nastąpi- Suchego. Postanowienie to otrzy.
patrywał sprawę szajki podpala- ły dnia 27 b. m. dalsze aresztowa mywali obaj adwokaci, którzy skła
dali w Sądzie Grodzk1m oryginał.
czy młynów w pow. chełmińskim, nia.
Mianowicie pod zarzutem udzia- ne wnioski o wypłatę kaucji, przy
w skład której wchodzili Hersz
Hochman, jego syn Icek, właści· łu w nadużyciach został, na zlece-

kr

wIad om os' c·.,

z cale;

POISkl

I
j

zbi " stosunkowo mniej je#t znany, ponie.
'
egn waż a.utolr wydal go pierwobnie jako
za kaucją
. na wol.ną stopę,
rękopi.s. z ksiąiki tej ~ rodiozagran!Cf;.
Fałszywe pełnomocnictwa spo- sluchacze część p. t. ,,Pierwsze kroki
rz"'dzał jaworski w kancetarli Adasia" w audycji z dn. 30., o glOdl.
~
19.tej.
adw. Witczaka I Morawy, której
W ALK.A Z KUCHAMI.
kierownikiem, I 'WJ)łaywał
był
Nadchod:riitoa wiosna prrz;ynoal g"e.
wszyst~ie te pełnomocnictwa na spodyni.om poważny kłopoit w żyda
majdujących się tam maszyna.eh. coQzi.ermym - t.o muchy. Tm.eba wite
Nawet i pełnomocnictwa obu ad- zaweza!lll preygotować się do akut.o
cz.nej v.7iłki z tym d'Okn.czliwym i nie
wokatów wpisywał Jaworski na bezpiecznym
nieprzyjacielem.. Dn. 80
ich blankietach w kancelarii a.d- kwietni.a o god. 12.50 nadana Mea.
wokatów WitC%aka i Horawy tak, nie na ten tiem.at pogada.nb, ktc1llt
że pp. Jamioł i Arendt otrzymywa· opracowałĄ drr. Maria Sobolewska..
li już wszystko gotowe.

Oskarżeni

odpowiadają z art.

art. 23 i Z'/ z zast. art. 31, 262,
264 i t86, 187 oraz 188 1c. k.
Nadm!enić n3łefy, t': oska.rtony
Jawon:ki ~ajdował się równlet.
w pos1adanttt. akt sądowych, dotyczących wniosku karnego o P°:
ciągn~ę~e do .od~wied-Llal~?śct
wfaśet:1ela ~w.1arm „~ctorfa .w
Katowicach, 1ak1 znalezmno ~ nt~- - - - - - - - - - - - - •
go w domu; ponadto ~ ntektorych sprawach karnych t depozytowych, w których Jaworski podjął
PIĄTEK, 30 kwietnia
kattcje, akta równi~ zaginęły.
6.80 Pieśń. 6.38 Gimna.;tyk.a. 11.9
Muzyka (płyty). '7.16 Dzien.. Mo
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Sypiłowem, ~d~f~~~i:a~;~~d~~~~a~~::: o
złych rządach
któsocja- dniczych planów
ry zgładził ze świata swego spól- wego w urzędzie skarbowym w
powiększa
Drohobyczu.
Kłamstwa tego jegomościa prze- nlka Józefa Drozda.
PROCES B. STAROSTY.
drukowała cała prasa endecka i W jed.nym z młynów w czasie
Dyrekcja Państwowego Mono„katolicka", oddając do nkh 1 nocnego pożaru zginęli dwaj do·
rozpoczęła
Sądu Okręgowego polu Spirytusowego
Prokuratura
odb
ł ó
·
I
d
P
yo pa ante m yn w
swoje własne. Odpowiedź dla tych zorcy.
rozlewni
d1a
butelek
starych
skup
wado Slię na tle walki konkuren- w Przemyślu przygotował już akt
ende • macherów jest jedna:
oskarżenia przeciw b. staroście wódek i spirytusu. Koncesję na
cyjnej.
Sąd Apelacyjny wydał wyrok, jarosławskiemu, Henrykowi Wą skup butelek otrzymała jedna z
SOcJallścł w PiotrkOWie rządzą
1925
(z przerwą owycłl na mocy którego Sypiłow skazany sowi, b. lekarzowi powlatoweg'J organizacyj o charakterze przy·
Od roku
rządów komisarycznych) do dnia został na 15 lat więzienia, Hersz Ośrodka zdrowia w Jarosławiu, sposobienia wojskowego. W myśl
Hochman rówoież na 15 lat i 70 dr. Holzbergerowi, oraz b. rach- tej koncesji Monopol zgodził slę
dzłsłejszego.
mistrzowi wydziału powlatoweg'.J na dostawę 20% całego zapotrzep · Ch ·
-'
Pakt ten mówi sam za siebie; t ,
aim w Jarosławiu, Aleksandrowi Straus bowania butelek.
stwierdza on, że młeszkat\cy Piotr- ysięcy .u. grzyw·ny, r0tm
9 Ia'
t a syn Hoc hmana, Ioe k,
kowa darzą zaufanl<em socjalistów, na
Rozpoczęty skup starych buteskaza.ny w I-szej instancJi na s sowi, oskarżonym o nadużycia z
wł
dyż dzą łeb realną pracę dla tat więzl:enia, został uniewU'!niony. art. 286 § 2 kodeksu karnego.
lek w takiej ilości pozbawi pracy
g
dobra miasta i miesZkańcOw.
Rozumiemy dobrze, że ten fakt ARESZTOWANIE NACZELNIKA
WYDZ. SPół.lCI BRACKIEJ W
jest właśnie przyczyną wściekłości
ll
1.1
TARNOWSKICH GóRACH.
endecji, która w Piotrkowie nie
Na polecenie okręgowego sęma nic do gadania.
Jak nam donoszą, elementy nieOd Ra.dy krajowej żyd. Zw.
Artykuł „Warsz. Dziennika Na- dzi-ego śledczego w Katowicach aZaw. otrzymal.i.śmy na.st. komu· odpowiedzialne wyzyskały dekla.
rodowego" konczy się zdainiem, że resztowano w Tamowskkh Górację, aby w kolportażu łndywidu·
nikat:
vice-prezydent miasta tow. Wł. rach Józefa Jondę, naczelnika wydołączyć do niej obcą nam,
atnym
ropolskich
zapoznania
celu
W
Tarnoww
Brackiej
Spółki
działu
że
Uziembło rządzi miastem mimo.
literaturł.
nieznaną
1.a..
ideowym
Obliczem
z
botników
Górach.
skich
został skazany na 1 rok więzienia
1
Piętnujemy ten czyn, jako złośAresztowanie to pozostaje w wodowo zorganizowanych robotni.
przez Sąd Okręgowy w Piotrko·
wie -·łgarz pisze, że tow. Uziem- związku ze znaną aferą, wykrytą ków żydowskich, Rada krajowa kl. liwą prowokację wobec Rady kra·
bło został skazany za rozruchy niedawno w Komunalnej Kasie O· ~ Zw. Zaw. rozkolportowała dekla· )owej i prosimy wszystkich przy.
szczędności w Świętochłowicach. ~ rację ideową, przyjętą na swoim jaciół naszego ruchu, aby o wsz.v.
1-szo maj~e.
stkicb tego rodzaju wypadk~h
Tow. Uziernbło został oskarżo- Jak wiaoomo, dyrektor tej kasy, VII Kongresie.
natychmiast nam donosili.
dono.jak
deklaracja,
Powyższa
przemysło·
oraz
Dyrda,
Augustyn
w
zajście
ny przez prokuratora za
Sekretariat Rady Krajowej
dniu 24 maja 1936 (mieszJ<ancy wi•ec katowicki, GrzegO'l"z Kamie- s!llśmy, została rozesłana do wszyKlas. Zw. Zaw.
Protrkowa protestowali w tym niecki zostali przed paru tygod- stkich oddziałów związkOWych.

o rzekomych
listów.

I
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przez to bezroboc e .

Uoniu ni•lzat

H. W. Allen

35)

OPA
SMIERC FILANTR
a.

l

wrócił

z

górą 2.oOO robotników hut szkła

.
nych, którzy mogliby stale pracować przez pełny tydzień. Ale za
nędzę z górą 2.000 be:zro 00tnych
i ich rodzin Jakaś „sanacyjna''
organizacja będzie miała pięJme
dochody.
Zjazd delegatów robotników but
szklanych. odbyty w dn. 25 b. m.
t
dj ł
w Warszawie, po ą .w ejk sprakł
wie uchwałę, za adaJąc atego·
ryezny protest przeciw rozpoczęskupowi starych butelek
temu
przez Monopol Spirytusowy.
Polityka Monopolu Spirytuso,vc.
go pod tym względem jest nied-:>puszczalna, skoro się zważy, że
obecnie w kilku hutach szklanych
odbywają się masowe redukcje
robotników z powodu braku zamówień na butelki.
żądamy zniesienia skupu starych
butelek 1 oświadczamy, że ~prawy
tej nie spuścimy z oka.

I

Czytajcie

l

socjalistyczną

do domu wczoraj wieczorem. przyszedł z. nśm
Może zamierzali łyknąć sobie
jakiś jego kolega.
'
r
i trochę starego brandy, jeżeli już się położył do łói·
l ka. Wtedy znalazł trupa Randolpha - i może p<:> sta.nowili załatwić się z safesem przed posłaniem
po policję? A może właśnie ten jego przyjaciel na·
Kopel6wny) legał, aby to zrobić? Nie podobał mi się sposób
(przekład z angielskiego
odpnwiadania Raughta, gdy zainterpelowałem go
- Byłem w Brinton, jako gość, trzy razy, kiedy
o safes; - to, że udawał, iż nie jest pewny, czy znaj·
Randolph porował do portretu. Raught u'lług:
duje się tam w ogóle coś podobnego. Jeżeli byb
wał mi tak, jak swemu panu.
tak, albo pod<>bnie, sznurek na paczka.eh
właśnie
- A jakie wywarł na panu wrażenie 1
mógł zostać przec •.ę:y i'rzez człowieka, który przy·
- W roli eleganckiego lokaja 1
szedł z Raughtem - i na żyletce mogł-y być jego od·
Bligh z.rt>bił grymas, wyrau1ący potwierdzenie.
ciski pa'lców Potem zabrali papiery i wsiystko, C?
- No, to było trochę komiczne - rzekł Trent. im się wydawać pożyteczne, zanim Raught
mogło
Raught 1est inteligentnym człowiekiem o otwar~e
zatelefonował po policję.
głowie; przypu&zczam, że zgodzi się pan ze mną. Trent przechylił się do tyłu, przyglądając się przy
Inspektor kiwnął głową. - Ale ma w sobie coś po
jac1ełow1 uic'1wyco'1ym spo1rze01em.
dejrzanego. Jest dziwnie obślizgły; nie mowię o wy
- Ni<: dziwnego, że pan awansuje w swoim za
glądzie, ale to promieniuje z jego du<izy.
wodzie - ri:ekł - Wszystko to niewątpliwie mo
Bligh odchrząknął. - No, tak się złPżyło, że roz
gło się stać, albo i nie mogło ..•
poznałem w nun czfowieka, znanego już policji Inspektor wypróżnił zawartość f.a.jki do dużej p'l ·
odraru przypomniał.a mi się jego twarz. Ale nawet
pielniczki, przy której trzymał strat porcelanowy
i bez tego zdaje s ię, że ma on wiele punktów, kla
centkowany pies o melłtnchphjnyrn wyglądzie.
syfikujących go poniżej kategorii ucz.ciwego lokaja
- No - rzekł - to ()dpowiad.a faktom i zostało
Zaliczyłbym ~o do kla~y „reklą.mai;:yj" starego Ra~
d:oipha. ~ każdym razie zdaje mi się, że itdy Raugh.t J.lli podsunięte przez ®świadozenie .- oto w"zystko,

E. C. Bentley

I

pras~

- Ale w istocie nie odg,rywa specjalnej roli„. O ile
chodzi o morderstwo, odrazu skierowaliśmy uw'ł.gę
na Fairmana. A potem, kiedy cały obraz zaczął już
Fairman wpakował to
pasować tak składnie swoje diabelskie zeznanie.
Trent podniósł się i zaczął przyg.ot~ać się :fo
odejścia.

- Ale wdąż nie rozumiem - rzekł powoli dlaczego przyznanie się Fairmana miałoby rzucić
taki cień na radosny obraz?
-

Wciąt

pan nae rozumie! -

Ton Sljgha wyra ·

Niech się pan nad tylll
żał znużooą rezygnację. je:w:ze zastanowić - nad jego i.di<>tycznym listem
I niech się pan zastanowi, jakie było całe zachowa·
nie tego czł.owiek.a.
Trent od.czytał ra.z: jes.z cze maszynopis, a potem
spotkał znowu zrozpaczone spojrzenie przyjuiela.
- Czy pan myśli ..•
Myślę, że to są objawy uienonnalnośc;
- wybuchną.ł inspektor. - Nie tylko nerwowego za
łamenia, aie zwykłego szaleństwa - i ł.e jest to bard~o głupie zakończenie tego, co wyd:awało mi St?

solidnl.l robot~.
(D. c. n.).

Parę informacji. '7.30 Muzyb
{płyty). 8.00 Aud. dla szkół. llJI
Aud. dla 87.kół - ałucllowi&ko. 12.11
Hejnał. 12.03 Koncert Ol'lk. WoJlll,

7.25

pod dyr. K. Kanaeia (a .K.a.totrie).
12.40 Dz.ien. połudn. 12.50 Walka I
muchami - pog. 15.00 Wiad. &'Oli
16.16 Piosenki lmperio .Argenttny I
Arma.n.da Gr~bbe (płyty). 15.66
~ć święto? 16.00 l''ilm,
a.rchitektura. 16.lO Pog. 8poł. 16.U
Rounowa z chorym.i. 16.SO Pół gocbL
ny walców. Wyk. Chór aol.ist6w lmf
Konserw. P. T. M. pod dyr, l. i..
1aczkowskiego i L Danek (foirtepiall
(ze Lwowa). 17.00 Licea handloweodezyt - wygł. J. Chodorowski. 17JI
Z naszych wspomniefl mu.eyczn)'ch „
koncert w wyk. C. Węgr~
(śpiew) i J. Zawa&kiej (sknypol~
P~ fort. prof. Urstei.D. 17.50 Elą
klopedia mówi<>na. 18.00 Pog. Ul
18.10 Poradnik sportowy. 18.20
„Mario Harp Laren::i" - (płytft.
18.45 Program. 18.60 Jak Antek Sb
wron budował młyn - pog. 19.00 11
wspomnień o Adamie żeromskbti
19.21) i pieśnią po kraju. 19.45 I'rat
ment operowy. 20.00 Pog. o instrdi
muz. „Waltornia". 20.15 Koncert~
z Warsz:,.wy. Wyk. Ork. Filh. Pei
dyr. Willy Ferrero i Zbigniew Dn&
wiecki tfortepian). Ok. 21.00 Dzte1
wiecz. 22.30 ,,As p!k'' - skees
Sojeckiegoż 22.45 Muz. ta.n. (płytf).
WARSZAWA Il
13.10 „Scherzo i kaprysy" - ~
ty. W przerwie o godz. 14.0lt Wili
z życia Warszawy. 14.35 Muz. l'til'
rywkowa (płyty). 23.05 Muz. W

pluty-.1•

om

a

(płyty).

PIĄTEK, 30 kwietnia.
6.30 Pieśń. 6.33 G.imna.styb. 6J
Muzyka (płyty). 7.15 Dzien. pei&
7.25 Parę informacji. 7.30 Muzylo
(płyty). 8.00 Aud. dla ~kół. 11.J
Aud. dla szkół: „śpiewajmy piose
ki". 12.00 Hejnał. 12.03 Powitllil
wycieczki szkolnej z Bułgari. 12.d
Potpouni operetkowe w wyk. T. SI
l?J!
(7.e Lwowa}.
redyńskiego
D~en. połud. 12.50 Skrzynka :roll»
cza. 14.30 ,,Jak brat" - słuchowilłl
dla dzieci starsrtych Ewy Rembot
skiej. 15.00 Wiad. g~. lóJ
Wią.7.anka melodii (płyty). 16.00 Nall
program. 16.10 życie kulturalne rb
licy. 16.15 Ro.ootnilc polski w walee•
17.00 Trans. nab. ~
wyzwolenie.
Ostrej Bramy. 17.50 Przegląd wydlf
nictw. 18.00 Pog. akt. 18.10 Wial
sportowe. 18.15 Fragm. mi~
zawodów teni.$<>wych Polska :_ F111
da. 18.30 Waloe J. Straussa w ri
nych interpretaA=jach (płyty). 18.ł
Program. 18.50 Pog. akt. 19.00 At
dycja dla Polaków za gra.n.icą. 19J
Zespół Stefana Rachonia. 20.05 ~
to Saber - 15.letni skrzypek bul~
ski. 20.30 Nowości poetyclde. 20.~
Dzien. vdecz. 20.56 Pog. akt. 21.<'
Koncert muzyki operowej Wyk.:
Ork. P. R. pod dyr. M. Mlenejef"
skiego i M. Zabejda • Sum.leki - ~
nor. 22.00 Psychoonalica (wz;n-OWJt
nie) humo~ka J. CzyścieckieA'
22.30 Muz. tan. w wyk. Małej o?t
P. R. pod ~· Z. Górzyńskiego I
uu „Czwórki Radiowej".
WARSZAWA Il.
13.10 Z twórczości operowei Bel
lini'ego i RGssini'ego (płyty).
przerwie o godz. 14.00 Wiad. z łf
ci& Warszawy. 14.35 Muz. ~~
wa (płyty). 23.05 Muz. tan. '!,~
Małej Ork. P. R. J>O!l. dyr. Z. l.i«ll'
ll1dep l .c.riab ~

!
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KOM UNIK AT

POLSKA PARTIA. SOCJALISTYCZNA
•

'

Kom itetu Obch·o du 1

W - niedzielę, dnia 2 maja 1937 r. o godz. 9.30
r.
w sali Filharmonii odbędzie się

AKADEMI A 1-szo MAJOWA

Zbiór ki dzielnico we:

na program której _złożą się: przemówienia t. Cho·

Trasy pochodów dzielnicowyc h:

Edmunda, Szewczyka Artura i Wachowicza Henryka, deklamacje Sceny Robotniczej 1
dyńskiego

TUR, wystf;p chóru TUR-a i część koncertowa.

Dz. Bałuty PPS., Zw. Kinooperatorów
i robotnicy f. Buhle.
Wymarsz o godz. 8.30 r. z lokalu dz.
Bałuty PPS. przy ul. Limanowskiego 39
ulicami: Limanowskiego do Bałuckiego
Rynku, skąd po ·połączeniu sic: z grupą
dz. Zielonej PPS pochód pójdzie ul.
Zgierską, Nowomiejską, Pl. Wolności,
Pomorską, Kilińskiego, Główńą na W od.
ny Rynek.
Dz. Zielona PPS. i rob. f. Biederman
Grupa II.
Wymarsz o godz. 8.25 z lokalu dz. Zielonej PPS przy ul. Zielnej 29 ulicami:
Dworską do Bałuckiego Rynku gdzie
nastąpi połączenie z dz. Bałuty.
Grupa III.
Dz. Koziny PPS. i rob. f. Herszenberg i Halberstadt, I. K. Poznański
i Kochański.
.Wy~arsz o godz. 8.30 z lokalu d~. Koziny PPS _przy ul. Letniej 1/3
uhca~1: Srebrzyńską, Cmentarną, Zeromskiego, Sródmiejską, do ·Li"
po~eJ. Nr. 71, skąd po połączeniu się z grupą dz. Prawej PPS.
pójdzie wspólny pochód ulicami: Lipową, Podleśną, Gdańską, Zamenhofa, Nawrot, Targową na Wodny Rynek.
Grupa I.

I

lI
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Historia o Elektrow ni,
i endekac h
nie szwajca rach

P. Wasiutyński istotnie
posiada wielu cech pewnej
r11y.
Dobitnie świadczy chociażby
jego wstręt do koszernych
przodków.

Dziś odbywa się Walne Zgro
madzenie akcjonariuszy Elektrowni Łódzkiej.
Wiadomo, że sprawozdanie
zarządu i dyrekcji zostanie
*
*
przyjęte, że ogłoszony zosta*
O pułkowniku Kowalewskim, nie bilans i rachunek strat
który został szefem sztabu i zysków tak zestawio!ly, by
OZN.-u:
wykazać tylko taki zysk, jaki
OZNaka za wierną służbę.
wykazać należy, by cyfrowo
udowodnić, że na nowe in*
*
*
i modernizację przeO przystąpieniu pewnego zna- westycje

starzałych

nego filmowca do OZN.-u:
Berek pod Kockiem.

urządzeń

plenię-

Maj~

Panowie, którzy stali wówczas na czele zarządu miasta:
endek p. Cynarski prezydent
enperowiec inż. p. Wojewódzki i chadek p. Gr.oszkowski
wiceprezydenci, mimo energicznych sprzeciwów frakcji
socjalistycznej zawarli nową
umowę z nową spółką akcyjną, przedłużając koncesję do
r. 1964.
Stara umowa zawarta z rzą
dem carskim kończyła się w
r. 1944 i wówczas już elektrownia przejść miała na rzecz
miasta bez żadnego wykupu.

dzy nie ma. Będzie mowa o
rentowności, o kalkulacji, bę*
*
dzie cała wyreżyserowana u*
W procesie Wojciecha Wa- miejętnie gra, obliczona na
Obecna spółka doszła więc
ukrycie prawdziwego stanu
1latyńskłego wiele mówiło się
pomocy protekcji endeprzy
ŁódzElektrowni
finansowego
o miasteczku Mordy, gdzie uroich przyjaciół do oli
ków
kiej.
uU się ów „straszny dziaduoszaco- Grupa
majątku
brzymiego
bartym
chwili
obecnej
W
ało" powoda.
franmilionów
20
na
wanego
w
się
cofnąć
warto
dziej
Więc to były zapewne te osła
około
j.
(t.
szwajcarskich
ków
że
przypomnieć,
i
przeszłość
e.
n
I
wione M o r d y r y t u a
znajdowanie się Elektrowni 35 milionów złotych).
(Szpil~i)
Ile zarobili przy tym poŁódzkiej w ręku prywatnych
kapitalistów jest jednym z szczególni fatyganci zostało w
większych skandali w Polsce. prasie socjalistycznej dokład- Grupa
Przypomnijmy sobie, jak to nie wyliczone, przy czym i
było? Elektrownia Łódzka by- "Orędownik" zdążył się w tej
Łodzianina"
własnością sprawie skompromitować, atała przed wojną
trak- kując wysokie pensje w Elek- Grupa
podstawie
Na
niemiecką.
Uwolnlen le redakt. odp.
tatu wersalskiego powinna by- trowni, a zapomniał biedak,
Id I
1a przejść na własność Pań- że był cały skandal z endecw ny
dro- kim prezydentem M. CynarWczoraj odbyła się rozprawa stwa Polskiego, jako
przeciw b. redaktorowi odpowie- bniutka część odszkodowania skirn, który pobierał za udział .
dzialnemu „Łodzianina" tow.Szew- za straszliwe szkody wyrzą- w posiedzeniach grube tysiące.
Historia Elektrowni Łódz- Grupa
czykowi Henrykowi, oc;karżonemu dzone krajowi przez Niemklej' ma wi"C tyle tak wstyców w czasie wojny.
"'
· d na k bYli i są dliwie zamilczanych
Od czegoz· je
o przekroczenie art. 170 ust. K.
kart, że
i , · · 'i
·
•
1
endecy?
za rozszerzanie wiadomości, mo- w Polsce
Jeżeli chodzi o obron" In- na ezy Je przypomn ee I opim
publicznej i zarządowi mia„
Rtyc h wywołać niepokój pubteresów kapitału wszystko }ed sta, z którego ramienia zasiallczny.
,Łodzianin" wydrukował w n-rze no jaki.ego poch!>dzenia. ~n- da w radzie nadzorczej elekdecy ,mezło1!'ni~ i wierme m- trowni obecny dyrektor wyz dnia 28 lutego b. r. k.orespon- teresow k:ipitahsty~~nych bro- działu wodociągów i kanałi· Grupa
zacji p. inż. Wojewódzki, widencję z Paryża p. t. „ Wrażenia nili, bromą i brontc. będą.
Zwyc.zajnym . szwi~dlem .za ceprezydent miasta z okresu
tow. Jeana Longueta z pobytu
wPolsce". Jak wiadomo, tow. smutnej p~mięci rządow nChje-. "szwajcarskiego," późniejszy
w Polsce w r. komisarz rządowy. Trudno, by
Longuet, wnuk Karola Marksa, no- Pia~ta
interesów Grupa
1923, kiedy ~ndec~ byli resor- ten reprezentant
Jeden z wodzów proletariatu fran- towymi mimstrami i decydo- miasta usiłował jakąkolwiek
cuskiego, był delegatem Między- wali o spra~a~h gospod~r- zrobić przykrość kapitalistom,
narodówki i S. F. I. O. (soc. czych podo~me Jak Zyrardow czerpiącym z prawem ·kadupartii francuskiej) na ostatni kon- i. Elektrowma Łodzka d?sta!~ ka posiadanego przedsiębior
gres P. P. S. i podzielił się z czy- s!ę w i:_ęce prywatne. ZJawtl! stwa użyteczności publicznej
wowczas "szwa~carscy olbrzymie zyski.
się
,
.
!alnikami naszymi swymi wraże- obywatele pp. Arndt i Ulman
Jaki~h ro~mi~row s~ t~ zys- Grupa
nlami i oceną politycznych sto- i et znaleźli w Polsce chętnych fatygantów, którzy u ki - niechaj zllustruje jedna
111nków w Polsce.
endeckiego ministra skar- cyfra ..
Zwtąze~ Elektrowni w .PolSzereg ustępów z tej kores- bu p. Kucharskiego uzyskali
ogłosił. w r. 1930 ?bhcz~
sce
Prokuratorii
decyzji
Pondencj i ulegt konfiskacie, a re- zniesienie
~ ktorych wymka, ze
nła,
dobowiem
Zanim
Generalnej.
daktor odpowiedzialny pociągnięty
został do odpowiedzialności są- szedł do władzy rząd Chje- przy owczesnych cenach węno- Płasta" i zanim e;deccy gla, robocizny i t. d. koszt Grupa
dowej.
ministrowie weszli do rządu, własny kilow.at- godziny ':"
s. na podstawie opinii Prokura- Elektrowni Łodzkiej wynosił
Rozprawie przewodniczył
Borkowski, bronił oskarżonege torii Generalnej z dnia 20. 12. 4 gr. (czte~y gr.), a _cena dla
dr. tow. adw. Loos. Na wniosek 1922 r. Ministerstwo Robót konsumentow wynosi 62 gr.!!
Komisaryczny Zarząd miaprokuratora Dreszera rozprawa Publicznych w porozumieniu
działający z ramienia Mi- Grupa
sta
orzekHandlu
i
Przem.
Min.
odbyła się przy drzwiach zamknię- z
ły prawomocnie, że Elektrow- nistra Spraw Wewnętrznych
fy
nia Łódzka będzie zatrzyma- winien bliżej zainteresować
eh.
Po przesłuchaniu oskarżonego na w zarządzie państwowym. się historią i zakulisową goDwaj wpływowi panowie spodarką Elektrowni Łódzl obszernym wywodzie obrońcy,
wykazującym, że poszczególne b. premier, p. Skulski i b. mi- klej.
Grupa
ustępy korespondencji odpowia- nister poat i telegr. p. Toł- - - - - - - - - - - -

IV.

Dz. Prawa PPS., rob. f. Titzen, Bennich, Pik, Bukiet, „Emde"
i Murów Kinaermana.
Wymarsz z lokalu dz. Prawej PPS. przy ul. Lipowej 71, około
godziny 9.20 po dołączeniu pochodu dz. Koziny.

Proces prasowy

V.

'

Dz. Chojny PPS., Zw. Małorolnych, rob. f. „Polesie".
Wymarsz o godz. 8.20 z dzieln. Chojny PPS. przy ul. Rzgowskiej
143 ulicami: Rzgowską, Nowo-Zarzewską do Suwalskiej 1.

VI.

Org. PPS. w Rudzie Pabianickiej, Zw. Budowlany, robotnicy niemieccy i robotnicy f. „Pierwsza".
Wymarsz z Rudy Pabianickiej około godziny 8 rano ulicami Szosą
Pabianicką, Pl. Reymonta, Napiórkowskieg o do Suwalskiej.

VII.

Dz. Górna PPS., rob. f. Zajbert, Tajtelbaum, Haesler, Frajdenberg,
Silberstein i Hamer i Gubert.1
Wymarsz z dz. Górnej PPS. przy ul. Suwalskiej 1 około godz. 9.20
po dołączeniu grupy V i VI (Chojny i Ruda Pabianicka). Połą.
czone grupy: V, VI i VII wyruszą ulicami: Napiórkowskieg o, Kilińskiego, Fabryczną i Targową na Wodny Rynek.

VIII. :Óz. Widzew PPS., rob. f. Widzewska Manufaktura.
Wymarsz o godz. 9 20 z lokalu dz. Widzew PPS. przy ul. Rokicińskiej 62 ulicami: Rokicińską na Wodny Rynek.

IX.

Dz. Sródmieście PPS., Zw. Tramwajarzy, Zw. Automobilistów , Zw.
Spożywczy, TUR., RSKO., rob. f. Klajman, Goldlust, Gajzenberg,
Wajs i Jachimowicz.
Wymarsz o godz. 9 rano z lokalu dz. Sródmieście PPS. przy ul.
P. O. W. 7 ulicami: Narutowicza, Kilińskiego, Główną na Wodny
Rynek.

X.

Dz. Czerwona PPS., rob. f-my Eisert, Karolewska Manufaktura,
Allart, Piotrkowski i Danziger.
Wymarsz o godz. 9 rano z lokalu dz. Czerwonej PPS. przy ul.
Wólczańskiej 196 ulicami: Radwańską, Brzeźną, Abramowskiego ,
Fabryczną, Targową na Wodny Rynek.

XL

Stowarzyszenie Byłych Więźniów Politycznych.
Wymarsz o godz. 9.1 O z lokalu Stow. Byłych Więźniów Politycznych przy ul. Piotrkowskiej 240 ulicami: Brzeźną, Abramowskiego ,
Fabryczną, Targową na Wodny Rynek.

XII.

Dz. Fabryczna PPS., rob. f. Scheibler i Grohman, Góralski, Rozen
i Wiślicki, Barciński, Eitingon (z ul. Dowbornzyków ).
Wymarsz o godz. 9.30 z lokalu dzielnicy Fabrycznej PPS. przy ul.
Fabrycznej 7 ulicami: Fabryczną i Targową na Wodny Rynek.

I
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dają

faktycznym stosunkom
wydał wyrok, uwalniający oskar- łatwili sprawę pomyślnie dla
tonego od winy, a w motywach "szwajcarsldch" kapitalistów i
sąd stanął na stanowisku, że po- uzyskali w nagrodę doskonale
płatne stanowiska w elektrow
glądy Longuet'a stanowią jego

opinię i za powtarzanie jej

nie może być karany.

Zdusimy

nikt

ni p. Skulski, prezesa zarządu,
a p. Tołłoczko, dyrektora naczelnego.

jedynym pismem
porannym jest
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popołudniowym
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Publicznej, Zw. Drzewny, Chemicz.ny, Dozorców Domowych, robotnicy budowlani.
Wymarsz o godz. 9.30 z Domu Związkowego przy ul. Wysokiej 45
ulicami: Miedzianą na W o dny Rynek.

, ł:,Q
'

każdą prowoka.cję

Wzywamy do specjalnej czujności i ostrożności w dniu 1 Maja, żeby zapobiec każdej próbie prowokacji tak ze strony faszystów endeckich i ich płat
nych bojówek jak również ze strony różnych wichrzycielskic h jednostek, wynaJl'adzanych za swoją „robotę". Należy ściśle przestrzegać zarządzeń Komitetu
t poleceń milicji porządkowej a wszelkie odchylenia i próby samodzielnych lub
oderwanych wystąpień będziemy traktować jako jawną prowokację. Milicja
P. P. S. i Związkowa wystąpi w każdym takim wypadku z całą bezwzględnością.
Wznoszenie okrzyków z szeregów - nie może mieć miejsca. Wznosić
okrzyki mogą jedynie kie~ownicy grup i oddziałów.
Nasz pochód musi być dowodem siły i jedności klasy robotniczej. Kar„
Bose, dyscyplina i organizacja muszą cechować naszą manifestację.

Oddział Fabryczny, Oddział Jedwabników,
Zw. Metalowców, Zw. Użyteczności
ziany,
pończoszniczo-d
Oddział

Xlll. Związek Włókniarzy -

Grupa XIV. Oddział robotników niemieckich Zw. Włókniarzy.
Wymarsz o godz. 9.10 z lokalu Oddziału Niemieckiego Związku
Włókniarzy przy ul. Piotrkowskiej 109 ulicami: Piotrkowską, N awrot, Targową na Wodny Rynek.

Pochód Centraln y
Pochód centralny wyruszy z Wodnego Rynku ~ godz. 1l,JS r. i przejdzie
uli :ami: Glówną,. Piotrkowską, Leg.ionów, Gen. Zeli~owskiegc, ~ródmiejską,
Towaro~ą, 11 L1st~pada na Po!es1e Konstanty~ow.sk1e do grobów Poległych
Bohaterow RewolUCJl 1905/7, gdzie po przemówieniac h ttow.: Chodyńskłego,
Wachowicza i Golińskiego zostanie rozwiązany.
*
*
1

*
We wszystkich sprawach należy porozumiewać się z Komitetem
1 Maja . (Al. Kościuszki 29, od godz. 10 r. do 6 p. p.)

Obchodu

Nocne dytury aptek

Strajk . w .firmie
„Wólka

Nocy dzisiejsze) dyżurują aptek i
11
L. Steckel, Limanowskiego 37, Sz. Jankieiewicz, S~ry Rynek 9, T. Stanielew dniu wczorajszym wybuchł
wicz, Pomorska 91, A. Borkowski, 2 awadzka 45. B. Głuchowski, Narutowi- w fabryce \\łókienniczej „ Wólcza 6, St. Hamburg i S-ka, Główna bO, ka", r.atruiniającej 130 robotniL. Pawłowski, Piotrkowska 307.
ków strajk protestacyiny w
godz. od 11 do 12.30 z powodu niehonorowania umowy zbioro\~ ej.
łódzkie
Nadto robotnicy domagają się
Piątek, dn. 30 kwietnia
zapłaty za godziny stracone
7.25 Program na dzisiaj. 7.30 Parę przez poszczególnych robotnii~form.acji. 7.35 Piosenki ludo"."e i żoł-, ków wskutek nierównomicrnen1ersk1e - płyty. 13.00 Mozaika mu- go podziału pracy
zyCJzna - płyty. 1IJ..57 Łódzkie w1aO
d
· 1. ·
domości giełdowe. 15,15 Muzyka sago z. 12 d,yre!\CJa odbyła
Jonowa z płyt. 15.40 Jak spędzić konferencję z delegatami, przyświęto? 15.45 Konc~rt skrzypcowy rzekając uwzględnić żądanie
płyty. 18.15 Poradnik sportowy. 18.20 robotników
Muzyka salonową z kawiarni Europej. . '
.
.
skiej w Łodzi. 18.50 Pogadanka pt.
Stra1ku1ący robotmcy odbyh
„Tam, gdzi~ ropotnik kupuje". 22.45 zebranie, na którym jednogłoś
Muzyka orkiestrowa - płyty.
nie postanowili świątować 1
Maja, biorąc udział w pochodzie
PPS i Klasowych Związków
Zawodowych.
Teatr Miejski

Radio

Sródmiejska 15.
Dziś, w piątek, w sobotę i w niedzielę o godz. 8.30 wiecz. grana będzie
w dalszym ciągu ostatnia nowość Teatru Miejskiego „Adwokat i zabójca"
z T. Białoszczyńskim, Ankwicz Szyjkowską, Cz. Kalinowskim, W. Matuszkiewiczem, J. Chojnacką i W. Skwarską
w rolach głównych.
W sobotę i w niedzielę o godz. 4 po
poł.
wywołująca
salwy nieustannego
śmiechu, przezabawna komedia Romana
Niewiarowicza „Gdzie diabeł nie może".
Ceny zniżone.
W poniedziałek o godz. 8.30 wiecz.
po raz bezwzględnie ostatni „Lato w
Nohant".

.

Popularny poranek
w Teatrze Miejskim
.w

Skuteczny straJ· k'
•
•
wceg1eln1 Oykmana

Jak to podawaliśmy, w cegielni parowej Dykrnana przy
ul. Krakowskiej 45 (Radogoszcz)
na tle zalegania z wypłatą należności robotmczych wybuchł
zatarg i robotnicy na znak
protestu przerwali pracę, podejmując okupację przy czym
zajęli miejsca pracy.
Robotnicy zwrócili się do
Inspektora Pracy XV obwodu
inż. Szumskiego o zwołanie
konferencji. W wyniku pertraktacji firma zobov.iązała się

dzień 3 maja o godz.12 w poł.- niezwłocznie
wypłacić
część
dzień Swięta Narodowego - dany zale_łości, zaś
resztę spłacić

w
będzie w Teatrze Miejskim popularny
poranek po najniższych cenach dla
najszerszej publiczności. Grana będzie świetna polska komedia Niewiarowicza „Gdzie diabeł nie może" w
obsadzie premierowej.

podięli pracę.

Teatr Polski

Zebrania

Cegielniana 27.
Dziś w piątek, dnia 30 kwietnia ·oraz
jutro w sobotę, 1 maja i w niedziele,
dnia 2 maja o godz. 8.30 wiecz. tylko
po jednym przedstawieniu świetnej satyry Gabrieli Zapolskiej p. t. „Panna
Maliczewska" z Jadzią Andrzejewską.
Są to ostatnie występy znanej
i kochanej przez całą Polskę, utalentowanej pełnej urody i czaru artystki
Jadzi Andrzejewskiej. Resztę obsady
stanowią
utalentowani artyści: panie
Kossowska, Łapińska, Pilarska i panowie Bończa, Buczyński, Nowosielski
i Tokarski.

l
w usta onych termmach. Przyrzekła również w przyszłości
regulować normalnie
zarob l<i.
W dniu wczorajszym robotnicy

kelnerów i kuchmistrzów
W dniu wczorajszym w trzech

organizaĆjach,

w sprawie odrębn~ch mantfestacJt Wiadomości sportow_e
1-sz o maJ o wy eh

·

Jak wiadomo w Warszawie, Lodzi i wielu miastach na
prowincji wyznaczono na 1-go Maja robotnikom polskim,
żydowskim oraz innych narodowości różne trasy pochodów
demonstracyjnych. W związku z tym PPS. i „Bund" pu-

blikują następujące oświadczenie:

I

Na pomoc sanatorom
fabrykanci

endekom

51

Lekkoatletyka

zrzeszających wolnym od pracy.

ktorzy „wykoncypowali" soFabrykanci robili to i z te- bie podobną szykanę.
go powodu że woleli 'Y' _sobo:
Robotnicy Łodzi nie będą
ty fabryki nie ur~chamrnc gdyz spełniać życze11 fabrykanckich,
ro~otnicy prac!!Ją tylko 6 go- sanacyjnych i endeckich.
dzm zachowując t. zw. ,,anRobotnicy Łodzi ujawnią
głelsk'" sobotę_ a_ i:imszą otrzy- swoją siłę i zdecydowaną wo~ywac pełną d11!owkę, zgod- lę w walce o lepszą przyme z umową zbiorową.
szłość. Robotnicy Łodzi pokaW tym tygodniu fabry- żą swą solidarność i strajkiem
kanci ulegając pewnym powszechnym przekreślą ra"nastawieniom" w ob e c 1 chuby reakcjonistów.

AkcJ·a
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w'szq

żer ...

Piłka nożna
Gwiazda-Sztern-RKS Przed meczem
TUR 11: 8
międzynarodowym
Rozegrany onegdaj późnym LKS-FAC w Lodzi

SPORT ROBOTNICZY

DO ROBOTNIKÓW LODZI!
wieczorem drużynowy mecz
Po raz pierwszy wbrew naszej woli zmuszeni jesteśmy bokserski z cyklu mistrzostw
Jak ju~ dono~iliśmy, w czwara tek 6 maja rozegrany zostanie
manifestować oddzielnie. Nikt jednak nie jest w stanie roz- RSKO między TUR-em
dzielić nas na drodze wspólnej walki z kapitalistycznym Gwiazdą zakończył się zwy- w Łodzi na stadionie przy Al.
wyzyskiem i faszystowską niewolą. W walce tej nie usta- cięstwem G_w~azdy w stosunku Unii ciekawy międzynarodowy
mecz piłkarski miądzy ligowym
niemy, przezwyci~żaja,c wszelkie przeszkody, stawiane przez . 11:3. Wymk1:
W wadze muszej Kozłow- zespołem LKS a znaną druż,yną
nacjonalizm polski i żyd o w ski.
ski (Gw.) pokonał na punkty wiedeńską FAC (Florisdorfer
Robotnicy i robotnice!
Królikowskiego (T) i Pawlak Athletiksport -Club). Wiedeń
Bankruci kapitalistyczni starają się wygrać c>statnia (T) Wajnberga (Gw.), w wadze czycy rozegraią poza meczem
kartę nacjonalizmu, by powstrzymać svrój ostateczny upadek: koguciej Wajnkhajm (T) uległ w Łodzi w dniu 3 maia mecz
Widzimy mobilizację sił reakcji, obserwujemy bacznie na- po ładnej walce na punkty w Krakowie z Cracovią, a następujące zbliżenie między sanacją i endecją. Rozumiemy Baumzecerowi (Gw.), w wa- st~pnie wyjadą na tournee do
też dobrze, że odpowiedzią klasy robotniczej może być tylko dze piórkowej Raucbut (T.) Litwy i Łotwy, zaś w drodze
wzmocnienie naszych szeregów i opancerzenie ich jasnym zremisował z !lewem (Gw.), powrotnej znów zatrzymają się
programem walki o Polskę robotników i chłopów, Polskę I w wadze lekkiej Birnbaum w Polsce, aby w dniu 16 maja
~ol~ości i dobrobytu dla wszystkich obywateli, Polskę SO- \(~w.) zwyciężył przez tec~- rozegrać spotkanie z reprezen. cJahstyczną.
r mczny nokaut w I rundzie tacją Warszawy a w dzień po
Program ten przyświeca nam w walce, przy nim skupić Liskego (T), w półśredniej tern z Polonią.
się musi cały proletariat Polski mimo usiłowań rozbicia go Genisław (Gw.) również zwyWiedeńczycy grać będą w
przy pomocy nacjonalizmu i antysemityzmu.
ciężył przez tech. k. o. w pierw- Polsce w następującym składzie:
Niech żyje solidarność robotnicza!
szym starciu Hamena (T). W brarnka-Scharl, obrona: BeFnard
, wadze średniej'Federman (Gw.) I J.! Hrade.?ky. K., pomoc: . Vlolf,
Łódzki Okręgowy Komitet Robotniczy P.P.S.
uzyskał punkty walkowerem, Fiala. Fruhw1rt, _atak: VeJWOda,
Ł6dzkl Komitet „Bundu 11
z powodu braku przeciwnika. ,Dostal, Kern, Lemweber, Chlad.
Lódź, 29 kwietnia 1937 r.
Z gr3czy tych Wolf, Fiala,
Skład Lodzi Robotniczej 1 Dostal i Kern w.rst~powali już
parokrotnie w reprezentacii pań
ł
na mecz z Warszawą stwowej, stanowiąc główny jej
Po wczorajszym treningowym trzon. LKS przeciwstawi drumeczu reprezentacji klubów żynę zupełnie odmienną od tei
pośpieszyli
robotniczych Ł11dzi z SK3 za- jaką przywykliśmy oglądać w
. W . całym szeregu fybryk I przypadającego święta 1 kończonym wynikiem rerniso- ostatnich czasach na meczach
łodzktch praca trwa 3, 4 i
Maja na dzień sobotni, uru wym 1 :1, ustalono ostatecznie ligowych. Z dawmj jedenastki
dni w tygodniu. Dotychczas chomili fabryki dopiero skład rerrezentacji Łodzi na pewny jedynie jest udział Gafabrykanci uruchamiali fabry- od wtorku i środy, aby mecz z Warszawą, który przed- łeckiego, Andrzejewskiego, Ru·
ki od poniedziałku, a końco- "dociągnąć" z robotą do stawia s·ę iak nastąpu]e:
dnic~iego, Osieckiego, F~igla. i
.
. ,
Sow1aka. Poza tym grac rna1ą
we dni tygo~nia były wolne. soboty.
l<_w1atkowsl~1
(
fUR),
Sudr.a
jeszcze
Nowicki, Jóźwiak, WolNaprzykład fabryka czynna
Rozumieją oni że utrata je4 dni w tygodniu pracowała dnodniowego zarobku może (W1dzew), RaJch (TOR), Nowi- ski i kilku graczy z Hurao·anu.
Meczem tym dru~yna łÓdzka
od poniedziałku do czwartku powstrzymać robotników od sz~wski <'v_Vid_zew), Gadaj (Lech1a),
D'\w1ck1_
(TUR),
Sz~mczak
otwiera
tegoroczny sezon spota w piątek i sobotę fabryka porzucenia pracy, tembardziej,
-Modzelewski
(TOR),
Brnłkowkań
międzynarodowych.
była nieczynna. Jeśli praca że robotni~ pracują niepełny
ski - Gadaj II i Zakrzewski
trwała pięć dni w tygodniu, i tak tydzień.
(Lechja Tomaszów).
to fabryka czynna była do
Ale w swoich zamierzeniach
piątku a sobota była dniem za~iodą się fabrykanci i ci, • • • • • • • • • • • •

pracowników prtemysłu gastronomicznego, a mianowicie zw.
kelnerów, zw. kuchmistrzów
i żyd. zw. kelnerów odbyły
się zebrania członka\.' skie, na
których ostatecznie akceptowano tekst umowy zbiorowej
opracowany
przez komisję
międzyzwiązkoVI ą i postanowiono zwołać w nocy z 4 na
5 maja r. b. o godzinie 2-ej
w białej sali hotelu Manteufla
Teatr Popularny
przy ul. Zachodniej 43 ogólne
walne
zgromadzenie wszyst(Ogrodowa 18)
~dch kelnerów, kuchmistrzów
Dziś w piątek o godz. 8.15 wiecz.
1
pogodna komedia Stef. Kiedrzyńskiego, 1 pomocy, celem ustalenia plaNa wczora_jszej konferencji
w reżyserii M. Zo.riera z J. Gosławską, n~ akcji i wyłonienia dele~a-1 W warsztatach mechaniczn_ych
Z. Sykulską, B. 'Bolkowskim, K. Le- CJi upoważnionej do rokowań. fabryki pończoch Eisert i B-cia firma uiawnila skłonność do
szczyńskim i M. Zonerem w obsadzie.
Kelnerzy i kuchmistrze po- Sclrn_eikert w~nil~ł _zatarg na częściowych ustępstw, propostanowili popierać w całej tle n;es_łycha1~10_n.1s~1ch stawek, nując podniesienie stawek o
rozciągłości wystawione żąda- ~11acr,?1e o:lbiegiiJąc;ych od z~: 1.50 wzgl. 2 zł. dziennie.
Pod ostrym kątem
nia i bezwzględnie doprowa- robków tych s11myc~1 kategorn · Jednakże ta podwyżka jest
dLić do zawarcia umowy zbio- ro~otmków w odnosnych prze- n!ed~stat~czna ze wz~Jędu na
rowej, w razie zaś nieuwzględ lll.' sła.c~.
.
.
.
111sk1 poz10m dotychczasowych
nienia tych żądań przez przedl!ddział ponczoszmcz~-dzian.y zarob~\ÓW,
.
.
siębiorców, proklamować strajk związku .klasowego podiął akc_Ję 'Z'w1ą~ek pro_wadz1 na~al ak? · ę
Fanatycy z „Orędownika" ogólny.
o podw,Yzkę płac dla stolarzy, o zrealizowanie w całe1 rozc1ą,
dzień w dzień bryzgają jadoślusarzy i inn3 eh robotników głości wysuniętych postulatów.
witą śliną, pienią się i dławią
warsztatowych fabryki Eisert.
-własną wściekłością. Nie możmasy robotniczej wyładuje
na poprostu pol emizować z tysię na wsiystkich gnębiciemi typami. Dzika nienawiść
lach. Na całym żyd istwiedo robotników ctyni ich wręcz
na tych co wyzyskują w kan- przedsiębiorcę
niepoczytalnymi, ale w tym
torach i fabrykach oraz na
szaleństwie jest metoda. Ci
tych, co oszukują, maja,c
W tll1mu przy ul. Składowej Jak się okazało, oszalowanie
panowie usiłują za wszelką
czerwone kokardy w kla- 18, należącym do sukc. Be- wykopu było
niewłaściwie
cenę odwrócić gniew wyzypach".
bariera, prowadzone sa. roboty wykonane, zaś roboty ziemne
skiwanych i gnębionych mas
od właściwych spprawców ich
Najmilszym kwiatkiem w ziemne, związane z przyłącze- prowadzone na terenie wsporo~
niedoli: kapitalistów bez róż- tym bukieciku jest ostatnie niem ni.erucnomości do miej- ni an ej }JOSesji, były zupełnie
nicy wyznań, rasy i narado- zdanie o tych, co "oszukują, skiej sieci kanalizacyjnej. W pozbawione dozoru techniczWobec
powyższego
wości. Zwłaszcza dzień 1-go mając czerwone kokardv w dniu wczorajszym, w rannych nego.
godzinach,
gdy
prace
kanalizamiejsce
wypadku
opieczęto
Maja doprowadza ich. do istnej klapach"· A więc s a dyści z
zaś
furii.
„Orędo_wnika" najzwyczajniej cyjne były w pełnym toku, wano i zab~zpieczono,
W m1merze wczorajszym p. nawołują polskich robotników rozległ się naraz silny huk przedsiębiorcę, który prowat. „Pierwszomajowe oszustwo" do „wyła{;iowywauia gniewu" i drewniane bale obsunęły si~, dził roboty ziemne w tym dojakiś tam sadystyczny pismak (zapewne systemem Antczaka) zasypując pracuj~cego w wy- mu, pociągnięto do odpowie•
Stanisława dzialności karnej.
pisze m. in. bredniami:
na żydowskich fabrykantach kopie robotnika
przy ul.
i - robotnikach.
Podłv to Rudnlckiega, . zam.
„I to właśnie jest tragiz- czarnose cinny, oklepany chwyt'. Mokrej 15. Zywcem zasypamem obchodów pierwszoAle pom1'no wściekł e j na- nemu robotnikowi pośpieszyli
majowych. Polskie masy ro- gonki różnych pismaków ro- niezwłocznie z pomocą kolebotnicze bezkrytycznie i bez- botnik polski wie, że nie ro- dzy, którym udało się wydowolnie oddają się pod kie- b?tnik żyd o wski j est jego wro- być nawpół uduszonego robotrownictwo tych, co masy ?i em, ale gnębicielami pracu- nika. Przybyły lekarz pogo~obotnicze dz i ś oszukują, a Jącego ludu są wszyscy kapi- towia stwierdził u RudnickieNa ulicy Nowomiejskiej w
JUtro pozbawić są gotowe taliści bez względu na wyzna- go stan bardzo ciężki na sku- pobliżu Placu Wolności otrula
resztek praw i zamienić w nie i narodowość. Wrogami tek zgniecenia klatki piersio- się jodyną 16-letnia Leokadia
kadry bezbronnych niewoln i„ nieuhłaganymi polskich robot- wej i złamania prawej nogi. l(aźmierczakówna. Lekarz poków.
ników są pismaki z „Orędow- Ciężko rannego robotnika prze- gotowia po zastosowaniu przeTo też każdemu świado- nika" i innych faszystowskich wieziono do sżpitala Ubezpie- płukania żołądka przewiózł dedomemu robotnikowi na usta szmat.
czalni Społecznej.
natkę do szpitala w Radogoszciśnie się okrzyk: Kant! OszuGniew ludu odnajdzie sam
Na miejsce wypadku przy- czu. Przyczyna zamachu SRstwo ~ ~randa!_
.
.
istotnych gnębi cieli - bez po- była komisja z wydziału ka- mobójczego brak pracy od dłuż
~z1en 1 maJa ]~st d01em gromowych rad „Orędowni nalizacji celem ustalenia, kto szego czasu oraz dachu nad
gmewu, ale rychło JUŻ gniew I ka".
ponosi winę za tę katastrofę. I głową.

.
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Katastrofa spowodowana przez

I

Samobójstwo
bezdomnej

I

100 zawodników na
starcie mistrzostw

Zebranie
fabryczne

klasy C

w firmie Zbar

W sobotę i niedziel~ 8 i 9
rozegrane zostaną zgo1nie
W !a~ryc~ ponczo~zmczeJ; z kalendarzykiem LOZLA za11Zb~r i S·ka odbyło się. przy! wody lekkoatletyczne okręgu
ud?.1~le 250 osób zebrame ~o-! łódzkiego 0 mistrzostwo klasy
hotmcz~. ?a którym została Je- C. w mistrzostwach tych weź
'.l.nomyslnie _P~ZyJęta nast·~pu-, rnie udział przypuszczalnie oJąca rezolucia.
'koło 100 zawodników. W soRobotnice fabryki „Zbar i botę zawody rozpoczną się o
S- ka" na zebraniu fabrycznym godzinie 16, zaś w niedzielę o
odb.vt;vm w d1iiu 29 kwietnia, 15. Organizacja mistrzostw pouchwalają 1-go Maja w dniu wierzona została sekcji Jekkoświęb rohotnic.zego, pr7.i_yłączyć atletycznej
KP Zjednoczone,
się razem z całym proletaria-1 która przyjmuje zgłoszenia do
tern międzynarodowym do straj- dnia 7 bm. włącznie (Przędzal
ku po~ szecbnPgo i wziąć czyn- u iana 68). Mistrzostwa odbędą
ny udział w rlemonstracji pod się na stadionie Wimy przy ul.
sztandarem Klasowego Związ- Rokicińskiej.
ku Zawodowego oddziału Poń
*
czoszniczo-Dzianego w Lodzi.
*
*
Na1Jepszy przed kilku laty
długodystansowiec
łódzki
b.
mistrz i rekordzista okręgu
Zdzisław
Starosta wraca po
długiej przerwie na bieżnię, z
której wycofał się prz~d kilku
Vv zakładach Widzewskiej Jaty na śkutek powa~nei konManufaktury przy ul. Rokiciń tuzji. Obecnie i~dnak kontuzja
skiej 83 wydarzył sią wypadek ta zagoiła się, tak, ~e za"' odniprzy pracy, ofiarą którego padł kowi temu nic nie staje na
robotnik 31-letni Franciszek przeszkodzie w kontynuowaniu
Kralkowski, zamieszkały przy biegów.
ul. Głębokiej 12.
•

•

• 1 maia

I

I

Wypadek
przy pracy

Boks

Kralkowski pochwycony :został
przez tryby
maszyny, które
oberwały mu 4 palce u lewej Warszawska Makabi
ręki i
poszarpały
mięśnie w Łodzi
pr7.iedramienia lewego.
w dniach 15-17 maja łódzki
Rannego opatrzył przybyły Hakoah organizuje w sali Filna miejsce wypadku lekarz harmonii ogólnokrajowe rnipogotowia i w stanie ciężkim 1strzostwa bokserskie Związku
przewiózł do szpitala.
Makabi. Do mistrzostw tych
zgłosiła iuż pełną ósemkę swych
zawod11ików warszawska Makabi z mistrzem Polski w wadze
bułek muszej-Rundsteinem, na czele.

Nowy cennik

Po wysłuchaniu opinii Komisji do badania cen, wyzna- PRZEZ SPORT
czył_, Starosta Grodzki cenę na
DO KULTURY
bułki pszenne wodne z mąki
65 proc. groszy 65 za 1 kg.
FIZYCZNEJ CIALA I
Cena powyższa obowiązuje
od d.nia 1 maja 1937 roku.
Kupcy, ządający lub pobieraDr. med.
jący cenę wyższą od wyznaWOŁKOWYSKI
czonej niniejszym zarządze
niem, będ~ karani grzywną do specjalista chor68 wenerycznych, '.>eksualnych I skórnyćh
3.000 złotych, lnb aresztem 6tygodniowym, a towar, będący
te1. 238-02
przedmiotem sprzedaży, bę przyjmuje od 8 do ·11 I od 4 do 9 wlecz.
dzie skonfiskowany.
w nledzlelę I święta od 9 do 1 po poi.

E.

Ceg!elniana 11

